جامعة دمشق
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
قسم التاريخ

رسالة أُعدت لنيل درجة الماجستير في تاريخ العرب الحديث
والمعاصر بعنوان:

السيد سعيد بن سلطان ودوره في ُعمان
ّ
( 1856-1806م )
العمانية
دراسة في ضوء الوثائق
ّ
السرية ُ

إشراف :د .حســـــــــــام ال ّنايف
إعداد :نـــــــور كمال غانم

2018 -2017م

1

المقدمة5 ....................... ................................ ................................ ................................ :
الفصل األول

(تمهيد) :األوضاع السياسية الداخلية في عُمان بين عامي 1806 - 1743م

12 ....................

أولا -لمحة عن تاريخ ُعمان حضاريا وجغرافيا 13 ........................................
ثانيا – قيام دولة البو سعيد في عام 1743م 16 .............................................
.1

انهيار دولة اليعاربة16 ..................................................... :

.2

تأسيس دولة البو سعيد (اإلمام أحمد بن سعيد) 21 ......................................

.3

الصراع الهناوي الغافري بين عامي 1806 -1784م 26 .............................

.4

األوضاع السياسية في ُعمان قبل وصول السيد سعيد إلى الحكم29 ............. :
أ) الموقف الدولي من قيام دولة البوسعيد 29......................................
ب) العالقات مع القواسم خالل الفترة 33.........................1806-1784
ج) العالقات مع الوهابيين بين عامي 37.........................1804 -1800

 .5تولي السيد سعيد بن سلطان الحكم في عُمان عام 1806م 41..................................................

الفصل

الثاني :السيد سعيد بن سلطان وفترتا حكمه في عُمان مابين 1840- 1806م1856- 1840 /م

43 ............

أولا -شخصية السيد سعيد بن سلطان44 ................................................... :

ثانيا  -الثورات التي قامت ضده وموقفه منها 46 ...........................................
 -1حركة القواسم 1807م 46 .............................................................
 -2ثورة بني بوعلي  1821م 48 ....................................................................
 -3ثورة صحار  1829م 50.........................................................................

ثالثا  -توسع السيد سعيد بن سلطان في المناطق الداخلية المجاورة53.........................
أ) الحملتان على رأس الخيمة  1819-1809م54.................................................
ب) حروبه ضد الوهابيين وحلفائهم القواسم 56...................................................
ج) تدخالته في البحرين 59........................................................ 1839-1812

رابعا– انتقال سعيد بن سلطان إلى شرقي إفريقية عام 1832م63.............................
 .1صراع السيد سعيد ضد المزارعة 64 ...................................................
2

 .2نقل مركز حكمه إلى زنجبار وسياسته القتصادية فيها 69 ...................................
 .3نظام الحكم في زنجبار 76 .............. ................................ ................................
.4السكان في زنجبار 78 ..................... ................................ ................................
أ) -العادات والتقاليد80............................................................................
ب) -الثقافة واللغة 81...............................................................................
.5

الفصل

نشاط البعثات التبشيرية في شرقي إفريقية بين عامي 1856 – 1840م 83 ........

الــــثالث :عالقات السيد سعيد بن سلطان الخارجية خالل فترتي حكمه

87 ......................................

مدخل 88................ ...........................................................................................................
أول ا -عالقاته الدولية 90...........................................................................................................

 – 1السيد سعيد بن سلطان و الوليات المتحدة األمريكية 90 .............. 1850 – 1833
 – 2عالقة السيد سعيد بن سلطان مع بريطانيا 94 ..........................................
ا – 3السيد سعيد وعالقته مع فرنسا 100.....................................................
ثانيا ا -عالقاته اإلقليمية 104.........................................................................................................

 -1موقف ال ُعمانيون من الوهابيين وتوسعاتهم في ُعمان بين عامي 1856 -1822م 104 :
 - 2العالقات بين السيد سعيد ومحمد علي بين عامي  1839 – 1830م 110.............
 -3السيد سعيد وعالقته مع الفرس 114....................................................
 – 4موقف السيد سعيد من التدخالت األجنبية في ُعمان 119...............................
الفصل

الــــرابع  :وفاة السيد سعيد بن سلطان ونهاية حكمه عام 1856م

123 ........................................

مدخل124 ..................... ................................ ................................ ................................ :
أول -أبناء السيد سعيد وأزمة الحكم 125.....................................................
ثانيا – األوضاع الداخلية في ُعمان بعد وفاة السيد سعيد بن سلطان 128....................
-1
-2
-3
-4

حكم ثويني بن سعيد بين عامي -1856

128.....................................1866

الصراع بين األخوين السيد ثويني والسيد ماجد 129 .....................................
رفض السيد ثويني انفصال ُعمان عن زنجبار وتسوية عام 1857م 131 ........
حملة عام 1859م ووصول السيد ثويني إلى زنجبار 133 .............................
3

 -5موقف بريطانيا وفرنسا من الصراع بين األخوة 135...........................
-6
-7

موقف السيد ثويني من قرار التحكيم (تقسيم ُعمان) 137 ...............................

النتائج التي ترتبت على تقسيم ُعمان 143 .................. ................................

الخــــــــــاتمة146 ............................................ ................................ ................................ :
150 ............... ................................ ................................ ................................
قائمة المصادر والمراجع التاريخية 155 ............................................. ................................

4

بسم اهلل الرحمن الرحيــــــــــــــــــم
المقدمة:

تتناول هذه الدراسة فترة متميزة من تاريخ ُعمان ,وهي فترة حكم السيد سعيد بن سلطان
والتي امتدت نصف قرن من الزمن (1856-1806م) ,وتميز السيد سعيد بقوته وذكائه وحسن تدبيره

السياسي ,فهو من أهم الشخصيات التي َع َرفها الخليج العربي طيلة النصف األول من القرن التاسع
عشر ,حيث دخلت ُعمان في عهده مرحلة جديدة من التطور والنفتاح على الحضارة األوربية ,كما

ال ,وامتلكت أقوى
تبوأت العاصمة مسقط مرك از مهما في التجارة والسياسة في حوض الخليج كام ا
ّ
أسطول تجاري حربي في المنطقة بعد بريطانيا ,كما شهدت تلك الفترة أحداثا خطيرة عانى منها
وحاول أن يتجنب نتائجها ,أو يحولها إلى ما فيه مصلحته ومصلحة بالده فلم يستطع  ,كما حاول

اء في الخليج العربي أو في شرقي إفريقية
تأسيس إمبراطورية عربية إفريقية ,واتبع سياسة توسعية سو ا
العمانية لسنوات عديدة على الرغم من نجاحه في
كذلك لم يستطع المحافظة على وحدة األقاليم ُ

توحيدها ,وتهاوت أحالمه في التمكين لهذه اإلمبراطورية بفعل الستعمار األوروبي واستقالل زعماء
العمانية للقضاء على الوحدة بينها
العمانية بمقاطعاتهم ,وغزوات السعوديين على األقاليم ُ
المقاطعات ُ
ومحاولت اإلباضيين في تثبيت اإلمامة .ومجمل هذه األسباب أسهمت في تفكك الوحدة التي حاول
السيد سعيد تحقيقها .كما شهدت تلك الفترة تفاقم الصراع الهناوي الغافري الذي كاد أن يعصف



ترجع اإلباضية في نشأتها إلى العراق ,وسميت باإلباضية نسبة إلى عبداهلل بن إباض الذي توفي في نهاية عهد

الخليفة األموي عبد الملك بن مروان ( 86هـ 707 -م ) ,وعرف بخروجه عنه  .ومن تعاليم اإلباضية  :أنهم يدينون
أبديان واهلل يغفر الصغائر ولكن ل تمحو الكبائر
بخلق القرآن الكريم وأن اهلل ل يرى باألبصار ,وأن الثواب والعقاب ّ
إل التوبة .

انتشرت اإلباضية في شمال إفريقية عندما نجح عبد الرحمن بن رستم في تأسيس دولة إباضية في تاهرت عام 160هـ
وكان اليعاربة ( ) 1743- 1622خالل فترة حكمهم قد أسندوا إلى منصب اإلمامة السلطات جميعها وأن اإلمام
يصل إلى منصبه بالنتخاب  ,ونال أحمد بن سعيد حاكم صحار منصب اإلمامة بعد أن حرر ُعمان من الفرس عام
1741م ,إل أن هذا المنصب آل إلى ابنه سعيد بالوراثة عام 1783م وخرج عليه ابنه حامد الذي بدأ حكمه معتمدا
على السلطة الزمنية عام 1784م تاركا والده اإلمام سعيد بالرستاق لحول ول قوة له .انظر :مصطفى بن إسماعيل

اإلباضي  ,الهدية األولى اإلسالمية  ,ج ,1القاهرة  ,د.ط  ,ص  . 80وانظر :عبد اهلل بن محمد الطائي  ,تاريخ
ُعمان السياسي  ,ط , 1مكتبة الربيعان للتوزيع والنشر  ,ص .41
 الحزب الغافري والهناوي  :كتلتان سياسيتان ظهرتا في ُعمان في بداية القرن الثامن عشر نتيجة قيام الصراع
األسري بينهما ,ومثلتا الصراع الديني الذي يعد امتدادا للصراع السياسي ,فالهناويون اعتنقوا الحركة اإلباضية =
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بدولة البوسعيد في بداية القرن التاسع عشر ,وعاش حكام البوسعيد في خطر حركة التوسع الوهابي
وكان انحسار ذلك الخطر بفعل التدخل المصري في عصر محمد علي ,الذي حاول التدخل في

شؤون الجزيرة العربية والقضاء على أطماع السيد سعيد في التوسع ,لكنه اصطدم بأطماع بريطانيا
وارتباطها بمعاهدات مع مشيخات الخليج على الساحل منذ عام 1820م لتحويله إلى بحيرة بريطانية.
ويحتل الخليج العربي موقعا متمي از بالنسبة للعالم ,فسواحله الغربية تضم المنافذ الطبيعية

لألقاليم الداخلية من جهة ,وتؤمن التصال ببحر العرب والبحر األحمر والمحيط الهندي وخليج
لعمان في تاريخها الحديث ,وجعلها حلبة
البصرة من جهة ثانية ,لذلك أثّر الموقع الستراتيجي ُ
منافسة بين الدول األوربية لتنفيذ سياستها التجارية ,وتعرضت لغزو البرتغاليين والهولنديين والفرنسيين

العمانية ,وتوقيع التفاقيات ,أهمها
واإلنكليز ,وحاولت هذه الدول التكتل فيما بينها إلضعاف البحرية ُ
اتفاقية عام 1700م بين بريطانيا وفرنسا وهولندا ,حيث قُ ّسمت على أساسها المناطق التي ينبغي أن

تسيطر عليها كل دولة ,فسيطر الهولنديون على البحر األحمر والفرنسيون على الخليج العربي

واإلنكليز على بحار الهند .وبعد انهيار دولة اليعاربة في عام 1741م شهدت ُعمان نمو تشكيالت
سياسية جديدة ,وهي قوة بحرية بزعامة القواسم التي اصطدمت بالستعمار البريطاني خالل القرن
التسع عشر .ووصلت دولة البوسعيد إلى أقصى تفوقها وازدهارها في النصف األول من القرن التاسع
وظل حكام البوسعيد
كونت إمبراطورية ضخمة امتدت على طول سواحل شرقي إفريقيةّ ,
عشر حيث ّ
واصطدموا مع الغافريين أهل السنة ,وهو صورة من صور التعصب التقليدي بين عرب الحجاز العدنانيين وبين
اليمانيين القحطانيين ,انظر :صالح العقاد ,التيارات السياسية في الخليج العربي ,مكتبة األنكلو مصرية ,القاهرة ,ط1
1991م  ,ص . 46


محمد علي باشا  , 1849 -1769 :يعرف باأللباني ,ألنه جاء مع الفرقة األلبانية إلى مصر لطرد الفرنسيين

منها وعرف بذكائه ودهائه وتغلبه على الصعاب  ,قاد المصريين في الحرب ضد حملة فريزر عام 1807م ,فكسب

رضاء السلطان العثماني  ,تخلص من المماليك عام 1811م في مذبحة القلعة  ,وأخمد ثورة اليونان – 1824
 1826وانتصر على العثمانيين في معركة نزب 1839م وختم انتصاراته بموجب معاهدة لندن عام  1841وعاد إلى
حكم مصر  .انظر  :الموسوعة العربية الميسرة  ,ص  . 1661وأيضا  :عبد الرحمن الرافعي ,عصر محمد علي ,

ط 3القاهرة 1951م ,ص 12 – 10
 القواسم  :قبيلة عربية موطنها األصلي نجد  ,هاجرت إلى ساحل ُعمان في النصف الثاني من القرن السابع عشر
واشتغلت بالمالحة ,وغدت قوة بحرية متفوقة حتى نهاية القرن الثامن عشر امتد نفوذها بين قطر وخورفكان وأجزاء
من الساحل اإليراني من الخليج  .انظر  :أحمد السام ارئي  ,القواسم والخليج العربي  ,بغداد  ,ط1973 , 1م ص
العماني  ,ص . 178
 . 123وانظر أيضا :سليمان بن خلف الخروصي  ,مالمح من التاريخ ُ
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خالل الفترة ما بين 1809-1784م يتأرجحون في صداقتهم لفرنسا وبريطانيا أحيانا وبين ما

حد سقوط المستعمرة الفرنسية في جزيرة موريس عام
يرتبطون في محالفة إحداهما أحيانا أخرى إلى ّ
1810م حيث تقرر مستقبل دولة البو سعيد في عالقاتها باإلنكليز الذين انفردوا منذ ذلك الوقت
بالسيطرة على بحار الشرق والتحكم بأسرة البو سعيد.
وكانت شركة الهند الشرقية البريطانية تمارس أعمالها التجارية في الهند وسواحل الخليج
العربي منذ عام  1763م .وبعد ذلك بدأ نشاطهم العسكري والسياسي يرجع إلى النصر الذي حققته
بريطانيا على فرنسا بعد حرب السنوات السبع ,و بموجب صلح باريس عام 1763م حصلت على

العديد من المكاسب في أمريكا والشرق ,وطردت الفرنسيين من الهند.
إشكالية البحث والهدف من الدراسة:
على الرغم من تفكك ُعمان من الداخل ,والتحديات التي تعرضت لها من الخارج ,فقد تم ّكن
يمد نفوذه إلى شرقي إفريقية ونقل نشاطه ومركز حكمه إلى زنجبار في
السيد سعيد بن سلطان أن ّ
عام 1832م ,واتخذ قصر الموتني فيها مرك از له ,وحكم ُعمان من شرق إفريقية ,وشهد قصر
وتوضح الدراسة أن عصر السيد
الموتني حياة زاخرة وحيوية ونشاطا خالل الفترة 1856-1832م.
ّ

سعيد يمثل قمة الزدهار التي شهدتها ُعمان في عهده من خالل إنجازاته القتصادية والعسكرية
تمزق دولته بعد وفاته بفترة
وعالقاته الخارجية ,ومن جهة ثانية بداية الضعف الذي نلمسه من ّ
ولعل ذلك يرجع إلى أن
قسمها األوربيون إلى قسمين آسيوي وافريقي في عام 1861م,
ّ
قصيرة ,إذ ّ
يقو على الصمود ,وذل ك
البناء الذي حاول السيد سعيد بن سلطان إقامته في ُعمان وشرقي إفريقية لم َ

بسبب استمرار التدخالت الخارجية التي تهدف إلى القضاء على المقومات األساسية للدولة من
التكامل القتصادي والنسجام الجتماعي والتنظيم الحكومي والدعم الثقافي والتماسك العنصري.

وانطالقا من ذلك فإن مهمة البحث في هذا الموضوع هي دراسة اإلشكالية من جوانبها

المختلفة من خالل العودة إلى المصادر والمراجع ذات الصلة واعتماد األسلوب والمنهجية العلمية
الصحيحة القائمة على دراسة األحداث بالعتماد على الوثائق والدراسات ذات الصلة ,وتحليل مادتها


ُسست في عام  1600بهدف التجارة ,وفتحت أول مركز لها في ميناء جسك وفرعا
شركة الهند الشرقية البريطانية :أ ّ
له في البصرة 1615م وأنشأت وكالة تجارية في بوشهر 1672م وملكت أسطولا تجاريا وعسكريا وتصدت للهولنديين,

الفرنسيين والبرتغاليين وأبعدتهم عن الخليج العربي والهند وكان لها مقيمون ووكالء في الخليج العربي .انظر:

James Bruce: Annals of the Honourable East India Company . London . 1810 , P. 121
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المرجوة ,واظهار الجوانب المشرقة من تاريخ ُعمان ,ول سيما فترة حكم
العلمية للوصول إلى النتائج
ّ
السيد سعيد بن سلطان المليئة باألحداث واإلنجازات.

ومما دفع الباحث إلى اختيار هذا الموضوع هو أن غالبية الدراسات التي تناولت تاريخ

ُعمان لم تركز على دراسة تفصيلية لمرحلة مهمة شهدتها هذه الدولة وهي فترة السيد سعيد بن
سلطان  1856-1806م الذي ينتمي إلى أسرة البوسعيد ,وبالتالي يمكن تقديم دراسة مفيدة تغني
أدته تلك الشخصية الحازمة (السيد سعيد بن سلطان) والطموح
المكتبة العلمية في إبراز الدور الذي ّ

واإلنجازات السياسية و اإل صالحات القتصادية والعالقات الخارجية التي أسهمت في النفتاح
والتطور الحضاري وعلو شأن أسرة البوسعيد في تلك الفترة ,وتوظيف هذه الدراسة لخدمة المرحلة
الثانية في فترة حكم أسرة البوسعيد وهي الفترة التي تلت وفاة السيد سعيد بن سلطان في عام 1856م

العمانية بين أبنائه والنزاعات التي نشبت فيما بينهم ,وتسليط الضوء على الدور
وتقسيم أمالك الدولة ُ
األوروبي الذي أدى دو ار مهما في تلك المرحلة ,ووضع األحداث في إطارها التاريخي والعلمي
والمنهجي ,لتصبح مادة علمية متجانسة في متناول الباحثين و طالبي المعرفة.

أهم المصادر والمراجع المعتمدة في البحث:
تتميز فترة البحث بوفرة المصادر والمراجع التي كتبت بلغات متعددة ,ول غنى للباحث عنها,
واألمر الذي يثير النتباه هو غلبة المصادر األجنبية على المصادر التاريخية العربية والمحلية ,وما

زخرت به المكتبة البريطانية من الد ارسات التاريخية عن ُعمان بصورة عامة وفترة الدراسة بصورة
ال عن اعتماد الدراسات التاريخية التي صدرت عن تاريخ الخليج العربي في العصر
خاصة ,فض ا

حد العتماد على الوثائق
الحديث على تلك المصادر ,حتى وصل األمر بالكثير من الباحثين إلى ّ
األجنبية بشكل واضح.

ويعود السبب في كثرة المصادر والمراجع األجنبية وتنوعها إلى التدخالت األجنبية في شؤون

الخليج العربي وخضوعه للسيطرة البرتغالية ,والهولندية والفارسية ,والعثمانية ,والبريطانية  ,نذكر
منها ( Miles , The contries and Tribes of Persian Gulf :مايلز ,الخليج العربي بلدانه وقبائله) ,
 ( Badger . Salil Bin Razik . History of the Imams and Seyyids of Omanبادجر :مقدمة

كتاب تاريخ أئمة وسادة ُعمان) وبادجر هو أحد الباحثين في تاريخ ُعمان الذي ترجم مخطوط ابن
رزيق إلى اللغة اإلنكليزية ( Kelly , John : Britain and Persian Gulf ,جون كيلي ,بريطانيا
وعمان -1795
والخليج) ويتناول أطماع بريطانيا في الخليج والتفاقيات المبرمة بين بريطانيا ُ
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1880م ,فضالا عن كتاب ( Robin Bedweelروبين بيدويلُ :عمان في صفحات التاريخ) ,وكتاب
( البوسعيديون حكان زنجبار لعبداهلل بن صالح الفارسي) و كتاب ( روبرت جيران لندنُ :عمان منذ

عام 1856م مسي ار ومصي ار )  ,وكتاب (رودلف سعيد روث :السيد سعيد بن سلطان -1791

1856م حاكم ُعمان وزنجبار) و كتاب ( Lorimerدليل الخليج الفارسي) ويتكون من قسمين :األول
تاريخي ,والثاني جغرافي عرض فيه األوضاع القبلية والجتماعية في ُعمان خالل القرنين الثاني
عشر والتاسع عشر.

العمانية منها ,بمادة علمية غنية عن دولة
كما تزخر المصادر التاريخية المحلية وبخاصة ُ
البوسعيد ,ول سيما فترة السيد سعيد بن سلطان 1856-1806م والدور الذي أداه في تطوير ُعمان

العماني الشهير حميد بن
وازدهارها ,ولعل أبرز تلك المصادر والمخطوطات التي وضعها المؤرخ ُ
رزيق والتي تناول فيها تاريخ األئمة والسادة البوسعيديين ,ومنها  :كتاب "الفتح المبين في تاريخ
السادة البو سعيد" ,ومخطوطته الشهيرة " الصحيفة القحطانية"  ,ومخطوطة سرحان بن سعيد اآلزكوي
" كشف الغمة الجامع ألخبار األمة " التي تتناول تاريخ ُعمان منذ أقدم العصور وحتى نهاية دولة
اليعاربة.
ومن المصادر المهمة " :تحفة األعيان بسيرة أهل ُعمان" لنور الدين عبد اهلل بن حميد
السالمي و"جهينة األخبار في تاريخ زنجبار" لسعيد بن علي المغيري ,و "قصص وأخبار جرت في
و"عمان
و"عمان عبر التاريخ" لسالم بن حمود السيابيُ ,
ُعمان" لمحمد بن عامر المعولي ُ ,
ال عن العتماد على العديد من
الديمقراطية اإلسالمية (  " )1970 -1500لحسين غباش ,فض ا

كتب الدكتور جمال زكريا قاسم ,منها  :كتاب " الدعاءات اإليرانية في الخليج العربي" و "دولة

بوسعيد في ُعمان وشرقي إفريقيا" و "تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر" و " أثر الستعمار
األوربي في تفكيك الروابط بين الخليج العربي وشرقي إفريقيا" وكتاب " الدوافع السياسية لرحالت
األوروبيين إلى نجد والحجاز" ,حيث رّكز الدكتور جمال زكريا قاسم في مؤلفاته على الحياة السياسية
في ُعمان ,وعالقتها مع فرنسا وبريطانيا والوليات المتحدة األمريكية ,والصراع الفارسي العربي.
العمانيون والمالحة والتجارة ونشر اإلسالم " لـ رجب محمد عبد الحليم ,و" تاريخ الدولة
وكتاب" ُ

السعودية حتى الربع األول من القرن العشرين" لمديحة درويش  ,و كتاب " زنجبار" لصالح العقاد
وزكريا قاسم ,و " التيارات السياسية في الخليج العربي" لصالح العقاد  ,وغيرها الكثير  .ومما ل شك
فيه أن دراسة المصادر المحلية تشغل أهمية كبيرة لدى الباحث التاريخي في تناوله لدراسة تاريخ

الخليج العربي حتى تمكنه من البتعاد عن العتماد الكلي على المصادر والوثائق األجنبية .
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أهم الموضوعات التي يتناولها البحث :
جاءت الدراسة لفترة حكم السيد سعيد بن سلطان في ُعمان بين عامي 1856 -1806م تلك
تميز به السيد سعيد بن سلطان من قوة
الفترة الزاخرة باألحداث السياسية واإلنجازات القتصادية ,وما ّ
عقل وحسن تدبير سياسي للمشكالت كافة التي اعترضته من الداخل والخارج ,ليعمل على تخطّيها,

التغيرات الهائلة
ويحقّق غايته في بناء الدولة الممتدة بين الساحل والداخل ,وذلك بعد اإلنجازات و ّ
مقسمة إلى أربعة فصول على
التي قام بها ,ول سيما نقل مركز حكمه إلى زنجبار شرقي إفريقيةّ ,
النحو اآلتي :

الفصل األول ,وهو فصل تمهيدي يمثل الفترة ما بين 1806 -1784م وهي المرحلة التي
سبقت تولّي السيد سعيد بن سلطان الحكم في ُعمان ,ويتحدث بداي اة عن تاريخ ُعمان وحضارتها في
العصر الحديث وما تتميز بها من موقع استراتيجي مهم جعلها محط أنظار العديد من الدول

األوروبية ,ثم يعرض دراسة لألسباب التي أسهمت في انهيار دولة اليعاربة ,وتأسيس دولة البوسعيد
على يد أحمد بن سعيد الذي كان واليا على صحار من ِقَبل اإلمام اليعربي سيف بن سلطان,
ال عن دراسة الصراع الهناوي الغافري بين عامي
وتوضيح سياسته اإلدارية والصراع األسري ,فض ا

1806-1784م ,ويسلط الضوء على األوضاع السياسية في ُعمان قبل تسلّم السيد سعيد السلطة
ل
من خالل توضيح الموقف الدولي من قيام أسرة البوسعيد والعالقات مع الوهابيين والقواسم ,وصو ا
إلى عام  1806م العام الذي تم فيه اغتيال السيد بدر ووصول السيد سعيد إلى الحكم.

أما الفصل الثاني ,فيتناول دراسة شاملة لفترتي حكم السيد سعيد في ُعمان ما بين -1806
1840م والفترة الثانية  1856-1840م ,والتعريف إلى شخصية السيد سعيد بن سلطان وما أورده
الرحالة األوروبيون ومعاصروه عنه ,وتوضيح موقفه من الثورات التي قامت ضده كثورة بني بوعلي
وصحار وحركة القواسم المعادية له ,فضالا عن توسعاته في البحرين ورأس الخيمة وحروبه ضد

القواسم والوهابيين عام  1820-1807م  ,وتمت دراسة الفترة الثانية وهي فترة حكمه في زنجبار من
خالل سياسة تخلصه من المزارعة في شرقي إفريقية وحركتهم التي تهدف إلى الستقالل عن ُعمان

من جهة ,والسياسة الداخلية التي اتبعها في حكم زنجبار من خالل تشجيعه للتجارة وجعلها تسهم

بنصيب كبير في تطوير دخل البالد وتنشيط األسطول البحري  ,وفتح أسواق خارجية ,وادخاله
ال عن دراسة الحياة الجتماعية بما فيها العادات والتقاليد واللغة
أنواع جديدة من الزراعات ,فض ا

والثقافة ,والنتقال إلى توضيح دور البعثات التبشيرية في زنجبار في فترة حكم السيد سعيد -1840

1856م.
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ويتناول الفصل الثالث دراسة العالقات الخارجية للسيد سعيد بن سلطان؛ بادئا بالعالقات مع

الوليات المتحدة األمريكية التي اتخذت الطابع القتصادي ,ول سيما معاهدة الصداقة والتجارة في

عام 1833م التي وقعها السيد سعيد؛ راغبا في الحصول على مساعدة أمريكية؛ لتقوية نفوذه داخل
ُعمان ,وبالمقابل توسعت الوليات المتحدة في أمالك السيد سعيد في زنجبار ,فضالا عن دراسة
العالقات مع بريطانيا التي تهدف إلى قمع تجارة الرقيق بموجب المعاهدات التجارية التي أبرمتها مع
السيد سعيد لتدعيم نفوذها في سلطنة زنجبار وملحقاتها ,ثم يتم توضيح طبيعة العالقة مع فرنسا

وكيف قهرت بريطانيا فرنسا ,وجعلتها تتراجع عن نشاطها في ُعمان والخليج العربي ,ومن ثم الحديث
لعمان ,وموقف ال سيد سعيد بن سلطان من تدخالتهم بين عامي -1822
عن الوهابيين وغزوهم ُ

 1856م  ,ويسير إلى دراسة حملة محمد علي باشا إلى الحجاز ,وأثرها في ُعمان بين عامي
1839-1830م ,وينتقل بعد ذلك إلى مطامع الفرس في ُعمان وموقف السيد سعيد من التدخالت
األجنبية طيلة فترة حكمه.

وتخصص الفصل الرابع في دراسة أوضاع ُعمان بعد وفاة السيد سعيد من خالل توضيح
ّ
العمانية بشطريها اآلسيوي واإلفريقي
أزمة الخالفة والصراع بين أبنائه من أجل اقتسام أمالك الدولة ُ

بين عامي 1866-1856م وهي فترة حكم السيد ثويني بن سعيد  ,وأهم ما ورد في هذا الفصل
دراسة األوضاع الداخلية في ُعمان بعد وفاة السيد سعيد بن سلطان و الصراع بين السيد ثويني حاكم
مسقط و السيد ماجد حاكم زنجبار وموقف السيد ثويني من قضية فصل ُعمان عن زنجبار ,وحملته
عام  1859م لدخولها وتوسيع دائرة نفوذه فيها ,ثم النتقال إلى توضيح موقفه من قرار التحكيم

العمانية وموقف الدول األوروبية ول سيما بريطانيا من ذلك ,وأخي ار
القاضي باقتسام أمالك الدولة ُ
توضيح النتائج التي ترتب عليها هذا القرار.
أرجو أن يمثل هذا الجهد المتواضع إضافة جديدة إلى ما تحتويه المكتبة العربية من دراسات في

تاريخ العرب الحديث والمعاصر ,وأرجو أن يكون قد تم تسليط الضوء على فترة مميزة من تاريخ
الخليج العربي الحديث والمعاصر.
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الفصل األول (تمهيد)
األوضاع السياسية الداخلية في ُعمان
بين عامي 1806-1743م

12

أولا -لمحة عن تاريخ ُعمان حضاري ا وجغرافي ا:
أدت ُعمــان دو ار مهم ـا بــين دول الخلــيج العربــي منــذ التــاريخ القــديم  ,ومــاتزال مرك ـ از حضــاريا
للعمــانيين تــاريخ بحـري علــى سـواحل المحـيط الهنــدي منــذ
فـي حاجــة إلــى اكتشـاف تفاصــيله  ,فقــد كـان ُ
فعرفـوا بـين الشـعوب مـن البصـرة إلـى
أقدم األزمنة ودليل ذلك سفنهم المتنقلة بين الهند وموانئ الخلـيجُ ,

سواحل الهند  ,ونقلوا معالم الحضارة من الهند والبصـرة ,ومثلمـا نقـل اليونـان الحضـارة إلـى الغـرب كـان

العمــانيون ُرســل الحضــارة بــين الهنــد والعـراق وفــارس ,ويمتــازون عــن اليونــان بســباقهم فــي معرفــة طــرق
ُ
البحار ومواسم المالحة  ,ونتيجة موقعها بين هذه الحضارات اطلع أهلهـا علـى جوانـب التقـدم ,وتم ّكنـوا

من األخذ بإنجازاتها(.)1

وللعمـانيين دور كبيــر فـي نشــر الحضـارة فــي إفريقيـة الشــرقية فقـد ألِفـوا الهجـرة إليهــا منـذ القــدم,
ُ
عبـاد بـن عبـد حـاكمي
العمانيـة إلـى إفريقيـة هـو التجـاء سـليمان وسـعيد ابنـي ّ
والدليل على عراقة الهجـرة ُ

ُعمان إليها هربا من بطش الحجاج بن يوسف الثقفي  ,فعندما ادعى األوربيـون اكتشـاف أنهـار إفريقيـة

الرحالــة العربــي أحمــد بــن ماجــد
رواد هــذه الكتشــافات ومثــال ذلــك ّ
وأجزائهــا النائيــة كــان ُ
العمــانيون هــم ّ
صاحب المؤلفات عن طرق البحار وسليل رأس الخيمة ( ساحل ُعمان ) ودليـل فاسـكو دي غامـا علـى
طريق الهند  ,وتمتد علـى سـواحلها سـهول خصـبة مـن الشـمال والجنـوب  ,شـهدت نشـاطا زراعيـا مكثفـا

العمانيـ ــة
 ,كم ــا تنتش ــر الواحـ ــات ف ــي المن ــاطق الداخليـ ــة والمنح ــدرات الجبلي ــة  ,كمـ ــا وف ــرت السـ ـواحل ُ
الطويلة وجزرها التي تمتد أمامها مصد ار اقتصاديا ونطاقا اجتماعيا للسكان منذ القدم وحتى اآلن(.)2

ال واضــحا
ومــا ت ـزال آثــار دولــتهم العربيــة فــي زنجبــار وجاليــاتهم المنتش ـرة فــي هــذه البلــدان دلــي ا

وعرفــت ُعمــان فــي الم ارحــل
العمــانيين الكبيــر فــي دفــع إفريقيــة الشــرقية إلــى ركــب الحضــارةُ .
علــى أثــر ُ
وعم ــان " حي ــث يـ ـرتبط ك ــل منه ــا ببع ــد حض ــاري أو
التاريخي ــة ب ــأكثر م ــن اس ــم منه ــا " مج ــان وم ــزون ُ

تـاريخي :فســميت مجــان بســبب شـهرتها بصــناعة الســفن وصــهر النحــاس ,وجـاء هــذا السـم حســب لغــة
()1

عبد الوهاب الكيالي  ,الموسوعة السياسية  ,المؤسسة العربية للدراسات والنشر 7 ,أجزاء  ,الجزء الرابع  ,ص

. 206
 أحمد بن ماجد بن محمد السيباوي مالّح وجغرافي ُعماني  ,برع في الفلك والمالحة والجغرافية ولُقب بمعلم بحر
الهند ,وكان خبي ار مالحيا في البحر األحمر والمحيط الهندي ونال شهرته في رحلته إلى رأس الرجاء الصالح ومنه
رواد علم
إلى الهند ,وساعد فاسكو دي غاما لكتشاف الطريق الجديد الموصل إلى الهند .انظر :علي عبداهلل الدفاعّ ,
الجغرافيا في الحضارة العربية اإلسالمية  ,ص234

()2

جون غوردون لوريمر  ,دليل الخليج  ,أربعة أجزاء ,الجزء األول  ,القسم التاريخي  ,ص  . 11و عبداهلل بن

محمد الطائي ,تاريخ ُعمان السياسي  ,ص . 10
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()1

السـومريين بســبب العالقــات التجاريــة التـي تربطهــا بهــم

 ,أمــا مــزون فـارتبط بــوفرة المـوارد المائيــة فــي

الم ــزن ه ــو الس ــحاب ذو الم ــاء الغزي ــر المت ــدفق وه ــذا يفس ــر ازده ــار الز ارع ــة ف ــي ُعم ــان من ــذ
ُعم ــان و ُ
القدم( ,)2وسميت ُعمان نسبة إلى ُعمان بن ابـراهيم الخليـل عليـه السـالم ,وقبـل ذلـك سـميت نسـبة إلـى
ُعمان بن سبأ بن يغثان بن إبراهيم( ,)3وكانت منذ القدم موطنا للقبائل العربيـة التـي قـدمت إليهـا وسـكن
بعض ــها الس ــهول واش ــتغلت بالز ارعـــة والص ــيد ,واس ــتقر ال ــبعض فـ ــي المن ــاطق الداخلي ــة والصـ ــحراوية,

واشتغلت بالري وتربية الماشية.

أمــا مــن الناحيــة الجغرافيــة فتقــع ُعمــان فــي القســم الجنــوبي الشــرقي مــن شــبه الجزي ـرة العربيــة,
وتمتد حدودها الجغرافية ,تاريخيا 1741م إلى شبه جزيرة قطر ,وتفصلها عنهـا رمـال بينونـة ,وتفصـلها
صــحراء الربــع الخ ــالي مــن جه ــة الغــرب ع ــن بقيــة من ــاطق شــبه الجزيـ ـرة العربيــة  ,وتمت ــد جنوب ـا حت ــى

حضرموت  ,كما تمتلك حدودا شاطئية كبيرة تطل على مسطحات مائيـة واسـعة تعبرهـا خطـوط التجـارة
()4

 ,وقـد سـاعد الموقـع

الدولية البحرية بـين الشـرق والغـرب كبحـر العـرب وخلـيج ُعمـان والخلـيج العربـي
الجغ ارفـي المتميــز فـي تفعيــل دور ُعمـان فــي النشـاط التجــاري العـالمي ولــم يقتصـر دور ُعمــان فـي هــذا
المجــال علــى تقــديم الخــدمات الالزمــة للســفن العــابرة فــي موانئهــا " مســقط  ,وصــور ,وقريــات ,وقلهــات,


العمـ ــانيين أنفسـ ــهم؛ ولسـ ــيما سـ ــكان
وصـــحار  ,وخورفكـ ــان ,وجلفـ ــار أو رأس الخيمـ ــة حالي ـ ـا؛ بـ ــل إن ُ
أدوا دو ار كبيـ ار فــي تنشــيط التجــارة ونقــل البضــائع مــن شــرقي آســيا وجنوبهــا وشــرقي
السـواحل كالقواســم ّ

إفريقية إلى البحر المتوسط وأوروبا عبر الخطين التجاريين؛ أولهما  :خط الخلـيج العربـي إلـى العـراق ,
حيث تُنقل منـه البضـائع إلـى سـواحل بـالد الشـام والسـواحل األوربيـة  ,وثانيهمـا  :خـط بحـر العـرب إلـى

()1

قصي منصور التركي  ,الصالت الحضارية بين العراق والخليج العربي خالل األلف الثالث قبل الميالد  ,دار

صفحات للدراسات والنشر 2008 ,م  ,ص . 132
()2
()3

حميد بن محمد بن رزيق  ,الصحيفة القحطانية  ,مج , 2و ازرة التراث والثقافة  ,سلطنة ُعمان 2009م ص 172
سرحان بن سعيد اآلزكوي  ,تاريخ ُعمان المقتبس من كتاب كشف الغمة الجامع ألخبار األمة  ,تحقيق  :عبد

المجيد حسين القيسي الطبعة الرابعة 2005م  ,ص .24

()4
العمانيون والمالحة والتجارة ونشر اإلسالم  ,مسقط 1989م  ,ص  , 20و مؤيد باسم
رجب محمد عبد الحليم ُ ,
حمزة ,القواسم وعالقاتهم اإلقليمية والدولية ,رسالة لنيل درجة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر ,جامعة دمشق

 2010 – 2009م  ,ص  14م.
 ميناء صحار :يقع على ساحل الباطنة ويبعد حوالي مئة ميل شمال غربي مسقط ,ويعود ح ّكام البوسعيد بأصولهم
األولى إلى أحد ولة ذلك الميناء وهو اإلمام ( أحمد بن سعيد )  .لوريمر  ,دليل الخليج  ,القسم الجغرافي  ,ج , 7
ص . 2398
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مض ــيق ب ــاب المن ــدب والبح ــر األحم ــر والس ــويس إل ــى اإلس ــكندرية علـ ـى البح ــر المتوس ــط ومنه ــا إل ــى

السواحل األوربية والمغرب العربي(.)1

العمــانيين
وّ
أدت المواجهــة المســتمرة بــين عــرب ُعمــان والفــرس علــى الخلــيج العربــي إلــى جعــل ُ
العمـانيون
يحرصون على استقاللهم ,وعلى العتزاز بعـروبتهم وأصـالتهم اعتـ از از كبيـ ار  ,حيـث اسـتكمل ُ

النصر على الفرس بنزولهم في أرض بالد فارس نفسها ,واقتطعوا العديد مـن أمالكهـا  ,وشـهدت الفتـرة
الممت ــدة ب ــين ع ــامي  1741 – 1624فتـ ـرة حك ــم دول ــة اليعارب ــة والت ــي مثل ــت نظ ــام اإلمام ــة بش ــكل


تميزت فترة حكمهم بالصـراع والتنـافس علـى السـلطة مـع
واضح بعد تخّلصهم من النباهنة هؤلء الذين ّ
العمــانيون اســم الجبــابرة والطغــاة
تيــار اإلمامــة اإلباضــية ,واســتبدوا بــأمالك الدولــة حتــى أطلــق علــيهم ُ

والمستبدين وما إن جـاءت الكشـوف الجغرافيـة حتـى اشـتد الصـراع بـين ملـوك النباهنـة وتركـز وجـودهم

في المناطق الداخلية من ُعمان ,ولم تكن لهم سلطة على المناطق الساحلية مـن حضـرموت إلـى قطـر
وكانت قبائل الجبور والقواسم وبني منجوة صاحبة السلطة المحلية على األرض في تلك السواحل(. )2

()1
وعمان والدولة السعودية األولى  , 1818 – 1793المكتب المصري
محمد مرسي عبداهلل  ,إمارات الساحل ُ
الحديث للطباعة والنشر  ,القاهرة  , 1978ج , 1ص .18 – 17

 اليعاربة  :مفردها يعربي  ,وهي قبيلة غافرية من اإلباضيين في سلطنة ُعمان ,وقد كانت قوية ,ولكنها ضعفت سنة
 1881م وتقسمت إلى أجزاء صغيرة  ,يوجد بعضهم اآلن في نخل وفي طوية والحجر الغربي  ,وفي طيخة وفي
الحزم وكان حكام ُعمان في الفترة ما بين 1744 - 1625م ينتمون إلى قبيلة طيخة التي يبلغ عدد اليعاربة فيها 800
نسمة لكن نفوذهم أخذ بالضعف بعد هذا التاريخ ,واضمحل نهائيا عندما استولى السيد عزان بن قيس سنة 1870م

على الحزم بعد حصار دام تسعة أشهر  .لوريمر ,دليل الخليج القسم الجغرافي  ,ج , 7ص . 2561


نظام اإلمامة  :هي تولي رجل من أهل العلم وأهل الدين من قبل علماء اإلباضية ,وذلك بترشيحه بشرط أن يكون

ذا أخالق حميدة وبأت مع انتخاب سالم بن راشد الخروصي إماما في عام 1913م ,وقامت دولة اإلمامة في المنطقة

الداخلية في ُعمان ,واتخذت من نزوى عاصمة لها ,وانتهى هذا النظام في عام 1957م بعد قيام نظام السلطنة وفرار
اإلمام غالب بن علي الهنائي إلى السعودية  .الطائي  ,تاريخ ُعمان السياسي , ...ص . 15


العمانية التي تنتهي بنسبها إلى يعرب بن قحطان بن هود
النباهنة  :ينتمي النباهنة إلى قبيلة العتيك العربية األزدية ُ
العماني المهلب بن أبي صفرة .
النبي عليه السالم واليها تنتسب أسرة المهالبة التي ينتمي إليها القائد العربي المسلم ُ

العماني  ,مكتبة الضامري ُ ,عمان 2002م  ,ص 244
سليمان بن خلف بن محمد الخروصي  ,مالمح من التاريخ ُ
( )2عبد القوي فهمي  ,القواسم ونشاطهم البحري 1853 -1747م  ,رأس الخيمة 1983 ,م  ,ص . 1015

ثاني ا – قيام دولة البو سعيد في عام 1743م
 .1انهيار دولة اليعاربة:
قبيلة عربية يرجع نسبها إلى عدنان ,اغتنم أحد زعمائها ,وهو ناصر بن مرشد فرصة طرد

عد مؤسس دولة اليعاربة التي حكمت
وي ّ
البرتغاليين من هرمز عام 1622م ,وأعلن الثورة ضدهمُ ,
خالل الفترة 1741-1624م ,وكتب اليعاربة صفحة مشرقة في تاريخ العرب الحديث ,وملكوا أكبر
قوة بحرية في الخليج العربي والمحيط الهندي .ولم يقتصر صراعهم مع البرتغاليين ,بل مع

الفرس()1الذين حاولوا أن يحتلوا ُعمان بعد هزيمة البرتغاليين في هرمز ,فتصدى لهم اإلمام ناصر
وطردهم من جلفار( رأس الخيمة) وكان نضال اليعاربة في ظروف قاسية ,منها :تفكك ُعمان حيث

كانت بع ض مدنها كـ ( أزكى وبهلى) في أيدي حكام من أهلها ,وكانت المناطق الساحلية بيد الفرس
وأخرى بيد البرتغال( ,)2ومع جشع الفرس وقسوة البرتغاليين أدى إلى إحياء منصب اإلمامة ,ألن
العامل الديني يساعد على الثبات ويوجه الشعور الوطني ضد الغزاة البرتغاليين.

وتسرب الضعف إلى هذه الدولة منذ أن فقد اإلباضيون القدرة على عقد البيعة باإلمامة إلى
ّ
مخالف لألساس الذي
الرجل الصالح لهذا المنصب ,وبدأ الحكم ينتقل بالوراثة منذ عام 1668م ,وهو
ٌ

قامت عليه دولة اليعاربة وهو إحياء اإلمامة .كما ظهر الصراع األسري على السلطة والنفوذ ,ومهّد

إلى تكتل اإلباضيين على أساس النزعة القبلية إلى كتلتين ,عرفت األولى بالغافرية وهدفها استمرار

وع ِرفت الثانية بالهناوية ومثلت المعارضة لحكم اليعاربة ,وبدأ الصراع بينهما في عام
حكم اليعاربةُ ,
1711م ,وبلغ أشده في عام 1728م ,وقُتِل فيه زعيما الكتلتين (محمد ابن ناصر الغافري – وخلف
بن مبارك الهناوي) ,وكان األول زعيم القبائل الشمالية ,والثاني زعيم القبائل الجنوبية .ولم تخرج

البالد من هذه المعمعة إل بانتخاب اإلمام ناصر بن مرشد أبي العرب اليعربي عام 1624م إماما
( )1نور الدين السالمي  ,تحفة األعيان بسيرة أهل ُعمان  ,مكتبة اإلمام نور الدين السالمي ,سلطنة ُعمان ,ج,2
ص.16
Badger . History of the Imams and Ceyyids of Oman , by Salil Bin Razik ( from A.D.661-

)(2

1856). London 1871. P . 54.


المعمعة معناها القتال ( شدة القتال )



ناصر بن مرشد اليعربي  :أُطلق عليه (رجل اإلجماع والخالص الوطني ) ,تم ترشيحه وانتخابه على يد مجموعة

لعمان وله من العمر  21عاما تقريبا  .محمد صابر عرب إبراهيم ,
من العلماء والوجهاء اإلباضيين ,ليكون حاكما ُ
دولة اليعاربة بين الوحدة الوطنية والنتصارات الخارجية  ,مجلة الجمعية التاريخية المصرية ,العدد 37,1980م ,
ص . 191
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لعمان .وأعلن هذا اإلمام توحيد الجبهة الداخلية ,كما أعلن الجهاد ضد البرتغاليين وخاض حربا كبيرة
ُ

حتى تم ّكن خليفته اإلمام سلطان بن سيف بن أبي العرب العربي 1680 -1649م بعد خمس
وتم طردهم من ُعمان وتعقبهم في
عشرة سنة من الجهاد المنظم أن يحقق نص ار على البرتغاليينّ ,
المحيط الهندي ,وهكذا رفعت دولة اليعاربة راية الجهاد المقدس لتحرير أراضيها من الحتالل

أدوا دو ار كبي ار في ازدهار ُعمان ( ,)1كما رفعوا من شأنها ,وغدت ُعمان دولة كبيرة لها
البرتغالي ,و ّ
وحصنوا
أسطولها الضخم ,فنالت احترام الشعوب ,وخلّدت نشاطها الوطني في المجالت جميعها,
ّ

العمانية بمجموعة من األبراج والقالع وأنشؤوا أفالجا عديدة ,وأسسوا مدنأ زاهرة ,إل أن
السواحل ُ
التنازع بين الحكام بدأ في سنة وفاة اإلمام ناصر 1649م من خالل محاولة كل حاكم الستقالل

بمقاطعته(.)2

وحدثنا ابن رزيق عن مقدار التفكك الذي آلت إليه ُعمان ولم يكن لخلفاء اإلمام ناصر ما كان
لديه من الدهاء والقوة؛ لذلك نما الضعف بعد وفاته والشيء الذي يثير النتباه لدارس تاريخ اليعاربة

وتاريخ البوسعيد هو مقدرة الحكام على معالجة مشكالتهم الخارجية بقوة وجدارة ووقوفهم عاجزين أمام
المشكالت الداخلية فهذا ما حدث في عهد اإلمام اليعربي سلطان بن سيف الثاني1711 -1692 م

الذي تم ّكن من السيطرة على ساحل شرق إفريقية ومناطق على ساحل الهند ولم يتم ّكن من السيطرة

على كامل ُعمان بسبب ثورات القبائل من جهة والحروب األهلية واستمرار الصراع األسري من جهة
أخرى(.)3
وهذا حدث في عهد السيد سعيد بن سلطان 1856 -1806م أعظم حكام البوسعيد؛ إذ سيطر

على زنجبار ونقل عاصمته من مسقط إليها وحكم ُعمان من قصر الموتني في تلك الجزيرة ,ومع

عمه اإلمام ناصر شارك في المرحلة األولى من حياته في بناء الدولة
اإلمام سلطان بن سيف  :خليفة ابن ّ
اليعربية ,وكان مشهو ار بحكمته وارادته  .السالمي  ,تحفة األعيان ,ج , 2ص . 118
()1

 -الطائي  ,تاريخ ُعمان السياسي  ,ص .20

)(2

Ruete , Rudolf Said , The Albu Said Dynasty in Arabia and East Africa . ( Lecture given to a
joint meeting of the Royal Asiatic and central Asian societies . July 1.1929 . Reprinted from the
Journal of the central Asian Society . VoL . XVI . 1929. P . 32.


المام سلطان بن سيف الثاني  1711 -1692 :م  ,خليفة ابن عمه اإلمام ناصر شارك في المرحلة األولى في

بناء الدولة اليعربية وكان مشهو ار بحكمته وارادته عرف بتشجيعه للزراعة وبناء األسطول الذي زاد عدد قطعه عن 28
سفينة كبيرة باإلضافة إلى مئات المراكب التجارية ونقل العاصمة من نزوى إلى الرستاق وتم في عهده السيطرة على

ممباسة في شرق إفريقية  .السالمي  ,تحفة األعيان  ,ج , 2ص .118
Badger . History of the Imams and Ceyyids of Oman . P . 54.
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)(3

ذلك وقف عاج از عن السيطرة على ساحل ُعمان الذي ساد فيه القواسم  .ونفسر الصراع الذي دار
بين الهناويين والغافريين بأن النزعة القبلية فاقت العقيدة الدينية ,وأبعدت منصب الحاكم عن عقد

البيعة له بإجماع اإلباضيين الذين انقسموا إلى مؤيد لإلمامة ومعارض لها ,ولع ّل تضخم ذلك
النقسام ناجم عن عدم وجود سلطة مركزية قادرة على حسم الموقف ,وابتعدت الفئة التي ر ّشحت

اإلمام سيف بن سلطان لعتالء منصب اإلمامة عن مبدأ اإلباضيين في انتخاب اإلمام ,ومنذ عام

1713م بدأ ظهور السلطة الزمنية في ُعمان وابتعادها عن اإلمامة اإلباضية ,ويتساءل الباحث في
ذلك النقسام ,هل العنصرية القبلية حازت ك ّفة أرجح؟ أم أن الصراع األسري الذي اشتد عوده مع
ظهور الصراع الهناوي الغافري كان له الدور األول في عزل السلطة الزمنية عن السلطة الدينية؟.
ويمكن إبراز العوامل التي أسهمت في سقوط دولة اليعاربة كاآلتي :
 -1تركت الحروب األهلية داخـل ُعمـان ,والتـدخالت الخارجيـة فـي شـؤونها كالتـدخل الفارسـي أثـ ار
س ــلبيا فـ ــي األوضـ ــاع العامـ ــة فيهـ ــا  ,وانتش ــرت الفـ ــتن والضـ ــطرابات الداخليـ ــة  ,وأكـ ــد غالبيـ ــة
المؤرخين على دور بالد فارس في إضعاف القوى المحلية العربيـة فـي منطقـة الخلـيج العربـي,

وخاصة في فترة الحروب األهلية داخـل ُعمـان ,وتوجيـه طلـب المسـاعدة مـن قبـل اإلمـام سـيف
بـن ســلطان الثـاني إلــى نـادر شــاه ,وحـرص الفــرس علـى العالقــات التحالفيـة مــع القواسـم؛ رغبـةا

منهم في إعـالن حيـاد البحريـة القاسـمية ومـا يمكـن أن تؤديـه مـن دور خطيـر فـي إعاقـة حركـة

العمـانيين الـذين كانـت لهـم التطلعـات
التجارة الفارسية في الخلـيج العربـي مـن جهـة  ,ومواجهـة ُ
الخاصة للسيطرة على جزر الخليج وبعض المدن الساحلية الفارسية ك ـ بندر عباس(.)1
أدوا دو ار
 -2شكل القواسم قبل عام 1741م جزءا أساسيا من النسـيج الجتمـاعي فـي ُعمـان ,كمـا ّ
كبيـ ار ومـؤث ار فـي األحــداث التاريخيـة التـي شــهدتها قبـل انفصـالهم عنهــا واقامـة دولـتهم المســتقلة
على ساحل ُعمان ,وكان لهـم مسـاهمة حقيقيـة فـي الـدفاع عـن ُعمـان ضـد األخطـار الخارجيـة
العمانيــة فــي عهــد اليعاربــة ,وكــان ذلــك بعــد تعايشــهم مــع
وهــي طــرد البرتغــاليين مــن الس ـواحل ُ

العمانية حيث إنهم ش ّكلوا قوة سياسية وعسـكرية لهـا وزنهـا الثقيـل وسـط
نظام اإلمامة اإلباضية ُ
الحــزب الغــافري؛ ولســيما بعــد مبايعــة محمــد بــن ناصــر الغــافري إمام ـا علــى ُعمــان وخوضــهم



اتخذ الفافريون العلم األبيض  ,والهناويين العلم األحمر .

()1

 أحمد السامرائي  ,القواسم والخليج العربي ,ط , 1بغداد  ,1973ص .13218

تعرضـ ــت لهـ ــا ُعمـ ــان فـ ــي أواخـ ــر عهـ ــد اليعارب ـ ــة – 1721
الحـ ــروب األهليـ ــة المـ ــدمرة التـ ــي ّ
1741م(.)1

 -3شــهد العصــر ال ــذهبي لدولــة اليعارب ــة ظهــور الــدين ف ــي الحيــاة السياس ــية؛ ألن العامــل ال ــديني
يســاعد علــى الثبــات فــي الموقــف النضــالي ,ويوجــه الشــعور الــوطني ضــد الغ ـزاة ,حيــث تــداخل
المفه ــوم السياس ــي والمفه ــوم ال ــديني الوح ــدوي تح ــت ش ــعار  :توحي ــد الجبه ــة الداخلي ــة وتحري ــر
أدى علمـاء الــدين مـن المــذهب اإلباضـي دو ار أساســيا
ُعمـان مـن الســتعمار البرتغـالي  .حيــث ّ
إل ــى جان ــب الحك ــام السياس ــيين الممثل ــين باإلمام ــة ف ــي اختي ــار األئم ــة  ,وت ــدخلوا ف ــي األم ــور
المهم ــة ف ــي الدول ــة ,وه ــدفوا إل ــى المصـ ــلحة العام ــة والع ــدل  ,وشـ ـ ّكلوا الجه ــاز الرق ــابي علـ ــى

تصــرفات األئمــة  ,ألنــه حســب مــذهب األئمــة اإلباضــيين يــتم اختيــار اإلمــام بالنتخــاب حســب
األكف ــأ .أم ــا انتخ ــاب اإلم ــام أو الح ــاكم فك ــان ي ــتم م ــن الش ــعب مباشـ ـرة  " ,عل ــى مب ــدأ ال ــدول
()2

 ,لكـن هـذا الوضـع قـد

حق النتخاب بشـكل ح ّـر ومباشـر
الديمقراطية الغربية " ونال الشعب ّ
تغيــر فــي أواخــر أيــام اليعاربــة وأدى إلــى نشــوب الص ـراع الــداخلي والحــرب األهليــة فــي ُعمــان
ّ
بســبب غيــاب الــوعي السياســي الكامــل لــدى العامــة  ,وتفضــيل مبــدأ الحكــم الــوراثي علــى مبــدأ
الشورى والنتخاب .
 -4كـ ــان لس ـ ــقوط دول ـ ــة اليعارب ـ ــة أث ـ ــر كبي ـ ــر لـ ــيس عل ـ ــى الس ـ ــتقرار ال ـ ــداخلي والزده ـ ــار الفك ـ ــري
العمـاني الـذي
والقتصادي علـى ُعمـان فحسـب؛ بـل ّ
أدى أيضـا إلـى اختفـاء األسـطول اليعربـي ُ
كــان عامــل أمـ قـن واســتقرار وحمايــة مــن أطمــاع الســتعمار األوربــي  ,وأدى أيض ـا إلــى تنــافس

أدت دو ار كبي ـ ـ ار فـ ــي األحـ ــداث
الـ ــدول القويـ ــة للسـ ــيطرة علـ ــى ُعمـ ــان وخاصـ ــة بريطانيـ ــا التـ ــي ّ
السياسية داخل ُعمـان فـي إقامـة مسـتعمرات عسـكرية لـتمأل فـراب الحـروب األهليـة الـذي خّلفتـه
دولة اليعاربة ,واعادة عالقاتها مع شرقي إفريقية تحت الحماية البريطانية (.)3

 -5ونتيجة للنجاح السياسي الذي حققه اليعاربة في ُعمان في عصر قوتهم والمكاسب السياسية
والعسكرية والقتصادية التي حققوها منذ قيام دولة اليعاربة في عام 1624م وحتى بداية
()1

– صالح العابد  ,دور القواسم في الخليج العربي 1820 -1747م  ,مطبعة العاني  ,بغداد  ,ط1976 1م ,ص

. 53 – 52
()2
()3

 عائشة السيار ,دولة اليعاربة  ,دار القدسي  ,بيروت 1975 ,م  ,ص .135 -السيار ,دولة اليعاربة , ...ص  , 144أيضا :عبد المالك خلف التميمي  ,الخليج العربي والمغرب العربي "

دراسات في التاريخ السياسي والقتصادي والجتماعي "  ,دار الشباب للنشر  ,القاهرة  ,ط1986 , 1م 46 -45 ,
.
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العمانية في عام  1721م  ,كان ذلك بداية رسم مستقبل القواسم والقبائل
الحرب األهلية ُ
الحليفة لهم في ساحل ُعمان  ,وعندما أدرك القواسم أهمية امتالك عناصر القوة السياسية
والعسكرية والقتصادية في تأدية دور محلي واقليمي في منطقة الخليج أدركوا مدى خطورة

الصراع بين تيار اإلمامة اإلباضية من جهة ,وتيار الملوك الجبابرة من جهة أخرى على

العمانية واستقرارها ( ,)1لذلك تولّدت لديهم الرغبة في البتعاد عن هذا الصراع
وحدة الدولة ُ
والنفصال بساحل ُعمان ,واقامة دولة مستقلة لهم على يد زعيمهم رحمة بن مطر القاسمي

1741م؛ مستغلين في ذلك ضعف دولة اليعاربة وسقوطها وقيام دولة البو سعيد.

()1

 -التميمي  ,الخليج العربي والمغرب العربي  , ...ص  . 123و خالد بن محمد القاسمي  ,التاريخ الحديث

والمعاصر لدولة اإلمارات العربية المتحدة  ,المكتب الجامعي الحديث  ,اإلسكندرية  ,ط1999 , 2م  ,ص . 90


رحمة بن مطر القاسمي  1760 – 1722 :م أول زعيم بارز للقواسم  ,أسهم في دعم اإلمام محمد بن ناصر

الغافري ضد الهناوية في ُعمان  .صالح بن مرعي القرني  ,الحمالت البريطانية ضد القواسم  1820 – 1805م ,
مكتبة الفالح ط , 1العين 2003م  ,ص . 149
20

 .2تأسيس دولة البوسعيد (اإلمام أحمد بن سعيد)
امتد الصراع األسري من دولة اليعاربة إلى دولة البوسعيد ,وظهر ذلك في عهد مؤسسها اإلمام
أحمد بن سعيد الذي اشتد ساعده ,واستطاع القضاء على منصب اإلمامة  ,ومهد لمجيء الوهابيين ,
وقام بنقل العاصمة من الداخل إلى مسقط على الساحل  ,و ذكر ابن بشر أن السيد أحمد قدم

المساعدات للدول األجنبية للوصول إلى ُعمان والتي كانت إحدى األسباب في نقل العاصمة إلى
زنجبار 1832م( , )1كما تمكن من إعادة توحيد البالد وتوطيد أركان الدولة واخماد الفتن الداخلية
لعمان دورها بين دول الخليج
وانشاء قوة بحرية كبيرة إلى جانب أسطول تجاري ضخم  ,كما أعاد ُ
والدليل على ذلك أنه قام بإرسال قوة بحرية كبيرة إلى شمال الخليج لفك الحصار عن البصرة بعد

استنج اد الدولة العثمانية به  ,فكافأهم السلطان العثماني بخراج سنوي استمر إلى أيام دولة السيد
تمرد ولداه سيف وسلطان ردا على
سلطان بن السيد أحمد  ,وعندما أسند ولية نزوى إلى ابنه سعيد ّ
هذه الحظوة التي نالها أخوهم سعيد منه  ,وسيط ار على حصون مسقط في عام 1781م وطردا قوات

()2
فرد اإلمام على ذلك ,واتجه من الرستاق إلى مسقط وتحارب مع ولديه ,وضرب
والدهم منها ّ ,
حصن بركا بالمدافع فتدخل قضاة الرستاق إلجراء الصلح بينهم حتى هدأت األحوال ,وتوقف القتال

األخوين سيف وسلطان على أخيهما سعيد وأودعاه سجن مسقط حتى
الذي عاد عندما قبض كل من َ
أنقذه أحد عبيده من جنود الحرس.

وقام سيف بن سلطان اليعربي الذي كان نائبا لوالي منطقة نخل بتقديم المساعدة لألخوين سيف
ِ
ودمر حصنها1781م.
وسلطان وعندما علم اإلمام أحمد بذلك جهز حملة كبيرة بقيادته ,وهاجم نخلّ ,
واستغل شيخ القواسم فرصة وجود اإلمام أحمد بن سعيد في نخل ,فجهز حملة لمهاجمة الرستاق,

()1

 -عثمان بن بشر  ,عنوان المجد في تاريخ نجد  ,الجزء األول  ,تحقيق  :عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ

 ,مطبوعات دارة الملك عبد العزيز  ,الرياض  ,ط , 4ص . 263
2

- Badger , Salil Bin Razik , History of the Imamsand Seyyids of Oman . P.L . III.

,عمان الديمقراطية اإلسالمية ( تقاليد اإلمامة والتاريخ السياسي الحديث ,)1960 – 1500
وانظر  :حسين غباش ُ
ص  , 108من دون معلومات عن النشر والطباعة.

جمة من أفخر بالد ُعمان  ,أحاطت بها الجبال من كل الجهات وتتخللها األودية
الرستاق :تشتمل على بلدان ّ
ويمتد واديها إلى الباطنة ولها توابع ,وسوقها كبيرة وأنهارها غزيرة  .أبو سليمان محمد بن عامر المعولي  ,قصص

وأخبار جرت في ُعمان  ,تحقيق سعيد الهاشمي  ,ط , 1مسقط 2007م  ,ص.258
21

ووصلت أنباء هذه الحملة إلى اإلمام أحمد الذي اضطر إلى إنهاء القتال في نخل والعودة سريعا إلى
الرستاق لمهاجمة القواسم وصدهم عنها(.)1

واستمر مؤسس الدولة في التصدي للثورات والفتن التي قامت ضده منذ بداية عهده حتى وفاته

لعمان ,إل أن البن لم تكن لديه شخصية والده الحازمة لذلك
عام 1783م وأصبح ابنه سعيد حاكما ُ
ضده ,وكان سعيد طموحا إلى حكم مدينة مسقط إل أن والده أسند وليتها إلى محمد بن
تمرد حامد ّ
ّ

خلفان



البوسعيد فلجأ حامد إلى خدمة والده واسترضائه ,ورسم خطة سيطر من خاللها على مسقط

في عام  1784م وبدأ بتوطيد حكمه من خالل زيادة عناصر الجيش ,وبنى برجا بالحصن الغربي

وشيد قلعة في روى وأخرى في شنه في حصن بركا وأمر بصنع المركب المسمى بـ
في مسقط ّ

يجرد والده من لقب اإلمامة فاستمرت
الرحماني وأسند إلى محمد بن رزيق إدارة الجمارك ,كما أنه لم ّ
قائمة في الرستاق اسما من غير ممارسة سلطة أو نفوذ ,واتخذ لنفسه لقب السيد وجعل مسقط

عاصمة له(.)2

تمرد السيد حامد ضد والده أحد أسباب انقسام ُعمان إلى قسمين سياسيين هما ُ :عمان
وكان ّ
وعمان الساحل ,ولم يتمكن سيف من اإلطاحة من حكم السيد حامد من خالل الثورة التي
الداخل ُ
قادها ضده فاضطر للهرب إلى إفريقية ,فالحقه السيد حامد إلى لمو ,وعندما وصل إليها وجد عمه

عمه سلطان الذي جاهره العداء بسبب مالحقته لسيف في إفريقية,
ميتا فعاد إلى ُعمان ,
ّ
وتصدى له ّ

( - )1سرحان بن سعيد اآلزكوي  ,تاريخ ُعمان المقتبس من كتاب كشف الغمة ألخبار األمة  ,تحقيق  :عبد المجيد
القيسي ط , 4ص . 154


محمد بن خلفان بن محمد البوسعيدي  :عاش في أواخر القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر الهجريين ,

كان واليا وعرف بالوكيل  ,تولى مسقط من قبل السيد سعيد بن أحمد بن سعيد البوسعيدي  .حميد بن محمد بن رزيق

 ,الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين  ,و ازرة التراث القومي والثقافة  ,سلطنة ُعمان  ,مسقط 1986م ,ص
.145
 مركب الرحماني  :سفينة حربية ُعمانية قادها هالل ابن اإلمام أحمد عام 1756م على رأس عشر سفن حربية ,
وهاجم السفن الفارسية التي كانت تحاصر ميناء البصرة حيث قطعت السالسل الحديدية الغليظة التي نصبها الفرس
وحررت البصرة من الحصار  .محمد علي الصليبي ُ ,عمان ودورها الريادي بين حضارات العالم القديم  ,و ازرة التراث
القومي والثقافة 1990 ,م  ,ص . 320
2

- Bombay Government Selections from the Records of Bombay VoL . No.XXIV ,P. 20
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وشكل قوة مؤلفة من عناصر غافرية ,واستولى على حصن سمائل ,والتقى قوات السيد حامد في


عمه
دارسيت  ,فهزمها ولحق فلولها إلى المطرح  ,فاضطر السيد حامد إلى توقيع الصلح مع ّ

سلطان ,وجاء فيه ولية سلطان على سمائل ,واستمر الصلح قائما بينهما حتى وفاة السيد حامد في

عام 1792م على إثر إصابته بمرض الجدري( ,)1وبعد وفاة السيد حامد قام والده بتعيين ابنه أحمد

واليا على مسقط وعلي بن هالل واليا على بركة ,ليعيد اإلمامة إلى هيبتها ,كما أحبط محاولة أخيه
سلطان الذي سارع باحتالل حصون مسقط ,واستولى على حصني بركا والمطرح ,وأرسل قواته إلى

السويق والمصنعة لفرض نفوذه عليهما ,فعاد سلطان إلى بركا في الوقت الذي كان به قيس بن
اإلمام أحمد واليا على صحار وحاول التقدم إلى مسقط ,ومنعه من ذلك سيطرة أخيه سلطان

()2
حرض بها قيسا على سعيد ليتخلص من أحد منافسيه على
عليها  .وجاءت محاولة سلطان التي ّ
وجه قيس تهديدا لإلمام سعيد بأنه سوف يحتل الرستاق فيما إذا تقدم باتجاه مسقط ,
السلطة؛ لذلك ّ

كما دعا سلطان إلى اجتماع عائلي في بركا عام 1793م وكانت نتيجته بقاء اإلمام سعيد في

الرستاق  ,وولية صحار ألخيه قيس ,وتكون لسلطان السيادة على باقي ُعمان وعاصمتها مدينة
مسقط ( )3وكان ك ٌل من اإلمام سعيد وقيس على إدراك تام بنوايا أخيهما سلطان  ,لذلك طلب اإلمام

تمرد السيد حامد أن يعود لممارسة
سعيد من محمد بن خلفان الذي كان واليا على مسقط ,قبل ّ
مهمته في مسقط وأن يشكل قوة لطرد قوات أخيه سلطان منها  ,لكن سلطان لجأ إلى الدهاء ,وقاد

 حصن سمائل  :يعود تاريخه إلى ولية سمائل في سلطنة ُعمان ألكثر من  300سنة  ,تبلغ مساحته أكثر من 10
آلف متر مربع ويتكون من ثمانية أبراج دائرية ونصف دائرية تستخدم في الدفاع عن الحصن ويقع الحصن ,على=
الضفة اليمنى لوادي سمائل في سلطنة ُعمان  .لوريمر  ,دليل الخليج  ,القسم الجغرافي  ,الجزء  , 6ص . 2118
 حصن دارسيت  :بلدة كبيرة تقع على الساحل  ,يعمل معظم سكانها بمهنة صيد األسماك ,يحيطها من الشمال
ميناء قابوس مطرح ومن الجنوب ميناء الفحل والقرم تشترك معها بالشريط الساحلي يفصل بينهما الجبل  ,ذات مرقع

متميز .الصليبي ُ ,عمان ودورها الريادي  , ...ص .243
 قلعة مطرح  :أحد القالع التي تقع على قمة هضبة صخرية ضيقة وهي الممر الوحيد الذي يصل بين مطرح
ومسقط تتكون من ثالثة أبراج دائرية برج كبير يقع في القمة وبرجان أصغر حجما وتعد مدينة مطرح أكبر مدن

السلطنة وأهمها من الناحية التجارية  .لوريمر  ,دليل الخليج  ,القسم الجغرافي  ,ج  , 4ص . 1511
()1
()2

 اآلزكوي  ,كشف الغمة الجامع ألخبار األمة  , ...ص . 155 -ابن رزيق ,الفتح المبين , ...ص . 427

3

- Miles ,S.B, The contries and Tribes of Persian Gulf .Vol 1 .London . 1919. P. 283.
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قوات كبيرة إلى مسقط بعد أن كسب ثقة بدر بن سيف وألقى القبض على محمد بن خلفان البوسعيد

وانتزع منه الحصن الغربي(.)1

في هذا الوقت عقد اإلمام سعيد اجتماعا في ا لرستاق حضره قيس وواليه على مسقط محمد ابن
خلفان واتخذ ق ار ار جماعيا وهو إعالن الحرب ضد سلطان  ,وبعد أن علِم سلطان بهذا الجتماع

والقرار الذي توصلوا إليه ش ّكل قوة كبيرة للتصدي لمنافسيه لكن محاولته باءت بالفشل  ,فاتبع أسلوب

وعدة ,فعادت قوات قيس إلى صحار وقوات
الخدعة وتظاهر لخصومه بأن قواته تفوق قواتهم عددا ُ
اإلمام سعيد إلى الرستاق ,تاركة قلة من جنود سلطان في الجبال بين روى ودارسيت( . )2فطمع بدر
بن سيف بالستيالء على الحصن الشرقي بمسقط ,لذلك نشب الصراع بينه وبين عمه سلطان ,وبدأ

هذا الصراع عندما خرج بدر ومعه م اجد بن خلفان من قرية صب ار في وادي المعاول  ,وكان السيد
سلطان قد وضع حصن مسقط الشرقي تحت إمرة عبد أعتقه سيف ابن اإلمام اسمه كومبو()3؛ حيث

طلب بدر من كومبو فتح باب الحصن في عام  1794فرفض طلبه رغم أنه أغراه بكثير من
األموال ,ويعود ذلك إلى خوف كومبو من سيده أو إلى إخالصه له ,وبعد تلك المحاولة عاد بدر إلى

وحل ضيفا على راشد بن حميد النعيمي الذي أحسن ِوفادتَه ,ومنها اتجه إلى الدرعية
بلدة عجمانّ ,
لطلب النجدة من الوهابيين ضد عمه سلطان ,وقضى فترة زمنية في الدرعية ,واعتنق الدعوة السلفية,
ونال المساعدة من أمير الوهابيين(.)4

وعمه قيس
عمه" سلطان" قد قُتل على يد القواسم عام 1804م ّ
وعندما اتجه إلى ُعمان وجد ّ
استعد لضرب الحصار على مسقط متقدما إلى صحار ,وراسلته عمته موزة ,وطلبت منه التخلي عن

عمه قيس عنها ,كونه منافسا له على السلطة ورغم إطاعته ألوامر
الوهابيين والتقدم إلى مسقط لرد ّ
وتقدم إلى مسقط ,فعلِم قيس بقدومه على رأس قوة وهابية
عمته موزة فلم
َ
يتخل عن الوهابيينّ ,
ُعمانية ,فاضطر إلى التراجع نحو صحار(.)5

4

()2
()3
()4

- Patricia Risso . Omans Muscat an early Modern History . London .1986. P. 170.

غباش ُ ,عمان الديمقراطية السالمية  , .....ص . 109
 -ابن رزيق  ,الفتح المبين  , ...ص .434

 -عبد العزيز بن محمد بن سعود أمير الدرعية 1179هـ1219 – 1765 /هـ 1802 /م  .و ابن رزيق  ,الفتح

المبين  , ...ص . 427
()5

 -عرض حكومة المملكة العربية السعودية  ,ج  , 1ص  . 124 - 122و عبد الرحيم بن عبد الرحمن ,الدولة

السعودية األولى  1158هـ  1233 -هـ 1745 /م – 1818م  ,ط , 4القاهرة 1982م  ,ص . 109
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وبعد وفاة السيد سلطان انقسم البيت الحاكم إلى معسكرين متصارعين ,المعسكر األول بقيادة
قيس ابن اإلمام أحمد ومركزه صحار ,وانضم إليه اإلمام سعيد وأخوه محمد وعلي بن هالل ومعظم

ظواهر ُعمان

()1

 .أما المعسكر الثاني فكان بقيادة السيدة موزة ,كونها وصية على أولد السيد

سلطان وانضم إليها السيد سرحان الجابري والي سمائل والشيخ مهنا بن محمد سليمان اليعربي والي

نخل  ,وكان بدر بن سيف حليفا ألولئك الذين تلقّوا تعليمات السيدة موزة  ,واستولى قيس على

حصني الخابورة في الباطنة والسيب بالقرب من مسقط  ,ثم تقدم إلى بركا ,وضرب حصا ار عليها

وانضم إليه معظم األهالي وشاركوه في الحصار( .)2وبعد ذلك قام مهنا اليعربي بمهاجمة بركا عام
1804م لفك الحصار عنها ,ودار القتال بينه وبين قيس وقتل العديد من الرجال من كال الفريقين.
وعندما انضم الشيخ حميد بن ناصر الغافري إلى السيد بدر بن سيف لرد الحصار عن بركا,
أمرت السيدة موزة الشيخ مهنا اليعربي وقف القتال بسبب مجيء الغافريين التي قالت عنهم إذا دخلوا
مسقط لن يخرجوا منها بسهولة ,لذلك تم توقيع صلح كلبوة في عام 1804م الذي تضمن :إنهاء
القتال بين الطرفين ,و تراجع قيس من بركا إلى صحار على أن يأخذ حصني السيب والخابورة,

وعودة الشيخ حميد بن ناصر الغافري إلى الظاهرة( ,)3لكن قيسا لم يحافظ على شروط الصلح ,فقام

بشن غاراته على بوشهر جنوب وادي سمائل ,واتجه إلى مسقط وثار عليه بنو راسب والقواسم,
فهزمهم واستولى على مسقط والمطرح وعين محمد بن خلفان واليا عليها  .وش ّكل بدر بن سيف مع

حليفه محمد بن عبدان الوهابي قوة كبيرة ضد محمد ابن ناصر الجبري وحميد الغافري وقواسم بني

ياس ثم أعلن الحرب ضد قيس .وكادت أن تقع حرب كبيرة لول تدخل الشيخ اإلباضي خميس بن
()1


 -السيدة سالمة بنت السيد سعيد بن سلطان  ,مذكرات أميرة عربية ( األميرة إميلي روت )  ,ص .19

السيدة موزة  :بنت اإلمام أحمد بن سعيد البوسعيدي ,مؤسس الدولة البوسعيدية  ,ولدت في الرستاق عام 1749م

العماني ,ساهمت بشكل مؤثر في تهيئة الحكم لبن أخيها السيد
وهي من الشخصيات النسائية البارزة في التاريخ ُ
سعيد بن سلطان ,توفيت عام 1832م .ابن رزيق  ,الفتح المبين  , ...ص .436

()2

 -ابن رزيق  ,الفتح المبين , ...ص  , 466و مديحة درويش  ,تاريخ الدولة السعودية حتى الربع األول من

القرن العشرين  ,جدة  , 1980 ,ص . 42


الشيخ مهنا اليعربي  :بويع اإلمامة بعد وفاة اإلمام سلطان بن سيف الثاني بعد معارضة كبيرة من أهالي الرستاق

واصرارهم على أخيه الصغير سيف  ,توفي في سجنه بعد مؤامرة عليه من أخيه سيف ويعرب بن بلعرب بن سلطان .
انظر  :الطائي  ,تاريخ ُعمان السياسي  ,...ص . 70
( - )3ابن رزيق  ,الفتح المبين  ,ص . 470أيضا:

Badger , Salil Bin Razik … P. 195.
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سالم وأسهم في إقامة الصلح بين بدر وعمه قيس على أن يسلّم قيس لبدر حصن المطرح بالمقابل

عودة قيس إلى صحار( . )1ودارت معركة شديدة بين قيس والشيخ حميد بن ناصر الغافري في نزوى

حيث أصيب فيها بجروح ,وانتزعت منه حصونها وسيطر عليها بدر بن سيف الذي كان ُمقيما في
حصن بركا مع ابن معيقل الوهابي .
 .3الصراع الهناوي الغافري بين عامي 1806 -1784م

ظهر هذا الصراع في الفترة األخيرة من دولة اليعاربة وانتقل إلى دولة البوسعيد منذ نشأتها ,واستمر
حتى القرن التاسع عشر وما بعده ,ومثّل هذا الصراع تلك الحروب التي دارت في ُعمان بين عرب
الجنوب وعرب الشمال .حيث أكد معظم الباحثين في تاريخ ُعمان أن الخالف الديني هو السبب في

انقسام ُعمان إلى فرقتين ,وتولّد الصراع بينهما  ,وهذا الرأي يحتاج إلى دراسة تحليلية للتأكد من
صحته فيتضح أن السبب األهم لهذا الصراع هو السعي للوصول إلى الحكم( .)2وبدأ الخالف الديني
بين الفرقتين عندما حاول الهناويون تحويل الغافريين ,كونهم من أهل السنة إلى العقيدة اإلباضية,
العمانيين انقسموا إلى قسمين
لكن ل يوجد الدليل القاطع الذي يؤكد صحة هذا الهدف ,لذلك نجد أن ُ
أو حزبين متصارعين ,عناصر الحزب األول (الهناوي) إباضية  ,وعناصر الحزب الثاني (الغافري)
سنية  ,وما يدل على ذلك وجود إباضيين في الحزب الغافري ووجود أفراد من أهل السنة في الحزب
الهناوي وان الصراع الهناوي الغافري يعد امتدادا للصراع األسري في ُعمان  ,والدليل على ذلك
عمه السيد
عندما قام السيد بدر بن سيف بقيادة وهابيين ُ
وعمانيين في الحرب التي أعلنها ضد ّ

سلطان  ,وقُدر على سلطان الموت في معركة خورفكان قبل أن يشهد نفسه في حرب مع الوهابيين

( - )1ابن رزيق  ,الفتح المبين  , ...ص  . 484و
Bertram . Arab Rule under the Busaid Dynasty of Oman . p . 15.


عرب الشمال هم قبائل ال ازرية والعدنانية وبني رياه في الجبل األخضر واليعاربة في نخل  ,عرب الجنوب هم قبائل

اليمنية والقحطانية وهم أول من وفدوا إلى ُعمان .العقاد  ,التيارات السياسية في الخليج العربي  ,....ص 46
وانظر :

Miles : Op Cit , p 242

( - )2جمال زكريا قاسم  ,دولة البو سعيد غي ُعمان وشرق إفريقية مركز زايد للتراث والتاريخ  ,القاهرة  , 1968ص
 . 38و
Miles : The countries and Tribes of Persian Gulf . p . 240.


خورفكان  :إحدى توابع إمارة الشارقة وصفها ابن بطوطة عندما عبر المحيط الهندي إلى المناطق المطلة على

بحر العرب بأنها مكان من الصخر يتوسطها الماء وهكذا أعطاها اسمها  .مسعود الخوند ,الموسوعة التاريخية
الجغرافية  12 ,جزء ,الجزء الثالث  ,ص . 173
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العماني منذ قيام دولة البوسعيد منقسما إلى فئتين
بقيادة ابن أخيه بدر بن سيف وكان المجتمع ُ
تنازعتا للظفر بالسلطة والنفوذ وظهر ذلك لدى الهناويين والغافريين تجاه اإلمام أحمد بن سعيد حيث
بدأت بوادر هذا الصراع عندما اتجه بعض شيوخ القبائل الغافرية إلى بلعرب بن حمير اليعربي,

وشجعوه على انتزاع اإلمامة من الهناويين في الوقت الذي كان به اإلمام أحمد بن سعيد يراقب
تحركات الغافريين( .)1ولسيما عندما علِم أن بلعرب بن حمير اليعربي قد أرسل جيشا يبلغ عدد أفراده
عشرين ألف مقاتل واتخذ من نزوى مرك از له ,فما كان من اإلمام أحمد إلّ أن يراسل عبد اهلل بن

محم د البوسعيد ,ليجهز قوات هناوية من مناطق الشرقية وجعالن ضد الغافريين الذين ظهروا بأعداد
كبيرة بقيادة الشيخ ناصر بن محمد بن ناصر الغافري من قبيلة الميايحة من منطقة دفع األودية,
واستعدوا لمهاجمة اإلمام أحمد ,كما تلقوا المساعدة من القواسم بفضل الشيخ القاسم حسن بن رحمة
الذي حضر على رأس قوة عسكرية كبيرة إلى قرية العينين في الظاهرة لحضور الجتماع الذي عقده

الشيخ ناصر الغافري لوضع خطة القتال ضد الهناويين (.)2

وبعد المؤامرة التي دبرها الغافريين ضد اإلمام أحمد  ,قام األخير بتجهيز قوات جديدة مؤلفة


ال عن مجموعة من القبائل الهناوية وغيرهم  ,وكانت هذه
من الهنود والهنود الزيجلوس والزدجال فض ا

العناصر بقيادة ابنه هالل الذي نفذ أوامر والده وهاجم حصون الميايحة وهدمها وهدم حصن القرضي
ثم اتجه بعد أن استفاد من قوات والده في صحار والتقى بقوات الغافريين قرب سيح الطيب



حيث

جرت بينه م معركة كبيرة كانت نهايتها هزيمة قوات اإلمام أحمد أمام الشيخ ناصر الغافري وبقاء
منطقة الظاهرة خارج مناطق النفوذ لإلمام أحمد بن سعيد( ,)3وعلى الرغم من هزيمة اإلمام في هذه
المعركة فقد عاد إلى تشكيل قواته من جديد واتخذ من وادي سمائل مرك از له وانضم إلى معسكره

()1

 -بدر الدين عباس الخصوصي  ,الخليج العربي  ,ج , 1الكويت ط , 2عام  , 1984ص  78وانظر  :سرحان

اآلزكوي  ,كشف الغمة  , ....ص .157

( - )2ابن رزيق  ,الفتح المبين  , ....ص . 385 – 383
 البلوش والزدجال :من أوائل القبائل العربية األزدية التي استوطنت ساحل مكران بعد الهجرة من سواحل ُعمان ,
وترجع تلك القبائل في أصولها إلى عمرو بن عامر والبعض إلى سليمة بن مالك .ابن رزيق ,الفتح المبين ,...ص

. 380


سيح الطيب :منطقة يقطنها السكان ,تقع في ولية الرستاق التابعة لمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة ُعمان.

لوريمر ,دليل الخليج  ,القسم الجغرافي ,ج ,6ص 2010

Badger. History of the Imams and Seyyids of Oman .p. 168.
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)(3

العديد من أهالي الباطنة والظاهرة حيث توجه بقواته إلى داخل ُعمان وهاجم السيابيين وقتل الكثير
منهم ,ومنها اتجه إلى سمائل حيثما عسكرت القوات الغافرية ,وبعدها تقدم إلى وادي بني رواحة
والتقى قوات عبد اهلل بن محمد البو سعيد ,وانضم إلى جيشه العديد منهم إلى أن أصبح جيشا منيعا

يصعب مواجهته ,واتجه به إلى نزوى حيث جرت معركة بينه وبين الغافريين وكانت نتيجتها قتل

بلعرب بن حمير والكثير من أعوانه عام  1762م ,وتجدد القتال بين الطرفين هناوين وغافريين في
عهد اإلمام سعيد بن اإلمام أحمد الذي خاض معركة جديدة ضد الغافريين سميت بـ نزوى الثانية

1784م(.)1

وفي هذه المعركة التقت جيوش الغافرين بقيادة الشيخ حمد بن ناصر وجيش اإلمام سعيد في

منطقة نزوى ,وكانت نتيجتها هزيمة الغافريين وقتل أعداد كبيرة منهم( .)2وبعد ذلك أجبر اإلمام سعيد

وتمرد ابنه حامد ,وأعلن انفصال مسقط عن الرستاق ,وجعل الحكم
على توقيع
ق
صلح مع الغافريين ّ ,
المطلق بيده ,وترك لوالده لقب اإلمامة من دون ممارسة السلطة ,وعندما وصل السيد سلطان بن
أحمد إلى الحكم عام  1793م قام بضم البحرين إلى مسقط عام  1799م ,وذلك عندما استنجد به

أهالي البحرين لمساعدتهم ضد حاكمهم الشيخ سلمان آل خليفة



وعين سالما بن السيد سلطان حاكما عليها.

الذي تم أخذه رهين اة إلى مسقط

واستمرت الحروب بين الهناويين والغافريين حيث طلب السيد سلطان من أخيه سيف أن

يتعاونا معا للتصدي للغافريين وشكلوا قوة من أهالي ُعمان الشرقية وبدية وجعالن ,وانضم إليها سيف
بن علي البو سعيد وقواته وسارت قوات الهناويين بقيادة السيد سلطان حتى وصلت قرب صحار,
وتم توزيعها إلى فريقين:



السيابيون  :مفردها سيابي  ,وينتشرون في مساحات واسعة ,لكن عددهم ليس كثي ار  ,وهم قبيلة في سلطنة ُعمان,

ومن الناحية السياسية فهم من الغافرية لكنهم إباضيون من الناحية الدينية ,ويوجد السيابيون بصفة خاصة في الحجر
ومنطقة مسقط  .لوريمر  ,دليل الخليج  ,القسم الجغرافي  ,ج  , 7ص 2390

( - )1ابن رزيق  ,الفتح المبين  , ....ص 393

( - )2لوريمر  ,دليل الخليج  ,القسم التاريخي ,ج , 1ص 420


آل خليفة  :أسرة حاكمة في البحرين يرجع أصولها إلى العتوب من قبيلة عنزة  ,استوطنوا في أول األمر في

الكويت حتى عام 1766م ثم نزحوا عنها إلى شبه جزيرة قطر ,تعلموا ركوب البحر للتجارة وتعاظمت سفنهم وازدادت

وعمان  . ..جمال زكريا قاسم  ,تاريخ الخليج العربي
ثروتهم ,ومن العتوب تفرعت أسرة آل خليفة في البحرين ُ
الحديث والمعاصر ,ط ,1ج ,2دار الفكر العربي ,ص  221و ص . 236
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الفريق األول :الفرسان بقيادة سيف بن علي ,والثاني :المشاة بقيادة السيد سلطان( .)1ودارت
معركة بين الطرفين فهُزم بها الغافريون عرب النعيم الذين رفضوا بداي اة الخروج من صحار حتى
جديد بين الغافريين والهناويين( , )2لكن الهجوم
تمت هزيمتهم واتجهوا إلى البريمي  وفيها جرى قتا ٌل
ٌ

الوهابي الشديد الذي أصاب الظاهرة في ُعمان والبريمي أدى إلى توقيع صلح هناوي غافري في
البريمي.
 .4األوضاع السياسية في ُعمان قبل وصول السيد سعيد إلى الحكم:
أ -الموقف الدولي من قيام دولة البو سعيد
ُسست دولة البوسعيد في ُعمان كانت الدول الكبرى في العالم تخوض فيما بينها
عندما أ ّ
صراعا من أجل الستحواذ على خيرات الشرق .ووقف اإلنكليز ضد فارس والعثمانيين؛ إلضعافهم

وتصدوا لهولندا وأبعدوها عن سواحل ُعمان,
والحصول على المزيد من المتيازات القتصادية(,)3
ّ
وخاضوا حرب السنوات السبع ضد فرنسا ,وأجبروها على تنازلت في المحيط الهندي؛ بموجب
معاهدة باريس في  10شباط  1763م ,وكان رد الفعل الفرنسي على النصر الذي أحرزه اإلنكليز في

ودمروا القاعدة
حرب السنوات السبع بأنهم هاجموا ميناء بندر عباس على ساحل الخليج العربيّ ,
النكليزية فيه(.)4

()1

– خالد السعدون  ,مختصر التاريخ السياسي للخليج العربي منذ أقدم حضاراته حتى سنة 1971م  ,جداول للنشر

والتوزيع  ,بيروت  ,ط , 1ص123


عرب النعيم  :أكبر قبائل العرب وترجع بنسبها إلى اإلمام الحسين بن علي بن أبي طالب وتنتشر في مختلف

األماكن واألقطار العربية اآلسيوية وأكبر تواجد لهم في مصر وليبيا .وفي ُعمان ينتشرون في واحة البريمي وهم
سنيون على مذهب أحمد بن حنبل  .لوريمر  ,دليل الخليج  ,القسم الجغرافي  ,ج  , 5ص 1718

وعمان وشبه الجزيرة العربية مساحتها
البريمي  :واحة تقع على الحدود بين اإلمارات العربية المتحدة ومسقط ُ
وعمان ,
21710كم يسكنها حوالي  40ألف نسمة تتألف من ثماني قرى  ,ست منها تابعة ألبوظبي واثنتان لمسقط ُ

وأصبحت موضع نزاع بين أبو ظبي والسعودية على إثر اكتشاف النفط في نهاية األربعينيات  .الخوند  ,الموسوعة

التاريخية الجغرافية  ,الجزء الثالث  ,ص . 172

( - )2وثائق سعودية  ,عرض حكومة المملكة العربية السعودية  ,ج , 1ص .108
()3

 د .محمود علي الداود  ,الخليج العربي والعمل العربي المشترك  ,ص .34Rashed , Z.E. The Peace of Parise . 1763 . Liverpool , 1951. P . 229 .
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)(4

وتابع الفرنسيون نشاطا دبلوماسيا في الخليج العربي ,وتم ّكنوا من عقد معاهدة تجارية مع

ُعمان في عهد السيد حامد بن سعيد في عام 1785م ,فحاولت حكومة لندن كسب ود حاكم مسقط,
لكنها فشلت في مسعاها .وفي تقديرنا أن فرنسا كانت تنتهج سياسة معادية إلنكلت ار لذلك حاولت
العمانية بنقل السلع
كسب األصدقاء عن طريق الهند ,وحتى تقوى عالقاتها مع ُعمان سمحت للسفن ُ
التجارية إلى المستعمرات الفرنسية في الوقت الذي كانت فيه سفن شركة الهند الشرقية تنقل السلع
التجارية النكليزية وهذا يفسر قبول السيد حامد بن سعيد إقامة وكالة فرنسية في مسقط ورفضه

ال(.)1
إلنكلت ار طلبا مماث ا

ل لدول العالم لفتح أسواق في الشرق؛ بغية
وكان النصف الثاني من القرن الثامن عشر مجا ا

الحصول على المزيد من األرباح الناجمة عن التجارة ,وجاءت حرب عام 1793م معطالا لتلك

األسواق ,وحصلت هذه الحرب بين بريطانيا وبروسيا والنمسا وهولندا وسردينيا واسبانيا من جانب
وبين فرنسا من جانب آخر.
بدأت فيه السباق
وكانت فرنسا تعيش أحداث الثورة الفرنسية عام 1789م في الوقت الذي
ْ
مع إنكلت ار من أجل كسب نفوذ سياسي في ُعمان والخليج العربي والدليل على هذا التجاه هو إرسال
حملة عام 1798م إلى مصر ,وكانت هذه الحملة منبها إلنكلت ار لتزيد قبضتها على الطريق األوربي

إلى الهند( , )2ول سيما عندما وجه قائد الحملة الفرنسية نابليون بونابرت رسائل إلى السيد سلطان بن
أحمد حاكم ُعمان والى تيبو صاحب حاكم ولية ميسور في الهند ,والى حاكمي دونة وطرابلس.
ووضح أهداف فرنسا في تحدي الوجود اإلنكليزي في الهند وبحار الشرق(.)3
ّ

وعندما نشبت الحروب النابليونية 1815 -1793م اتضح لساسة فرنسا أهمية إنشاء مراكز

اتصال بالشرق ,فسارعت حكومة اإلدارة إلى تعيين بوشان  Poshanأحد الجغرافيين قنصالا في

مسقط ,و ُكلف بمراقبة التحركات النكليزية في الهند

()4

وأرسلت بعثة فرنسية إلى فارس لمراقبة الطرق

المؤدية إلى الهند.

وصدرت التعليمات لبوشان بالتوجه إلى ُعمان في عام 1796م وحين وصلت الحملة
الفرنسية إلى مصر كان بوشان موجودا في القاهرة ينتظر الوقت المناسب ليغادرها إلى مسقط ,ويبدو
()1

 -قدري قلعجي ,الخليج العربي  ,بيروت 1965م ص .391 – 390

()3

 -محمد فؤاد شكري  ,عبداهلل جاك منو وخروج الفرنسيين من مصر  ,القاهرة 1952م ص . 99

( - )2عبد الحميد البطريق  ,األمة العربية  ,القاهرة 1956م  ,ص . 56
()4

 العقاد  ,التيارات السياسية , ...ص .6630

أنه لم يكن واثقا من نجاح مهمته لعدم موافقة لجنة الشؤون الخارجية على اقتراحه بعقد معاهدة

سياسية مع السيد سلطان بن أحمد قبل إنشاء وكالة فرنسية في بالده  ,ولم تكن حكومة فرنسا على

استعداد ل صرف تعويضات مناسبة عن أعمال القرصنة ,لهذا اعتذر بوشان عن مهمته بذريعة أنها
وتبين
العمانيين للفرنسيين .وراقب اإلنكليز نشاط الفرنسيين بحذر شديدّ ,
أثارت الشعور المعادي عند ُ
العدة للهجوم على مستعمراتهم في الشرق ,ومن ثم راحت السلطات اإلنكليزية في
عد ّ
لهم بأن فرنسا تُ ّ

عد اإلجراءات الالزمة لمجابهة الموقف الفرنسي( ,)1فأرسلت في عام  1798حملة بحرية إلى
الهند تُ ّ
البحر األحمر عن طريق رأس الرجاء الصالح بقيادة األدميرال  Juon blanketجون بالنكيت (,)2
وأرسل مانيستي  Manistyممثل شركة الهند الشرقية في البصرة رسالة إلى حكومة الهند اإلنكليزية
ضمنها رأيه بعقد اتفاق عسكري مع السيد سلطان بن أحمد للتعاون العسكري ضد القراصنة العرب
ّ
في الخليج العربي ,وكانت سياسة شركة الهند الشرقية ترمي إلى عدم التوسع ما أمكن حتى ل تتكلف
وتغيرت سياسة شركة الهند في نيسان عام 1798م عندما
الشركة نفقات ل تعود عليها بربح مؤ ّكدّ ,
وصل إلى كلكتا حاكم عام جديد هو اللورد ونزل ـ ــي ألنه كان من دعاة سياسة التوسع ,فأوفدت
حكومة بومباي بعثتها إلى فارس؛ إلقناع عاهلها بأن الفرنسيين أعداء للنظام الملكي ,واستقبل شاه

فارس تلك البعثة التي لقت نجاحا كبي ار إذ أصدر الشاه أم ار بإرسال ألفي جندي لحماية سواحل

ُعمان والخليج العربي وحراستها(.)3
وأوفدت حكومة بومباي بعثة أخرى برئاسة مهدي علي خان إلى مسقط للتفاوض مع
حاكمها ,وعقد اتفاق معه ,فتم ّكن مهدي خان فارسي األصل والموظف في شركة الهند الشرقية

النكليزية من إقناع السيد سلطان بن أحمد ووقع معه في مسقط عام  1798اتفاقية وفي  12أكتوبر

تم توقيع معاهدة سياسية بين اإلنكليز والسيد سلطان بن أحمد ,وكانت أول معاهدة
من العام نفسهّ ,
بين دولة عربية وبين إنكلت ار في العصر الحديث(.)4
وتعهد السيد سلطان في هذه المعاهدة في الستغناء عن ِخ ْدمات الرعايا الفرنسيين الذين

يعملون في خدمته وطردهم من ُعمان ,ووافق على عدم السماح من إقامة أية وكالة تجارية فرنسية
أو هولندية في ُعمان والمناطق التابعة لها ,وأجاز السيد سلطان إلنكلت ار إقامة وكالة تجارية وانزال
لعمان مقابل أجرة معينة ,ومنح
حامية في ميناء بندر عباس الذي كان شاه فارس قد تنازل عنه ُ

()2
()3
()4

- Malone. J . J . The Arab Lands of Western Asia . New Jersy . 1970 . p . 216.

– رجب حراز  ,بريطانيا وشرق إفريقيا من الستعمار إلى الستقالل  ,القاهرة 1968م
 العقاد  ,التيارات السياسية , ...ص 75 جان جاك بيري  ,الخليج العربي  ,ترجمة :نجدة هاجر وسعيد الغز  ,بيروت 1959م ص 19631

)(1

الوكالة التجارية النكليزية المتيازات القتصادية كافة التي تتمتع بها الشركات اإلنكليزية في فارس
والدولة العثمانية ,وهكذا خرجت مسقط عن حيادها وأصبحت حليفة للسلطات اإلنكليزية في الهند,
()1

 ,كما أن اتصالت بونابرت

وسببت حملة نابليون على مصر إثارة مخاوف السلطات اإلنكليزية
ّ
()2
بشريف مكة والسيد سلطان بن أحمد حاكم ُعمان  ,جاءت لتجعل من تلك المخاوف حقيقة واقعية؛
إذ خشيت إنكلت ار أن يكون بونابرت بحملته على مصر وبالد الشام يمهّد الطريق لغزو الهند عن
طريق الخليج العربي أو البحر األحمر ورغم المصاعب التي واجهت الفرنسيين في مصر ,وفشل
حملتهم على بالد الشام فقد بقيت حكومة بومباي اإلنكليزية محتاطة لألمر ,وذلك من خالل احتاللها

عدة في عام 1799م ,وارسال بعثة برئاسة الضابط
لجزيرة بريم في مدخل البحر األحمر ألشهر ّ
مالكولم  w.Malcolmإلى فارس أسفرت عن إبرام معاهدة سياسية معها تقضي بالتحالف ضد أية قوة
ثالثة تغزو الهند ,وتقديم المساعدات العسكرية لفارس في حال العتداء عليها(.)3

وكانت لدى حاكم ُعمان اعتبارات اقتصادية تؤثر في موقفه السياسي ,فل ه تجارة نشطة مع
الهند وجزيرة إيل دي فرانس( موريشيوس) الفرنسية؛ مما جعله يحاول المحافظة على صالته

لتردد
بالفريقين المتحاربين (إنكلت ار وفرنسا) معا .وعلى ذلك لم تضع معاهدة عام 1798م نهاية دقيقة ّ

السيد سلطان بن أحمد في سياسته الخارجية ,ويدل على ذلك تبادل المراسالت بين دونكان وحاكم

ُعمان في عام  1799م فوجه األول اللوم للثاني على استمرار عالقاته بالفرنسيين ,وحاول الثاني
تسويغ موقفه أمام اإلنكليز ,ويدلنا هذا على أن سياسة حكام ُعمان بدأت تخضع للرقابة اإلنكليزية

منذ هذا التاريخ(.)4

وصرح السيد سلطان بن أحمد بأنه قطع عالقاته التجارية مع جزيرة موريشيوس التي كانت
ّ
()5
العمانيين .
قاعدة فرنسية في المحيط الهندي لتهديد المواصالت البريطانية وهو أمر ضار بمصالح ُ
لهذا أخذت حكومة الهند في الضغط عليه حتى تضمن تنفيذ شروط المعاهدة الخاصة بمقاطعة

قررت أن يمر Malkomمالكوم بمسقط في طريقه إلى فارس ,وترتّب على هذه
الفرنسيين ,وعلى ذلك ّ
الزيارة توقيع معاهدة جديدة عام 1800م مع السيد سلطان بن أحمد وافق بموجبها حاكم ُعمان على
()2

Searight , S: The British in the Middle East . London . 1960 . p . 77

)(1

 محمد فؤاد شكري  ,عبداهلل جاك منو وخروج الفرنسيين من مصر  ,ص 99)(3

Benoist – Mechin , J: Arabian Destiny .( Translated from france by Denis Weaver) London .
1957 . p 51.

()4
()5

 قاسم ,دولة بوسعيد في ُعمان وشرق إفريقيا  ,ص 126و ص .165 -محمود بهجت سنان  ,البحرين درة الخليج العربي سنة 1963م ,من دون ذكر تاريخ النشر ومكانه  ,ص

. 109 -108
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إحداث منصب مقيم إنكليزي في مسقط كوكيل عن شركة الهند الشرقية اإلنكليزية لتمثيل مصالح

إنكلت ار في ُعمان والخليج العربي (.)1
وعندما بدا واضحا منذ أوائل القرن التاسع عشر أن النكليز سوف تنعقد لهم السيادة البحرية

في المحيط الهندي تلك السيادة التي تأكدت بانتزاعهم جزيرة أيل دي فرانس من أيدي الفرنسيين عام

 1810م لم يتردد السيد سعيد بن سلطان في ربط مصيره بمصير اإلنكليز ,وحافظ على صداقة والده
مع السلطات اإلنكليزية في بومباي ,وكانت هذه الصداقة مفيدة للطرفين فقد كان السيد سعيد يعاني

تهدد
من الوهابيين والقواسم وقبائل ُعمانية وهو بحاجة لمساعدة للقضاء على تلك المعارضة التي ّ
عرشه بالزوال ,أما إنكلت ار فهي تعاني من هجمات القواسم على سفنها عبر الخليج العربي والمحيط
الهندي ,وهي بحاجة إلى حليف مثل السيد سعيد للتصدي لهم ,والحفاظ على مصالحها.

وهكذا وقفت إنكلت ار ضد محاولت فرنسا والوهابيين وقبلهم البرتغاليين والهولنديين للسيطرة

العمانية على البحرين؛ ممهدة السبيل لنفسها لتنفيذ
على ُعمان ووضعت العراقيل ضد السيطرة ُ
السياسة التي رسمتها لبسط سيطرتها المنفردة على ُعمان والخليج العربي ,وتحقق لها ذلك بعد

معاهدة عام 1800م والتي قعها  Malkomمالكوم مع السيد سلطان بن أحمد حاكم ُعمان.
ب -العالقات مع القواسم خالل الفترة  1806 – 1784م:

القواسم قبيلة عربية هاجرت من ن جد إلى العراق  ,ثم جاءت من العراق إلى الخليج العربي,

وكونت إمارة كبيرة في رأس الخيمة والشارقة وبندر لنجة  ,وبدأت زعامتهم في النصف الثاني من
ّ
القرن الثاني عشر للهجرة على إثر انحالل دولة اليعاربة  ,كما عرفوا بقوتهم وشدة بأسهم ,وتطّلعوا

حل بدولة اليعاربة في القرن الثامن
إلى ملء الفراب السياسي في منطقتهم ,بسبب الضعف الذي ّ
()2

عشر الميالدي والذي أدى إلى قيام الحروب الهناوية الغافرية

.

ل يحتوي
وتم ّكن القواسم من جمع أضخم قوة بحرية ,وجنوا منها أرباحا كثيرة ,وملكوا أسطو ا

بحا ار و 863سفينة ,وامتد نفوذهم على ساحل الخليج العربي بين قطر وخورفكان
على عشرين ألف ّ

وازداد نشاطهم على الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية ,وسواحل البحر األحمر وشرق إفريقية

وبهذه القوة اصطدموا مع بريطانيا؛ األمر الذي دفع اإلنكليز إلرسال حملة بحرية لمهاجمة القواسم

أدوا دو ار رائدا في ت اريخ الخليج العربي  ,وكان أحد أجدادهم قاسم الكبير الحسيني السامرائي
الذين ّ
( - )1عبد القادر زلوم ُ ,عمان واإلمارات السبع  ,دراسة جغرافية  ,بيروت 1963م ص .66
( - )2سالم حمود السيابي ,إيضاح المعالم في تاريخ القواسم  ,ط , 1عام 1396هـ1976 /م  ,ص , 180أيضا :
درويش  ,تاريخ الدولة السعودية األولى , ...ص . 110
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الذي جاء ليقيم في جلفار منذ القرن السابع عشر وبفضله أصبحت هذه المدينة المركز الرئيس

وعرفت منذ ذلك الحين باسمها رأس الخيمة ( ,)1وبدؤوا ببناء كيانهم المستقل في هذه
للقواسمُ ,
عد نفسه وارثاُ للمناطق الخاضعة لليعاربة
المنطقة في الوقت الذي كان فيه اإلمام أحمد بن سعيد ُي ّ
وعَبرت جموع من القواسم إلى فارس ,وَف َرضت
كافة بعد انتهاء دولتهم ,ومنها أراضي رأس الخيمة َ ,
سيادتها على لنجة مقابل جزيرة قشم ,وأسست فيها حكما عربيا استمر حتى عام  1887عندما

طردهم الفرس منها ,وانتهى حكمهم في لنجة(.)2

ومن أهم مراكز القواسم التي ازدهرت على ساحل ُعمان " لنجة ,رأس الخيمة , الشارقة,
خورفكان ,وشناص " وكان لهم الدور األبرز في تجارة الخليج العربي حيث إنهم تحكموا بطرق
التجارة ,وحصلوا على العديد من الترضيات للسماح للسفن األوربية بالمرور( .)3وقام القواسم بحركة
ضد اإلمام أحمد بن سعيد في عام 1745م ,وهاجموا مسقط لنتزاعها منه .وعندما علِم اإلمام أحمد
بالحملة التي قادها شيخ القواسم رحمة بن مطر إلى صحار  ,خرج على رأس قوات كبيرة لمهاجمته

( - )1السعدون  ,مختصر التاريخ السياسي للخليج  , .....ص .205

( - )2جمال زكريا قاسم  ,الدعاءات اإليرانية في الخليج العربي  ,أصول المشكلة وتطورها  ,مؤتمر التاريخ الدولي
في بغداد عام 1973م  ,ص . 169


لنجة  :مدينة كبيرة مهمة على الساحل اإليراني تقع على بعد حوالي  96ميال غرب الجنوب الغربي من بندر

عباس وعلى بعد 88ميال غرب الشمال الغربي من الشارقة وأكثر من  300ميال جنوب شرقي مدينة بوشهر وتوجد

خلفها مزارع النخيل  ,وصحراء قاحلة ترتفع بالتدريج خلف المدينة  .لوريمر  ,دليل الخليج الجغرافي  ,ج , 4ص
. 1371


رأس الخيمة  :هي عاصمة المنطقة المسماة بهذا السم وهي تابعة إلمارة الشارقة وتقع على ساحل ُعمان

المتصالح (مشيخات الخليج العربي ) على بعد  48ميال شمال شرقي مدينة الشارقة و  24ميال غرب الشمال الغربي

من قرية دبة على الجهة المقابلة من رأس جبل ُعمان  .لوريمر  ,دليل الخليج الجغرافي  ,ج  , 3ص .1249
 الشارقة :هي أعظم وأكبر المدن على ساحل ُعمان المتصالح وهي عاصمة إمارة الشارقة ومقر الحاكم  ,وتقع بين

العاصمتين العربيتين عجمان ودبي على بعد خمسة أميال عن األولى وسبعة أميال عن الثانية وهي تقريبا على

مسافات متساوية من قاعدة وطرف رأس ُعمان والمسافة تقل عن مئة ميل عن كل منهما  .لوريمر  ,دليل الخليج
الجغرافي  ,ج , 7ص 2310
 مدينة شيناص  :مدينة هامة عبى ساحل الباطنة في سلطنة ُعمان وتقع على بعد  30ميال شمالي غربي منطقة
صحار وهي عاصمة قسم شناص الموجودة في ولية صحار ويوجد فيها قلعة تقيم فيها حامية ,ويعتمد السكان في
حياتهم على زراعة النخيل وصيد األسماك والمالحة  .لوريمر  ,دليل الخليج  ,القسم الجغرافي  ,ج , 7ص . 2363

( - )3كارستين نيبور ,وصف بالد العرب  ,ط كوبنهاغن 1772م  ,ص  , 121وتُرجم هذا الكتاب إلى اللغتين
اإلنكليزية والفرنسية ( رحالت في جزيرة العرب 1765 -1763م )
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في وادي حام 1749م ,واضطر خاللها الشيخ القاسمي إلى النسحاب وعادت قوات البو سعيد
التقت مع قوات القواسم في منطقة خصب بقيادة شيخها حسن بن عبد اهلل الشموصي الذي كان تابعا
وتعرض اإلمام لهجوم اليعاربة عندما علِموا بوجوده في
للقواسم والذي استسلم لإلمام من دون قتالّ ,
وعين خلفه محمدا بن خلفان ,وأمره بالتوجه إلى رأس الخيمة(.)1
خصب؛ فاضطر إلى الخروج منهاّ ,

وفي هذه األثناء كان اإلمام قد قضى على ثورة اليعاربة في جعالن ,وعاد إلى خصب فوجد

وعين عليا بن سيف قائدا
محمدا بن خلفان متقاعسا لم يحقق أي انتصار على القواسم ,فعزله ّ
لألسطول ,ونجح في حروبه ضد رأس الخ يمة والشارقة وجزيرة الحمرا ,واعترفت هذه الموانئ بسيادة
اإلمام عليها ماعدا رأس الخيمة عام  1762م  ,حيث فشل أسطول البوسعيد في مهاجمتها لذلك
انتهز شيخ القواسم راشد بن مطر هذه الفرصة وقاد قوات كبيرة برفقة عمه عبد اهلل بن مطر إلى

الرستاق  1763م  ,فقام اإلمام أحمد بتوقيع الصلح معهم ,واعترف باستقالل رأس الخيمة ,مقابل
اعتراف القواسم بسيادته على الموانئ األخرى( ,)2أما شيخ القواسم رحمة بن مطر فقد وضع يده على

السر والشارقة وخورفكان .وفي عام  1772م  ,اتحد مع اإلمام أحمد بن سعيد ضد الفرس إلحباط
محاولة زعيمهم كريم خان الزندي على ساحل ُعمان وقاموا بمهاجمة بندر عباس وأحبطوا قوات
الفرس ودمروا سفنهم وبعدها عاد أسطول ُعمان إلى رأس الخيمة واستمرت عملية التحالف بين

القواسم واإلمام حتى قام كريم خان الزندي عام 1774م بإرسال تعليماته إلى الشيخ ناصر خان حاكم

بوشهر؛ لمتابعة الحرب ضد ُعمان واجبار اإلمام على دفع إتاوة للفرس ضمن اتفاقية بين
الطرفين(.)3
وعندما توفي الشيخ راشد بن مطر ترك المشيخة لبنه صقر في عام 1777م الذي عقد
هدنة مع اإلمام أحمد ,لكنها لم تستمر طويالا فعادت الحروب من جديد عام 1778م وحقق القواسم

ودمروا مجموعة من السفن الفارسية التي كانت تحمل بضاعة خاصة
انتصارات عديدة على الفرسّ ,
()1

 العابد  ,دور القواسم في الخليج العربي 1820- 1747م  ,....ص  .90أيضا :Miles . The Countries and Tribe….. .P. 263



راشد بن مطر  :قاد القواسم بعد وفاة الشيخ رحمة بن مطر القاسمي عام  1760استمرت في عهده العالقة سلبية

مع ُعمان حيث كان يطمح للسيطرة على القواسم وهم يريدون الستقالل وتوسيع ممتلكاتهم  ,خاض العديد من
الحروب مع السيد أحمد بن سعيد وفي عام  1777تنازل عن الحكم لبنه صقر بن ارشد القاسمي بسبب كبر سنه .
انظر  :سالم بن حمود السيابي ُ ,عمان عبر التاريخ  ,ج , 4ص . 45
( - )2العابد  ,دور القواسم في الخليج العربي  , ....ص 92
Abu Hakima . History of Eastern Arabica . ( 1750-1800) . Beirut , 1905 .P.77

أيضا  :لوريمر  ,دليل الخليج  ,القسم التاريخي  ,ج , 1ص 412
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)(3

تحديا له ,فقام بتجهيز قوة كبيرة وهاجم رأس الخيمة لكن
فع ّد اإلمام أن هذا التصرف ّ
باإلمام أحمد ُ
محاولته باءت با لفشل ,ولم يستطع تحقيق مراده في السواحل بسبب عدم قدرة سفنه على اجتياز
المياه الكثيفة أمام سواحل رأس الخيمة  ,ولكنه نجح في إحباط محاولة القواسم لهجوم الرستاق

1782م(.)1

الدعم في ثورتهم
وقدموا لهم ّ
وانتهز القواسم فرصة الخالف بين أولد اإلمام سيف وسلطانّ ,
تدخل القواسم في
ضد والدهم  ,فما كان من اإلمام إلّ أن يقوم بتوقيع الصلح مع ولديه خوفا من ّ
ّ
الرستاق  ,وحانت الفرصة من جديد للقواسم في عهد اإلمام سعيد ابن اإلمام أحمد  ,فجاءتهم رسالة
من سيف وسلطان ولدي اإلمام أحمد؛ طالبين من شيخهم المساعدة لنتزاع اإلمامة من أخيهما
()2

سعيد

 ,فقام الشيخ صقر بن راشد على رأس قوة كبيرة توجه بها إلى الموانئ الشمالية وأعلن

الحرب ب ار وبح ار ضد اإلمام سعيد  ,لكن القواسم فشلوا في تحقيق هدفهم في عزل سعيد عن اإلمامة,

فخاف ٌّ
كل من سيف وسلطان من األحداث الجارية ,وأصبح بقاؤهما في ُعمان خط ار عليهما؛ لذل ك
توجه سيف إلى إفريقية  ,وسلطان إلى جوادر ,واستلم السيد حامد زمام األمور في مسقط حيث حقق

انتصارات عديدة ضد القواسم.

عام  1787م هاجم بأسطوله مدينة خورفكان وجزيرة الحم ار ورامس وانتزعها منهم لكن هذه
ال بسبب اشتداد المرض وسوء األحوال في ُعمان ,فعاد من جوادر ,واتخذ من
العزيمة لم تستمر طوي ا
مدينة برقة مرك از له( )3للهجوم على مسقط ,وأصبح هو الحاكم الفعلي في ُعمان ,وخاض حروبا
عدة مع القواسم عام 1797م ,ووقع عدة هدن لتسوية عالقاته مع والي بغداد سليمان باشا للحصول

شن عليه القواسم حربا تم ّكنوا فيها من إحباطه  ,فاضطر إلى توقيع هدنة مع
على الدعم منه بعد أن ّ
الشيخ القاسمي عام 1800م ليتوجه إلى مهاجمة الوهابيين الذين احتلوا البريمي واتخذوها مرك از لهم.
Miles . The Countries and The Tribes .P.281 , and see: Badger . History of the Imams and

( - )2العابد ,دور القواسم في الخليج العربي  , ....ص . 96


)(1

Seyyids .P. XLIX.

منطقة جوادر  :قرية على ساحل مكران في فارس مشهورة بشدة البرد  ,تنازل عنها السلطان سعيد بن تيمور لحاكم

باكستان أيوب خان في عام 1958م وفق اتفاقية رسمية برعاية بريطانية  .لوريمر ,دليل الخليج  ,القسم الجغرافي,
ج ,5ص .1824
 منطقة برقة  :مأخوذة من اللفظ بركة أو بركا  ,حصن بركا يقع وسط ولية بركا ,ويبعد عن خليج ُعمان بساحل
الباطنة ل يقل عن  1كم ,وله سور كبير للدفاع عن المدينة  .لوريمر  ,دليل الخليج  ,القسم الجغرافي  ,ج  , 4ص
. 1573

( - )3لوريمر  ,دليل الخليج  ,ص  . 422و العابد  ,دور القواسم في الخليج العربي  ,ص103
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ت -العالقات مع الوهابيين بين عامي 1804 -1800م :
لعمان ,علينا أن نتعرف األصول األولى
قبل أن ندخل في الحديث عن بداية الغزو الوهابي ُ
للوهابيين ,ففي الوقت الذي قامت به أسرة البوسعيد في ُعمان قامت في شبه الجزيرة العربية الدعوة
الوهابية ,وذلك في القرن الثامن عشر الميالدي وتزعم هذه الحركة محمد بن عبد الوهاب الذي ولد

في العينية في نجد عام  1691م  ,وأطلق خصوم دعوته على أتباعه اسم الوهابيين ,أما الوهابيون
فقد أطلقوا على أنفسهم اسم "الموحدون" لتأكيد اعتقادهم في الدعوة إلى اإلسالم وتثبيت ديانة

التوحيد(.)1

وع ِرفوا أيضا باسم آل الشيخ نسب اة للقب الذي أطلقه أمير الدرعية محمد بن سعود على
ُ
محمد بن عبد الوهاب وهو لقب الشيخ ,ومازال أحفاده حتى هذا الوقت يعرفون بهذا اللقب في

تحولت هذه الحركة من دعوة دينية إلى دعوة سياسية قادها األمير
المملكة العربية السعودية  ,ثم ّ
محمد بن سعود وأبناؤه وأحفاده حتى ش ّكلوا الدولة العربية السعودية .وتوجه الشيخ محمد بن عبد
وتم التحالف بينهما على أن يبقى الشيخ إلى جانب أمير
الوهاب إلى الدرعية ورحب به أميرهاّ ,
الدرعية؛ مقابل تقديم المساعدة له في الدعوة إلى الجهاد  ,كما رأى آل سعود أن الجهاد الديني خير

()2
عد األمير محمد بن سعود هو الباني األول
وسيلة لهم في توسيع حدود دولتهم ومد نفوذها  ,لذلك ُي ّ
للدولة السعودية األولى وحامي أمجادها  ,وبعد هذا التفاق أصبحت الدرعية المركز الديني والسياسي

والعسكري  ,وازداد عدد سكانها ,وانقسم سكان شبه الجزيرة العربية إلى قسمين منهم من ّأيد هذا
التفاق ,ومنهم َمن عارضه؛ لذلك خاض أمير الدرعية العديد من المعارك للقضاء على المعارضين

لهذا التفاق.

وبدأت طموحاته تتسع لتأسيس دولة عربية تضم أرجاء الوطن العربي جميعه ,والعمل على
مواجهة الدولة العثمانية ,كونها تسيطر على الح كم في شبه الجزيرة العربية من جهة ,وبريطانية
()3

"حكومة الهند " من جهة أخرى الهادفة إلى تثبيت سيطرتها على سواحل الخليج العربي

لمنع أي

قوة تقترب منه  ,واستمر السعوديون؛ أي الوهابيون بالتوسع والحروب وعملوا على مهاجمة أمير

()1

 -أيوب صبري  ,تاريخ الوهابيين  ,ترجمة  :مسعود سويلم الشامان  ,مطبعة قرق أنبار  ,استنبول 1296هـ,

ص  . 3و عبد المجيد البطريق ,الوهابية دين ودولة ,حولية كلية البنات  ,جامعة عين شمس 1964م  ,ص .74
( - )2ابن بشر ,عنوان المجد  , ....ص 43 – 42

( - )3عبد الرحيم  ,الدولة السعودية األولى  , ...ص . 61
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الرياض دهام بن دوامس الذي استمر في الدفاع عنها مدة سبعة وعشرين عاما حتى سقطت بين

أيديهم ووقعت تحت حكم الدرعية عام  1773م ,كما مدوا نفوذهم إلى العينية وأخضعوها لسيطرتهم

شمر ,وعملوا
عام 1749م ,والى العديد من المناطق في شبه الجزيرة العربية كاإلحساء والخرج وجبل ّ
على توحيد نجد ,ومدوا نفوذهم إليها ( ,)1وقام أمير اإلحساء عريعر بن دجين بتشكيل حلفا كبيرا
معاديا للسعوديين وبدأت الحروب بين الدرعية واإلحساء ,وكانت نتيجة النصر مع السعوديين الذين


تميز به من حزم وشجاعة وتوفي
تلقوا المساعدة من القائد ابراهيم بن سليمان بن عفيصان لما ّ
أمير الدرعية 1774م بعد أن فقد مساعدة أمير نجران ونقض التفاقية التي وقعها معه (. )2

واستمرت هجمات السعوديين الوهابيين على اإلحساء منذ عام 1783م حتى عام 1792م,
وعمان  ,ففي
وواصلوا هجومهم إلى مشارف الخليج العربي هادفين إلى ضم البحرين وقطر والكويت ُ
قطر توسعوا في العديد من المناطق التي كان يسكنها العتوب آل خليفة وبطون من قبيلة ربيعة آل
ال من
مسل م وآل أبي حسن ومن قطر تقدموا إلى البحرين وهي جزيرة تقع على بعد اثني عشر مي ا

مدت ُع مان نفوذها إليها في عهد السيد سلطان بن أحمد عام 1800م ,ووضعت فيها
الظهران وقد ّ
حاكما ُعمانيا ,واتخذ من مدينة مرادا مرك از له في البحرين ,وأخذ آخاه الشيخ سليمان رهينة إلى
مسقط ,وعندما وصل نبأ وفاته إلى البحرين ,قطع آل خليفة عالقاتهم مع الوهابيين ,وبدؤوا بطلب

العمانيين من البحرين( .)3واستمر الوهابيون
المساعدة من سعود بن عبد العزيز أمير الدرعية لطرد ُ
العمانيين  ,وفي عام 1808م
في محاولتهم لضم البحرين ,وخاضوا العديد من الحروب ضد ُ



دهام بن دوامس بن عبد اهلل آل شعالن  :ولد في بلدة منفوحة جنوب مدينة الرياض حكم الرياض ما بين - 1737

 1773دخل في حرب طويلة مع الدولة السعودية األولى في الدرعية استمرت  27عاما وترك الرياض عام .1887
انظر :ابن بشر ,عنوان المجد  , ..ج ,1ص .164

( - )1مؤلف مجهول  ,لمع الشهاب في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب  ,تحقيق  :أبو حاكمة  ,بيروت ,

ص

 . 62و
Philpy. H. St . JHON., Saudi Arabica. Libraimie. Dulebon.Beirut .1968.P.61.


ابراهيم بن سليمان بن عفيصان  :هو أمير اإلحساء في عهد اإلمام عبد العزيز بن محمد بن سعود  ,تم تعيينه

عام  1795م ,ثم أصبح أمير البحرين ثم أمير قطر ثم المدينة المنورة ثم أمير عنيزة حتى توفي فيها عام 1229هـ.
ابن بشر  ,عنوان المجد  , ..ج ,1ص .210
()2

 -ابن غنام  ,حسين  ,تاريخ نجد ( روضة األفكار واإلفهام لمرتاد حال اإلمام وتعداد غزوات ذوي اإلسالم )

تحقيق  :د .ناصر الدين األسد  ,القاهرة 1381ه 1961 /م  ,ص . 127

( - )3سنان  ,البحرين في الخليج العربي سنة  ,1963ص 132
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استطاع آل خليفة إحكام سيطرتهم على البحرين ,وطلبوا المساعدة من ُعمان وفارس ,وهاجموا
السعوديين الوهابيين في معركة خكيكرة عام 1810م وعملوا على هزيمتهم(.)1

وبدأت محاولة الوهابيين في الكويت التي سكنها العتوب ,وكانوا تحت حماية بني خالد

حكام اإلحساء ,و قد ازدهرت الكويت بالتجارة ,واستقبلت تجا ار من البصرة التي وقعت تحت سيطرة

الفرس  1776م وممثلين عن شركة الهند الشرقية اإلنكليزية وهذه األهمية كانت السبب في مطامع
الدرعية تجاه الكويت حيث قامت بمحاولت عدة لضمها  .وكانت الكويت محطّ أطماع قبيلة المنتفق

العراقية من جهة  ,والسعوديين من جهة أخرى؛ لذلك قام الكويتيون بإنشاء أسو قار حولها لحمايتها من

()2
لمد نفوذه على ُعمان التي كانت تعاني من
الغزاة  .وبدأت محاولت األمير عبد العزيز بن محمد ّ
الصراع األسري والحرب الهناوية الغافرية من جهة ,والقواسم من جهة أخرى كما أُشير سابقا  ,كما

عانت من ضعف الحكام األوائل من أسرة البوسعيد وعدم قدرتهم على إسكات الحركات المعارضة

في ُعمان ,وقد كان للفرس مطامع عديدة في ُعمان ,ووقفوا ضد التقدم السعودي الوهابي مثلما فعلوا
في أثناء تقدمهم إلى البحرين ,كما أشارت سجالت بومباي أن حكومة الهند ل م تكن مهتمة بتلك
التطورات التي كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية ,وأن أول ظهور للوهابيين فيها كان في عام

1787م(.)3

وبدأت حرب طويلة بين القواسم والوهابيين في ُعمان حيث كان القواسم معلنين عداءهم
لإلنكليز؛ لذلك اعترفوا بالحكم السعودي .ففي عام 1800م اتجه سالم بن بالل الحرف بقيادة قوة

سعودية إلى البريمي ,وسيطر عليها ,واستمرت تلك المدينة مرك از للسعوديين في ُعمان لقربها من
اإلحساء ,كما أعلنت الظاهرة وبنو قتب خضوعهما لسلطان الدرعية ,ودفعوا لهم الزكاة نتيجة
األعمال الحربية التي قام بها سالم الحرف ,كما انضم العديد من القبائل للحكم الوهابي كقبيلة بني
( - )1محمد بن خليفة الطائي ,التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية  ,ج, 6ط القاهرة 1343ه  ,ص -138
 . 139و بن غنام  ,روضة األفكار  , ....ص . 183


حلف العتوب  :العتوب أو بني عتبة ,حلف يشتمل على مجموعة من األسر في شرق الجزيرة العربية ,وهم آل بن

علي وآل صباح وآل خليفة وآل جالهمة ,هاجرت من موطنها األصلي نجد ,واستقرت على شواطئ الخليج تحالفت

مع بعضها البعض وشكلت حلفا سمي بالعتوب ويعني هذا السم ( رحل ) أي رحل إلى الشمال واستقروا فيه  .انظر:

قاسم  ,تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر ,ص . 336

( - )2سيف مرزوق الشمالن  ,من تاريخ الكويت  ,ط القاهرة  , 1959ص .133
Bombay Government . OP. Cit . VoL .24 . P. 428.

أيضا :مؤلف مجهول ,لمع الشهاب  , ....ص .79
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)(3

وعد اإلباضيون تعاليم الوهابية تعاليم جديدة دخلت بالدهم ,وقالوا أن فيها
علي و بني راسب* ّ
عد
انحرافا عن الدين الحنيف  ,كما أثارت هذه التعاليم النزاع بين الهناويين والغافريين حيث ّ

الغافريون بالنسبة للهناويين أنهم نجديون لذلك أعلنوا انضمامهم للوهابيين ,وقام السيد سلطان بن

ال وفاة
أحمد بإجراء
ق
اجتماع لشيوخ القبائل ووجهاء ُعمان لتدارك الخطر الوهابي ومهاجمته؛ مستغ ا
األمير السعودي عبد العزيز في الدرعية عام 1803م (.)1
وقبل اغتيال أمير الدرعية ,كان حاكم ُعمان سلطان بن أحمد قد عقد معه هدنة لمدة ثالث
سنوات يقدم فيها مبلغا من المال للسعوديين مقابل وقف القتال ,واستغل سلطان هذه الهدنة ,وقام

بالتحالف مع حكومة الهند لحماية ُعمان عام 1800م ,لكنه توفي عام 1804م ,دون أن يحصل
على مساعدتهم له( )2وعندما علِم أمير الدرعية أن حاكم ُعمان قد أرسل طلب المساعدة من شريف
مكة غالب بن مساعد غضب من ذلك وأعلن جاهزية القوات السعودية لغزو ُعمان متعاونا مع
العمانية من مواجهة هذا الهجوم؛ لذلك اضطر السيد سلطان إلى عقد
القواسم ,ولم تتمكن القوات ُ
هدنة جديدة مع حاكم الدرعية 1803م وذلك قبل وفاته  ,وكان حاكم ُعمان على يقين كامل أنه إذا

يمدون نفوذهم إلى كامل أراضي شبه الجزيرة العربية
استطاع السعوديون السيطرة على ُعمان فسوف ّ
وستصبح تحت إمرتهم( ,)3وهذه الهدنة األخيرة لم يستفيد كال الطرفين منها بسبب وفاة حاكم الدرعية
آل الحكم في ُعمان إلى السيد بدر بن سيف 1806 -1804م بدأ أمير
وحاكم ُعمان .وعندما َ
الدرعية سعود بن عبد العزيز بتعزيز قواته في البريمي لحتالل ُعمان؛ لذلك توجه السيد بدر إلى
يقدم للوهابيين مبلغا من المال مقابل مساعدته على
توقيع اتفاقية مع حاكم الدرعية؛ وتعهّد فيها أن ّ
ال لهم في مسقط يتولى جمع األموال وأن تقيم حامية
تثبيت حكمه في ُعمان ,وأن يضع الوهابيون وكي ا
عسكرية سعودية في بركا مؤلفة من أربعمائة مقاتل(.)4

عدوا
العمانيين الذين ّ
وعندما أظهر السيد بدر تعاونه مع السعوديين أصبح مكروها من قبل ُ
ذلك خيانة لهم .و أول المتظاهرين ضده عمه قيس الذي أظهر العداء له ,وتصاعد الصراع األسري

( - )1سيد نوفل  ,األوضاع السياسية إلمارات الخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية  ,إمارات ساحل ُعمان ط, 2
القاهرة 1972م  ,ص . 51
()2
العمانية البريطانية  ,البصرة  ,العراق  ,مركز دراسات الخليج العربي
 سمير محمد علي أبو ياسين  ,العالقات ُ1981م  ,ص  158وانظر:

()4

Bombay Government . Selections from the Records of Bombay . Op. Cit .P.175.
)(3
Badger . Salil Bin Razik . History of the Imams and Seyyids of Oman . P. LXVI

 مؤلف مجهول  ,لمع الشهاب  , ....ص . 89 – 8640

في ُعمان والذي كانت نتيجته مقتل السيد بدر على يد سعيد بن سلطان .وسوف يتبين بالفقرة التالية
كيفية مقتله ,ووصول سعيد بن سلطان إلى حكم ُعمان والتي كانت الضربة الكبيرة للسعوديين

ومشروعاتهم في ُعمان.

 -)5تولي السيد سعيد بن سلطان الحكم في ُعمان عام 1806م :
أُشير سابقا إلى الصراع األسري الذي ظهر في دولة البوسعيد ,وكان للسيد بدر الدور األكبر
في هذا الصراع  ,فحافظ على عالقاته مع السعوديين الوهابيين على الرغم من إطاعته ألوامر

عمته موزة التي أرسلت له طلبا للعودة إلى مسقط ,والتخلي عن الوهابيين ,ومواجهة عمه قيس الذي

توجه على رأس قوة وهابية ُعمانية ,فهزمه
كان منافسا له على السلطة,
ّ
وتصدى للسيد بدر الذي ّ
واضطر للتراجع إلى صحار( .)1واستمرت الصراعات الداخلية بين أفراد األسرة الحاكمة ,ولم يغفر
السيد بدر لعمه قيس عندما قام بنقض صلح كلبوة الذي بموجبه قدم قيس لبدر حصن المطرح ؛

لذلك حاول بدر إخراج البلوش من الحصن الغربي بمسقط ,ووضع فيه قوة وهابية  ,فغضب ٌّ
كل من

وسعيد ولدا السيد سلطان  ,وعلى الرغم من ذلك أعلن بدر الحرب
سالم
ٌ
السيدة موزة من ذلك ,وكذلك ٌ
على قيس ,وشكل قوة كبيرة تحت إمرة مالك اليعربي لنتزاع الحصون من عمه قيس وضمها إلى
حرب كبيرة بين قيس والشيخ حميد بن ناصر الغافري في نزوى واستطاع السيد
مناطق نفوذه .ودارت
ٌ
بدر انتزاع الحصون من قيس عندما كان مقيما إلى جانب ابن معيقل الوهابي في حصن بركا(.)2
وعندما شعرت السيدة موزة بخطر السيد بدر ,ووقوفه سدا منيعا في وجه سعيد بن سلطان,

قامت بالتآمر عليه ,وشجعت سعيد على قتله ,فوافق السيد سعيد على قتله ودعا السيد بدر لزيارة
الشيخ محمد بن ناصر الجبري في حصن نعمان ,وسرعان ما لبى بدر الدعوة وتوجه إلى لقائه في
الحصن ,فوجد كالا من سعيد بن سلطان ومحمد بن ناصر الجبري وخلفان بن محيسن ,وبعد حوار

قصير بينهما قام السيد سعيد بطعن بدر عندما حاول الهروب من الحصن وتخلص منه في عام

1806م( ,)3كما أرسل السيد سعيد إلى قيس وأخبره بأنه قد تخّلص من بدر بن سيف ألن قيسا كان
( - )1بن رزيق  ,الفتح المبين  , ....ص 482 – 481
 عرب البلوش  :طائفة تنتسب إلى إقليم " بلوشستان " جنوب بالد فارس على المحيط الهندي شكلوا أغلب جيش

الدولة العربية اإلفريقية  .سليمان بن عمير المحذوري  ,زنجبار في عهد السيد سعيد بن سلطان 1856 – 1804م ,
دار الفرقد ,سورية  ,2014ص . 162

( - )2ابن رزيق  ,الفتح المبين  , ...ص 484
()3

 صالح الدين المختار  ,تاريخ المملكة العربية السعودية  ,ج , 1بيروت 1957م  ,ص  . 100وأنظر :41

شديد الكراهية له ,وغاضبا من تعاونه مع الوهابيين وتحالفه معهم ,وأعلن سعيد أمام أهالي ُعمان أن
محمد بن ناصر الجبري هو الذي قتل بدر بن سيف وأخبر أمير الدرعية بذلك  ,كما سيطر سعيد
على الحصون التي كانت تحت إمرة بدر مثل حصن بركا وحصن المطرح ,وجعلها تحت إمرة ابن

درة البلوشي  ,وبعد فترة وجيزة من مقتل بدر بن سيف قُتل عمه قيس في المعركة التي دارت قرب
العمانيين والقواسم عام 1806م ( ,)1وبذلك يكون سعيد بن سلطان قد تخلّص من
خورفكان بين ُ
منافس قوي له ,وبمقتله أعلن السيد سعيد نفسه حاكما على ُعمان ,وقبض على محمد بن ناصر
الجبري ووضعه في السجن ( ,)2لكن السيدة موزة أمرت بإطالق سراحه بعد وساطة قُدمت إليها,

أمير
فاتجه إلى الظاهرة ,ونزل عند الشيخ حميد بن ناصر الغافري ,ومنها اتجه إلى الدرعية ,وأخبر َ
بن عبد العزيز األخبار الصحيحة بكيفية مقتل السيد بدر وكيفية وصول السيد سعيد
الوهابيين
َ
سعود َ

إلى الحكم في ُعمان  .وفي دراسة تلك الفترة يكون قد تم تسليط الضوء على أهم التغيرات التي
شهدتها ُعمان قبيل وصول السيد سعيد بن سلطان إل ى الحكم ,وفي الفصل الثاني سيتم توضيح كيفية
توليه منصب السيادة وأهم التطورات التي شهدتها ُعمان في عهده من إنجازات سياسية واقتصادية
واجتماعية.

()1
()2

Badger . Salil Bin Razik . P. 289.

 ابن رزيق  ,الفتح المبين  , ...ص . 485 -484 قاسم  ,دولة البوسعيد في ُعمان  , ....ص .3942

الفصل الثاني

السيد سعيد بن سلطان وفترتا حكمه في ُعمان

ما بين 1840 -1806م و 1856 -1840م.
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أولا -شخصية السيد سعيد بن سلطان:

بعــد وفــاة الســيد ســلطان بــن أحمــد َخَل َفــهُ فــي الحكــم ولــداه ســالم وســعيد ,فــاألول كــان لــه مــن
العمـر ثمـاني عشـرة سـنة ,والثـاني ولـد فـي مقاطعـة سـمائل ,وكـان لـه مـن العمـر اثنـا عشـر عامـا ,وبعــد

أن تخلّص السيد سعيد من بـدر بتشـجيع مـن السـيدة مـوزة بنـت اإلمـام أحمـد بـن سـعيد ,شـجعته ليخلـف
أباه بدلا من أخيه األكبر سالم الذي ُعرف بهدوء الطبع وتوجهه لمجالس األدبـاء والـدين ,وتـزوج السـيد
سعيد مرات عدة وأنجب عددا من األبناء وكان شـجاعا وذا شخصـية قويـة ,ويفـوق ذكـاؤه وحسـن تـدبيره

السياسي شجاعته( ,)1وأصبح السبيل مفتوحا أمامه لكي يرث والده في الحكم ,ويتـولى الشـؤون اإلداريـة
والسياســية ,وكــان أخــوه ســالم ســندا لــه ين ّفــذ كــل منهمــا مــا يقـ ّـرره اآلخــر ,ودخلــت ُعمــان فــي عهــد الســيد
سـعيد مرحلـة جديــدة حيـث اسـتمر حكمــه مـا يزيــد علـى خمسـين عامـا ,وفتحـت ُعمـان فــي عهـده أبوابهــا

علــى الحضــارة األوربيــة ,وكــان مــن أهــم الشخصــيات التــي عرفهــا الخلــيج العربــي طيلــة النصــف األول
مــن القــرن التاســع عشــر وظلّــت عاصــمته مســقط مــن أهــم م اركــز التجــارة والسياســة فــي حــوض الخلــيج

ال ,كما امتلكت في عهـده أقـوى أسـطول تجـاري حربـي فـي المنطقـة بعـد بريطانيـا( ,)2وعنـدما وصـل
كام ا

إلى الحكم بدأ يعمـل علـى توطيـد نفـوذه ,فقـام بـالتخّلص مـن عمتـه مـوزة بنـت اإلمـام أحمـد ,وكـان عمـه

قــيس بــن ســيف حــاكم صــحار قــد ارتــاح بمقتــل بــدر ,ألنــه تقـ ّـرب مــن الســعوديين ,لــذلك قــام قــيس بتأييــد
السيد سعيد ومساعدته لتثبيت حكمه ,وانصرف إلـى حـدود إقليمـه فـي صـحار ,وعنـدما اسـتتبت األمـور

العمانيـة ,فـتخلص مـن اليعاربـة فـي مقـاطعتي نخـل
لصالح السيد سعيد اتجه إلقامة الوحدة بين األقاليم ُ

والحــزم ,واســتغل فرصــة وفــاة عمــه قــيس ,واتجــه للســيطرة علــى إقلــيم صــحار ,ومـ ّـد نفــوذه إلــى الرســتاق
لعمــان ,وكــان الســيد ســعيد يتبــع سياســة توســعية س ـواء فــي الخلــيج العربــي أو شــرقي
العاصــمة الدينيــة ُ
العمانيـة لسـنوات عديـدة علـى الـرغم مـن نجاحـه
إفريقية ,لذلك لم يستطيع المحافظة على وحـدة األقـاليم ُ
العمانيــة بالســتقالل بمقاطعــاتهم هــذا فض ـالا عــن غــزوات
فــي توحيــدها ,لــذلك قــام زعمــاء المقاطعــات ُ


أمين مختلفتين  :أم سالم ,هي ناجية بنت محمد بنت خلفان البوسعيدي وأم سعيد ,هي غنية بنت
سالم وسعيد من ّ
سيف بن محمد بن سعيد البوسعيدي .عبداهلل بن صالح الفارسي ,البوسعيديون حكام زنجبار ,ترجمة :محمد أمين

عبد اهلل  ,ط , 1العدد الثالث  ,ص 11
()1
()2

الطائي  ,تاريخ ُعمان السياسي , ...ص . 115
مديحة درويش ,سلطنة ُعمان في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر  ,دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة ,ط1

 , 1982 ,ص. 91
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العمانيـة للقضـاء علـى الوحـدة بينهـا ومحـاولت اإلباضـيين فـي تثبيـت اإلمامـة,
السعوديين على األقـاليم ُ
فقد كانت هذه األسباب التي تؤدي إلى تفكك الوحدة التي حاول السيد سعيد تحقيقها (.)1

لعمان عام 1836م أن حكـم السـيد سـعيد لـم يكـن
وحسب ما ذكره الرحالة ويلستد خالل زيارته ُ
ظالم ـا أو مســتبدا ,كمــا لــم يعــرف بالتعســف فــي جبايــة الض ـرائب حيــث كــان يــتم إنفــاق الــدخل لصــالح
العماني ــة تم ــارس حياته ــا
الرعي ــة وال ــبالد  ,ول ــم يتب ــع نظ ــام الحك ــم المطل ــق حي ــث بقي ــت معظ ــم القبائ ــل ُ

الطبيعية وعلى أنظمتها المألوفة من دون تدخل من السلطة المركزية  ,كما لم يكـن للسـيد سـعيد سـلطة

فعليــة داخــل ُعمــان .وعلــى الــرغم مــن ولء شــيوخها لــه فلــم يفــرض علــيهم أيــة ض ـرائب أو قيــود؛ ألن
سياسـ ــته توجهـ ــت نحـ ــو المنـ ــاطق السـ ــاحلية ووجـ ــه جـ ـ ّـل اهتمامـ ــه لهـ ــا  ,وتميـ ــز نظـ ــام حكمـ ــه بالشـ ــورى
والتواضــع حيــث كــان ل يفــرق بــين القريــب والبعيــد ول يصــدر أيــة أحكــام إل بعــد اجتمــاع مجلــس مــن

الشــيوخ والرؤســاء وهــذا حســب مــا أورده الرحالــة األوربيــين( ,)2وعلــى الــرغم مــن هــذه الصــفات الحميــدة
التــي تميــز بهــا الســيد ســعيد إل أن الســعوديين قــد أثــاروا الشــكوك بهــا مــن خــالل وصــفهم لــه بالمســتبد
()3

الجــائر؛ لكــي يثيــروا حولــه الخالفــات العقائديــة بــين الســلفية عقيــدتهم واإلباضــية عقيــدة أهــل ُعمــان

العمانية.
وذلك لتسويغ غزواتهم لألقاليم ُ

ول ــم يحق ــق الس ــيد س ــعيد أي نج ــاح داخ ــل ُعم ــان بس ــبب اس ــتقالل ش ــيوخ القبائ ــل داخ ــل ُعم ــان
واعتنــاقهم المــذهب اإلباضــي ,إل أنــه اســتطاع تحقيــق نجاحــات عديــدة فــي المنــاطق الســاحلية؛ أي فــي
القسم اإلفريقي مـن ممتلكاتـه ,كمـا اسـتمرت فتـرة حكمـه فـي مسـقط حـوالي الثالثـين عامـا ,وبعـدها انتقـل

بمركــز حكمــه إلــى زنجبــار تلــك الجزي ـرة التــي اســتقر بهــا حتــى وفاتــه فــي عــام 1856م فلــم يكــن يــذهب
إل ــى ُعم ــان إل عن ــدما تتع ــرض ممتلكات ــه لخط ــر م ــا ( ,)4كم ــا امت ــدت قوت ــه البحري ــة م ــن رأس الرج ــاء
الصــالح إلــى اليابــان ولديــه الكثيــر مــن الم ـوارد التــي يحصــل عليهــا بفضــل المبــادلت التجاريــة والرســوم

التــي يفرضــها علــى الســفن التــي تمـ ّـر فــي بــالده والقادمــة مــن الخــارج واألم ـوال واإلتــاوات والهــدايا التــي
يتلقاها من زعماء الـداخل والقبائـل المجـاورة ,وتوسـع بحـدود دولتـه بشـكل واضـح ,فمـن السـاحل الشـرقي

()1

قاسم  ,دولة البوسعيد في ُعمان وشرقي إفريقية  ,ص . 142

()3

 -بن غنام  ,روضة األفكار واإلفهام  , .....ص . 169

- J.R. Wellsted ,Travels in Arabia , Vol. London, 1838, P.7.

)(2

( – )4أحمد محمود المعمري ُ ,عمان وشرقي إفريقية  ,ترجمة  :محمد أمين عبداهلل ,و ازرة التراث القومي والثقافة ,
ص  . 99و أيضا:
Wellsted , Op , cit, Vol ,J , P , 183
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إلفريقيــة م ـ ود نفــوذه إلــى الس ـواحل الجنوبيــة للجزي ـرة العربيــة حتــى مــدخل الخلــيج العربــي ,ومــن الســاحل
الشمالي للخليج إلى سواحل السند.

وهذا دليل على مدى القوة و الطموح التي تميز بهمـا السـيد سـعيد ,والـدور الكبيـر الـذي قـام بـه

فــي إحيــاء ُعمــان ,ولكــن هــو فــي الحقيقــة لــم يمــارس حكمــه وســلطته الفعليــة علــى منــاطق ُعمــان كافــة
بسبب ثورات القبائل في الداخل والمتاعب الخارجية كضـغط اإلنكليـز عليـه فقـرر مغـادرة مسـقط وتوجـه
نحــو المنــاطق الســاحلية؛ واســتخدم أســطوله فــي التجــارة أكثــر مــن اســتخدامه فــي الحــروب .ومــن أشــهر
سفن هذا األسطول  :السفينة شاه علم وليفربول وكارولينا وفكتوريا والسلطانة والرحماني وغيرها(.)1
ثاني ا  -الثورات التي قامت ضده وموقفه منها
 .1حركة القواسم 1807م:

بدأ القواسم نشاطهم في البحر ضد سلطنة مسـقط ,وحـاولوا إخضـاعها لسـيطرتهم ,وكـان السـيد
سعيد يعمل جاهدا على إثبات قوته ومقدرته العسكرية بجدارة  ,لـذلك قـرر أن يبـدأ عملياتـه الحربيـة مـع

القواسم ,واختار أن تكـون خورفكـان مركـ از للقتـال  ,حيـث بنـى شـيخ القواسـم سـلطان بـن صـقر القاسـمي
قلعـة ومينــاء جعلــه قاعــدة عملياتــه البحريــة فــي خلــيج ُعمــان  ,وكتــب الســيد ســعيد إلــى القبائــل المجــاورة
يطل ــب منه ــا ال ــدعم ك ــآل وهيب ــة والحجـ ـريين والح ــرث وبن ــي بوحس ــن والش ــيخ محم ــد ب ــن مط ــر ص ــاحب
()2

الفجيرة وزعيم قبيلة الشرقيين

 ,وفي عام 1808م أبحر إلـى مينـاء خورفكـان ,واقتحمـت قواتـه وقـوات

والي صحار المدينة عنوةا ,وقتل العديد من أهلها ,واسـتحكموا فـي األبـراج علـى الجبـال  ,وعنـدما سـمع
شــيخ القواســم ســلطان بــن صــقر أخبــار هــذا الهجــوم كــان يقــيم فــي جزي ـرة قشــم  ,فقــام بجمــع قــوة مــن
القواسم ,وتوجه بها إلى خورفكـان وعنـدما وصـلت الشـاطئ اصـطدموا بالسـيد قـيس بـن أحمـد الـذي نـزل

عليهم من الجبال برفقة رجاله ,ليصطدم مع السـيد سـعيد بـن سـلطان فـي معركـة كبيـرة ُحسـمت نتيجتهـا
لصالح السيد سعيد حيث نجا منهـا بصـعوبة بعـد أن تخلّـص مـن السـيد قـيس بـن أحمـد وقتلـه  ,وعنـدما
رد علـى ذلـك بفــتح
علِـم السـيد سـعيد بتغلغـل النفـوذ السـعودي بـين رعايـا عـدوه الشـيخ سـلطان بـن صـقر ّ
باب الصلح مع زعيم القواسم ,فغضب حاكم الدرعية من ذلك ,وقام باستدعاء الشيخ سـلطان بـن صـقر

وعين الشيخ حسن بن رحمة القاسمي في رأس الخيمة(.)3
وعين مكانه الشيخ حسن بن عليّ ,
ّ
()1

 -نجاح محمد و كاميليا أبو جبل  ,تاريخ الجزيرة العربية المعاصر  ,ط , 4جامعة دمشق 2007-2006م ,

ص  . 264و قاسم  ,دولة البوسعيد في ُعمان وشرقي إفريقيا , ....ص 144 – 143
( - )2ابن رزيق  ,الفتح المبين  , ...ص . 223
()3

وعمان  , ...ص 215
 عبد اهلل  ,إمارات الساحل ُ46

توجــه بهــا إلــى شــيناص عــام 1809م وقبــل إعــدادها قــام بتوقيــع
كمـا جهــز الســيد ســعيد حملــة ّ
معاهــدة س ــالم م ــع الوه ــابيين ع ــام 1808م ,خوفـ ـا مــن أن يقومـ ـوا بطعن ــه أو غ ــدره م ــن الخل ــف خ ــالل

توجهــه إلــى ش ــيناص  ,خاصــة أن محمــد ب ــن ناصــر الجبــري ك ــان متعاون ـا مــع القائ ــد الوهــابي مطل ــق

المطيري( ,)1ويعود السبب الذي جعل السـيد سـعيد يوّقـع معاهـدة سـالم مـع الوهـابيين لتنفيـذ حملتـه ضـد
القواســم حلفــاء الوهــابيين و ســوء العالقــات خــالل عــام 1808م بــين الشــيخ صــقر بــن ســلطان وأمي ــر
دس الزعــابيون أهــالي جزي ـرة الحم ـ ار الدســائس ضــد الشــيخ صــقر ,فــاغتنم الســيد ســعيد
الدرعيــة بعــد أن ّ
وقرر السـتيالء علـى شـيناص وخوركلبـا وخورفكـان بعـد أن فشـل فـي تلقـي المسـاعدة مـن
تلك الفرصةّ ,

الحكوم ــة البريطاني ــة بس ــبب انش ــغالها بمواجه ــة القواس ــم ف ــي رأس الخيم ــة ,وعن ــدما وص ــلت قوات ــه إل ــى

فتوجهـت الحملـة إلـى خورشـيل وت ّـم السـتيالء
شـيناص وجـدها محصـنة ,وتعـ ّذر عليـه السـتيالء عليهـاّ ,
تعرضـت الحملـة لهجـوم قـوات كبيـرة مـن القواسـم أجبـرتهم علـى النسـحاب منهـا,
عليها ,وبعد عـدة أيـام ّ
وعاد السيد سعيد إلى مسقط ,وما يزال مصمما على مواجهـة أهـالي شـيناص والسـتيالء عليهـا  ,فقـرر

طلــب المس ــاعدة م ــن اإلنكليــز مـ ـرة أخ ــرى ال ــذين كــانوا ق ــد انتهـ ـوا م ــن حملــتهم عل ــى رأس الخيم ــة ع ــام


مدمرة (.)2
 1809م ,لذلك لبوا طلبه ,وأرسلوا له قوة استطاع أن يدخل بها مدينة شيناص فوجدها ّ
واس ــتمرت محاولت ــه ف ــي مالحق ــة القواس ــم إلخض ــاعهم ,وعن ــدما ش ــعر بت ارج ــع اإلنكلي ــز ف ــي

توجــه بطلــب المســاعدة مــن إي ـران ,فرحــب الشــاه بطلبــه ألنــه كــان حاقــدا علــى القواســم عنــدما
مســاعدته ّ
تكونـت مـن ألـف وخمسـمائة
وقفـوا فـي وجـه قواتـه ,وأبعـدوهم عـن البحـرين  ,لـذلك أرسـل قـوة إلـى ُعمـان ّ
مقاتــل بقيــادة محمــد بــن هــالل وســعدي خــان( .)3وجــاءت الظــروف المناســبة للســيد ســعيد ليوجــه أقــوى

حمالتــه ضــد القواســم بعــد وفــاة القائــد الوهــابي مطلــق المطيــري الــذي تميــز بــالعنف والــبطش والقســوة ,
تم قتله علـى يـد رجـل مـن قبيلـة الحجـريين عـام 1813م  ,وبعـدها جـاء شـيخ القواسـم سـلطان بـن
حيث ّ
صــقر القاســمي مــن الدرعيــة إلــى مســقط ,وتعهّــد للســيد ســعيد أنــه ســيكون تابع ـا لــه مقابــل أن يعيــد لــه
مركزه في رأس الخيمة ,وقدرت الظروف ليصبح شيخا للقواسم وأخذ مركزه فـي الشـارقة  ,وعنـدما تـوفي

( - )1أبو حاكمة  ,تاريخ الكويت الحديث  , ...ج , 1ط , 1ص .145
()2

 غباش ُ ,عمان الديمقراطية اإلسالمية  , ...ص 192)(3
Mills . The countries and Tribes of Persian Gulf . VoL . I .P .318.

أيضا  :ابن بشر ,عنوان المجد  , ...ج , 1ص 154


مطلق المطيري :أقدر سياسي وأكفأ قائد ظهر في تاريخ الجزيرة العربية ينتمي إلى قبيلة مطير النجدية التي

اشتهرت بالشجاعة واإلقدام  ,انظر  :ابن بشر  ,عنوان المجد  ,...ج , 1ص .232
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ع ـزان بــن قــيس قــام بمـ ّـد نفــوذه إلــى صــحار ,وقتــل األميــر الوهــابي الســعودي ســعود بــن عبــد العزيــز,
األمر الذي خ ّفف الضغط الوهابي على ُعمان فترة من الزمن(.)1
 .2ثورة بني بوعلي 1821م :
قبيلــة بنــي بــوعلي تعــود بأصــولها األولــى إلــى نجــد  ,وقــد اعتنقــت المــذهب اإلباضــي منــذ أن
هــاجرت إلــى ُعمــان فــي الســنوات األولــى مــن القــرن الثــامن عشــر  ,واســتمرت علــى هــذه العقيــدة حتــى
لعمــان بــين عــامي 1811 -1801م ,
تحـ ّـول أفرادهــا إلــى التعــاليم الســلفية فــي أثنــاء الغــزو الســعودي ُ
وأعلنت هذه القبيلة انفصالها عن حكومة مسقط بعـد أن خضـعت للنفـوذ السـعودي حيـث بـادر زعماؤهـا
إلــى الســتقالل بمقاطعــاتهم فــي إقلــيم جعــالن فــي الجنــوب الغربــي مــن مســقط  ,واســتمر الســيد ســعيد

بمحاولته لالستيالء على القبيلة مرات عدة لكـن دون جـدوى( ,)2وهـذا السـبب الـذي جعلـه يتوجـه لطلـب
المســاعدة م ــن حكوم ــة اإلنكليــز ال ــذين أظه ــروا اس ــتعدادهم لمســاعدته ,لك ــن ذل ــك لــم يك ــن عل ــى رغب ــة
خالصة منهم في مساعدته على قمع الثائرين في بـالده ,بـل كـانوا فـي البـاطن يحـاولون إثـارتهم عليـه ,
حي ــث بن ــت الحكوم ــة البريطاني ــة سياس ــتها عل ــى ع ــدم الت ــدخل ف ــي الش ــؤون الداخلي ــة لمن ــاطق الخل ــيج

والجزيـرة العربيــة  ,لكـن عنــدما أصــبحت هـذه القبيلــة تقــف حـاج از أمــام الســفن البريطانيـة ,وتشــكل خطـ ار
عليهــا قامــت الحاميــة البريطانيــة الموجــودة فــي جزي ـرة قشــم بالســتجابة لمســاعدة الســيد ســعيد  ,وعلــى

الــرغم مــن ذلــك ُه ِزمــت الحملــة البريطانيــة التــي انضــمت إلــى الســيد ســعيد عــام 1821م وأُصــيب الســيد
سـعيد بجــروح كثيـرة ( , )3وتبينــت هـذه األحــداث فــي الوثــائق المصـرية والرسـالة التــي بعثهــا محمــد علــي
إلى الصدر األعظم والتي أوضح فيها تحركات اإلنكليز في ُعمان  ,وبينـت هـذه الرسـالة اهتمـام محمـد
عل ــي المت ازي ــد بأوضـــاع ش ــرقي الجزي ـ ـرة العربي ــة حي ــث أدى إلـ ــى اص ــطدامه بالسياســـة البريطاني ــة فـ ــي
الخليج ,وخاصة بعد نجاح الحملة المصرية في إخضاع نجـد ووصـولها إلـى سـواحل اإلحسـاء فـي عـام

 1818م  ,وتبــين أن قبيلــة بنــي بــوعلي مــن توابــع القواســم (الجواســم) وكانــت فــي األصــل تحــت طاعــة

العماني
عزان بن قيس  :تولى الحكم في فترة يقظة ونمو الشعور القومي لشعب ُعمان ,وحاول جمع الشعب ُ
وتوحيده تحت لواء واحد ,لكنه لم يستمر بالحكم ألن بريطانيا عملت على تقويض إمامته ,وخاصة أن أتباعه

اإلباضيين كانوا متشددين في كراهيتهم لألجانب وعملت بريطانيا على إنهاء نظام اإلمامة بزعامة عزان وساعدت
تركي بن سعيد على العودة بعد أن أبعدته إلى الهند وجمع القبائل وقتل عزان  .محمد  ,وأبو بوجبل  ,تاريخ الجزيرة

العربية المعاصر  ...ص . 270
()1
()2
()3

 قاسم  ,دولة البوسعيد في ُعمان وشرقي إفريقيا  , ...ص .151 السالمي  ,تحفة األعيان بسيرة أهل ُعمان  ,ج , ... 2ص . 188 قاسم  ,دولة البوسعيد في ُعمان وشرقي إفريقيا  , ...ص 14648

حاكم مسقط ,وقامت بالعصيان ضـد هـذا الحـاكم وحاربتـه فـي معـارك عديـدة ولـم يسـتطع التغلـب عليهـا
وأدى إل ــى هزيمتـــه إلـ ــى مســـقط  ,فب ــادر بطلـــب المســـاعدة مـــن اإلنكلي ــز حيـــث أرسـ ــلوا إليـــه العسـ ــاكر

ـروب عظيمــة بيــنهم وبــين هــذه القبيلــة وفــي أثنــاء الحــرب قُتــل العديــد مــن ســكان
والمعـ ّـدات ,وجــرت حـ ٌ
القبيلــة مقــدار مئــة وعش ـرين نفـ ار ,وقُتــل قائــد العســاكر النكليزيــة وأربعــون نفـ ار مــنهم  ,كمــا أُصــيب إمــام

مسقط في ذراعه فتراجع منهزما إلى مسقط (.)1

وحس ــب م ــا ذكرت ــه المص ــادر التاريخي ــة المت ــوفرة أن ه ــذه الهزيم ــة كان ــت الس ــبب الت ــي جعل ــت

حكومة الهنـد البريطانيـة ترسـل علـى الفـور قـوة بحريـة بقيـادة الكولونيـل ليونيـل سـميث  Smithلمسـاعدة
السيد سعيد والسـتيالء علـى قلعـة جعـالن وتسـليمها لـه واهدائـه سـيف الشـرف لشـتراكه فـي القتـال (.)2

وأك ــدت الوث ــائق الس ــعودية أن بع ــد النتص ــار ال ــذي حقق ــه الس ــيد س ــعيد عل ــى قبيل ــة الب ــوعلي مس ــتعينا

باإلنكليز وصل إلى ذروة قوته في مشرق الجزيرة العربية وكـان هـذا العـام فاتحـة خيـر لـه ,حيـث إنـه لـم
يصل إلى هذا المستوى في أية مرحلة من مراحل عهده الذي استمر خمسين عامـا وعلـى أثـر إخضـاع

لعمان من دون منازع له  ,فاستفاد من التدخل المصـري فـي
البوعلي أصبح السيد سعيد الحاكم الفعلي ُ
الجزي ـرة العربيــة وعل ــى أث ـره تخلــص م ــن الســعوديين كمــا س ــاعده اإلنكليــز علــى ال ــتخلص مــن القواس ــم

وحلفائهم من قبيلة البوعلي (.)3

العمانيــة إلّ أنهــا
وعلــى الــرغم مــن النجــاح الــذي حققــه الســيد ســعيد فــي الســيطرة علــى األقــاليم ُ

ضعفت وتفككت ,ويعود السبب في ذلك إلـى سياسـته التوسـعية فـي الخلـيج وانشـغاله عـن تنظـيم شـؤون
األقــاليم وتصــديقه لإلنكليــز وزيــادة ثقتــه بهــم والتماشــي مــع سياســتهم ,وانشــغاله فــي تــدعيم مملكتــه فــي

شـ ــرق إفريقيـ ــة  ,لـ ــذلك بـ ــدأ السـ ــيد سـ ــعيد يواجـ ــه ضـ ــغوطا مـ ــن اإلباضـ ــيين المحـ ــافظين داخـ ــل الـ ــبالد

والسعوديين الذين استطاعوا إثبات وجـودهم فـي واحـة البريمـي  ,ووالـي صـحار الـذي قـام بفصـل إقليمـه
عـن مسـقط ,وقـاد ثـورة ضــد السـيد سـعيد ,فضـالا عـن الثــورات اإلباضـية المتتابعـة وتـوتر العالقـات بينــه

وبين القوى المجاورة.
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 -الوثائق المصرية  ,محافظ الحجاز  ,دفتر رقم  , 4مكاتبة من محمد علي إلى الصدر األعظم بتاريخ 13
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 .3ثورة صحـــــــار: 1829 
لمــا كــان ولة صــحار ُي ّعينــون مــن بــين أف ـراد األس ـرة الحاكمــة  ,حــاول الكثيــر مــنهم انت ـزاع الحكــم مــن
ّ
سالطين مسقط  ,وأولى هـذه المحـاولت هـي التـي قـام بهـا قـيس بـن اإلمـام فـي بدايـة حكـم السـيد سـعيد
والتي كان مـن أحـد نتائجهـا أنـه حـرم السـيد سـعيد أبنـاء قـيس مـن الوليـة علـى ذلـك المينـاء  ,واسـتمرت
األمــور تســير علــى هــذه الحــال حتــى انتهــز حمــود بــن ع ـزان (وهــو الــذي ينتمــي إلــى أحــد فــروع أس ـرة
توجــه ســعيد بــن ســلطان باهتمامــه إلــى الشــرق اإلفريقــي وانص ـرافه عــن إدارة شــؤون
البوســعيد) فرصــة ّ
ُعمــان الداخليــة نتيجــة التفكــك والحــروب األهليــة وضــغط اإلنكليــز عليــه ,فقــام بالســتيالء علــى صــحار

العمانيــة مثــل  :شــيناص ,الخــابورة و
فــي عــام 1829م ,ومـ ّـد نفــوذه للســيطرة علــى معظــم المقاطعــات ُ
السـويق واتجـه إلــى مهاجمـة مســقط( )1وكانـت حكومــة بومبـاي اإلنكليزيــة تسـعى لحمايــة مسـقط ووقفــت
ضــد أي محاولــة نجــاح يقــوم بهــا حمــود بــن ع ـزان ,حيــث بــادرت فــي إرســال بعــض قطــع أســطولها إلــى

ساحل الباطنة على مقربة مـن مينـاء مسـقط واحـتج المقـيم البريطـاني فـي الخلـيج احتجاجـا شـديدا يحـذر

به من القيام بأي عمل ضد السيد سعيد(.)2

وبعد محاولة حمود بن عزان السـيطرة علـى مسـقط أعلـن السـيد سـعيد الحـرب عليـه فـي شـباط

ع ــام  1831لنتـ ـزاع ص ــحار من ــه ,وب ــدأ بطل ــب مس ــاعدة م ــن القبائ ــل المج ــاورة واس ــتمالتها إل ــى جانب ــه
بــاألموال وكــان مــن بيــنهم الشــيخ رشــيد بــن حميــد النعيمــي حــاكم عجمــان والشــيخ صــقر القاســمي حــاكم
الشــارقة "ســلطان بــن صــقر " ,فــاألول أخــذ األم ـوال دون تقــديم المســاعدة  ,أمــا الثــاني أخــذ األم ـوال و
أرسل قوة قليلة العدد ,وفشل السـيد سـعيد فـي هجومـه علـى صـحار ,واهتـزت سـمعته؛ لـذلك اضـطر أن

نصــت علــى أن يقــوم األخيــر بحكــم صــحار بشــرط أن يعتــرف بتبعيتــه
يعقــد هدنــة مــع حمــود ابــن عـزان ّ
للسيد سعيد( ,)3فاستغل بن عزان نقمة اإلباضيين على البوسعيد ,وكسب أعدادا كبيـرة مـنهم إلـى جانبـه


ميناء صحار  :يقع على ساحل الباطنة ,ويبعد حوالي مئة ميل شمال غربي مسقط ,ويعود ح ّكام البوسعيد بأصولهم

األولى إلى أحد ولة ذلك الميناء ,وهو اإلمام ( أحمد بن سعيد )  .لوريمر  ,دليل الخليج  ,القسم الجغرافي ,ج , 7
ص . 2398
 السويق  :مدينة وميناء على ساحل الباطنة في سلطنة ُعمان  ,يسكنها الصوالح والبلوش واإليرانيين ويعيشون على
زراعة النخيل وأعمال المالحة  .لوريمر  ,دليل الخليج  ,القسم الجغرافي  ,ج  , 7ص 2413
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وجـه اهتمامـه إلـى إقلـيم الرسـتاق ,ونجـح فـي السـيطرة عليـه ,وكسـب
وحاز على نفوذا شعبيا كبيـ ار ,كمـا ّ
تأيي ــد الن ــاس ل ــه حي ــث أم ــر بتخف ــيض الضـ ـرائب وس ــيادة الع ــدل ,فن ــودي ب ــه إمامـ ـا ف ــي الرس ــتاق ع ــام

.)1(1846

جراء النصـر الـذي حققـه حمـود
ولم تعمل هذه التفاقية على تهدئة الموقف بين الطرفين ,فمن ّ
بــن ع ـزان قــام الســيد ســعيد بمهادنــة الوهــابيين حيــث تحــالف مــع ســعيد بــن مطلــق المطيــري "المفــوض
فتعهـد السـعوديون بمحاصـرة
السعودي في ُعمان " وكان الهدف من ذلك القضاء على حمود بن عـزان ّ
بر في الوقت الذي تتقـدم فيـه سـفن السـيد سـعيد لمحاصـرة المينـاء بحـ ار( ,)2ووقـف اإلنكليـز إلـى
صحار ّا
ـاء علــى طلــب منـه ,ول ســيما بعــد انسـحاب حمــود بــن عـزان مــن صــحار وتمركـزه
جانـب الســيد ســعيد بن ا
ف ــي إقل ــيم الس ــويق وهجوم ــه عل ــى مس ــقط  ,فعل ــى أث ــر ذل ــك س ــارعت الحكوم ــة البريطاني ــة إل ــى إرس ــال
أســطولها للم ـرة الثانيــة للوقــوف ضــد الخطــط التوس ــعية التــي يهــدف إليهــا حمــود بــن ع ـزان ,فاس ــتغلت
الحكومة البريطانيـة األحـداث الجاريـة بـين السـيد سـعيد وحمـود بـن عـزان وهـدفت إلـى تحقيـق مصـالحها
الدعم له ,لكن مـن دون أن يكـون قويـا وكانـت تحـرص علـى
وقدمت ّ
فقد وقفت إلى جانب السيد سعيدّ ,
السـتفادة مــن الضــطرابات الســائدة فــي الســلطنة والتــي قـد تــؤدي إلــى إضــعافها بعــد أن امتــدت امتــدادا

واسعا في الخليج العربي وشرق إفريقية ,وفي الوقت نفسه خشيت أن يخرج األمـر مـن يـد حليفهـا السـيد

سـعيد إلـى آخـرين ل تطمـئن لهـم ( ,)3حيـث كانـت إنكلتـ ار تتـدخل فـي األحـداث كلمـا أوشـك السـيد ســعيد
على النهيار ,ولكن تقدم له المساعدة بقدر مـا توقفـه علـى قدميـه فقـط ,وتنفيـذا لهـذه السياسـة توسـطت

إنكلتـ ار إلــى عقــد اتفاقيــة  1839م بــين الســيد ســعيد وحمــود بــن ع ـزان تــنص علــى انفصــال صــحار عــن

()4
تعرض ـه ألي خطــر خــارجي,
مســقط  ,وعلــى الســيد ســعيد تقــديم المســاعدة لحــاكم صــحار فــي حــال ّ

واستمرار العالقات التجارية بين الطرفين كما عملت الحكومة البريطانيـة علـى تثبيـت اسـتقالل صـحار,

حي ــث وقع ــت معاه ــدة ع ــام 1849م م ــع حم ــود ب ــن عـ ـزان خاص ــة بإلغ ــاء تج ــارة الرقي ــق ,وتوقي ــع ه ــذه
التفاقي ــة م ــن دون الرج ــوع إل ــى الس ــيد س ــعيد يعنـ ـي اعترافه ــا باس ــتقالل ص ــحار ع ــن مس ــقط ,وب ــدأت
مح ــاولت حم ــود ب ــن عـ ـزان لل ــتخلص م ــن بن ــود اتفاقي ــة 1839م وب ــدأ يعم ــل عل ــى تحـ ـريض الرؤس ــاء
()1

 -السالمي  ,تحفة األعيان بسيرة أهل ُعمان  ,...ج , 2ص  . 237وانظر أيضا :

()2

 -وثائق سعودية  ,عرض حكومة المملكة العربية السعودية  ,ج , 1ص . 168

()4

 -قاسم  ,دولة البو سعيد في ُعمان  , ....ص 157

Wellested . Travels in Arabis . VoL . XII . P . 801

( - )3تاريخ ُعمان في عهد البو سعيد  , 1856 - 1784رسالة لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر,
ص . 97

51

المؤيــدين للســيد ســعيد ونجــح فــي اسـتمالتهم إلــى جانبــه كمــا ســافر إلــى بومبــاي ليحظــى بتأييــد الحكومــة
البريطانية له ضد السيد سعيد ,لكن الحكومة لم تُبدي أية استجابة له ألنهـا لـم تكـن ترغـب فـي القضـاء
علــى حكــم حليفهــا الســيد ســعيد( ,)1وتلقــى الســيد حمــود إنــذا ار مــن حــاكم بومبــاي ين ـذره بعــدم اإلخــالل
بالوضـع القــائم فـي مســقط وعـدم القيــام بحـرب ضــدها فعــاد حمـود إلــى صـحار وتنــازل عـن الحكــم لبنــه

سـيف الـذي اتبــع سياسـة مخالفــة لسياسـة أبيــه وهـي اسـتئناف القتــال ضـد الســيد سـعيد وتقربــه مـن الســيد
()2

ثــويني

واقامــة عالقــات وديــة معــه ,ولمــا كانــت سياســته مخالفــة لسياســة والــده بــادر األخيــر للــتخلص

مـن ابنــه وعــاد إلــى حكــم صـحار عــام  1849لكنــه لــم يســتمر طـويال بســبب تحـريض الســيد ســعيد ابنــه

ثويني في إلقاء القبض عليه واحتجازه في قلعة مسقط الشرقية حتى وافته المنية (.)3

ولــم تنتــه الثــورة بوفــاة حمــود بــن عـزان ,بــل قــام أخــوه قــيس بتجهيــز قــوة لألخــذ بثــأره فــي الوقــت

الذي وقفت فيه الحكومة البريطانية إلى جانب السيد سعيد بعـد أن تشـككت مـن صـدق نوايـا حمـود ابـن
عزان وعدم تماشـيه مـع سياسـتها ,فتـزعم قـيس الثـورة واسـتمال سـلطان بـن صـقر حـاكم الشـارقة وزعمـاء
قبيلــة النعــيم فــي البريمــي وظــاهرة ُعمــان ,أمــا الســعوديون فقــد وقف ـوا علــى الحيــاد ,ألنهــم كــانوا يأخــذون
الزكــاة مــن مســقط وصــحار( ,)4ومــن نتــائج ثــورة قــيس بــن ع ـزان الضــطرابات الشــديدة التــي جــرت فــي
ُعمان ,وأدت إلى قـدوم السـيد سـعيد مـن زنجبـار إلـى مسـقط لكـي يعـالج األمـور حيـث اسـتطاع القضـاء
علـى التحــالف بــين قــيس وسـلطان بــن صــقر ,واســتمال القبائــل المجـاورة كالظــاهرة وجعــالن إلــى جانبــه,
ودخل في محادثات مع قيس انتهت بتوقيع اتفاقية عام  1850جاء فيها تخلي قيس عـن صـحار علـى

ل منه ( ,)5وأن يدفع مقابل ذلك مائتي لاير شهريا ,ويبقـى علـى وليتـه لمسـقط ,كمـا
أن يحكم الرستاق بد ا
أسند حكم صحار إلى ابنه تركي(.)6

()2

Bombay Government . Selections from the Record . No . XXIV . P . 307.

)(1

 -السيد ثويني  :ابنا للسيد سعيد كان يحكم مسقط نيابة عن والده خالل إقامته في زنجبار  .الفارسي ,

البوسعيديون حكام زنجبار  , ...ص 19
()4
()5

- Badger . Salil Bin Razik .P. 361

)(3

 ابن رزيق  ,الفتح المبين  , ...ص 549 -صالح الدين المختار  ,تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها  ,ج , 1بيروت  , 1957ص

. 278
- Aitchison , Acollection of Treaties . VOL .XII . P . 80

وانظر  :ابن رزيق  ,الفتح المبين  , ...ص . 550
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)(6

ثالث ا  -توسع السيد سعيد في المناطق الداخلية المجاورة

ازداد النشاط البحري للقواسم في عهد السيد سعيد ضد السفن األجنبية العابرة مـن ميـاه الخلـيج

كمـا ظهــرت الحركــة الوهابيــة ووصــلت القـوات المصـرية إلـى سـواحل الخلــيج؛ متغلغلــة فــي قلــب الجزيـرة
العربي ــة ,فضـ ـالا ع ــن مح ــاولت الحكوم ــة البريطاني ــة م ــن توطي ــد نفوذه ــا ف ــي سـ ـواحل الخل ــيج والجزيـ ـرة

العربية واسـتقرار األسـر الحاكمـة فـي إمـارات الخلـيج ,سـبق أن ذكرنـا أن بريطانيـا اتبعـت سياسـة الحيلـة

لتثبيــت وجودهــا وحرصــها علــى تــأمين التجــارة والمالحــة ومقاومــة النشــاط البحــري ,ومنــع تجــارة الرقيــق,
ومسـاعدة حليفهــا الســيد ســعيد كلمــا تعــرض للخطــر ,ومنعهـا لقيــام أيــة قــوى محليــة أخــرى تهـ ّـدد وجودهــا
كمـا قامــت بعقـد معاهــدات مـع رؤســاء القبائــل المجـاورة واتبعــت سياسـة اســتعمارية اسـتهدفت مــن ورائهــا
السيطرة المطلقة على الخليج العربي ألهمية موقعه الستراتيجي؛ كونه الطريق الـذي يصـل بينهـا وبـين
()1

امبراطوريتهــا فــي الشــرق

 ,وعنــدما شــعرت بتهديــد مصــالحها نتيجــة هجــوم نــابليون بونــابرت ومحمــد

علــي تــذرعت بسياســة تحقيــق األمــن فــي الخلــيج وبــدأت نشــاطها البحــري بتجهيــز حمــالت قمعيــة ضــد
القواســم وغي ــرهم م ــن القبائ ــل ونجح ــت بريطاني ــا فــي ه ــذه المح ــاولت وبس ــطت س ــيطرتها عل ــى الس ــاحل
الجنوبي للخليج ,وأطلقت عليه اسم ساحل القرصان أو الساحل المهادن



Trucial Coast

كمــا تقربــت بريطانيــا مــن البح ـرين ,وعملــت علــى ربطهــا بسياســتها بمجموعــة مــن المعاهــدات

غيــر المتكافئــة تعهـ ّـدت بموجبهــا ّأل تقــوم بعقــد أي معاهــدة خارجيــة إل بموافقــة بريطانيــا ,مقابــل حمايــة
الحكومــة البريطانيــة لهــا ضــد أي خطــر خــارجي( ,)2ولــم يكــن الخلــيج العربــي مطمع ـا لبريطانيــة فقــط؛

وانمــا ظهــرت أطمــاع خارجيــة أخــرى للســيطرة عليــه خاصــة علــى ســلطنة مســقط  ,فاســتطاعت بريطانيــا
أن تقـف ضــد تلـك المحــاولت جميعـا لتنفيــذ سياســتها الهادفـة إلــى بسـط ســيطرتها المنفـردة علــى سـواحل

الخلـيج واهتمامهـا باألنشـطة البحريـة أو سياسـة القرصــنة ضـد القـوى المحليـة وخاصـة القواسـم واجتــذاب

الســيد ســعيد إلــى جانبهــا ,حيــث اســتفاد مــن وراء ذلــك بإقامــة عالقــات صــداقة وطيــدة معهــا للحصــول
علــى تأييــدها لــه ضــد الثــورات النفصــالية فــي األقــاليم التابعــة لــه  ,وبــدأت حمالتهــا ضــد القواســم عــام

 1804وعقـــدت أول اتفاقيـــة معهـ ــم عـــام  1805تعهـــد فيهـ ــا القواســـم بـــاحترام العلـ ــم البريطـــاني وعـ ــدم
()1


 -عبد الفتاح ابراهيم  ,على طريق الهند  ,الرسالة األولى من رسائل األهالي  ,بغداد  , 1935ص 45

الساحل المهادن  :كان يعرف باسم الساحل العربي للخليج ,ثم أطلق عليه األوربيون اسم ساحل القرصان Pirate

 Coastوبعد عقد معاهدة  1853م صار يعرف باسم الساحل المهادن أو ساحل الصلح البحري وعدد شيوخ هذا
الساحل يختلف من حين إلى آخر ,وفقا للسياسة البريطانية  .قاسم  ,تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر  ,ج2
 ,ص . 153
()2

 ابن رزيق  ,الفتح المبين  , ....ص . 54853

التعرض لممتلكات البريطانيين وأرواحهم ,لكـن هـذه المعاهـدة لـم تسـتمر طـويالا ,حيـث أخـذت محـاولت
()1

القواسم طريقها ضد الوجود في الخليج

.

وبدأت محاولت القواسـم تظهـر بشـكل واضـح فـي التصـدي للسـفن األجنبيـة فـي عـام 1808م,

حيث ذكر سابقا أنهم امتلكوا قوة بحريـة ضـخمة وأسـطولا كبيـ ار اسـتطاعوا مـن خاللـه منافسـة األسـطول

البريط ــاني وف ــرض الرس ــوم عل ــى س ــفنه لحماي ــة مش ــيخاتهم عل ــى س ــاحل الخل ــيج العرب ــي ,حي ــث ق ــاموا
بالتص ــدي لس ــفينة بريطاني ــة قادم ــة م ــن بومب ــاي إل ــى البصـ ـرة ,وقتلـ ـوا قائ ــدها ومعظ ــم بحارته ــا وق ــاموا
بتــدميرها()2؛ ل ــذلك قام ــت بريطاني ــة بوق ــف األعم ــال العدواني ــة خوفـ ـا عل ــى حليفته ــا ُعم ــان م ــن تع ــديات
القواســم والق ــوى الخارجيــة .فه ــذه األســباب ه ــي التــي دفع ــت الحكومــة البريطاني ــة فــي الهن ــد إلــى القي ــام
بحملــة  1809م ضــد القواســم لحمايــة مســقط حليفتهــا التــي تضــمن مــن خاللهــا حمايــة مصــالحها ف ــي
سواحل الخليج وتحويله إلى بحيرة بريطانية(.)3

 .1الحملتان على رأس الخيمة  1809و :1819
قـ ــاد الكولونيـ ــل ليونيـ ــل سـ ــميث حملـ ــة إلـ ــى رأس الخيمـ ــة عـ ــام  1809لتحطـ ــيم مركـ ــز القواسـ ــم,

واستطاع أن يهـزمهم مـع حلفـائهم السـعوديين ,وأوقـع بهـم خسـائر فادحـة علـى الـرغم مـن قـوتهم البحريـة
والعســكرية ,وتوجهــت الحملــة إلــى الســاحل الشــرقي مــن الخلــيج للقضــاء علــى القواســم فــي م ـوانئ لنجــة
ـاء علــى طلـب مــن السـيد ســعيد وبعـدها إلــى شـيناص الواقعــة علـى ســاحل كرمـان والتــي
ولفـت ,وذلــك بن ا
كانـت تحــت سـيطرة الفــرس( , )4فـدخلوها ولــم يعتـرض نــادر الشــاه علـى هــذه الحملـة ,بــل شـجع كــل مــن
الســيد ســعيد واإلنكليــز للقضــاء علــى القواســم وحلفــائهم لــذلك اتخــذوا مــن قلعــة شــيناص قاعــدة لنشــاطهم
ا لبحـري ,وقــاموا بتســليمها إلـى الســيد ســعيد الـذي لــم يجــد سـهولة فــي امتالكهــا بسـبب األطمــاع المتركـزة
حولهـا( ,)5ولـم تنت ِـه حملــة  1809م بتوقيـع معاهـدة ســالم مـع القواسـم مثلمــا حصـل بعـد حملــة 1804م
الت ــي انته ــت بتوقي ــع معاه ــدة 1805م وحمل ــة 1819م الت ــي انته ــت بتوقي ــع معاه ــدة الس ــالم 1820م,
ويعــود ســبب ذلــك أن الســيد ســعيد حــاول أن يتقــرب مــن الشــيخ ســلطان بــن صــقر حــاكم رأس الخيمــة,
ويعقــد صــلحا معــه ,ولكــن محاولتــه لــم تــنجح بســبب إرســال الشــيخ ســلطان إلــى الدرعيــة بتح ـريض مــن
)(1

Philip Ireland , Iraq" A Study in Political Dervelopment " , London , 1945 , p . 32.
William Heude , A voyage up the Parsian Gulf , and Journey over land from India to England
in 1817,London ,1819 . P. 37.
)(3
Bombay , op , cit . P. 52
)(2

( - )4رودلف سعيد روبت  ,سعيد بن سلطان  1856 -1791حاكم ُعمان وزنجبار  ,ترجمة  :د .سامي عزيز,
جامعة القاهرة  , 1983ص. 119
Lewis Burchardt , Notes on the Bedouuins, and Wahabys , vol . 2, London , 1831, P 206
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)(5

السعوديين لتخريب عالقتـه مـع السـيد سـعيد وبقائـه بهـا حتـى تمـت إعادتـه إلـى مشـيخته مـن قبـل محمـد
ع لـي الـذي بـدأ باسـتمالة زعمــاء القبائـل المجـاورة للحصـول علـى دعمهــم فـي تحقيـق أهدافـه فـي سـواحل

الخلــيج العربــي ( ,)1وفــي عــام 1813 -1811م تحطّمــت العديــد مــن الســفن البريطانيــة والفارســية فــي
مينــائي البص ـرة وبنــدر عبــاس وغيرهــا مــن م ـوانئ الخلــيج ,وكــان ذلــك ســببا فــي ضــعف حملــة 1809م

وفشــلها فــي القضــاء علــى النشــاط البحــري للقواســم ,فض ـالا عــن التحصــينات التــي قــام بهــا القواســم علــى
الســاحل؛ خوف ـا مــن وصــول ق ـوات إب ـراهيم باشــا ابــن محمــد علــي فبن ـوا قلعــة كبي ـرة فــي باســيدور جنــوب
غرب جزيرة قشم(.)2

وهـذا السـبب الــذي أدى إلـى قيـام الحكومــة البريطانيـة بتجهيـز حملــة جديـدة عـام 1819م بعــد أن
رفض ابراهيم باشا التحالف معهـا ضـد القواسـم وحلفـائهم السـعوديين للـتخلص مـنهم فـي سـواحل الخلـيج

 ,وبدأت مراسالت التهنئة مـن الحكومـة البريطانيـة إلـى إبـراهيم باشـا لنتصـاره فـي الدرعيـة ووقوفـه إلـى
ـاء علـى توصـيات محمـد
جانبها لقمع النشاط البحـري للقواسـم  ,لكـن إبـراهيم باشـا رفـض التق ّـرب منهـا بن ا
ل بــأمور نج ــد مــن جه ــة ,وحريص ـا عل ــى عــدم التق ــرب مــن اإلنكلي ــز مــن جه ــة
علــي ال ــذي كــان مش ــغو ا

أخرى(.)3

فعــادت الحكومــة البريطانيــة إلــى التحــالف مــع الســيد ســعيد لتجهيــز حملــة جديــدة ضــد القواســم
وحلفــائهم 1819م ,وهــدف الســيد ســعيد إلــى تقويــة عالقاتــه مــع بريطانيــا لتحقيــق أهدافــه فــي مقاطعــات
الخلــيج( ,)4انطلقــت هــذه الحملــة بقيــادة الســير ويليــام ج ارنــت كيــر , Keirوتمكنــت مــن تحقيــق انتصـ ق
ـار

كبي ـ قـر عل ــى القواس ــم ,وقض ــت عل ــى نش ــاطهم البح ــري والب ــري( ,)5وس ــيطر م ــن خالله ــا اإلنكلي ــز عل ــى

الســاحل الجنــوبي للخلــيج ,وتـ ّـم عقــد التفاقيــات بــين قائــد الحملــة الســير ج ارنــت وشــيوخ القبائــل المجــاورة
لتحقي ـ ــق األم ـ ــن والس ـ ــالم ,وت ـ ـ ّـم جمعه ـ ــا ف ـ ــي معاه ـ ــدة واح ـ ــدة ه ـ ــي معاه ـ ــدة 1820م ونص ـ ــت عل ـ ــى:
 -امتن ـ ـ ــاع العـ ـ ـ ــرب جميعـ ـ ـ ـا المـ ـ ـ ــوقعين عليهـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ــن أعمـ ـ ـ ــال القرصـ ـ ـ ــنة والنه ـ ـ ــب وتجــ ـ ــارة الرقيـ ـ ـ ــق.

 -أن تلت ــزم الس ــفن العربي ــة بحم ــل وث ــائق ت ــدل عل ــى هويته ــا وحمولته ــا وأع ــداد بحارته ــا ,وألّ تع ــارض

التفتيش البحري الذي فرضته الحكومة البريطانية .

( - )1جورج بيرسي بادجر ,مقدمة كتاب تاريخ أئمة وسادة ُعمان  ,ترجمة  :د .محمد علي الداوود  ,ط2012 , 2م
 ,ص 84
()3

Wellsted , op . cit , vol .I , P . 250.

)(2

 عبد الحميد البطريق ,ابراهيم باشا وحروبه في بالد العرب  ,القاهرة  , 1948ص . 26)(4

Bombay Gpvernment , Selection from the records of Bombay Govwrnment New Series no
XXIV , Bombay , 1856 , p . 314.

()5

 ابن بشر  ,عنوان المجد  , ...ج ,1ص . 32355

-ك ــان ه ــدف ك ارن ــت م ــن ه ــذه المعاه ــدة ه ــو القض ــاء عل ــى الدول ــة الس ــعودية األول ــى ,وبالت ــالي فق ــدان

القواسم للمساعدات التي يتلقونها منها(.)1

ولــم يكــن هــدف الحكومــة البريطانيــة مــن هــذه الحملــة عقــد معاهــدات مــع القواســم ورؤســاء القبائــل؛
بـل كانــت تهـدف إلــى تثبيــت وجودهـا فــي المنطقــة وحمايـة مصــالحها والقضــاء علـيهم متمســكة بمعاهــدة

 1820التــي كانــت الــداعم القــوي للنفــوذ البريطــاني علــى الســاحل الجن ـوبي للخلــيج ,كمــا شــجعت علــى
التقارب بين بريطانيا وأعدائها السابقين وتأمين التجارة البريطانية علـى سـاحل الخلـيج ( ,)2وتلقـى السـير

جرانت معارضة شديدة من الحكومة البريطانية في الهند بسبب التسهيالت التـي قـدمها للرؤسـاء العـرب
عنـ ــدما أصـ ــدر عف ـ ـوا عـ ــنهم ,وسـ ــمح لهـ ــم بـ ــالعودة إلـ ــى بالدهـ ــم علـ ــى أسـ ــاس التحـ ــالف مـ ــع الحكومـ ــة

البريطانيــة .فعلــى الــرغم مــن ذلــك اســتطاع ج ارنــت إقنــاع الحكومــة البريطانيــة لتصــديق هــذه المعاهــدة
ونج ــح ف ــي ذل ــك وأُطل ــق عل ــى الرؤس ــاء الم ــوقعين عليه ــا اس ــم الرؤس ــاء المتص ــالحين  ,ول ــم ت ـ ِ
ـؤد ه ــذه

المعاه ــدة إل ــى القض ــاء الكام ــل عل ــى النش ــاط البح ــري للقواس ــم عل ــى الس ــاحل عل ــى ال ــرغم م ــن نجاحه ــا
الكبيــر ,وهــذا مــا جعــل الحكومــة البريطانيــة تعمــل علــى تجديــد هــذه المعاهــدة م ـرتين فــي عــامي 1835

و1837م  ,وفــي عــام  1843م تعهــد رؤســاء الســاحل جمــيعهم علــى تنفيــذ شــروط هــذه المعاهــدة لمــدة
عشر سنوات وصـولا لعـام 1853م وبعـد أن تنتهـي يـتم اسـتبدالها بمعاهـدة جديـدة تضـمن فيهـا بريطانيـا
سيطرتها على الساحل الجنوبي للخليج (.)3

 .2حروبه ضد الوهابيين وحلفائهم القواسم 1820 -1807
امتدت غـزوات السـعوديين إلـى األقـاليم الشـمالية مـن ُعمـان فـي عهـد السـيد سـلطان بـن أحمـد,
ش ـ ّكل الســعوديون خط ـ ار كبي ـ ار فــي بدايــة القــرن التاســع عشــر ,وفتحــت الفرصــة أمــامهم للســيطرة علــى
العمانية مستفيدين من الصراع األسري على الحكم .وبعد استالم السيد سعيد الحكـم فـي ُعمـان
األقاليم ُ
تطورت عالقاته مع السـعوديين ,وحصـلوا منـه علـى العديـد مـن التسـهيالت مـن خـالل معاهـدات وقعهـا
معه ــم وتظ ــاهر بص ــداقته له ــم عل ــى ال ــرغم م ــن قتلـ ـه لحل ــيفهم ب ــدر ب ــن س ــيف ,وتخلص ــه م ــن الحامي ــة

()2

Ricgard Sanger , The Arabian Peninsula , New York , 1954 ,p. 172.

)(1

 -جمال زكريا قاسم  ,الدوافع السياسية لرحالت األوروبيين إلى نجد والحجاز  ,من أعمال ندوة مصادر تاريخ

الجزيرة العربية  ,جامعة الرياض  , 1977ص 78
()3

وعمان
 -البوريني  ,اإلمارات السبع على الساحل األخضر  ,ص  . 152 - 151و عبد اهلل  ,إمارات الساحل ُ

 ...ص .169
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السعودية في بركة( ,)1وش ّكل السعوديون خط ار كبي ار على السيد سعيد ,فلم يكـن أمامـه سـوى أن يتقـرب

منهم خوفا من إزاحته عن الحكم وبدأ يظهر موالته لهم وترحيبه بصـداقتهم واحت ارمـه لالتفاقيـات معهـم
وكان هدفه من ذلك تثبيت وجوده واستق ارره في الحكم ,لكن السعوديين كشفوا ذلك وأظهروا عـداءهم لـه
العماني ــة للخط ــر وأص ــبحت تح ــت
وبــدأت الح ــروب ب ــين الط ــرفين ف ــي ع ــام 1808م تعرضــت األق ــاليم ُ

الســيطرة الســعودية ,وألحــق الســيد ســعيد بهـزائم فادحــة وخاصــة فــي أثنــاء الهجمــات التــي شـ ّـنها القواســم
العماني ــة فس ــارعت بريطاني ــا لدعم ــه ,وقم ــع النش ــاط البح ــري للقواس ــم
حلف ــاء الس ــعوديين عل ــى السـ ـواحل ُ

 1809م ,لــذلك أظهــر الســيد ســعيد عــداءه للســعوديين ونقــض المعاهــدات جميعهــا التــي كــان قــد وقعهــا

بدر بن سيف معهم(.)2

وبعد حملة  1809م عمل اإلنكليز على تفريغ قواتهم العسـكرية لمواجهـة القواسـم ,ولـم يتـدخلوا فـي

الصراعات الداخلية بين السعوديين والسيد سعيد الـذي كـان مطمئنـا بوقـوف اإلنكليـز إلـى جانبـه ,وكـان
موقــف اإلنكليــز هــذا فرصــة فُتحــت أمــام الســعوديين لســتكمال ص ـراعهم ضــد الســيد ســعيد ,وتـ ّـم توقيــع
اتفاقية بين القائد السعودي مطلق المطيري والقائد اإلنكليزي ليونيل سميث ,ومن أبرز شروطها :

تخص بريطانيا .
تعرض السعوديين وحلفائهم ألية سفينة
ّ
 عدم ّ -تتعهــد بريطانيــا بعــدم تقــديم أيــة مس ـاعدة للســيد ســعيد فــي حــال رفضــه دفــع الزكــاة المقــررة عليــه مــن

السعوديين أو انتهاكه لتعهداته معهم(.)3

وبدأت عالقات الصداقة والمهادنة بين السعوديين وبريطانيا حيث تبين ذلـك فـي رسـالة أرسـلها

األميــر ســعود إلــى هنكــي ســميث المقــيم البريطــاني فــي الخلــيج يقــول فيهــا " :أريــت مــن الضــروري بــأن

منعت أتباع عقيدة محمد وسـفنهم بـأي تعـ لد علـى سـفنكم ,فـإذا
أخبركم أنني لن أدنو من شواطئكم وأنني
ُ
ِ
قدم أحد تجاركم إلى الموانئ التابعة لـي أو رغـب فـي المجـيء إلينـا فسـوف يكـون آمنـا "( .)4وعنـدما قـ أر
عبر عـن ارتياحـه التـام إلقامـة عالقـات طيبـة مـع السـعوديين ,وأ ّكـد
الحاكم العام في الهند نص الرسالة ّ
أن كـل مــا يطمــح إليــه هـو تـأمين المالحــة فــي الخلــيج  ,وعلــى أثـر هــذه العالقــات الطيبــة بــين بريطانيــا
والسعودية كان من الطبيعي أن ترفض بريطانيا تقديم المساعدة والدعم للسيد سعيد أثناء تعـرض بـالده

العمانيـة  ,واسـتغل السـعوديون ذلـك وبـدؤوا بتوجيـه الضـربات للسـيد سـعيد
لهجـوم بعـض زعمـاء األقـاليم ُ
()1
()2
()3

وعمان والدولة  , ....ص .226
 عبد اهلل  ,إمارات الساحل ُ روبت  ,سعيد بن سلطان  , ...ص . 37 -السالمي  ,تحفة األعيان بسيرة أهل ُعمان  ,ج , ...2ج  , 2ص.179

)(4

James Morrier , A Journey through Persia , Armenia , and Asia Minor to Constantinople in
1809 , London , 1812 , PP, 375
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بحج ـ ة نقضــه لتعهداتــه معهــم ,فقــام الســيد ســعيد بطلــب المســاعدة مــن النكليــز للوقــوف ضــدهم ,لكنــه
ّ
فشل في ذلك فلم يقدموا له سوى النصيحة بعدم التـورط فـي حـرب معهـم وأن يوافـق علـى مهـادنتهم فـي
حال لم يكن ذلك خط ار على سالمة السلطنة(.)1

وأ ّكـدت لــه بريطانيـا أن حملــة  1809لـم تكــن سـوى إل للقضــاء علـى القرصــنة ,فلـم تقصــد بهــا

محاربة السعوديين ,بذلك أصبح السيد سعيد ضمن دائرة ضـيقة بعـد أن تخلـى النكليـز عـن مسـاعدته,
العمانيـة منهـا الظـاهرة وبنـو قتـب ونعـيم ,كمـا حصـلوا علـى تأييـد
وحصل السـعوديون علـى دعـم القبائـل ُ

محمــد بــن ناصــر الغــافري الــذي أظهــر عــداءه للس ـيد ســعيد ,وشــجع الســعوديين ضـ ّـده لــذلك قــام مطلــق
المطيــري بمحاص ـرة مســقط فــي عــام 1810م مســتعينا بقواتــه ,وأجبــر الســيد ســعيد علــى طلــب الصــلح

وتعهــده بــدفع الزكــاة الســنوية( ,)2لكنــه ســرعان مــا نقــض هــذه المعاهــدة ,مســتغالا انشــغال الســعوديين فــي

التص ــدي للمصـ ـريين ف ــي الحج ــاز ع ــام 1811م ,وب ــدأ يبح ــث ع ــن حلي ــف آخ ــر ل ــه بع ــد أن رفض ــت
فتوج ــه إل ــى الف ــرس ,ألنه ــم ك ــانوا ك ــارهين للس ــعوديين ,ويظه ــرون
بريطاني ــا مس ــاعدته ض ــد الس ــعوديين ّ
عداءهم لهم ألنهم قد تعرضـوا للعديـد مـن القوافـل الفارسـية وآسـاؤوا لهـم بتخـريبهم لألمـاكن المقدسـة فـي
النجــف وك ـربالء ,وكانــت هــذه األســباب كفيلــة لترحيــب الشــاه بطلــب الســيد ســعيد والتعــاون معــه ضــد
()3

الســعوديين

 ,لــذلك أرســل الشــاه حملــة بحريــة بقيــادة صــادي خــان انضــمت إلــى ق ـوات الســيد ســعيد

ودارت معركــة كبيـ ـرة مــع الس ــعوديين ب ــالقرب مــن نخ ــل تكب ــدوا فيهــا خس ــائر فادح ــة  ,لكــن س ــرعان م ــا
ظهرت الدعاءات السعودية بأن الفرس يهدفون إلى احتالل مسـقط ولـيس لمسـاعدة السـيد سـعيد ,لـذلك

العمانيــة ,وانتهــز
بــدأت تضــعف أواصــر التحــالف بــين فــارس ومســقط ,وانتشــرت الفوضــى بــين الق ـوات ُ
وكبـد السـيد سـعيد خسـائر فادحـة ,واسـتطاع
مطلق المطيري هذا الوضع ,فأرسـل قواتـه ضـد المتحـالفين ّ
أن يبسط سيطرته علـى مدينـة المطـرح علـى مقربـة مـن مسـقط ,واتخـذها مركـ از لقواتـه للوقـوف فـي وجـه

أي مساعدات قادمة من الفرس إلى السيد سعيد(.)4

()1

 -الوثائق السعودية الخاصة بنزاع البريمي  ,ج 1ص  , 128أيضا :بن بشر  ,عنوان المجد  , ...ص .125

 محمد بن ناصر الغافري  :زعيم الفافريين في ُعمان  ,أراد السيد سعيد التخلص منه فأ ّكد للسعوديين أنه هو الذي
قتل حليفهم بدر بن سيف  ,لذلك غادر إلى الدرعية ونال تأييد األمير السعودي إلقصاء السيد سعيد عن الحكم .
السيار  ,دولة اليعاربة  , ...ص . 134
()2
()3

 لوريمر  ,دليل الخليج ,القسم التاريخي  ,ج ,2ص . 711 -لوريمر  ,دليل الخليج  ,ص . 694

- Ch . Guillain , op . cit . 168
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)(4

ويحصــن قالعــه بعــد هزيمتــه الفادحــة والتــي كــان ســببها
وهنــا بــدأ الســيد ســعيد يســتعيد قوتــه,
ّ
الف ــرس  ,فق ــام بط ــرد ص ــادي خ ــان وهزيمت ــه إل ــى بن ــدر عب ــاس ,وس ــرعان م ــا وص ــله نب ــأ مقت ــل مطل ــق

ـث
المطيري على يد أحد زعماء الحجريين عام 1813م  ,فبـذلك يكـون قـد تخّلـص مـن ع ب
ـدو كبي قـر لـه ب ّ
العمانيـة ,وتبـع مقتلـه مقتـل األميـر سـعود ,وبـذلك سـقطت الدولـة الســعودية
الرعـب والخـوف بـين القبائـل ُ

األولـى وتحطمــت عاصـمتها الدرعيــة علـى يــد القائـد المصــري إبـراهيم باشــا 1818م وأصـبحت الفرصــة
()1

مناس ــبة للس ــيد س ــعيد لس ــتعادة مناطق ــه الت ــي خس ــرها

بع ــد تخلص ــه م ــن أكب ــر خط ــر داخ ــل الجزيـ ـرة

العربيــة ,وانصــرف لتحقيــق طموحاتــه فــي الشــرق اإلفريقــي ,لكــن جــرت مجموعــة مــن األحــداث الجديــدة
داخل الجزيرة العربية قلبـت المـوازين فيهـا واسـتطاع السـعوديون مـن خاللهـا اسـتعادة نفـوذهم مـن جديـد,

واسـتفادوا مـن انسـحاب القـوات المصـرية مـن نجــد عـام  1819إلعـالن دولـتهم الجديــدة علـى يـد اإلمــام
تركي بن عبد اهلل المؤسس الحقيقي للدولة السعودية الثانيـة والـذي اتخـذ مـن الريـاض عاصـمة لدولتـه ,

العماني ــة نتيج ــة الدعاي ــة القوي ــة الت ــي ق ــام به ــا ال ــدعاة الوه ــابيون
وامت ــد النف ــوذ الس ــعودي إل ــى األق ــاليم ُ
وأصبحت المناطق كافة تقوم بدفع الزكاة السنوية للسعوديين(.)2

وفـي عـام  1822م اســتطاع تركـي بـن عبــد اهلل الـذي أعــدم والـده فـي اآلســتانة أن يـتخلص مــن

أسـره فــي مصــر ,ويعــود إلــى شــبه الجزيـرة العربيــة وتــزعم الحركــة الوهابيــة خلف ـا لوالــده وامتــدت ســيطرته

إلى نجد واإلحساء وصولا إلى الساحل الجنوبي من الخليج حتى رأس الحد( ,)3وبدأت الوفـود تـأتي مـن

أهالي ُعمان إلى الرياض وأعلنوا ولءهم له واسـتمر فـي الحكـم حتـى عـام 1834م ,وتم ّكـن خـالل هـذه
وعمان(.)4
الفترة أن يستعيد نفوذ السعوديين على شرقي الجزيرة العربية ُ
 .3تدخالته في البحرين عام 1839 - 1812
لعمــان ,وأدرك الســيد ســعيد أن امتالكــه لهــا ســوف
شــغلت جــزر البح ـرين أهميــة كبي ـرة بالنســبة ُ
تعرضــت
يــؤدي إلــى توطيــد مرك ـزه فــي الخلــيج العربــي ,وفــي النصــف األول مــن القــرن التاســع عشــر ّ
()1

 -المختار  ,تاريخ المملكة العربية السعودية  , ...ج , 1ص  . 68وانظر  :سليمان الغنام  ,سياسة محمد علي

باشا التوسعية في الجزيرة العربية والسودان واليونان وسوريا ( , )1840 - 1811ط , 1ص 55
- Anne Blunt , Voyage en Arabie , Paris , 1882 , p . 434.

)(2

وعمان والدولة السعودية األولى , ...ص 246 -245
و عبداهلل ,إمارات الساحل ُ
( - )3محمد سعيد المسلم  ,على الساحل األسود ( دراسة تاريخية إنسانية لمنطقة الخليج العربي )  ,ط , 1ص
.182
()4

 المختار  ,تاريخ المملكة العربية السعودية  , ...ص  . 278و بن بشر ,عنوان المجد  , ...ج , 2ص . 2359

لهجمات متعددة من نفوذ سعودي ,ومن محاولت السـيد سـعيد المتكـررة لضـمها إلـى حكمـه فضـالا عـن

أطماع الدولة العثمانية وفارس وبريطانيا حيث بذلت العديد من المحاولت لالستيالء عليها(.)1

واذا نظرن ــا م ــن الناحي ــة القتص ــادية نج ــد أن ج ــزر البحـ ـرين امتلك ــت ق ــد ار كافيـ ـا م ــن المـ ـوارد

غواصــات اللؤلــؤ التــي كانــت محــط أطمــاع العديــد مــن الــدول  ,وقـ ّـدم الســيد ســعيد
القتصــادية ,ولســيما ّ
لعمـان فــي عهـد اليعاربــة ,كمـا بقيــت
مطالبـه وادعاءاتــه للسـيطرة علــى البحـرين أنهــا سـبق وأن خضــعت ُ

بضع سنوات تحت سيطرة والده سلطان بن أحمد ,وكان يسيطر على العديد مـن الجـزر والمـوانئ علـى

الس ـواحل الشــرقية للخلــيج العربــي ,ويــدفع إيجــا ار ســنويا للحكومــة الفارســية كجزي ـرة قشــم وهرمــز ومينــاء
()2

بندر عباس

 ,وكانت أهداف السيد سعيد ومطامعه في البحرين واسعة جـدا ,لكنـه فشـل فـي السـيطرة

عليها على الرغم من حصوله على المساعدة مرات عدة من الحكومة البريطانيـة التـي لـم تشـجعه علـى

طموحــه ,خوف ـا مــن ازديــاده وعــدم ثقتهــا بقدرتــه فــي الحفــاظ علــى نفــوذه فــي س ـواحل الخلــيج  ,كمــا أن

العمانيــة ,بســبب اخــتالف المــذهب,
أهــالي البح ـرين لــم تكــن لــديهم الرغبــة فــي الخضــوع تحــت الســيطرة ُ
وهــذا أدى إلــى ظهــور اضــطرابات كثي ـرة داخــل الخلــيج العربــي ورفــض الحكومــة البريطانيــة تقــديم ّأيــة
مساعدة تؤدي إلى قيام قوة كبيرة تهدد مصالحها في سواحل الخليج.

وهنا جـاء رفضـها لمطالـب السـيد سـعيد ودعمهـا لـه علـى ال ّـرغم مـن توضـيحه أنـه سـوف يكـون
مطيعا لها في قمع تجارة الرقيق في ممتلكاتـه فـي شـرقي إفريقيـة ( )3وفـي عـام  1810فـي عهـد األميـر
سعود بن عبد العزيز نجح السعوديون في توحيد البحرين وقطر والقطيف وأرسل عبد اهلل بـن عفيصـان
لحكم هذه األقاليم ,وتميز حكمه بالمركزية الشديدة حيث أرغم شـيوخها علـى دفـع الزكـاة السـنوية لمركـز

الدولة في الدرعية ولم يترك آلل خليفة إل جزءا بسيطا من السلطة هذا باإلضـافة إلـى قيـام السـعوديون

بنشــر التعــاليم الســلفية ,ممــا جعــل آل خليفــة يغ ــادرون البح ـرين إلــى ســاحل قطــر( ,)4وقــاموا باس ــتعادة
ســيطرتهم علــى البح ـرين فــي عــام 1811م بعــد أن تلق ـوا الــدعم مــن الســيد ســعيد والحكومــة الفارســية ,

التقدم الناجح لقـوات محمـد علـي فـي الحجـاز ت ارجـع السـعوديون عـن البحـرين ,وسـحبوا
ونتيجة
التوسع و ّ
ّ
()1

 -ابن بشر  ,عنوان المجد  , ...ج , 1ص 324

()2
شبر  ,القبائل والصراعات السياسية والقبلية ( اإلمارات  ,قطر  ,البحرين  ,المنطقة الشرقية )  ,ط ,1دار
 ماجد ّالوراق للنشر 2010م  ,ص 179
ّ

( - )3جورج رنس ُ ,عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي ,ط , 1مكتبة الثقافة الدينية  , 2003ص . 387
=
وانظر :

Coupland , East Africa and Its Invaders " From the Earliest Times to the Death of Seyyid Said in
1856 " , Oxford , 1938 . P . 33.

()4

شبر  ,القبائل والصراعات السياسية والقبلية  , ...ص .181
 ّ60

ق ـواتهم منهــا ليعمل ـوا علــى مهاجمــة الق ـوات الزاحفــة عل ـى الحجــاز لكــنهم ســرعان مــا عــادوا إلــى تجديــد
نشــاطهم فــي البح ـرين ,ووافق ـوا علــى طلــب التحــالف مــع الســيد ســعيد للســيطرة علــى البح ـرين لكــن هــذا

التحــالف لــم ُيكتــب لــه النجــاح ,ألن الســعوديين والســيد ســعيد كــانوا يهــدفون إلــى الس ـيطرة المنفــردة علــى
المكان نفسه وهي جزر البحرين( ,)1وعاد السيد سعيد لاللتجاء إلى الحكومة الفارسـية وطلـب المسـاعدة
منها ,وسرعان ما لقي الموافقة علـى عروضـه فـي طلـب التحـالف معهـا وخاصـة بعـد انتمـاء العديـد مـن
البحـرينيين إلــى مــذهب الشــيعة ,هــذا مــا جعلهــا تنظــر إلــيهم كــإخوان لهــا فــي العقيــدة وبــدأت الم ارســالت
بــين الحكومــة الفارســية والســيد ســعيد حيــث أكــد الشــاه فــي إحــدى الرســائل أنــه ســيقف ضــد اعتــداءات
السعوديين على األماكن الشيعية المقدسة وسوف يستمر بتقـديم المسـاعدة ألهـالي البحـرين إذا اسـتمروا
علـى العقيــدة والـولء لهــم واسـتمر موضــوع الخـالف بــين الطـرفين حــول مصـير البحـرين بعـد تخليصــها

من يد السعوديين.

ففي الوقـت الـذي أراد بـه الشـاه أن ُيبقـي آل خليفـة تحـت سـيطرته كـان السـيد سـعيد يهـدف إلـى
الــتخّلص مــن الســعوديين مــن جهــة ,وآل خليفــة مــن جهــة أخــرى لينفــرد بالســيطرة علــى البح ـرين ,وعلــى

الــرغم مــن الجهــود الكبي ـرة التــي بــذلها الســيد ســعيد فــي إقنــاع الفــرس علــى اعترافهــا بتبعيــة البح ـرين لــه
مقابـل أن يـدفع لهــا مبلغـا مــن المـال سـنويا ,لكــن محاولتـه بــاءت بالفشـل بسـبب الخــتالف فـي وجهــات

النظر بين الطرفين(.)2

ووجــد الســيد ســعيد الفرصــة المناســبة لــه لطلــب المســاعدة مــن الحكومــة البريطانيــة فــي الوقــت

الــذي كــان يبحــث فيــه عــن حليــف لــه حيــث تالقــت مصــالحه معهــم عنــدما هــدفت بريطانيــا إلــى إنشــاء
قواعد لها في الخليج العربي لقمع النشاط البحري للقواسم ووقوفها إلـى جانـب السـيد سـعيد ,ليـتمكن مـن
ا لســيطرة علــى الســاحل الجنــوبي للخل ــيج وجــزر البح ـرين ,والقضــاء علــى أي ــة خطــة توســعية يقــوم به ــا
العمانيــة المشــتركة
محمــد علــي والــي مصــر فــي الخلــيج ,كمــا اتخــذ الســيد ســعيد مــن الحملــة البريطانيــة ُ

علــى القواســم عــام 1819م طريقـا لتحقيــق أهدافــه( ,)3كمــا اســتفاد مــن عــدم ارتيــاح الحكومــة البريطانيــة

ل عـن مسـتقبل جـزر
للتدخل السعودي في شؤون الخليج؛ لـذلك طلبـت مـن السـيد سـعيد أن يكـون مسـؤو ا

البحـرين والســاحل الجنــوبي للخلــيج والســماح لهــا بإقامــة قواعــد بحريــة فــي جزيـرة قشــم والجــزر والم ـوانئ

()1
()2

 لوريمر  ,دليل الخليج  ,ص . 697 -نجدة فتحي صفوة  ,الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية (نجد – الحجاز )  7مجلدات  ,مج – 1914 ,1

 , 1915ص .215
()3

وانظر:
Adamiyat , op , cit , p . 63.

وعمان والدولة السعودية األولى  , ....ص . 225
 عبداهلل  ,إمارات الساحل ُ61

التابعــة لــه علــى الســاحل الشــرقي مــن الخلــيج ,لكــن ســرعان مــا فشــلت هــذه الخطــة ,ولــم تســتمر وقت ـا

ال ,ورأت الحكومــة البريطانيــة أنــه مــن األفضــل أن تشــرف هــي بنفســها علــى شــؤون الخلــيج ,نظ ـ ار
طــوي ا

للمشـكالت الداخليـة التــي عـانى منهــا السـيد ســعيد ,وكانـت ســببا فـي عــدم اسـتق ارره فــي الحكـم( ,)1وعلــى
ال ــرغم م ــن تغيي ــر وجه ــة نظ ــر الحكوم ــة البريطاني ــة تج ــاه عالقته ــا بالس ــيد س ــعيد اس ــتمر ف ــي محاولت ــه
لالســتيالء عل ــى البح ـرين ,فق ــام بالتع ــاون مــع أح ــد زعمــاء قبائ ــل العت ــوب المعارضــين آلل خليف ــة وه ــو
رحمــة بــن جــابر الجالهمــة



الــذي قـ ّـدم لــه الــدعم البحــري لتحقيــق هدفــه فــي الســيطرة علــى البح ـرين,

بحـار ومغـامر فـي السـواحل الشـمالية
وكان ُيعـرف خـالل النصـف األول مـن القـرن التاسـع عشـر بـأكبر ّ
الغربية من الخليج ,لكن هذه المساعدة لم يكـن لهـا أيـة فائـدة بسـبب انشـقاق قبيلـة الجالهمـة عـن حلـف

العتــوب والتفكــك الــداخلي بــين قبائلــه  ,لــذلك اتجــه للتحــالف مــع الســعوديين لكــن دون جــدوى بســبب
استمرار الخالفات بينه وبين آل خليفة عام 1816م ,فعمل على مهادنتهم.

شن عليه آل خليفة معركة بحرية عنيفة ُهزم فيها أثنـاء محاولتـه السـيطرة الفرديـة علـى
ومن ثم ّ
ـدخل بهــا مــن جديــد واســتغل
البح ـرين  ,واعتــرف الســيد ســعيد بفشــله فــي الســيطرة علــى البح ـرين لكنــه تـ ّ

فرصة إرسـال محمـد علـي خورشـيد باشـا للسـيطرة علـى اإلحسـاء والقطيـف ثـم السـتيالء علـى البحـرين,

وكــان ذلــك عــام  1839م حيــث بــدأت التصــالت فيمــا بيــنهم حيــث طلــب مــن خورشــيد باشــا أن يكــون
مبلغ مـن المـال يدفعـه سـنويا لمحمـد
حليفا له في الستيالء على البحرين ويقدم له الدعم البحري مقابل ق

علــي( ,)2لكــن هــذا التفــاق لــم يســتمر طــويالا ولــم تكــن لــه أيــة نتــائج إيجابيــة ,فالســيد ســعيد تخلــى عــن
مشروع التفاقية مع محمد علي ألن ذلك يتعارض مـع عالقتـه بالحكومـة البريطانيـة ,ولـم يكـن يريـد أن

يض ــحي بص ــداقته معه ــا مقاب ــل ص ــداقته م ــع محم ــد عل ــي ,فح ــاول توطي ــد عالقت ــه ببريطاني ــا عن ــدما
استجاب لرغبتها بقطع تعاونه مع خورشـيد باشـا فـي السـيطرة علـى البحـرين وعـدم توقيـع أي اتفـاق معـه
()1

 -عبد العزيز عبد الغني ابراهيم  ,حكومة الهند البريطانية واإلدارة في الخليج العربي ( دراسة وثائقية )  ,ط, 1

الرياض  1981ص  . 245أيضا  :د .سعيد الشهابي  ,البحرين (  , ) 1971 – 1920قراءة في الوثائق
البريطانية.


رحمة بن جابر الجالهمة  :هو رحمة بن عذبي بن جابر الجالهمة ولد عام  1757في الكويت شيخ الجالهمة من

العتوب جعله اإلمام سعود بن عبد العزيز أمي ار على الدمام فبنى قلعتها عام  1809وحكم الدمام وبعض القرى في
شمال قطر كما كان محاربا بحريا قويا للعتوب وآل خليفة حكام البحرين توفي عام  .1826خير الدين الزركلي ,
األعالم ( قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين المستشرقين )  ,ج  , 3ص .18

()2

 قاسم  ,تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر  , ...ص . 18262

لكـن الحكومـة البريطانيـة رفضـت ذلـك ولـم تسـتجب لمطالبـه وبـذلت جهودهـا فـي القضـاء علـى خورشـيد
باشا ومنع محاولته في البحرين  ,وعلى أثر ذلك بدأت العالقـات غيـر الوديـة بـين السـيد سـعيد ومحمـد

علي من خالل الولة التـابعين لـه فـي الجزيـرة العربيـة ,حيـث عملـوا علـى إثـارة المتاعـب ضـد أبنائـه فـي

أثنــاء إقامتــه فــي زنجبــار( .)1وفــي فق ـرة لحقــة (ســعيد بــن ســلطان وعالقاتــه الخارجيــة ) ســيتم توضــيح
العالقات بين السيد سعيد ومحمد علي وتدخالته في الخليج .
رابع ا– انتقال سعيد بن سلطان إلى شرقي إفريقية عام 1832م

قُ ّسمت فترة حكم السيد سعيد في مسقط وزنجبار إلى قسمين رئيسين :
القســم األول :يمتــد مــن عــام 1806م أي مـن تــاريخ وصــوله إلــى الحكــم فــي مســقط حتــى عــام

 1840م ,وه ــو ت ــاريخ ب ــدء إقامت ــه الدائم ــة ,وت ــولي الحك ــم ف ــي جزيـ ـرة زنجب ــار وف ــي ع ــام 1832م ب ــدأ

بتوطيـد حكمــه فـي ُعمــان وتوجيـه سياســته تجـاه الخلــيج العربـي ,أمــا الفتـرة مــن عـام 1832م حتــى عــام
1840م تميــزت بعــدم الســتقرار ,وتوزيــع أوقاتــه بــين اإلقليمــين فــي ُعمــان وشــرقي إفريقيــة  ,أمــا القســم
الثــاني ,فيمتــد مــن عــام 1840م حتــى عــام 1856م وهــو تــاريخ بــدء إقامتــه الدائمــة فــي زنجبــار حتــى

وفاته في عام 1856م وتميزت هذه الفترة باستقرار حكمـه فـي زنجبـار أكثـر مـن حكمـه فـي ُعمـان .فلـم
يكن يذهب إلى ُعمان إل عند حدوث مشـكالت تسـتدعي معالجتهـا ( ,)2ولـم يبـدأ حكـم السـيد سـعيد فـي
شرقي إفريقية منذ نقل مركز حكمه إلى زنجبار  ,إذ إن مركز حكمه في شرقي إفريقية قـد بـدأ منـذ عـام

1806م ووصوله إلى حكم السلطنة حيـث كـان ذلـك متوارثـا عـن أسـالفه ,حيـث إنهـم توارثـوه عـن دولـة

اليعاربــة التــي عملــت علــى تخلــيص ُعمــان مــن هيمنــة النفــوذ البرتغــالي فــي بدايــة القــرن الثــامن عشــر
المــيالدي ,لكــن تأكي ــد حكــم الس ــيد ســعيد ف ــي الشــطر اإلفريق ــي وتثبيــت وج ــوده فيــه ل ــم يظهــر إل بع ــد
محاولت كثيرة منه للسيطرة عليها  ,ومن هذه المحاولت :

()1


 -لوريمر  ,دليل الخليج  ,ص . 699

جزيرة زنجبار  :عبارة عن مجموعة من الجزر الصغيرة والتي أكبرها جزيرة زنجبار البالغ مساحتها  1465كيلو متر

مربعا ,تقع هذه الجزر شرق إفريقية على ساحل المحيط الهندي وهي أقرب ما تكون إلى تنزانيا  ,يميزها جوها الريفي,

فهي على شكل بستان دائم الخضرة ,تتدفق المياه العذبة فيه من كل مكان .الخوند ,الموسوعة التاريخية الجغرافية ,

ج , 7ص . 61 – 60
()2

 لوريمر  ,دليل الخليج  ,ص  703وEthel Younghusband , Glimpses of East Africa and Zanzibar , London , 1908 , P . 238.
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 .1صراع السيد سعيد ضد المزارعة
المزارعــة إلــى حكــم ممباســةعلــى إثــر الحــرب التحريريــة التــي قــام بهــا اليعاربــة ضــد البرتغــاليين,
وصــل َ
ولحقـوا فلــولهم علــى ســاحل شــرقي إفريقيــة حتــى أجبــروهم علــى الجــالء عنــه ودانــت لليعاربــة منــاطق :

زنجبار  ,ممباسة  ,بات وكوا وغيرها .وخـالل فتـرة الصـراع األسـري اليعربـي علـى منصـب اإلمامـة فـي
النصــف األول مــن القــرن الثــامن عشــر تم ّكــن الفــرس مــن الســيطرة علــى ُعمــان  ,فتصـ ّـدى لهــم حــاكم
وحرر بالده من نيرهم.
صحار أحمد بن سعيد ّ

انســحب البرتغــاليون مــن الســاحل الشــرقي إلفريقيــة وســقطت قلعــتهم الحصــينة فــي ممباســة ,وتــم إحــالل

العماني ــة مح ـ ّـل الســيطرة البرتغالي ــة ,وظه ــر فــي ممباس ــة العدي ــد مــن الحرك ــات النفص ــالية(,)1
الســيطرة ُ

وبـ ــدأت مح ـ ــاولت الس ـ ــيد س ـ ــعيد للس ـ ــيطرة عل ـ ــى المقاطعـ ــات اإلفريقي ـ ــة الت ـ ــي كان ـ ــت تح ـ ــت زعام ـ ــة آل

المزروعــي .وكانــت ســلطنة ُعمــان قــد فقــدت قوتهــا ,ولــم يعــد لهــا نف ـوذ فعلــي إل علــى مجموعــة مــن
الجـزر والمـدن الصـغيرة التابعــة لزنجبـار ,كمـا كانــت ممباسـة ذات طـابع انفصــالي تهـدف إلـى الــتخلص
()2

من أية سيطرة خارجية منذ وجود البرتغاليين وكـذلك عنـدما قـدم السـيد سـعيد لمحاولـة السـيطرة عليهـا

المزارعـة
وسنحت الفرصة أمام السيد سعيد للتوجه باهتمامه إلى الشرق اإلفريقي ففي عام 1807م قـام َ



ممباسة  :مدينة تقع شمال زنجبار  ,جزيرة في المحيط الهندي على مسافة  118ميالا  .المغيري ,سعيد بن علي ,

العمانيون وقلعة ممباسة ,ترجمة  :محمد أمين
جهينة األخبار في تاريخ زنجبار  ,ص  . 72و مبارك الهنائي ُ ,
عبداهلل  ,1980ص . 10
()1

 -محمد حسن العيدروس  ,سقوط الحكم البرتغالي في الخليج العربي  ,دار المتنبي للطباعة والنشر  ,ط, 1

ص . 46


آل المزروعي  :أسرة عربية حاكمة تولت الحكم في ممباسة والجزيرة الخضراء ما بين  1837 – 1698من قبل

العمانية .وتنتمي إلى قبيلة بني
سالطين ُعمان ال بو سعيد حكمت ممباسة منذ عام  1839لالنفصال عن التبعية ُ
العمانية وبني جابر هم أولد ظبيان من غطفان  ,من أصل داحس  ,وسكنوا جبل ياسر ووديانه المسماة
جابر ُ
بإسمهم وتشمل  :الناو  ,سبها  ,قلهات  ,ضباب  ,كلهم حضر  ,منهم هناويين ومنهم غافريين  .مايلز  ,الخليج

العربي بلدانه وقبائله  ,ترجمة  :محمد أمين عبداهلل  ,و ازرة التراث القومي والثقافة  ,سلطنة ُعمان 1983م  ,ص
. 260
R . Coupland , East Africa and Its Invaders ( From the Earliest Times to the Death of Seyyid

)(2

Said in 1856) , Oxford , 1938 , p . 218.
64


توجه ـ ـوا للس ــيطرة علـ ــى اإلمـ ــارات
بالس ــيطرة علـ ــى س ــلطنة بـــات التـ ــي ك ــان يحكمهـ ــا النبه ــانيون ,كمـ ــا ّ

والســلطنات األخــرى التــي ســارعت لطلــب الحمايــة منــه ,حيــث بــادر الســيد ســعيد بحمــايتهم وأرســل قطــع

أسـ ــطوله إلـ ــى شـ ــرق إفريقيـ ــة لحمـ ــايتهم ,وأدرك أن طموحـ ــه فـ ــي ُعمـ ــان ل يتحقـ ــق إل بالقضـ ــاء علـ ــى
المزارعة في ممباسة .وفـي عـام  1814م وصـل الشـيخ عبـد اهلل بـن أحمـد إلـى حكـم ممباسـة ,واسـتطاع
َ
المزارعــة
إخضــاع مقاطعــات الشــرق اإلفريقــي وتحــدي الســيطرة ُ
العمانيــة كمــا اســتمرت الص ـراعات بــين َ

والســيد ســعيد ق اربــة ثالثــة عشــر عامــا ,وتميــز الشــيخ عبــد اهلل بقوتــه وشــجع الحركــات النفصــالية فــي

ل مــن األم ـوال التــي
شــرق إفريقيــة وأعلــن عدائــه للســيد ســعيد بشــكل واضــح عنــدما أرســل لــه البــارود بــد ا

كانت مترتبة على ممباسة(.)1

وبعـد وفــاة الشــيخ عبـد اهلل خلفــه ابنــه سـالم الــذي لــم يكــن لـه مقــدار القــوة والشـجاعة التــي تحلــى بهــا

والــده وكــان ذلــك فرصــة انتهزهــا الســيد ســعيد للــتخلّص مــن المزارعــة  ,وبــدأ الســيد ســعيد باتبــاع طــرق

مختلف ــة لف ــرض الحص ــار عل ــى ممباس ــة ,منه ــا :الحص ــار القتص ــادي حي ــث ح ــرم رعاي ــاه التج ــارة م ــع

العمانيــة
المزارعــة علــى المقاطعــات ُ
ممباسـة ,واتّبــع ذلــك باســتخدام القــوة العســكرية للــتخلص مــن ســيطرة َ
العمانيـة ,وأعـاد جزيـرة بـات إلـى األسـرة النبهانيـة ليعــود
ونجـح فـي إعـادة العديـد مـن الجـزر إلـى التبعيـة ُ
المزارع ــة ,فتف ــتح ذل ــك الفرص ــة أم ــام الس ــيد س ــعيد لض ــرب الق ــوتين معـ ـا
النـ ـزاع م ــن جدي ــد بينه ــا وب ــين َ

والــتخلص مــنهم  ,وأمــام هــذه الضــغوط توجــه الشــيخ ســالم المزروعــي لطلــب المس ـاعدة مــن الحكومــة
البريطانيـة لكنـه فشـل فـي ذلــك ,ورفضـت الحكومـة مسـاعدته ,ألنهـا كانــت علـى عالقـة طيبـة مـع الســيد

سـعيد ,ولــم تكــن تريـد تخريــب هــذه العالقــة وخاصـة بعــد توقيــع معاهـدة مورســبي عــام 1822م الخاصــة
بقمع تجارة الرقيق ,فلم تكن بريطانيا في ذلك الوقـت تق ّـدر األهميـة القتصـادية والسـتراتيجية لممباسـة؛
ردهـا للشـيخ
وجهت أنظارها واهتمامها إلى البحر األحمـر والخلـيج العربـي؛ وهـذا مـا جعلهـا ترسـل ّ
ألنها ّ
سالم بالرفض والتعارض مع سياستها ,وعدم معارضة حليفها السيد سعيد(.)2

المزارع ــة تحقي ــق ه ــدفهم ف ــي التق ــرب م ــن حكوم ــة الهنـ ـد البريطاني ــة
وف ــي ع ــام  1823اس ــتطاع َ

بســبب اســتمرارهم فــي م ارســلتها ,حيــث أنهــم حصــلوا علــى الحمايــة المنشــودة منهــا وذلــك عنــدما وصــلت
السفينة باراكوتا إلى ميناء ممباسـة بقيـادة الكـابتن فيـدال ,وهـي واحـدة مـن سـفن األسـطول البحـري الـذي



بات  :تقع في منطقة الظاهرة شرق ولية عبري بالقرب من حدود دولة اإلمارات العربية المتحدة وتعتبر من المواقع

األثرية والتاريخية التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميالد ,انظر :ياقوت الحموي  ,معجم البلدان ,ج , 5ص
 .194و المعمري ُ ,عمان وشرقي إفريقية  ,ص .90
()1
العمانيون وقلعة ممباسة  ,ترجمة  :محمد أمين عبداهلل  , 1980ص . 19
 -الهنائي ُ ,

Coupland , op , cit ., p . 327.
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)(2

أوفدتــه الحكومــة البريطانيــة بقيــادة الكــابتن أويــن لقمــع تجــارة الرقيــق ف ـي شــرق إفريقيــة ,فبــدأت بريطانيــة
بدراسة األمر حول المفاوضات مع المزارعة ,ووجدت أنهـا إذا تجاهلـت حمـايتهم سـوف يتقـدمون لطلـب

المسـ ــاعدة مـ ــن فرنسـ ــا ,وذلـ ــك سـ ــوف يشـ ــكل خط ـ ـ ار كبي ـ ـ ار علـ ــى مصـ ــالحها فـ ــي الخلـ ــيج  ,فاسـ ــتمرت

المفاوضات بين الكابتن أوين و سليمان بن علـي المزروعـي الـذي كـان يعـاون الشـيخ سـالم فـي الحكـم

( ,)1كما قام الكابتن أوين عام  1824بعقد اجتماع على ظهـر سـفينته ,وقـام بتوقيـع معاهـدة بينـه وبـين
حاكم ممباسة نصت على :
 -تتعهد بريطانيا بأن تعيد لممباسة ممتلكاتها جميعا التي كان السيد سعيد قد انتزعها منها.

 تشــجع الحكومــة البريطانيــة نظــام الو ارثــة فــي الحكــم بــين أس ـرة المزروعــي  ,ووكيــل مــن جانبهــايقيم في ممباسة .

 أن يقف المزارعة إلى جانب بريطانيا في قمع تجارة الرقيق. أن يس ــمح لرعايـــا بريطانيـــا حريـــة التج ــارة فـ ــي ممباســـة ,و يـ ــتم اقتس ــام دخـــل الجمـــارك فيمـ ــابينهم(.)2

فق ــد أث ــارت ه ــذه المعاه ــدة غض ــب الس ــيد س ــعيد ,وب ــدأ يس ــعى جاه ــدا للقض ــاء عليه ــا م ــن خ ــالل

م ارســالته للحكوم ــة البريطانيــة يب ــين فيهــا أن الك ــابتن أويــن ق ــام بأعمــال كثيـ ـرة ضــده ,منه ــا :مس ــاعدته
للثوار في ممباسة ,والوقوف في وجه استعادة ممتلكاته فـي الشـرق اإلفريقـي ,ورفـع العلـم البريطـاني فـي
زنجب ــار .وك ــان رد الحكوم ــة البريطاني ــة إيجابيـ ـا بالنس ــبة ل ــه ,فأك ــدت أن ه ــذه األعم ــال الت ــي ق ــام به ــا

الكــابتن قــد أثــارت دهشــتها ,ولــم تكــن ارضــية عنهــا لتهدئــة غضــب الســيد ســعيد؛ ألنهــا كانــت حريصــة

بالحفاظ علـى صـداقته ,فقـد أرسـلت أوامرهـا للكـابتن بالنسـحاب بعـد سـنتين مـن الحمايـة علـى ممباسـة,

وكــان ذلــك ف ــي عــام 1826م ,وك ــان ذلــك فشـ ـالا للمــزروعيين الــذين ح ــاولوا م ـرات ع ــدة فســخ تخري ــب
العالقــات الطيبــة بــين الســيد ســعيد والحكومــة البريطانيــة( ,)3وان تــدخالت أويــن ومحميتــه لــم تكــن أول

تدخل من جانب اإلنكليز في الشرق اإلفريقي؛ وانما كانت لهم تدخالت منـذ أعـوام مضـت وخاصـة فـي
أثناء حملة نابليون على مصر والعراقيل التي وضعوها في طريقه.
()1

 روبت  ,سعيد بن سلطان  , .... 1856 – 1791ص . 65Coupland , op . cit ,p. 328.

)(2

و الدول األوروبية في الخليج العربي من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر  ,ترجمة  :سمير نجم الدين
سطاس  ,ط , 2006 1ص 330

()3

العمانيون وقلعة ممباسة  ,ص .15
 الهنائي ُ ,66

وتعرضــت لمقاومــة
وفــي العــام نفســه وصــلت إحــدى الســفن اإلنكليزيــة الستكشــافية إلــى زنجبــارّ ,
كبيرة من أهلها ,وقتلوا أعدادا كثيرة من أعضائها وبحارتها  ,وعلى الـرغم مـن أن حكومـة الهنـد سـحبت

حمايتهــا عــن ممباســة عــام  1826حرص ـا علــى عالقــات الصــداقة والتفــاهم مــع الســيد ســعيد  ,إل أنهــا

بقيـت تخشــى مــن أن يلجــأ المزارعــة إلــى طلــب المســاعدة مــن فرنســا ,فيــؤدي ذلــك إلــى تهديــد مصــالحها

وهــذا مــا جعلهــا ترســل تعليماتهــا إلــى المقــيم البريط ــاني فــي الخلــيج لكــي يعبــر للســيد ســعيد عــن قل ــق

الحكومة وأل يظهر عداءه للمزارعة ,ويزيد في مضايقتهم لكي ل يلتجئوا للفرنسيين(.)1

واتسعت حلقة الصراع بين السيد سعيد والمزارعة ,فعندما أخذت القـوات البريطانيـة بالنسـحاب مـن

ممباسة عام 1826م أرسل إنذا ار إلى الشيخ سالم المزروعي يطلب منه الستسـالم  ,لكـن الشـيخ سـالم

لــم يهــتم لهــذا اإلنــذار وأخــذ بتقويــة وســائل دفاعــه لمهاجمــة القــوتين مع ـا الق ـوات البريطانيــة مــن جهــة,
العمانيــة أرسـل إلــى الســيد ســعيد
والسـيد ســعيد مــن جهـة أخــرى ,لكنــه عنــدما أدرك مـدى خطــورة الحملــة ُ

لعمـان ودفـع الضـرائب المفروضـة عليـه؛ شـريطة أن
يعلن له بأنه على أتم الستعداد لالعتراف بتبعيتـه ُ
يتــابع المزارع ــة حكمهــم ف ــي ممباســة م ــن دون أيــة قي ــود( ,)2لكــن الس ــيد ســعيد أراد القض ــاء علــى نف ــوذ
المزارع ــة ف ــي ممباس ــة بش ــكل نه ــائي  ,حي ــث ب ــدأ باس ــتعداداته العس ــكرية ,واس ــتطاع ف ــي ع ــام 1828م

حصار ممباسة والستيالء على قالعها حيث قام بتوقيع معاهدة مع الشـيخ سـالم 1828م تضـمنت أن
يتــولى الشــيخ ســالم حكــم ممباســة مــع تبعيتــه للســيد ســعيد ,وأن يــتم اقتســام دخــل ممباســة بالتســاوي بــين

الطرفين وخضوع قلعة المدينة للسيد سعيد مع بقاء خمسين جنديا فيها(.)3

فلـم يكـن السـيد سـعيد شـديد الهتمـام بهــذه التفاقيـة ,فأخـذ يعمـل علـى تحصـين ممباسـة وقالعهــا

أضعاف ما نصت عليـه التفاقيـة ,ودعـا القـوى المجـاورة لهـا للوقـوف إلـى جانبـه حيـث كـان ناصـر ابـن
ســليمان حــاكم جزيـ ـرة بمبــا مواليـ ـا للســيد ســعيد؛ إذ س ــبق لــه أن انت ــزع هــذه الجزي ـرة م ــن ممباســة واته ــم
المزارعـة بـأنهم يحــاولون اسـتعادتها ,وطلـب ســليمان مـن الشــيخ سـالم المزروعـي أن يتنــازل عـن الجزيـرة

مســتمدا قوتــه مــن الســيد ســعيد ,لكنــه عنــدما أصـ ّـر علــى طلبــه تــم إلقــاء القــبض عليــه واعدامــه مــن قبــل
الشيخ سالم  ,فما كان من السيد سعيد إلى أن قام بمهاجمة ممباسة عام 1829م ,لكنـه فشـل فـي ذلـك
R . Coupland , The Exploitation of East Africa 1856 – 1890 . London , 1938 , p . 9

)(1

أيضا  :روبت  ,سعيد بن سلطان  , .... 1856 -1791ص .25

( - )2روبرت جيران لندنُ ,عمان منذ عام  1856مسي ار ومصي ار  ,ترجمة  :محمد أمين عبداهلل  ,و ازرة التراث
القومي والثقافة  ,سلطنة ُعمان  , 2003ص .265
()3

 -محمود شاكر  ,موسوعة تاريخ الخليج  ,ج , 1دار أسامة للنشر والتوزيع  ,األردن  ,عمان  , 2003ص
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وعاد إلى مسقط التي كانت مليئة الفوضى والحركات النفصالية حيث كانـت هـذه الفتـرة حرجـة بالنسـبة
للسيد سعيد وسلطنته؛ بسبب الضطرابات التي وقفـت عائقـا أمـام تحقيـق حلمـه فـي تأسـيس إمبراطوريـة
في شرقي إفريقية منها سيطرة المزارعة على ممباسة مثلما حصل في أثناء بـدء حكمـه فـي ُعمـان بينمـا
مسقط بين أيدي السعوديين(.)1
المزارعــة ,فلــم يظهــر ذلــك عالنيــة؛ خوف ـا مــن
وبــدت واضــحة محــاولت الســيد ســعيد للقضــاء علــى َ

تدخل فرنسا التي كانت بريطانيا تخشى منهـا إذ مـا وقفـت إلـى جانـب حليفهـا السـيد سـعيد للقضـاء علـى
المزارعــة  ,فلــم يجــد أمامــه ســوى أن يطلــب المســاعدة مــن ملكــة مدغشــقر لمســاعدته فــي الســيطرة علــى

ممباســة والش ــرق اإلفريقــي ,ودخ ــل معهــم ف ــي عالق ــة النســب والمص ــاهرة حســب م ــا تشــير إلي ــه بع ــض
المصادر  ,ووافقوا على مساعدته والوقوف معه لضم ممباسة ,بيد أن السيد سـعيد لـم يكـن يملـك حريـة

التصرف من دون أن يأخذ برأي الحكومة البريطانية حول وقوف مدغشقر إلى جانبـه ,لكـن سـرعان مـا
ّ
حص ــل عل ــى موافق ــة الحكوم ــة البريطاني ــة ول ــم يحالف ــه الح ــظ ف ــي الحمل ــة الت ــي أع ــدها بالعتم ــاد عل ــى
مدغشـقر كحليفــة لــه بسـبب وقوعهــا تحــت السـيطرة الفرنســية عــام 1832م وخشـية بريطانيــة مــن نشــوب

()2
ـق أمــام الســيد ســعيد ســوى اللجــوء إلــى طلــب المســاعدة مــن
الن ازعــات بينهــا وبــين الفرنســيين  ,فلــم يبـ َ
الوليــات المتحــدة األمريكيــة ,ودخــل معهــم فــي عالقــات تجاريــة ,وعقــد معاهــدة عــام 1833م بينــه وبــين

التــاجر والمفــوض األمريكــي إمونــد روبـرتس ,فتعهــد الســيد ســعيد بتقــديم المتيــازات التجاريــة لألم ـريكيين
في شرق إفريقية ,مقابل مساعدته وامـداده بـالقوات واألسـلحة لسـتعادة ممباسـة  ,لكـن هـذه المفاوضـات
قد فشلت؛ ألن الوليات المتحدة األمريكيـة كـان هـدفها تجاريـا ,ولـم تسـاير السـيد سـعيد فيمـا يطمـح إليـه

من أهداف عسكرية(.)3

وتـوفي الشــيخ ســالم المزروعــي عــام 1835م وكانــت األحــداث مؤاتيــة للســيد ســعيد للســيطرة علــى

ممباسة وامتدت الصراعات والضطرابات إلى معظم مقاطعـات الشـرق اإلفريقـي منهـا مقاطعـة كلنـديني
ومجموعة من رؤساء الساحل الذين أبحروا إلـى مسـقط لطلـب المسـاعدة مـن السـيد سـعيد للقضـاء علـى
المزارعــة ,ففتحــت الفرصــة أمــام الســيد ســعيد وقــام الحلفــاء بتجهيــز حملــة علــى ممباســة  1837حققــت

نجاحا كبي ار ,فتخلص السيد سعيد من أعدائه المزارعة ,وأثبت سيطرته علـى طـول السـاحل الشـرقي فـي
- Coupland , East Africa and Its Invaders , p . 281.

)(1

أيضا  :سعيد بن علي المغيري  ,جهينة األخبار في تاريخ زنجبار  ,تحقيق  :محمد علي الصليبي  ,ط ,4و ازرة
العمانية  2001 ,م  ,ص . 220
التراث القومي والثقافة ُ
( - )2المعمري ُ ,عمان وشرق إفريقية  ,ص .81
()3

 -لوريمر  ,دليل الخليج  ,ص . 728
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إفريقية ,وأجرى عملية اعتقال واسعة النطاق استهدفت إلقاء القـبض علـى المزارعـة وزعمـائهم( .)1فغـاب
نشاط المزارعة في أثناء فتـرة حكـم السـيد سـعيد ,وذكـر ك اربـف أحـد المبشـرين األوروبيـين أنـه فـي أثنـاء

تقدم إليه بعض زعمـائهم ليتوسـط لهـم مـع بريطانيـا
تجواله في مقاطعات الشرق اإلفريقي عام  1843م ّ
لمس ــاعدتهم ف ــي اس ــترجاع ممتلك ــاتهم ,لكن ــه رف ــض؛ ألن اله ــدف م ــن رحلت ــه دين ــي ول ــيس سياس ــيا أو
عسكريا(.)2

 .2نقل مركز حكمه إلى زنجبار وسياسته القتصادية فيها
اســتطاع الســيد ســعيد تــدعيم نفــوذه فــي الشــرق اإلفريقــي بعــد نجاحــه فــي إخضــاع المزارعــة فــي
ممباسـة عــام 1837م ,وســنحت لــه الفرصــة لإلقامــة فــي زنجبــار تلــك الجزيـرة الصــغيرة التــي تبعــد كثيـ ار
()3

بســبب

عــن ممتلكاتــه فــي ُعمــان والتــي ل يســهل الوصــول إليهــا إل فــي أوقــات محــدودة مــن الســنة
هبــوب الريــاح الموســمية .وهنــاك مجموعــة مــن األســباب التــي دفعــت الســيد ســعيد لإلقامــة فــي زنجبــار,
فمن الناحية السياسية قد تعرض السيد سـعيد إلـى العديـد مـن المضـايقات الداخليـة والصـراعات العائليـة
عل ــى الحك ــم حي ــث ظه ــر العدي ــد م ــن المنافس ــين ل ــه م ــن أفـ ـراد أسـ ـرته؛ فضـ ـالا ع ــن ث ــورات القبائ ــل و

السعوديين وحلفائهم حيث كانوا ينقضون عهودهم معه ,ويستأنفون هجـومهم عليـه قاصـدين إزعاجـه(,)4

تميــزت زنجبــار بموقــع جغ ارفــي إذا مــا قورنــت مــع مســقط التــي تميــزت بح اررتهــا
ومــن الناحيــة الجغرافيــة ّ
ي لتبــادل البضــائع بــين
العاليــة خــالل أربعــة شــهور مــن الســنة  ,كمــا تميــزت زنجبــار بأنهــا مركـ ٌـز تجــار ٌّ
مقاطعـ ــات الش ـ ــرق اإلفريقـ ــي  ,كم ـ ــا امتلكـ ــت مــ ـوانئ صـ ــالحة لرس ـ ــو السـ ــفن وتس ـ ــهيل عمليـ ــات النق ـ ــل
()5

التجاري

 ,وان اختيار السيد سعيد زنجبار لإلقامة فيهـا كـان وراءهـا غايـات سياسـية واقتصـادية لـذلك

اتبع سياسة اقتصادية في حكمه لزنجبار وشرقي إفريقية منذ أن انتقل لإلقامة الدائمة فيها.
أ) -تشجيع التجارة:
كان السيد سعيد يهـتم بتشـجيع التجـارة ,فجـاء بالعديـد مـن التجـار العـرب والهنـود الـذين أسـهموا
بنشـاط كبيــر فــي المجــال التجــاري فـي مســقط  ,كمــا شــجع الهنــود مـن طائفــة البانيــان ,وقــدم لهــم العديــد
مــن المســاعدات ,وعــاملهم معامل ـةا حســنة ,وأبــدى تســامحا كبي ـ ار معهــم تمثــل بتــرك الحريــة الدينيــة لهــم؛
()1

 -المعمري ُ ,عمان وشرق إفريقيا , ...ص 75

()3

 -قاسم  ,دولة البو سعيد في ُعمان وشرقي إفريقيا  , ....ص 194

()5

 -مايلز  ,الخليج بلدانه وقبائله  ,ص . 353- 352

krapf , op , cit , p . 537

F.B. Pearce , Zanzibra , The Island Metropolis of Eastern Africa , London , 1920,p. 118.
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)(2

)(4

فضالا عن الحرية القتصادية ( .)1وعلى الرغم من ذلك لـم يحصـل الهنـود علـى امتيـازات تجاريـة ,إنمـا
حصــلوا علــى امتيــازات معنويــة وماديــة كبي ـرة حتــى أصــبحوا يشــكلون أهــم طبقــة تجاريــة فــي زنجب ــار,

وبســبب تفــوقهم فــي هــذا المجــال اســتعان بهــم الســيد ســعيد واســتخدم األكفيــاء مــنهم فــي مجــال التجــارة
والقتصــاد وازداد عــددهم حتــى بلــغ ق اربــة أربعــة آلف نســمة حســب تقــدير الرحالــة البريطــاني ريتشــارد

بيرتون ,وأصبحوا يتحكمون بالشؤون القتصادية في شرقي إفريقية(.)2

وأص ــبح للهن ــود مؤسس ــاتهم وم ارك ــزهم التجاري ــة الخاص ــة به ــم ف ــي زنجب ــار ,وجزيـ ـرة مدغش ــقر

وموزمبيــق وجـ ـزر القم ــر ,وب ــدؤوا بشـ ـراء األ ارض ــي ورهنهــا وس ــيطروا عل ــى ممتلك ــات الس ــكان ,واس ــتقدم
السيد سعيد مئات مـن عـرب ُعمـان الـذين بـدورهم أنعشـوا التجـارة بشـكل واضـح  ,حيـث اسـتطاع بعـض
العمــانيين التوغــل إلــى المنــاطق الداخليــة التــي لــم يصــلها أحـ ٌـد مــن قــبلهم وأقــاموا فيهــا الم اركــز
التجــار ُ

الت جاريـة ,وبعضــهم اســتقر فـي منطقــة البحيـرات الســتوائية فـي الوقــت الــذي ظهـر فيــه النشــاط التجــاري
للهنــود فــي المنــاطق الســاحلية  ,وبــذلك ذاعــت ســمعة ُعمــان فــي المجــال القتصــادي التجــاري وامتــدت
القوافل في تحركاتها إلى مناطق نائية في قلب القارة اإلفريقيـة ,كبحيـرة فيكتوريـا نيـان از ,وبـدأت رحـالت
التجــار العــرب والمغــامرين البــاحثين عــن العــاج والرقيــق ,وتعــددت رحالتهــم ومغــامراتهم إلــى أن أسس ـوا

م ارك ــز ومحط ــات تجاري ــة له ــم ك ــانوا يعتم ــدون عليه ــا ف ــي أس ــفارهم وت ــنقالتهم( .)3وكان ــت ه ــذه الم ارك ــز
والمحطات التجارية امتدادا لنفوذ السيد سعيد الذي ذاعت شهرته في أجزاء واسـعة مـن القـارة اإلفريقيـة,
يقوي هذا النفوذ هو مرور القوافل التجارية في طريقها إلى الساحل.
وكان ما ّ
كما أن الطرق التجارية كانت تقع تحت سيطرة عرب ُعمان الذين جلبهم السـيد سـعيد لإلقامـة
الدائمـة فــي زنجبــار وعلـى إثــر قــدومهم إلــى الشـرق اإلفريقــي بــدأ األمــل واضـحا فــي تأســيس إمبراطوريــة
عربية داخل القارة اإلفريقية( ,)4ولم يكن لهذه الدولة أية معالم واضحة؛ بـل كـان النشـاط التجـاري للسـيد

( - )1سليمان بن ُعمير المحذوري  ,زنجبار في عهد السيد سعيد بن سلطان (  , ) 1856 – 1804دار الفرقد ,
سورية  , 2014ص . 194
()3

R. Burton , Zanzibar ,City , Island and Coast , vol . 1 , London , 1872 , PP . 315-317.

 -المحذوري  ,زنجبار في عهد السيد سعيد  , ...ص . 198

)(2

و

Coupland , The Explloitation of East Africa, p.5

الع مانيون الذين وفدوا إلى زنجبار وشواطئ شرق إفريقية ,وأصبحوا في عهد السيد سعيد يشكلون
عرب ُ
عمان :هم ُ
الطبقة الرئيسة الحاكمة وكبار التجار ,وكانت تقع في أيديهم ملكية األراضي ,واختلطوا بالسكان األصليين وظهرت

روح المحبة والوئام بينهم  .روبين  ,بيدويل ُ ,عمان في صفحات التاريخ  ,ترجمة  :محمد أمين عبداهلل  ,العدد السابع
من سلسلة تراثنا  ,نشر و ازرة التراث القومي والثقافة في سلطنة ُعمان  ,القاهرة  , 1980ص .210
()4

 روبت  ,سعيد بن سلطان  , .... 1856 – 1791ص . 8870

يحدد معالمها ,فاستمرت القوافل تسير من مكان إلى آخر من دون تحديـد أيـة فواصـل,
سعيد هو الذي ّ
كمــا انتشــرت المحطــات والم اركــز التجاريــة فــي أمــاكن متعــددة؛ تحقيقـا لهــدف الســيد ســعيد الــذي حــرص

على وضع األنظمة اإلدارية بما يتناسب مع إنعاش الحالة القتصـادية حيـث اتّبـع سياسـة تبسـيط نظـام
الض ـرائب ,ووض ــع التعريف ــة الجمركي ــة الت ــي اتبعه ــا فــي مس ــقط حي ــث أَعف ــى الص ــادرات م ــن الضـ ـرائب

وكانت ضريبة الـواردات القادمـة إلـى الشـرق اإلفريقـي ل تتجـاوز  %5مـن قيمتهـا ,وقـام بتنشـيط التجـارة
الداخلية ووسـع عالقاتـه مـع البلـدان العربيـة التـي كانـت تـأتي مـن داخـل إفريقيـة إلـى السـاحل كمـا شـجع

تجــارة العــاج والرقيــق وكــان يهــدف أن يكــون مركزهــا زنجبــار( .)1وحــاول الســيد ســعيد جاهــدا أن يكــون

الميزان التجاري لصالح بـالده ,ول يخـرج مـن بـين يديـه مـن أجـل حمايـة مـوارده مـن المنافسـة األجنبيـة,
وآمــن بحريــة التجــارة واشــتغل بهــا لصــالحه الخــاص حيــث لُ ّقــب الســيد ســعيد أنــه تــاجر قبــل أن يكــون
سلطانا ,فكثي ار ما استخدم أسطوله الحربي في نقل البضائع .
ب) -الجمارك والعملة:
كانــت األنظمــة القتصــادية التــي وضـعها الســيد ســعيد للدولــة العربيــة اإلفريقيــة بســيطة ومرنــة,

وكانــت ل تزيــد علــى  %5علــى ال ـواردات التــي تــأتي إلــى الم ـوانئ فــي شــرقي إفريقيــة ,لتخفيــف األعبــاء
تميــز عهــد الســيد ســعيد فــي شــرقي إفريقيــة بوضــع
التجاريـة وتشــجيعها واعفــاء الصــادرات الوطنيــة ,كمــا ّ
نظـام نقـدي بسـيط ,وأدخـل إلـى دولتـه عمـالت صــغيرة جـاء بهـا مـن الهنـد لتحـل محـل العمـالت متعــددة
الجنســية التــي كانــت مســتخدمة فــي شــرقي إفريقيــة ,منهــا الريــالت اإلســبانية والنمســاوية والفرنســية ,ولــم

يكـ ْـد ينتهــي عهــد الســيد ســعيد حتــى اختفــت العمــالت األجنبيــة مــن الســلطنة العربيــة – اإلفريقيــة وحـ ّـل
محلّها النظام ا لجديد الذي استحدثه والذي اعتمـد علـى الروبيـة الهنديـة ,وقـد كـان دخـل جمـارك زنجبـار
أقل من دخل مسقط( ,)2إذا ما قـورن قبـل الثالثينيـات مـن القـرن التاسـع عشـر ,ثـم أخـذ هـذا الـرقم يت ازيـد
بشــكل س ـريع بعــدما أدخــل الســيد ســعيد التنظيمــات واإلصــالحات القتصــادية فــي شــرقي إفريقيــة ,حتــى

أصبح دخل جمارك زنجبار حوالي  150ألف لاير نمساوي في العام الواحـد ,أمـا قبـل تلـك اإلصـالحات
والتنظيمــات القتصــادية فــإن دخلهــا كــان ل يتعــدى  30ألــف لاير نمســاوي فــي العــام .ويمكــن القــول إن

( - )1قاسم  ,دولة البوسعيد في ُعمان وشرقي إفريقيا  , ...ص  . 198أيضا :محمد حسن العيدروس  ,السلطان
سعيد والعالقات العربية اإلفريقية  ,ط , 1دار المتنبي للطباعة والنشر  ,ص .38 – 37
()2

 قاسم  ,دولة البوسعيد في ُعمان وشرقي إفريقيا  ,...ص . 22171

مجمــوع دخــل الســيد ســعيد مــن جمــارك مســقط وزنجبــار وبنــدر عبــاس كــان ل يقــل عــن  350ألــف لاير

نمساوي أو  70ألف جنيه إسترليني في العام الواحد(.)1
ج) -إدخال زراعة القرنفل:

لقــد اهــتم الســيد س ــعيد بتحقيــق اســتقالل زنجبــار والقي ــام بمشــروعات زراعيــة ,وتشــجيع ز ارع ــة
ال خصـوبة األرض فـي جزيرتـي بمبـا و زنجبـار ,وتُعـد ز ارعـة القرنفـل مـن
قصب السكر والقرنفل؛ مسـتغ ا
أهم أعمال ه اإلدارية في زنجبار وشرق إفريقية وهي ذات فائدة عظمـى ودائمـة لقتصـادها ,لكـن جهـوده
لـدعم ز ارعــة القرنفــل قوبلــت بمعارضــة ,لكنــه ثــابر حتـى نجــح فــي غرضــه ,فقــد فشــلت المحاولــة األولــى
إلدخال القرنفل من جزر موريشيوس إلى زنجبار فـي عـام 1801م ,وكـان الفرنسـيون قـد وزعوهـا هنـاك
ألول مرة في عام 1777م  ,لكنه قام بمحاولة أخـرى بعـد سـبعة عشـر عامـا فحقّـق غايتـه مـن خاللهـا,
وبعد مصادرة مزرعة القرنفل األصلية فـي زنجبـار ,أمـر السـيد سـعيد بتعمـيم ز ارعـة القرنفـل بعـد التهديـد

بمص ــادرات أخ ــرى( ,)2وب ــذلك يك ــون ق ــد وض ــع حج ــر األساس ــي للز ارع ــة األساس ــية ف ــي ش ــرق إفريقيـ ـا

وزنجبــار ,والتــي أدت إلــى رخــاء هائــل .وتقــول بعــض الروايــات أن الســبب فــي إدخــال هــذه الز ارعــة إلــى
زنجبــار ,هــو أن الســيد ســعيد قــام بطــرد أحــد أصــحاب الضــياع إلــى خــارج زنجبــار ألمــر خالفــه فيــه,

وعنــدما عــاد إليهــا جــاء ومعــه بــذرة القرنفــل وبهــا طلــب الســماح مــن الســيد ســعيد ,فســامحه وبــدأت تلــك

()3
ال عـن تشـجيع
الز ارعـة تشـغل حيـ از كبيـ ار مـن القتصـاد الز ارعـي فـي زنجبـار منـذ عـام 1838م  .فضـ ا

السـيد سـعيد القـوي لز ارعـة أشـجار القرنفـل علـى نطـاق واسـع فـإن طبيعـة الـبالد والجـزر قـد تناسـبت مــع

زراعتهــا حتــى أصــبحت ل تقــل أهميــة عــن تجــارة العــاج أو أي محصــول رئـ ق
ـيس آخــر ,وما ازلـت زنجبــار

تنتج  %80من غلة القرنفل في العالم(.)4

()1

 -كيلي  ,بريطانيا والخليج  , ...ج , 1ص . 384

()4

 -حسن إبراهيم حسن  ,انتشار اإلسالم في القارة اإلفريقية  ,مكتبة النهضة المصرية  ,القاهرة  , 1984ص

( - )2قاسم ,دولة بوسعيد في ُعمان وشرقي إفريقيا , ...ص . 199
( - )3رويت  ,سعيد بن سلطان  , ...ص  .74 – 73و قاسم  ,دولة البوسعيد في ُعمان وشرقي إفريقيا  ,...ص
.199
 . 203و المعمري ُ ,عمان وشرقي إفريقيا , ...ص . 74
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د) -فتح أسواق خارجية:
كانت نتيجة السياسة القتصادية التي اتبعها السيد سعيد هـي تحـول زنجبـار مـن مينـاء صـغير

إلى أعظم مينـاء غربـي المحـيط الهنـدي ,وأصـبحت مركـ از أساسـيا للتجـارة اإلفريقيـة اآلسـيوية ( .)1وجـاء

فــي تقريــر القنصــل البريطــاني الكــابتن أتكنــز همرتــون أن عــدد ســكان زنجبــار ازداد زيــادة كبي ـرة بعــد أن
أداه الســيد س ــعيد فــي زنجبــار حي ــث
انتقــل إليهــا الس ــيد ســعيد  ,وكتــب روب ــرت ليــن عــن ال ــدور الــذي ّ
اس ــتطاع خ ــالل فت ـ ـرة إقامت ــه فيه ــا أن يجعـــل منه ــا واح ــدة مـــن أه ــم الم ارك ــز التجاريـــة غرب ــي المحـ ــيط

الهندي(.)2

وترجــع شــهرة الســيد ســعيد فــي العــالم الخــارجي إلــى فــتح م ـوانئ شــرق إفريقيــة للــدول األجنبيــة,
وأصــبحت زنجبــار المســتودع ال ـرئيس لتجــارة إفريقيــا وآســية .ولمــا كــان الســيد ســعيد يهــتم بفــتح أس ـواق
جديدة خارجية لتصريف منتجات سـلطنته ,بعـدما كانـت األسـواق التقليديـة تقتصـر علـى سـاحل المحـيط
الهنــدي الممتــد مــن عــدن إلــى بومبــاي وعلــى مصــر والخلــيج والجزيـرة العربيــة ,لــذلك اتجــه الســيد ســعيد

باهتمامه إلى أسواق أوربا وأمريكا ألهميـة هـذه األسـواق فـي رواج تجـارة شـرق إفريقيـة .ونتيجـة اهتمامـه
رحب بالتجار األوربيين واألمـريكيين الـذين زاروا زنجبـار ,وعقـد معاهـدات مـع الوليـات المتحـدة
بالتجارة ّ
األمريكي ــة ف ــي ع ــام 1833م ,وبريطاني ــا ف ــي ع ــام 1839م ,وفرنس ــا ف ــي ع ــام 1844م وس ــمح بإنش ــاء
قنصليات لهذه الدول في بالده (.)3

وعنـدما تــوفي الســيد ســعيد كانــت أسـواق أوربــا وأمريكـا تســتهلك أكثــر مــن ثلــث منتجــات إفريقيــة

التي تمر من زنجبار ,وكان قد دخل ميناءهـا تسـعون سـفينة أوربيـة وأمريكيـة فـي عـام 1857م( .)4كمـا
ُعـ ِـرف الســيد ســعيد بحبــه الشــديد للتجــارة وممارســته لهــا ,وكــان إلــى جانــب كونــه حاكم ـا ورجــل سياســة
تاج ار ماه ار نظّم تجارة بالده مع العالم الخارجي ,ويقوم باألعمال التجاريـة لحسـابه الخـاص ,ومـن أجـل

ذل ــك بن ــى أســـطولا تجاريـ ـا ض ــخما يسـ ــتخدمه ف ــي نقـ ــل البض ــائع ,ويحم ــل منتجـ ــات زنجب ــار ومقديشـ ــو

وممباســا وبــاقي المنــاطق اإلفريقيــة إلــى مـوانئ العــالم الخــارجي ,وبــذلك أخــذ الســيد ســعيد يتــاجر مباش ـرة

()1

 -رويت  ,سعيد بن سلطان  , ... 1856 – 1791ص  . 74 - 73نقل العرب زراعة القرنفل إلى جزيرة

موريس وكان الفرنسيون أول من أدخلها إلى هذه الجزيرة .
R . N . Lyne , Zanzibar in Contemporary Times , London , p ,4.

)(2

وانظر  :حسن  ,انتشار اإلسالم في القارة اإلفريقية  ,...ص . 203

()3
()4

قاسم  ,دولة بوسعيد في ُعمان وشرقي إفريقيا , ...ص . 222
 -حسن  ,انتشار اإلسالم في القارة الفريقية  , ...ص  204وانظر  :العيدروس  ,السلطان سعيد والعالقات

العربية اإلفريقية  , ...ص .47
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مع الدول األوربية ويرسل سفنه إلى مرسيليا ,ولندن وجنـوة  ..الـخ ,وقـد أدى ذلـك إلـى علـو شـأن مدينـة
زنجبــار وازدهارهــا بعــدما كانــت مجــرد قريــة صــغيرة فــي القــرن الثــامن عشــر ,واســتطاع أن يجعــل دولتــه
في شرق إفريقية ثالث دولة تجارية على سواحل المحيط الهندي(.)1

العماني في عهد السيد سعيد
هـ) -نشاط األسطول ُ
حصلت ُعمان على مكانة عالية بين دول الخليج العربـي فـي عهـد دولـة البوسـعيد التـي حققـت
العمـ ــاني وتطـ ــويره لألغ ـ ـراض العسـ ــكرية
العديـ ــد مـ ــن اإلنجـ ــازات العسـ ــكرية ,ول سـ ــيما بنـ ــاء األسـ ــطول ُ
والتجارية ,وأصبحت ُعمان فـي عهـد هـذه الدولـة يحسـب لهـا الحسـاب علـى الصـعيد الـدولي واإلقليمـي,
وكان الفضل لمؤسس هذه الدولة اإلمام أحمد بـن سـعيد البوسـعيدي الـذي تـم اختيـاره إمامـا علـى ُعمـان

وتميــز بــالقوة وشــدة النضــباط ,فحــرر
عــام 1744م بعــد أن كــان واليـا علــى صــحار مــن قبــل اليعاربــةّ ,
العمــانيين تحــت اريــة واحــدة وقــام بإنشــاء جـ ق
ـيش قــويب ,واهــتم بتــدعيم
الــبالد مــن الغــزو الفارســيّ ,
ووحــد ُ

لعمــان مركزهــا وقوتهــا بعــد أن
العمــاني و تطــويره لــذلك حقــق انتصــارات حاسـمة اســتعاد فيهــا ُ
األســطول ُ
()2
ويعد عصر السـيد سـعيد بـن سـلطان حفيـد مؤسـس أسـرة
كانت تعاني من الفوضى وعدم الستقرار ُ .

بعمان خالل القرن التاسع عشـر إن لـم يكـن
مرت ُ
البوسعيد الحاكمة في ُعمان من أزهى العصور التي ّ
أدى دو ار
أكثرهــا ازدهــا ار رغــم الصــعوبات الكثيــرة التــي واجهتــه فــي بنــاء الدولــة  ,وســبق أن ذكرنــا أنــه ّ
كبي ـ ار فــي تــاريخ ُعمــان والخلــيج وشــرق إفريقيــة ,وشــهد النصــف األول مــن القــرن التاســع عشــر اهتمام ـا
العمانيــة مثــل مطــرح
كبي ـ ار ببنــاء األســطول التجــاري والحربــي فــي عهــد الســيد ســعيد ,وكانــت الم ـوانئ ُ

ومســقط وشــناص تشــمل أهــم أح ـواض بنــاء الســفن حيــث كانــت تُبنــى الســفن فــي هــذه األح ـواض م ــن
العمانيــة لبنــاء الســفن ,واســتخدموا أشــجار النخيــل
األخشــاب المســتوردة مــن الهنــد فض ـالا عــن األخشــاب ُ

لبنـاء السـفن الصـغيرة  ,وأمـر الســيد سـعيد ببنـاء السـفن التجاريـة والحربيــة فـي أحـواض السـفن فـي الهنــد

العمــاني الحربــي الســفن المعروفــة
وخصوصـا فــي بومبــاي .ومــن أبــرز هــذه الســفن فــي تــاريخ األســطول ُ
باس ــم " :ت ــاج بك ــس " و " ك ــارولين " و " ش ــاه عل ــم " و "ليفرب ــول " و " س ــلطانة " و " تاج ــة "  ,وق ــد
أهــدى الســيد ســعيد الســفينة " ليفربــول " إلــى الملــك البريطــاني ولــيم ال اربــع عــام 1824م ,وأطلــق الملــك

()1

 -عامر محمد الحجري  ,مؤتمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية  ,ج , 2ص  . 792و حسن  ,انتشار

اإلسالم في القارة اإلفريقية  , ...ص . 204
()2

 المحذوري  ,زنجبار في عهد السيد سعيد  , ...ص . 36074

العمانيــة ,فقــد أُرســلت إلــى
عليهــا اســم " اإلمــام " تكريمـا للســيد ســعيد بــن ســلطان  ,أمــا الســفينة الحربيــة ُ
ميناء نيويورك في الوليات المتحدة تحمل هدايا للرئيس األمريكي(.)1

العمــاني الحربــي والتجــاري فــي الخلــيج العربــي والمحــيط الهنــدي خــالل النصــف
وأصــبح األســطول ُ
األول م ــن الق ــرن التاس ــع عش ــر ث ــاني أكب ــر أس ــطول عل ــى اإلط ــالق ,وي ــأتي ف ــي المرتب ــة الثاني ــة بع ــد
األسطول البريطاني؛ وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها السيد سعيد بـن سـلطان واهتمامـه بالبحريـة
العمانيــة  .كمــا كــان لهــذا األســطول الضــخم قواعــد رئيســة علــى الســاحل الشــرقي للخلــيج العربــي فــي
ُ

موانئ :بندر عباس وحاسك وشامل وسياب ولنجة وجزر قشم وهرمـز و لرك  ,وقواعـده علـى السـاحل
العمــاني م ـوانئ مســقط ومطــرح وجزي ـرة مصــيرة .أمــا علــى الســاحل اإلفريقــي فــإن أهــم القواعــد البحريــة
ُ
()2
ممباســة ولمــو وكلــوة ومقديشــو وزنجبــار  .وفــي فت ـرة النصــف قــرن التــي حكــم فيهــا الســيد ســعيد دولــة

واسعة في الخليج العربي والمحيط الهندي أخذ يتنقل بين ممتلكاته فـي ُعمـان والسـاحل اإلفريقـي ويبقـى
على ظهر سفينته يتفقد أحوال الـبالد التـي تتـألف منهـا هـذه الدولـة ,وفـي الفتـرة األخيـرة مـن حكمـه كـان
العمانيـ ـة ف ــي س ــاحل
يقض ــي أط ــول فتـ ـرة ممكن ــة ف ــي زنجب ــار؛ لي ــتمكن م ــن اإلشـ ـراف عل ــى الممتلك ــات ُ
إفريقية ,وكان له عالقات واسعة مع زعماء القبائل اإلفريقية وملوك المقاطعات والجـزر التـي لـم يـتمكن
مـن الســيطرة عليهــا مثــل جزيـرة مدغشــقر ,وعلــى الــرغم مـن امتالكــه أكبــر قــوة بحريـة ,لكنــه اتبــع الحــذر
الشــديد ,فلــم يغــامر بتوســعاته فــي الــداخل ,فاقتصــر نفــوذه علــى المنــاطق الســاحلية كالســاحل الشــرقي
العمـانيين توغلـوا فـي داخـل إفريقيـة ووصـلوا إلـى أواسـط
للخليج العربـي والسـاحل اإلفريقـي ,لكـن التجـار ُ
كيني ــا و البحيـ ـرات اإلفريقي ــة ونش ــروا اإلس ــالم( ,)3وك ــانوا أول عام ــل ثق ــافي يـ ـربط ب ــين الع ــرب وافريقي ــة
العمــاني فـي عهــد ســعيد بــن ســلطان فــي بدايــة الثالثينيــات مــن
الســتوائية .والــدليل علــى قــوة األســطول ُ
الق ــرن التاس ــع عش ــر وص ــوله عل ــى رأس ق ــوة تت ــألف م ــن س ــفينة م ــزودة بأربع ــة وس ــتين م ــدفعا وث ــالث

فرقاطــات كــل فرقاطــة مــزودة بســتة وثالثــين مــدفعا وســفينتين كــل ســفينة مــزودة بأربعــة عشــر مــدفعا
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 -رويت  ,سعيد بن سلطان  , ...ص  . 65و مايلز  ,الخليج بلدانه وقبائله  ...,ص  . 329أيضا  :لوريمر,
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 -سالمة بنت السيد سعيد  ,مذكرات أميرة عربية  ,ترجمة  :عبد المجيد القيسي ,ص  .57وانظر :

دليل الخليج  , ..ص . 727

Guillain , Relation du Voyage d' Exploration a la Cote Orientale d' Afrique , tome1 , p . 586.
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العمانيون والمالحة والتجارة ونشر اإلسالم  ,مسقط 1989م  ,ص . 133
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العمانيـة فـي إفريقيـة بـأكثر مـن
ومائة مركب نقل عليها ستة آلف مقاتـل  ,وبـالرغم مـن ُبعـد الممتلكـات ُ
العماني اسـتطاع أن يحـرس هـذه الممتلكـات الواسـعة كمـا اسـتطاع
خمسة آلف ميل لكن قوة األسطول ُ

أن يحــافظ عل ــى العدي ــد م ــن المـ ـوانئ الواقع ــة علــى السـ ـواحل العربي ــة والفريقي ــة والج ــزر المتوزع ــة ف ــي

الخليج العربي والمحـيط الهنـدي ,وحقـق إنجـا از كبيـ ار فـي تأسـيس أس ق
ـوي تم ّكـن مـن
ـي ق ب
ـطول تجـار ب
ي حرب ب
خاللـه المحافظـة علـى هـذه الدولـة ( , )1وتمكـن مـن إقامــة عالقـات دوليـة قويـة سـواء مـع مصـر أو مــع
وسـع ممتلكاتـه ,وأصـبحت دولتـه
بعض الدول األوربية أو مع الوليات المتحدة األمريكية؛ وبفضـل ذلـك ّ
مهما بين دول الخليج العربي .
قوية مترامية األطراف تحتل مرك از ّ
 .3نظام الحكم في زنجبار:
قــام الســيد ســعيد بتقســيم زنجبــار إلــى مقاطعــات ,وعـ ّـين علــى كــل مقاطعــة حاكم ـا محلي ـا مــن أهــل
الـبالد يــدين لــه بالتبعيــة والــولء  ,وكـل مــا كــان يطلبــه مــن هــؤلء الحكـام هــو جمــع الضـرائب التــي كــان
يفرضها على التجارة والزراعة وتسليمها لهُ وكثي ار ما كان يفقد ثقته بهؤلء الحكـام ,ويعتمـد علـى أعوانـه
في مسقط  ,ووضع السيد سعيد لهؤلء الحكـام حاميـات مـن الجنـود للحفـاظ علـى هيبـتهم ,لكنـه لـم يكـن

يهـ ــدف إلـ ــى بقـ ــاء حاميـ ــات عسـ ــكرية قويـ ــة فـ ــي مقاطعاتـ ــه فـ ــي الشـ ــرق اإلفريقـ ــي ,خوف ـ ـا مـ ــن الثـ ــورات

ـق فـي زنجبـار مـن القـوات العسـكرية
والضطرابات التي قـد تـؤثر سـلبا فـي نشـاطاته القتصـادية ,ولـم يب َ
ســوى قــوة صــغيرة لحفــظ األمــن والنظــام ,وحســب مــا جــاء بــه الرحالــة الــذين زاروا الشــرق اإلفريقــي أن
القوات العسكرية للسيد سعيد في زنجبار لـم تكـن علـى قـدر ك ق
ـاف مـن القـوة فقـدرها ريتشـارد بيرتـون عـام
1846م بأربعمئة رجل موزعين في الجزر والموانئ( ,)2وكان هناك بعض الجنـود المسـلحين والمـدربين
مـن قبـل الرؤسـاء والحكـام المحليـين يقومـون بمهــام السـلطة التنفيذيـة وحفـظ األمـن فـي المقاطعـات التــي
يحكمونهــا إلــى جانــب الســلطان والتــي يتكــون أفرادهــا مــن البلــوش والحضــارمة  وهــذا مــا أكــده القبطــان

الفرنسي شارل جيان.

أمـا عـن النظـام القضـائي فـي زنجبــار فلـم يختلـف عـن النظـام الــذي سـاد فـي ُعمـان فظ ّـل القـرآن
الك ـريم ه ــو أص ــل التش ـريعات ومص ــدر األحك ــام  ,وكــان الس ــيد س ــعيد هــو القاض ــي األول ال ــذي يحك ــم
()1

 لوريمر  ,دليل الخليج  ,ص . 729R. Burton , Zanzibar , City , Island and Coast , vol . 1 , London , 1872 , PP , 265 .
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عرب الحضارمة  :يعرفون بحب الهجرة في جميع أنحاء المحيط الهندي ,وهم قبائل يمنية وفدت من حضرموت إلى

ساحل إفريقية ,معظمهم عمل في الجندية لخدمة دولة البو سعيد و اشتغل بعضهم في التجارة  .المحذوري  ,زنجبار
في عهد السيد سعيد بن سلطان  ,..ص .163
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بالقض ــايا الكب ــرى ,وكلّ ــف أبن ــاءه ف ــي تبن ــي القض ــايا األق ــل أهمي ــة ,وع ـ ّـين مجموع ــة م ــن القض ــاة ف ــي
مقاطعـات الشـرق اإلفريقـي لتبنـي القضـايا العاديـة وحـل الخالفــات والن ازعـات والخصـومات بـين الرعايــا,
وعن ــدما اس ــتقر الس ــيد س ــعيد ف ــي زنجب ــار ق ـ ّـرر أن يش ــيد لنفس ــه قصـ ـرين  ,ف ــاألول ك ــان يحت ــوي عل ــى
مجموعة من القصور الصـغيرة ألبنائـه وحريمـه وأفـراد الـبالط ,وسـمي "ببيـت السـاحل" ,أمـا الثـاني ,فقـام

بشرائه عندما انتقـل إلـى زنجبـار حيـث يقـع فـي بقعـة سـاحرة علـى السـاحل وسـمي "ببيـت المـوتني" نسـبة
ويقــال إن
إلـى ضــاحية صــغيرة تبعــد ثالثــة أميــال شــمالي زنجبـار ّ ,
وتميــز هــذا القصــر برونقــه وروعتــهُ ,
ثروة السيد سعيد قد ُد ِفنت فيه ,وجرى العديد من المحاولت من السيد ماجـد والسـيد بـرغش للبحـث عـن

هــذه الث ــروة بعــد وف ــاة الس ــيد ســعيد( ,)1وب ــدأت ت ــدخالت الــدول األجنبي ــة ف ــي أمــالك الس ــيد س ــعيد ,ألن
ســيطرته لــم تكــن محكمــة علــى المقاطعــات فــي شــرقي إفريقيــة ,وبــدأ يبحــث عــن الحــل لتثبيــت وجــوده

واحكام سيطرته في المنطقة ,لذلك توجه إلى الجنـوب وحـاول ربـط جزيـرة مدغشـقر بزنجبـار عـن طريـق

عمليـ ة المصــاهرة بــالزواج مــن ملكتهــا ,لكــن فشــلت هــذه المحاولــة ,ولــم يجــد أمامــه ســوى الســيطرة علــى
جزيـرة "نوسـيبي " شـمالي مدغشـقر ,وربطهـا بمعاهـدة تجاريـة وافقـت بموجبهـا علـى دفـع عوائـد  %5مـن

البضــائع التــي تصــدرها إلــى زنجبــار ,مقابــل حصــولها علــى حمايــة الســيد ســعيد لكــن الســيد ســعيد لــم

يست طع تأمين الحماية الكاملة لهذه الجزيرة ,فاستغل الفرنسيون هذه الفرصة وأخضعوها لحمايتهم(.)2

وبــدأ الســيد ســعيد يتطلّــع إلــى الســيطرة علــى الشــمال بعــد فشــله فــي الجنــوب .ففــي عــام 1840م

أرسل حملة إلى الصومال ,وأخضـع مقديشـو ,ولـم تكـن تعنيـه السـيطرة علـى مقاطعـات الشـرق اإلفريقـي
بقــدر مــا كــان يهــدف إلــى تحقيــق أهدافــه القتصــادية ,وكــان يخشــى مــن وقــوع أي ثــورات داخليــة تــؤدي
إلــى اضــطرابات تعيــق حركــة التجــارة فكــان يلجــأ إلــى حــل المشــكالت الداخليــة بــالطرق الســلمية ,ووطــد
عالقاته مع رؤسـاء القبائـل الداخليـة ورؤسـاء السـاحل ,ليضـمن السـتقرار القتصـادي الـذي يسـعى إليـه

بـ ــالطرق السـ ــلمية ,ولـ ــيس بـ ــالحرب والمنازعـ ــات( ,)3وبـ ــذلك نجـ ــد أن السـ ــيد سـ ــعيد فشـ ــل فـ ــي سـ ــيطرته
السياسية ,ونجح في سيطرته القتصادية.

()1
()2
()3

 سالمة بنت السيد سعيد  ,مذكرات أميرة عربية  ,...ص . 55 قاسم  ,دولة البوسعيد في ُعمان وشرقي إفريقيا , ...ص . 201 المغيري  ,جهينة األخبارفي تاريخ زنجبار  , ...ص . 15877

 .4السكان في زنجبار
كونــت
تنوعـت وتعـ ّـددت األصـول العرقيــة فــي المجموعـات التــي ّ
كانـت زنجبــار ملتقـى الشــعوب ,لــذا ّ
()1
ال
مجتمع شرق إفريقية ,وتزايد عدد السكان تزايدا كبي ار حين نقل السيد سعيد مق وـر حكمـه إليهـا  ,فضـ ا

عــن الســكان الــوطنيين بقبــائلهم المختلفــة ,والمجموعــات الســكانية اإلفريقيــة األخــرى الوافــدة مــن داخــل

القارة وخاصة الرقيق ,إلى جانب سـكان السـاحل الـذين انتشـروا علـى طـول سـاحل إفريقيـة الشـرقي وفـي
تمي ــزت بــاللين والرف ــق والحت ـرام ,كم ــا وج ــد
خص ــهم الســيد س ــعيد بمعامل ــة كريمــة ّ
داخــل ال ــبالد ,حيــث ّ
األوربيـ ــون والعـــرب والعجـــم ,ومـــن النوبـــة والحبشـ ــة ومصـــر والصـ ــين ,وكانـــت العناصـــر الغالبـ ــة هـ ــي
ال بسـبب الظـروف المناخيـة
العناصر اإلفريقيـة واآلسـيوية ,أمـا األمريكيـون واألوربيـون فكـان عـددهم قلـي ا

القاســية( ,)2كمــا وفــد إلــى زنجبــار عناصــر أخــرى غيــر عربيــة أهمهــا الجاليــة الهنديــة بطوائفهــا المختلفــة
الت ــي عمل ــت بالتج ــارة وس ــيطرت عل ــى تحص ــيل الجمـــارك م ــن مـ ـوانئ ش ــرق إفريقي ــة ,وك ــان للفـ ــرس "

الشــي ارزيين" تواجــد ملحــوظ حيــث اشــتهروا بمهــارتهم فــي علــم اإلدارة  ,وعمل ـوا محــاميين فــي المحــاكم,
وطائفة البلوش الـذين ينتسـبون إلـى إقلـيم " بلوشسـتان "الواقـع جنـوب بـالد فـارس علـى المحـيط الهنـدي,
فقد ش ّكلوا أغلب جيش الدولـة العربيـة اإلفريقيـة ,وتـذكر بعـض الد ارسـات ظهـور التقسـيمات الطبقيـة فـي
لرستقراطية ,وتقـع بـين أيـديهم
مجتمع شرق إفريقية كون أن العرب يمثلون قمة الهرم ويشكلون الطبقة ا ْ

ملكية معظم األراضي الزراعية  ,وهناك المولّدون الذين ظهروا نتيجة الختالط بـين العـرب و األفارقـة

والهنــود ثــم الرقيــق فــي قاعــدة الهــرم ,ولــم يفــرق الســيد ســعيد بــين هــذه األجنــاس والطبقــات ,بــل عــاملهم
ق
متماسك(.)3
بغاية الحترام والمساواة؛ مما أدى إلى وجود مجتمعا مستقر

وكان تزايد السكان في ُعمان متأث ار بهبوب الرياح الموسمية الشـمالية الشـرقية حيـث تصـبح الجزيـرة
مليئ ـة بــالعرب الــذين يفــدون مــن ُعمــان أو غيرهــا إلــى بلــدان الخلــيج العربــي؛ ممــا يــؤدي إلــى انتعــاش
الحركــة التجاريــة ,وكانــت هــذه الريــاح ســببا فــي انتقــال النخاســين الــذين يــأتون مــن أجــل الســتيالء علــى

الرقيـ ــق لبـ ــيعهم فـ ــي الجزي ـ ـرة العربيـ ــة وفـ ــارس والع ـ ـراق ,وكـ ــان قـ ــدومهم إلـ ــى زنجبـ ــار يسـ ــبب الفوضـ ــى

والضـطراب ( .)4وتـدفق العـرب بشـكل هائـل مـن ُعمـان وجنـوب شـبه الجزيـرة العربيـة إلـى شـرق إفريقيــة
بعد نشاط حركة التجارة والتنمية الزراعية ,وكانوا على النحو اآلتي :
()1

 -المحذوري  ,زنجبار في عهد السيد سعيد بن سلطان  , ...ص .195

()3

 -رويت  ,سعيد بن سلطان  , ... 1856 – 1791ص . 154
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 -مايلز  ,الخليج بلدانه وقبائله  , ...ص . 360

( – )4هولي دونالد ُ ,عمان ونهضتها الحديثة  ,ترجمة  :فؤاد حداد وعادل صالحي  ,تحقيق  :محمد نيني  ,نشر
مؤسسة ستايس الدولية لندن  ,ص  .167وأيضا :قاسم  ,دولة البو سعيد في ُعمان  , ...ص . 203
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عــرب الحضــارمة  :كــانوا يعرفــون بحــب الهج ـرة فــي أنحــاء المحــيط الهنــدي جميعــه ,وهــم مجموعــة

م ــن القبائ ــل اليمني ــة الواف ــدة م ــن حض ــرموت وخاص ــة م ــدينتي " الش ــحر والمك ـ ّـال " إل ــى س ــاحل إفريقي ــة
ومهمـا مـن السـكان العـرب,
الشرقي ,وعاشوا في منطقة خاصة بهم في زنجبار ,ويشـكلون قسـما متميـ از
ّ
ومــنهم َمــن جــاء إلــى زنجبــار لإلقامــة الدائمــة  ,وقــد تــولّى بعضــهم منصــب القضــاء وعمــل بعضــهم فــي

ســلك الجنديــة لخدمــة الدولــة البوســعيدية ,ومــنهم مــن اشــتغل بالتجــارة واألعمــال اليدويــة ,لســيما حمــل
()1

البضائع في الموانئ ,وتطورت هذه المهنة نتيجة ازدهار النشاط التجاري في زنجبار

.

عرب جـزر القمـر  :هـم مجموعـة مـن التجـار ,كـانوا يعملـون فـي التبـادل التجـاري مـع جـزر القمـر,

فضـلوا السـتقرار فـي زنجبـار لمتابعـة
وعندما قام السـيد سـعيد بتوحيـد السـاحل اإلفريقـي تحـت سـيطرتهّ ,
أعمــالهم التجاريــة  ,ول يعــرف أصــلهم بشــكل دقيــق  ,لكــن جــاءت احتماليــة تحديــد أصــولهم وانحــدارهم
مــن أصــول ســامية أت ـوا مــن ش ـواطئ البحــر األحمــر ,واســتقروا فــي شــرق إفريقيــة  ,ويــذكر المغيــري أن
ســكان جــزر القمــر هــم خلــيط مــن عــرب ُعمــان وعــرب حضــرموت ,وتــأثروا بالــدماء الفارســية ,وكــان
عددهم في زنجبار حوالي  4000نسمة في عهد السيد سعيد(.)2

العمــانيون الــذين وفــدوا إلــى زنجبــار وس ـواحل شــرق إفريقيــة بشــكل جمــاعي أو
عــرب عُمــان  :هــم ُ
فــردي منــذ القــدم حتــى وصــول اليعاربــة إلــى الحكــم  ,وازدادت هج ـراتهم فــي عهــد الســيد ســعيد ,وكــانوا
يشــكلون الطبقــة الرئيســة الحاكمــة فــي الــبالد وكبــار التجــار ,وتقــع فــي أيــديهم ملكيــة أكثــر األ ارضــي ,

العمـانيين كـانوا
وحرص السيد سعيد على إعطائهم مكانـا مرموقـا عنـد انتقالـه إلـى زنجبـار  ,لكـن هـؤلء ُ
بعيــدين عــن األهــالي الــوطنيين ,ثـ ّـم ســرعان مــا تـ ّـم اخــتالطهم وانصــهارهم معهــم ,وظهــرت روح المحبــة
()3

.

العمانيين والسكان األصليين
والوئام بين المهاجرين ُ
عرب السـاحل  :هـم العـرب الـذين نزحـوا إلـى سـواحل الشـرق اإلفريقـي مـن سـواحل الخلـيج والجزيـرة
العربية قبل تأسيس سلطنة زنجبار الحديثة(.)4

وبـ ــذلك أصـ ــبحت زنجبـ ــار ملتقـ ــى العديـ ــد مـ ــن األجنـ ــاس والحضـ ــارات ,فهـ ــي إفريقيـ ــة فـ ــي موقعهـ ــا
ومناخهــا ,وشــرقية إســالمية بســكانها وحكامهــا  ,وأصــبح عــدد ســكانها خاصــة العــرب يت ازيــدون بشــكل

()1

 -المحذوري  ,زنجبار في عهد السيد سعيد بن سلطان  , ...ص  . 162و الفارسي  ,البوسعيد حكام

زنجبار ,....ص . 125
()2
()3

 المغيري  ,جهينة األخبار في تاريخ زنجبار , ...ص .174 -بيدويل روبين ُ ,عمان في صفحات التاريخ  ,....ص 210

F.B.Pearce ,Zanzibar , The Island Metropolis of Eastern Africa , London , 1920 ,pp. 215-218.
79

)(4

واضــح بع ــد انتق ــال الســيد س ــعيد إليه ــا واإلقامــة فيه ــا حي ــث ارتفــع ع ــددهم م ــن  1000نســمة ف ــي ع ــام
 1819إلى حوالي  5000نسمة في عام 1840م .
أ) -العادات والتقاليد
العمـ ــانيين
حمـ ــل المهـ ــاجرون العـ ــرب معهـ ــم عـ ــاداتهم وتقاليـ ــدهم إلـ ــى شـ ــرق إفريقيـ ــة ,وبـ ــدأ التجـ ــار ُ

يتزاوجــون م ــن النس ــاء اإلفريقي ــات م ــن الم ــدن الص ــغيرة التــي يم ـ ّـرون به ــا أو م ــن بن ــات رؤس ــاء القبائ ــل
العمـانيين وتحسـنت أحـوالهم الماديـة تم ّكنـوا
اإلفريقية كصفقات تجارية  ,وكلما ازداد استقرار المهاجرين ُ

مـن الــزواج مـن نســاء ,إمــا مـن أقــاربهم مــن أصـل عثمــاني أو مـن ســاحل إفريقيــة الشـرقي ,ولكــن أغلــب

العماني ــة ,وبــذلك اتس ــعت الجالي ــة
طــرق ال ــزواج كانــت ت ــتم ب ــين العــرب أنفس ــهم للحف ــاظ علــى الع ــادات ُ

العمانية في أواسط إ فريقيـة ,وحـافظوا علـى التـرابط العـائلي القـوي فيمـا بيـنهم  ,وكـان تـأثير اإلسـالم فـي
ُ
المجتمعــات اإلفريقيــة يظهــر بشــكل واضــح ,وأدخل ـوا مفــاهيم وعــادات جديــدة أثــرت بــدورها فــي المفــاهيم
الجتماعي ــة وف ــي المعتق ــدات والتقالي ــد الس ــائدة ل ــديهم  ,وأه ــم م ــا أث ــر ب ــه اإلس ــالم ه ــو تحقي ــق الوح ــدة
الجتماعيــة بعــد أن أصــبح الجميــع يعبــدون إله ـا واحــدا ,ولكــن هــذا التغييــر لــم يكــن جــذريا حيــث بقــي
الصراع بين القديم والحديث فترة ل بأس بها (.)1

وان انتشــار المصــاهرة والــزواج فــي المجتمعــات اإلفريقيــة مــن دون تفرقــة أو تمييــز عنصــري جعــل
الكثي ــر م ــن األفارق ــة يفتخ ــرون بالنتم ــاء إل ــى النس ــب العرب ــي ,كم ــا قام ــت مجتمع ــات إفريقي ــة م ــا تـ ـزال
متمسكة بالهوية العربية اإلسالمية فـي قلـب القـارة اإلفريقيـة ,وأهـم مـا تميـز بـه المجتمـع فـي عهـد السـيد

ســعيد أنــه حصــر عــدد الزوجــات فــي أربــع بعــد أن كــان الرجــل مــنهم يتــزوج بــأي عــدد شــاء مــن النســاء
واهتم بـنظم الـزواج والبنـاء األسـري بشـكل عـام ,ورفـع مكانـة المـرأة وظهـر التجـانس واضـحا بـين الثقافـة

العربيــة اإلســالمية والتقاليــد اإلفريقيــة والــذي أدى إلــى ظهــور هويــة إســالمية قويــة علــى طــول الســاحل

اإلفريقي(.)2

كما تأثر المجتمع في شرق إفريقية بالتقاليد العربية اإلسالمية من ناحية اللبـاس ,فهـم يرتـدون الـزي
العربـي التقليــدي ,فالرجــال يلبســون ثوبـا طــويالا يســمونه "الدشداشــة" ,ويشـ ّـدون فوقــه نطاقـا ,وهــذه الكلمــة
عربيـة مـأخوذة مـن سـلطنة ُعمـان بحكـم العالقـة مـع شـرق إفريقيـة( ,)3وهـذه المالبـس تنتشـر فـي الخلــيج
ـدين
والجزيرة العربية .ومنهم من يرتـدي القفطـان والعبـاءة والنعـال ,وتلـبس النسـاء السـراويل الطويلـة ويرت َ

()1
()2
()3

 مايلز  ,الخليج بلدانه وقبائله  , ...ص . 360 المحذوري  ,زنجبار في عهد السيد سعيد بن سلطان  , ...ص . 194 العيدروس  ,السلطان سعيد والعالقات العربية اإلفريقية  , ...ص .5580

ـهن نســيج يشــبه الكوفيــة ,يعلوهــا ح ـزان
فوقهــا ثوبـا يتــدلّى إلــى الــركبتين يشـ ُـد ْد َن فوقــه نطاق ـا وعلــى رؤوسـ َ
كعقال الرجال ,ويصففن النقود الذهبية على رؤوسهن ويكثـرن مـن األسـاور والخـواتم والقالئـد والسالسـل

الذهبيـة التـي توضــع حـول العنــق وترخـى إلــى الوسـط وتختلـف أنـواع تلـك الحلــي مـن ذهبيــة إلـى فضــية
حسـب مركــز المـرأة الجتمــاعي ودخلهـا المــالي ,ويـزججن الحواجــب ويكحلـن العيــون ,ويصـبغن أيــديهن

بالحناء(.)1
وأرجلهن
ّ

العمانيات اللـواتي يلبسـن ويتـزين مـثلهن ,ويتجـولن نهـا ار لقضـاء لـوازم
وهناك تشابه كبير مع النساء ُ
ال للتنـزه واذا مـا
أما المخضـرمات كثيـرات التحجـب فـال يبـارحن منـازلهن نهـا ار ,ربمـا خـرجن لـي ا
مناز َ
لهنّ ,

لقيهن رج ٌل في الطريق وقف مختبئا رعاي اة لحرمتهن ,وهـذا دليـل علـى تـأثر نسـاء شـرق إفريقيـة بالنسـاء

()2
يتجنـبن الظهـور فـي الشـوارع نهـا ار؛ لـذلك يخـرجن فـي
العمانيات  .وتقول السـيدة سـالمة  " :إن النسـاء ّ
ُ
الصباح الباكر أو بعد حلول الظالم ,ولم تكن في أيامي في زنجبـار شـوارع مضـاءة فكـان علـى السـائر

فــي الطري ــق أن ي ــؤمن وس ــائل اإلض ــاءة ك ــالفوانيس الكبي ـرة الت ــي تف ــنن ف ــي ص ــنعها"( .)3ويـ ـزاول بع ــض

األفـراد فــي المنطقــة الســاحلية مهنــة التجــارة ,والــبعض اآلخــر يعمــل فــي السمس ـرة ,ويكتفــي الــبعض بمــا
يجنونــه مــن غــالت األرض ,أمــا فــي الــداخل فتــزرع النســاء الــذرة والبطاطــا ,وينســجن الحصــر وغيرهــا,

ويقضــي الرجــال أوقــاتهم فــي الصــيد والقــنص ,ويعتمــدون علــى النســاء فــي قضــاء ل ـوازم بيــوتهن وحــرث

أراضيهم(.)4

ب) -الثقافة واللغة
انتش ــرت الثقاف ــة العربي ــة اإلس ــالمية ف ــي ش ــرق إفريقي ــة م ــع بداي ــة الهجـ ـرات العربي ــة الت ــي جابه ــت
الثقافـات المحليـة الموروثــة للسـكان األصــليين ,وظهـرت مشـكلة المالءمــة بـين هــاتين الثقـافتين ,ونتجــت
عنهــا ثقافــة عربيــة إفريقيــة مشــتركة علــى الســاحل الشــرقي مــن إفريقيــة .وكــان العامــل األهــم فــي إظهــار

الصـلة بـين المنطقتـين الجزيـرة العربيـة وافريقيـة هــو شـدة التشـابه العرقـي واللغــوي والثقـافي بـين الشــعوب

الناطقة باللغات السامية القاطنـة فـي الجزيـرة العربيـة ,فقبـل ظهـور اإلسـالم اسـتقرت بعـض المجموعـات
اإلفريقي ــة الت ــي ه ــاجرت إل ــى الجزيـ ـرة العربي ــة ,وان ــدمجت ف ــي بوتق ــة القبائ ــل العربي ــة ع ــن طـ ـرق ال ــولء

والنتماء الكامل ,وبعد ظهور اإلسالم حمل العرب رسالتهم الجديـدة باتجـاه الغـرب إلـى إفريقيـة ,واتبعـوا
()1
()2
()3
()4

 حسن  ,انتشار اإلسالم في القارة اإلفريقية  ,ص . 208 السيدة سالمة بنت السيد سعيد  ,مذكرات أميرة عربية  ,ص . 135 السيدة سالمة  ,مذكرات أميرة عربية  ,ص . 209 حسن  ,انتشار اإلسالم في القارة اإلفريقية  ,ص . 21681

الطريــق نفســه الــذي ســلكه أجــدادهم مــن قــبلهم بهــدف التجــارة أو الهج ـرة ,وكــانوا فــي ذلــك يحملــون أهــم

مظهرين من مظاهر الثقافة ,هما  :اللغة العربية واإلسالم(.)1

وكان لنتشار اإلسالم أثر كبير في نشر اللغة العربية بين القبائل ,رغـم أن انتشـاره كـان بطيئـا فـي

ش ــرق إفريقي ــة ,وأك ــد الس ــير توم ــاس أرنول ــد بقول ــه  :إن الع ــرب ل ــم يعملـ ـوا عل ــى ص ــبغ ال ــبالد بالص ــبغة
اإلسـالمية  ,وان اإلسـالم لــم يقـم فــي شـرق إفريقيــة نتيجـة فــتح أو توسـع عســكري ,وانمـا الــذين قـاموا بــه
في الغالب جماعات من التجار العرب كانت تعنيهم التجارة أكثر مما يعنيهم اإلسالم(.)2

فل ــم يك ــن ال ــدين ه ــو العام ــل الوحي ــد ال ــذي أس ــهم ف ــي انتش ــار اللغ ــة العربي ــة ودلي ــل ذل ــك أن ال ــدين

اإلســالمي ظهــر بــين شــعوب إفريقيــة ,ولــم تكــن اللغــة العربيــة معروفــة عنــد تلــك الشــعوب؛ وانمــا هنــاك
عوامل أخرى مثل التقارب الكبيـر فـي المظـاهر اللفظيـة والنحويـة بـين بعـض اللهجـات واللغـات المحليـة
اإلفريقية ,وكان  %20من مصـطلحات اللغـة السـاحلية التـي تسـتخدمها دول شـرق إفريقيـة حاليـا مثـل "

تنزانيــا – كينيــا – أوغنــدا – زائيــر" مــأخوذة مــن اللغــة العربيــة( .)3وانتشــرت اللغــة الس ـواحلية علــى طــول
السـاحل الشـرقي إلفريقيــة ,وهـي خيــر مثـال علــى تـأثر العالقـات العربيــة -اإلفريقيـة فــي الثقافـة واللغــة ,
والــدليل علــى عمــق هــذه العالقــات وأثرهــا فــي المجتمــع اإلفريقــي الشــرقي اللغــة الس ـواحلية والتــي هــي
نتاج لختالط المهاجرين العرب بدماء البانتو ولغاتهم.
وت ــزوج الع ــرب م ــن نس ــاء الب ــانتو الزنجي ــات ون ــتج ع ــن ذل ــك األم ــة السـ ـواحلية الت ــي تكلم ــت اللغ ــة

السـ ـواحلية ,وانتش ــرت ب ــين الس ــكان األص ــليين مث ــل  :ال ــديجو  ,الب ــاو ,الج ــال ,وأص ــبحت لغ ــة التج ــارة

والمعـامالت التجاريـة والماليــة( .)4وتميـزت اللغــة السـواحلية برقتهـا فــي تطـرب الســامع ,وجـاءت حركاتهــا
عد هـذه اللغـة حاليـا اللغـة
من اللغة العربية ,واستمدت بعض التعبيرات من اللغتين الفارسية والهندية ,وتُ ّ
الرسمية القومية في ساحل شرق إفريقيا.
كما كتبوا باألبجدية العربية حتى منتصف القرن التاسع عشر ,لكن السـتعمار األوربـي قـام بتغييـر
حروفهــا مــن العربيــة إلــى الالتينيــة ,لكــن مــاتزال بعــض المعــامالت التجاريــة والصــكوك الشــرعية لــدى

()1

 -هدى سليم عبد الباقي  ,الروابط بين العرب واألفارقة السود واألمريكيين السود  ,دار المروج  ,بيروت 1986م

 ,ص . 24
()2

 -العيدروس  ,السلطان سعيد والعالقات العربية اإلفريقية  , ...ص  . 65و السيار ,دولة اليعاربة  , ...ص
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 عصام محسن الجبوري  ,العالقات العربية اإلفريقية  ,و ازرة الثقافة واإلعالم  ,بغداد 1981م  ,ص .51 عبد الباقي  ,الروابط بين العرب واألفارقة السود واألمريكيين السود  , ...ص . 2582

أهــالي شــرق إفريقيــة مكتوبــة باألبجديــة العربيــة ( .)1وهنــاك نــوع آخــر مــن التشــابه بــين الشــرق اإلفريقــي
والحضارة العربيـة اإلسـالمية ,لسـيما فـي المناصـب والمصـطلحات اإلداريـة ونظـم ملكيـة األرض ,لكـن

المس ـتعمرين األوربيــين فتّت ـوا الدولــة العربيــة اإلســالمية فــي شــرق إفريقيــة بعــد أن أخضــعوها لســيطرتهم,
وشــجعوا الــنظم والتقاليــد المحليــة ونفــوذ زعمــاء القبائــل ,وهــذه السياســة تهــدف إلــى تمزيــق وحــدتهم ,لكــن
هذه األحداث دفعتهم للتمسك والدفاع عن بقائهم وثقافتهم العربية اإلفريقية الموروثة المشتركة(.)2

وكــان التــأثير الثقــافي متبــادل  ,مثلمــا أثــرت الثقافــة العربيــة فــي شــعوب شــرق إفريقيــة ,كــان هنــاك

تأثير من إفريقيـة علـى الثقافـة العربيـة وحضـارتها ,وظه َـر العدي ُـد مـن المصـطلحات المـأخوذة مـن شـرق
وعمــان واإلمـارات العربيــة ,وأحيانـا فــي دول
إفريقيــة فــي األوســاط المحليــة العربيــة ,كســاحل حضــرموت ُ

الخليج العربي كلها .وكذلك في الفن فهناك الكثيـر مـن األغـاني والرقصـات الشـعبية فـي منطقـة الخلـيج

يتوضــح لنــا مــدى التــأثير المتبــادل بــين الثقافــة العربيــة اإلســالمية فــي
مــأخوذة مــن شــرق إفريقيــة .وذلــك
ّ
الخليج والجزيرة العربية وشرق إفريقية كمـا توضـحت األسـباب التـي جعلـت الشـعوب تتقبـل فكـرة التمـازج
بــين البلــدين ,وبقيــت اللغــات والثقافــات الوطنيــة للســكان األصــليين إلــى جانــب الق ـرآن .وهــذا دليــل علــى
انتشــار روح التســامح العربــي اإلســالمي الحضــاري فــي التعــايش والنــدماج باألفارقــة ومعــاملتهم بــاللين

واللطــف ,ممــا جعــل الشــعوب اإلفريقيــة تنظــر إلــى الــدين اإلســالمي وحضــارته كمنقــذ لهــا مــن الجهــل

والظالم ,والى القرآن الكريم كمنظم لجوانب الحياة المختلفة (.)3

 .5نشاط البعثات التبشيرية في شرقي إفريقية بين عامي 1856 – 1840م
أقــام العــرب والفــرس مســتوطنات فــي شــرقي إفريقيــة امتــدت علــى مســاحات واســعة ,ولــم يكــن هــدف
أولئك المهاجرين التبشير بالدين اإلسالمي ,بل كـان هـدفهم العثـور علـى ملجـأ آمـن مـن جهـة ,والتجـارة

مــن جهــة أخــرى( .)4وكــان اعتنــاق األفارقــة للــدين اإلســالمي؛ نتيجــة للعالقــة الوثيقــة التــي نشــأت بيــنهم
وبــين ضــيوفهم المهــاجرين ,وبحكــم الــزواج والمت ـزاج بــين الطــرفين ,الــذي بــدأ منــذ قــرون واســتمر فــي
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 -ذياب  ,أحمد ابراهيم  ,لمحات من التاريخ اإلفريقي الحديث  ,دار المريخ  ,الرياض 1981م  ,ص .73
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 -الجبوري  ,العالقات العربية اإلفريقية  ,ص .53
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 -الجبوري  ,العالقات العربية اإلفريقية  ,ص .51

 -مايلز  ,الخليج بلدانه وقبائله  ,ص  . 86وانظر  :أرنولد ويلسن  ,الخليج العربي  ,ترجمة  :محمد أمين عبد

اهلل  ,نشر و ازرة التراث القومي والثقافة في سلطنة ُعمان 1405هـ 1985 /م  ,ص .104
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القــرن الثــامن عشــر مــع الســتيطان الــدائم للمســلمين القــادمين مــن الجزي ـرة العربيــة وشــيراز .والعامــل
الــذي ســاعد علــى الــدخول فــي الــدين اإلســالمي هــو تلــك الــروابط األخويــة بــين الشــي ارزيين والعــرب مــن

ناحيــة ,وبــين ســكان شــرقي إفريقيــة مــن جهــة أخــرى ,وهــي روابــط اجتماعيــة وثقافيــة قامــت منــذ زمــن
طويل .كما انتشرت المسيحية فـي شـرقي إفريقيـة مـن خـالل فـتح هـذه المنـاطق علـى يـد األوربيـين ,كمـا
ارتــبط نشــاط البعثــات التبشــيرية المســيحية بالقصــة الكاملــة لفــتح إفريقيــة الســتوائية وتطورهــا فــي القــرن
التاسع عشر والجزء األكبر من حركـة الكشـوف فـي المنـاطق الداخليـة كـان علـى يـد مبشـرين مسـيحيين

أســهموا بشــكل كبيــر فــي وقــف تجــارة الرقيــق( .)1والــدليل علــى الديمقراطيــة الكاملــة فــي الــدين اإلســالمي
هو التسهيالت التي ق ّـدمها السـيد سـعيد سـلطان زنجبـار للبعثـات المسـيحية رغـم أنـه مسـلم ,فاإلسـالم ل
يتــدخل فــي شــؤون أيــة ديانــة أخــرى؛ بــل يحتــرم الــديانات جميعهــا ,قــال تعــالى ":ل إك ـراه فــي الــدين ",
واتبــع الســيد ســعيد تعــاليم اإلســالم فــي تقــديم المســاعدات والتســهيالت للبعثــات المســيحية التــي دخلــت

عمـا إذا كـان مخطئـا أو مصـيبا .ومـن البعثـات التبشـيرية
ُعمان ,فتصرف عـن حسـن نيـة بغـض النظـر ّ
التي ُع ِرفت بنشاطها الزائد في شرقي إفريقية :
ُسســت هــذه الجمعيــة فــي عــام 1799م للعمــل فــي إفريقيــة والشــرق,
 -1جمعيــة التبشــير الكنســية :أ ّ
وفــي عــام 1840م أ ِ
لتقصــي الحقــائق والتعـ ّـرف إلــى
ُرســل الــدكتور كرامبــف إلــى الحبشــة فــي بعثــة
ّ
أوضــاع المنطقــة واذا مــن الممكــن التبشــير بالــدين المســيحي فــي هــذه الــبالد ,وكان ـت نتــائج رحلتــه
بعــدم نجــاح التبشــير هنــاك فــي ذلــك الحــين ,وغــادر الحبشــة إلــى زنجبــار فــي عــام 1844م حيــث
أكرمــه القنصــل البريطــاني همرتــون وقدمــه للســيد ســعيد .وقــد شــرح كرامبــف للســيد ســعيد أنــه يرغــب
الستيطان فـي ممباسـة مـن أجـل تحويـل السـكان إلـى المسـيحية ,فسـمح لـه السـلطان بـذلك ,وسـلمه

رســالة توصــية للحــاكم العربــي فــي الســاحل( .)2وفــي العــام نفســه أبحــر كرامبــف إلــى ممباســة ,وبــدأ
عمله في نشر المسيحية بين القبائل ,لكن البيئة المحلية لم تكـن مهيـأة لـه ولعائلتـه ,فخـالل بضـعة

ولمــا توفيــت زوجتــه
شــهور مــن إقامتــه هنــاك فقــد زوجتــه وطفلــه ,بينمــا أُصــيب هــو بمــرض خطيــرّ ,


شيراز  :مدينة من المدن اإليرانية الكبيرة ,وهي مركز محافظة فارس وهي موجودة في منطقة جبال زاغروس  ,وهي

المركز القتصادي لجنوب إيران ,تتميز بتفوقها العلمي ,فتحها أبو موسى األشعري وعثمان بن أبي العاص في أواخر

أيام خالفة عثمان ,اشتهرت بخمرها وسجادها  .انظر :الخوند  ,الموسوعة التاريخية الجغرافية ,ج , 4ص .204
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 قاسم  ,دولة بوسعيد في ُعمان وشرقي إفريقيا  ,ص . 218Coupland , East Africa and Its Invaders , p . 390.
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حضر حـاكم ممباسـة وغيـره مـن المسـلمين ,المسـيحيين جنازتهـا إك ارمـا لـه .ولـم تثـبط تلـك األحـداث

من همته ,واستمر في عملـه ,وفـي عـام 1846م لحـق بـه صـديقه القـس جـون ريبمـان ,وأقامـا مقـ ار

للبعثة في قرية راباي( ,)1ومازالت كنيسة راباي موجودة حتى اليوم.
 -2البعثة الجامعية لوسط إفريقية :

وجههُ الدكتور ليفنجتون إلى جـامعتي أوكسـفورد وكامبربـدج ,وفـي
أُ ّسست في عام 1856م نتيجة لنداء ّ
البداية أوصت البعثة بالعمل في إقليم نهـر شـبري بقيـادة األسـقف مـاكنزي ,لكـن لـم يكـن اختيـار المكـان
مناســبا بســبب الطبيعــة القاســية هنــاك ,حيــث تــوفي مــاكنزي ومعظــم مســاعديه فــي العــام األول مــن بــدء

وقرر َخلَفهُ األسقف توزر الذي وصـل إلـى نهـر شـيري عـام 1863م وقـف العمـل هنـاك لفتـرة
نشاطهمّ ,
ونقــل المقــر إلــى زنجبــار بعــد أن تأكــد مــن أن مركــز زنجبــار المتوســط علــى الســاحل الشــرقي يمكــن أن

يجعـل منهــا نقطــة مركــز إنطـال ق
ق للعمــل وتحقيــق اإلنجــازات فــي الـداخل( ,)2ووصــل األســقف تــوزر إلــى
ل جيـدا ,وبعـدها اتفـق مـع السـيد ماجـد بـن
زنجبار في عـام 1864م واسـتقبله القنصـل البريطـاني اسـتقبا ا
زود
الســيد ســعيد علــى تزويــد البعثــة بمبنــى كبيــر مواجــه للبحــر فــي شــانجاني فــي وســط زنجبــار ,كمــا ّ

الســلطان األس ــقف تــوزر بخمس ــة مــن الص ــبية الــذين ك ــانوا عبيــدا وح ـ ّـرروا ليســاعدوه ف ــي أداء مهمت ــه,
وبهـؤلء الصـبية وغيـرهم ممـن انضـموا إليـه اسـتطاع تـوزر أن ينجـز عملـه بتعلـيمهم وأصـبحوا فيمـا بعــد
مدرســين وقساوســة ,وبعــد ذلــك وفــي عــام 1865م اشــترى تــوزر مقاطعــة فــي كيونجــاني وهــي مدينــة ل

تبعــد كثي ـ ار عــن مدينــة زنجبــار ,وبعــد فت ـرة اشــترى أرض ـا أخــرى فــي مبــويني إلــى الجنــوب مــن المدينــة,
ِ
يمض وقت طويـل حتـى أنشـئت قريـة فـي هـذا الموقـع
واستخدمها إلقامة الوافدين الجدد إلى البعثة ,ولم
تم تحريرهم( ,)3ومن هذه المنطقة انتشرت المسيحية إلى الداخل حتى وسط إفريقية.
للعبيد الذين ّ

 -3بعثـة الـروح :تتبـع هـذه البعثـة للكنيســة الرومانيـة الكاثوليكيـة ,وقـد أسسـها الـدكتور أمانـد مانيوينــت,
وأسقف سانت دينس الذي أرسـل نائبـه العـام إلـى زنجبـار عـام 1860م ,وعنـد وصـوله إلـى زنجبـار
قــام هــو ومرافقــوه بزيــارة الســيد ماجــد ,وأبلغــوه بــأنهم سيمارســون أعمــال التم ـريض لمســاعدة الفق ـراء
وتعليمهم ,حيث لقوا من السـيد ماجـد ترحيبـا كبيـ ار وق ّـدم لهـم التسـهيالت ,وأعـرب لهـم فـي أن يكـون
فــي عملهــم خيـ ار وبركــة لشــعبه .وتـ ّـم إنشــاء مستشــفيين بفضــل جهــود البعثــات ,واحــدة كانــت للبحــارة

()1
()2

 المعمري ُ ,عمان وشرقي إفريقية  ,ترجمة  :محمد أمين عبداهلل  ,ص . 105 لوريمر  ,دليل الخليج  ,ج , 2ص .734R. Burton , Zanzibar , City , Island and Coast , vol . 1 , London , 1872 , p , 34

وانظر :المعمري ُ ,عمان وشرقي إفريقيا  ,ترجمة :محمد أمين عبداهلل  ,ص 106
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)(3

األوربيين واألخرى لألفارقة ومدرسة أوليـة ,ومدرسـة صـناعية ,ومـن هنـا انتشـر عملهـم إلـى الـداخل

ولقي اهتماما كبي ار(.)1

 -4بعثــة األصــدقاء الصــناعية ( بيمبــا)  :كــان الهــدف منهــا هــو مكافحــة تجــارة الـ ّـرق ,وســميت بهــذا
الســم؛ ألنهــا آمنــت بــأن أفضــل طريقــة للــتخلص مــن الــرق هــو تحويــل العبيــد إلــى م ـواطنين يمكــن
الستفادة منهم في أعمال عديدة ,وكان على رأس هذه البعثة تيـودور بيـرت الـذي وصـل إلـى بيمبـا

عام 1897م قبل صدور المرسوم القانوني القاضي بإلغاء الرق ببضعة أشهر(.)2

وتبــين أن البعثــات التبشــيرية قــد لقــت رعايــة واســعة مــن ســلطان زنجبــار الســيد ســعيد بــن ســلطان
وأولده مـن بعــده ,وقــدم لهــم العديـد مــن المســاعدات والتســهيالت ,وعلــى الـرغم مــن هــذا كلــه أطلقـوا
ـالرق ويمــارس
علــى اإلســالم فيمــا بعــد أنــه عــدو المصــالح األوربيــة فــي الشــرق وأنــه ي ـربط العربــي بـ ّ
أدت دو ار متميـ از فـي إحيـاء دولتـه فـي
الستغالل .وان اإلنجازات جميعها التي قام بهـا السـيد سـعيد ّ

زنجبار من الناحية السياسية والقتصادية والجتماعيـة وفتحـت المجـال واسـعا أمـام توطيـد عالقاتـه
الخارجية دوليا واقليميا وتوقيعه للعديد من المعاهدات التجارية التي تضمن لـه سـالمة دولتـه ,وهـذا
ما سيتم توضيحه بدراسة مفصلة في الفصل الثالث .

( - )1السالمي ,عبد اهلل  ,عساف  ,ناجي ُ ,عمان تاريخ يتكلم  ,ص  . 132و المعمري ُ ,عمان وشرقي إفريقية ,
ص .106
()2

 -قاسم  ,الدوافع السياسية برحالت األوروبيين إلى نجد والحجاز  , ....ص  . 98و قاسم  ,دولة بوسعيد في

ُعمان وشرقي إفريقيا ,ص . 218
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الفصل الــــثالث

عالقات السيد سعيد بن سلطان

الدولية واإلقليمية خالل فترتي حكمه
1833 -1806م و 1856-1833م
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مدخل:

تعاظمــت قــوة ومســاهمة الدولــة البوســعيدية منــذ بــدايتها فــي النصــف الثــاني مــن القــرن الثــامن

عشــر المــيالدي ,واســتمرت متطــورة رغــم الصــعوبات والعث ـرات التــي مــرت بهــا ,ومثلهــا مثــل أيــة دولــة

أخــرى واجهــت العديــد مــن التحــديات الداخليــة والهجــوم الخــارجي مــن القــوى األجنبيــة األوربيــة  ,لكنهــا
اسـتطاعت أن تبقـى صـامدة ,وحققـت العديـد مـن النتصـارات بفضـل قوتهـا ووحـدتها الوطنيـة والتواصــل
مــع القــوى األجنبيــة التــي تهــدف إلــى الســالم  ,وأكــدت المصــادر العربيــة واألوربيــة علــى أن الفت ـرة التــي

حكـم بهـا البوسـعيد تميـزت بالزدهـار الشـديد ,واســتمرت ثمـانين عامـا علـى هـذه الـوتيرة وسـبق أن ذكرنــا

العمـانيون رصـيدا
أن العامل األهم لهذا التطور هو المهـارة والخبـرة المالحيـة والتجاريـة ,حيـث اكتسـب ُ
ويعـ ّـد ذلــك محصــلة لألحــداث الجاريــة
ضــخما مــن التجربــة خاصــة فــي عهــد الســيد ســعيد بــن ســلطانُ ,
داخل الدولة البوسعيدية وعالقاتها الخارجية(.)1

تطلّعت ُعمان إلى توطيد عالقاتها فـي الخـارج منـذ عهـد مؤسسـها السـيد أحمـد بـن سـعيد الـذي
ال عـن التحـديات الخارجيـة التـي
واجه العديد مـن الصـعوبات نتيجـة الصـراعات والفوضـى الداخليـة فضـ ا
ل يمكــن تجاهله ــا ,فف ــي ش ــرق إفريقي ــة ظه ــرت النزع ــات النفص ــالية عن ــد بع ــض ال ــولة الت ــابعين لدول ــة

اليعاربة حيث استغلوا سقوط الدولة ,وأعلنوا انفصالهم التـام وتكـوين دولـة تابعـة لهـم ,والـدليل علـى ذلـك
العمانيـة ,ليحـافظ علـى ممباسـة
ما قام به محمد بن عثمان المزروعي الـذي أعلـن اسـتقالله عـن الدولـة ُ

التي كانت تخضـع لحكمـه ,وما ازلـت علـى ولئهـا لدولـة اليعاربـة حتـى سـقطت ول يعنـي ذلـك أن تسـتمر

لعمــان بعــد ســقوط األس ـرة الحاكمــة  ,فأصــبح الوضــع خطي ـ ار أمــام مؤســس الدولــة البوســعيدية,
تبعيتهــا ُ
حيــث ل يمكــن تجاهلــه فبــدأ الص ـراع بينــه وبــين آل المزروعــي ,ولجــأ إلــى حـ ّـل الخــالف بالعقــل ليمنــع

انفصـال ممباسـة عـن دائـرة حكمـه ,لكنـه فشـل فــي ذلـك بعـد نجـاح علــي بـن عثمـان المزروعـي باغتيــال

والي اإلمام سيف بن خلف الـذي وصـل إلـى ممباسـة ليقنـع آل المزروعـي بـأنهم خـارجون عـن اإلمـام ,
()2

فبقيت ممباسة تحت سيطرة المزارعة

.

أم ــا ع ــن عالق ــة األسـ ـرة البوس ــعيدية م ــع الف ــرس ,فتمي ــزت بالتن ــافس م ــن أج ــل الحص ــول عل ــى
العمانيــة ,كمــا واجــه
الســيادة البحريــة  ,فســعى الفــرس خــالل فت ـرات مختلفــة إلــى تحجــيم القــوة البحريــة ُ
األســطول الفارســي العديــد مــن المشــكالت ,منهــا :اعتمــاده علــى المســاعدات األجنبيــة فــي بنائــه وعــدم

( - )1المغيري  ,جهينة األخبار  , ...ص  . 85و اآلزكوي  ,تاريخ ُعمان المقتبس من كتاب كشف الغمة , ...
ص . 109
()2

 غباش ُ ,عمان الديمقراطية اإلسالمية تقاليد اإلمامة  , ...ص 164 – 16388

وجــود الخب ـرة البحريــة فــي فــن المالحــة( ,)1ممــا دفــع الفــرس إلــى الســتعانة بالبحــارة العــرب لقيــادة هــذا
األســطول ,وكــان ذلــك فــي عهــد نــادر شــاه وبعــد وفاتــه خلفــه علــى الحكــم ك ـريم خــان زنــد الــذي حــاول

السير على نهج نادر شاه التوسعي في الخليج العربي ,لذلك بدأ كريم خان بم ارسـلة اإلمـام أحمـد طالبـا

منه دفع الجزية السنوية واثقا من تبعية ُعمان إلى الفـرس  ,لكـن اإلمـام أحمـد رفـض المطالـب الفارسـية
كرجــل سياســة متمــرس واعي ـا كيفيــة مخاطبــة التطلعــات واألطمــاع الســتعمارية وذلــك بــرفض المطالــب
الفارسـية بشـكل كامــل  ,ولجـأ اإلمـام إلــى اسـتخدام القـوة ,وتحــالف مـع خصـوم الفــرس ,وخاصـة األتـراك

لعمـان مركزهـا القـوي فـي منطقـة
بسبب ضعف الفـرس بعـد وفـاة كـريم خـان  ,وأحـرز نصـ ار كبيـ ار وأعـاد ُ
فيتبــين مــن ذلــك أن العالقــة بــين الدولــة البــو ســعيدية وفــارس عالقــة عدائيــة مــن قبــل
الخلــيج العربــي ّ ,
الفرس الذين كانوا يطمعون بخيرات ُعمان؛ وخاصة بعد القوة البحريـة التـي امتلكتهـا  ,وسـتظهر عالقـة
الفــرس بالدولــة البوســعيدية فــي عهــد الســيد ســعيد بــن ســلطان بــين عــامي 1848 – 1830م فــي فق ـرة
()2

لحقة

.

العمانيــة مــع شـرق إفريقيــة والدولــة الفارسـية كونــت ُعمــان فـي عهــد حكــام
فضـ ا
ال عــن العالقـات ُ
البوسعيد مجموعة من العالقات مع دول أوربـة وخاصـة مـع فرنسـا وبريطانيـا فـي عهـد اإلمـام أحمـد بـن
سعيد واإلمام سعيد بن سلطان  ,وكان الصراع الدولي فـي هـذه الفتـرة يتمحـور حـول الصـراع للحصـول
علــى منــاطق النفــوذ والمتيــازات  ,حيــث قــام الص ـراع بــين فرنســا وبريطانيــا حــول ُعمــان ذات الموقــع
الس ــتراتيجي المتمي ــز  ,ومحاول ــة ك ــل منه ــا ض ــمها إل ــى من ــاطق نفوذه ــا  ,ومن ــذ بداي ــة ظه ــور الدول ــة

لعمــان ارتكــزت علــى مبــدأ الحيــاد وتميــزت
البوســعيدية قــام مؤسســها اإلمــام أحمــد برســم سياســة خارجيــة ُ
العالقة الفرنسية البريطانية بالستقرار  ,لكن هذا الستقرار تعـرض لـبعض الهـزات وخاصـة بعـد نشـوب
حرب السنوات السبع )1763 –1756م( بـين البلـدين حيـث حـدث فـي هـذه الفتـرة نـوعٌ مـن الضـطراب
العمانية(.)3
على السواحل ُ

العمانيــة حيــث كانــت
وفــي جزي ـرة موريشــيوس الفرنســية كانــت أولــى ب ـوادر العالقــات الفرنســية ُ

محملــة بالســكر وتعــود بالســمك المملــح والــبن .ونتيجــة التطــورات التجاريــة بــين
الســفن ُ
العمانيــة تــذهب ّ
()1
وعمان و الدولة السعودية , ...
 اآلزكوي  ,كشف الغمة  , ...ص  . 113أيضا  :عبد اهلل  ,إمارات الساحل ُص . 82

()2
وعمان والدولة السعودية  , ...ص  . 83 – 82أيضا  :السالمي  ,تحفة األعيان
 عبد اهلل  ,إمارات الساحل ُ , ...ج , 2ص . 128

( - )3السيابي ُ ,عمان عبر التاريخ  ,ج , 4ص  . 154و عبد اهلل بن حميد السالمي  ,تحفة األعيان , ...
. 139
89

ص

ُعمان والمستعمرات الفرنسية في المحيط الهندي في تلـك الفتـرة أبـدى اإلمـام أحمـد بـن سـعيد رغبتـه فـي
أن ينشئ الفرنسيون وكالة تجارية في ميناء مسقط دون مقابل(.)1
العمانيــة البريطانيــة عنــدما نزلــت حملــة
أمــا علــى الصــعيد البريطــاني ,فبــدأت ب ـوادر العالقــات ُ

نابليون بونابرت علـى مصـر ,واسـتهدفت اإلنكليـز فـي الهنـد  ,فـرأت شـركة الهنـد الشـرقية البريطانيـة أن
تبرم اتفاقية مع سلطان بن أحمد نصت على أن يسمح سـلطان مسـقط لإلنكليـز بإنشـاء قاعـدة عسـكرية

فــي بنــدر عبــاس( .)2ووقعــت بريطانيــة العديــد مــن المعاهــدات لتــدعيم نفوذهــا فــي مســقط كمعاهــدة منــع

تجارة الرقيق 1802م ومعاهـدة تجاريـة  1839م ,ونـتج عـن تلـك المعاهـدتين رغبـة فرنسـا فـي الحصـول
()3

عل ــى امتي ــازات مماثل ــة

العماني ــة البريطاني ــة ف ــي عه ــد الس ــيد س ــعيد ب ــن
 ,وس ــيتم توض ــيح العالق ــات ُ

سلطان في فقـرة لحقـة  .فمـن خـالل مـا سـبق ت ّـم عـرض توضـيح مـوجز عـن كيفيـة انفتـاح ُعمـان علـى
العمانيــة الدوليــة فــي عهــد الســيد
الخــارج فــي عهــد أس ـرة البوســعيد قبــل الــدخول فــي تفاصــيل العالقــات ُ
سعيد بن سلطان .

أولا – عالقاته الخارجية الدولية:

 -1عالقة السيد سعيد بن سلطان مع الوليات المتحدة األمريكية 1850 – 1833
أدت الوليات المتحدة األمريكية دو ار كبيـ ار علـى مسـرح األحـداث فـي الخلـيج ,وأقامـت عالقـات
ّ

ودية متينة مع السيد سعيد تم ّكنت من خاللها أن تنافس الدول األجنبيـة فـي المجـال التجـاري( ,)4وامتـد
النشــاط التجــاري األمريكــي فــي بلــدان الشــرق بشــكل واســع بعــد قيــام الجمهوريــة األمريكيــة ونهايــة حــرب

امتدت السفن األمريكيـة فـي رحالتهـا الواسـعة حتـى وصـلت كـانتون وغيرهـا
الستقالل 1789م  ,حيث ّ
مــن م ـوانئ الشــرق األقصــى والمحــيط الهنــدي ,وكانــت تنقــل الــبن مــن مســقط وجنــوب الجزي ـرة العربيــة
والحريـر مـن الصـين  ,فوصـلت التجـارة األمريكيـة إلـى أوج قوتهـا وازدهارهـا فـي الشـرق فـي نهايـة القـرن
الثامن عشر لكن هناك عامالن أعاقا التجارة األمريكية وتطورها ,هما :

()1

 -لوريمر  ,دليل الخليج  ,القسم التاريخي  ,ج , 2ص .669 – 668

()2

 -مايلز  ,الخليج بلدانه وقبائله  ,ص  . 228لوريمر ,القسم التاريخي  ,ج ,2ص . 647 – 645

()4

 -لوريمر  ,القسم التاريخي  ,ج ,2ص .728

( - )3جيران ُ ,عمان منذ عام  1856مسي ار ومصي ار  ,ص  . 101و لوريمر  ,القسم التاريخي  ,ج ,2ص – 680
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 -1نشــوب الثــورة الفرنســية وحــروب نــابليون بونــابرت 1815 – 1793م ومــا نــتج عنهــا مــن
سياسة الحصار القاري ,وتطبيق بريطانيا لسياسة الحصار البحري. 

 -2نشوب الحرب اإلنكليزية  -األمريكيـة  1815 -1812م .لكـن مـا كـادت أن تنتهـي هـذه

الحروب حتى استعادت التجارة األمريكية مركزها وأهميتها(.)1

وحسب مـا أكـده أحـد التجـار األمـريكيين ,ويـدعى إدمونـد روبـرتس ,أنـه واجـه الكثيـر مـن المتاعـب
في زنجبـار ,منهـا  :تـأخير المعـامالت التجاريـة ,وهـذا مـا كـان يـدعو إلـى السـخط والقسـوة فـي التعامـل
مــع التجــار األم ـريكيين بعكــس معاملــة التجــار اإلنكليــز الــذين تـ ّـم إعفــاؤهم مــن دفــع عمــولت باهظــة أو
رســوم مينــاء ,وهــذا مــا دفــع التــاجر األمريكــي يعبــر عــن اســتيائه فــي الحتجــاج الــذي كتبــه إلــى الســيد

ســعيد ,وكانــت اإلجابــة عنــه أنــه يمكنــه التغلــب علــى هــذه الصــعاب بعقــد معاهــدة تجاريــة بــين ُعمــان

والوليـات المتحـدة األمريكيــة( ,)2وعـاد روبـرتس إلـى الوليـات المتحــدة األمريكيـة وعــرض علـى الحكومــة
فرحبـت الحكومـة األمريكيـة بهـذا القتـراح ,وت ّـم تكليـف الـرئيس األمريكـي
موقف السيد سـعيد واقت ارحـه ّ ,
أنــدرو جاكســون مفوض ـا عنهــا فــي توقيــع هــذه المعاهــدة واإلش ـراف عليهــا حيــث تـ ّـم توقيعهــا 1833م,

وكان ــت أول ــى المعاهـ ــدات الت ــي ُوّقعـ ــت م ــع دولـ ــة أجنبي ــة علـ ــى أرض زنجب ــار ,وكانـ ــت قاع ــدة رئيسـ ــة
للمعاهـدتين اللتـين وّقعهمـا الســيد سـعيد لحقـا مـع بريطانيــا فـي عـام 1839م  ,ومـع فرنســا 1844م(.)3

ي العدي ــد م ــن التع ــديالت ع ــام 1835م عل ــى المعاه ــدة األمريكي ــة قب ــل اتخ ــاذ وض ــعها النه ــائي,
وأُج ــر َ
أسس ــت الحكوم ــة األمريكي ــة قنص ــلية له ــا ف ــي زنجب ــار عين ــت عليه ــا أح ــد التج ــار
وبع ــدها بع ــام واح ــد ّ



الحصار البحري :هو نظام السياسة الخارجية الذي اتبعه نابليون بونابرت في صراحه ضد بريطانيا وأيرلندا أثناء

حروبه ,واغالق الموانئ األوربية في وجه التجارة من والى بريطانيا على نحو ما أعلن نابليون عام 1806م .مايلز,
الخليج بلدانه وقبائله ,ص .143
Coupland , East Africa and Its Invaders , pp. 362 – 363.

)(1

1-

وانظر  :عبد العزيز عبد الغني إبراهيم :حكومة الهند البريطانية واإلدارة في الخليج العربي  ,دار المريخ  ,الرياض ,
ط1981 ,1م  ,ص .118
 إدموند روبرتس :أحد التجار األمريكيين  ,أرسلته الحكومة األمريكية إلى ُعمان والتقى بالسيد سعيد للنظر في
الوسائل التي يمكن للوليات المتحدة األمريكية أن تزيد بها حجم تجارتها على طريق الهند .عبد العزيز عبد الغني ,
روايات غربية عن رحالت في شبه الجزيرة العربية  ,ج ,3ط ,1ص .25

()2
العمانية األمريكية بين الحربين العالميتين 1939 - 1919م  ,القاهرة
 منسي  ,عبد اهلل سراج  ,العالقات ُ1986م  ,ص 15و . 19
()3

العمانية األمريكية , ...ص . 12
 منسي  ,العالقات ُ91

األمريكيين يدعى ريتشارد واترز( )1واستمرت هـذه المعاهـدة حتـى عـام 1859م ,وت ّـم اسـتبدالها بمعاهـدة
جدي ــدة لتقويـــة العالقـــات بـ ــين الطـــرفين  ,وكانـــت معاه ــدة 1833م عبـــارة عـــن معاهـــدة مـ ــودة وتقويـ ــة
الصــداقة والتجــارة بــين مس ــقط والوليــات المتحــدة األمريكي ــة ,وكــان يأمــل الســيد س ــعيد مــن ج ـراء ذل ــك

الحصول على مساعدة أمريكية لتقوية مركزه داخل ُعمان ,ونصت المعاهدة على ما يأتي :
 -1حريــة التجــارة لرعايــا البل ــدين ,واســتمرار العالقــات الوديــة ,وتمت ــع الوليــات المتحــدة األمريكي ــة
بالمميزات التجارية كافة التي تمنح ألول دولة بالرعاية.
ـض الص ـراعات بــين الرعايــا
 -2تعيــين قناصــل أمـريكيين يســتقرون فــي م ـوانئ الســلطنة ,ويتولّــون فـ ّ
األم ـريكيين واحالــة ممتلكــات مــن يمــوت م ــنهم إلــى ممتلكــات الســلطان  ,حيــث حصــلوا عل ــى
حماية تم ّكنهم من مباشرة المهام واألعباء الملقاة علـى عـاتقهم ,واذا حـدثت مخالفـة مـن أحـدهم

لهـ ــذه الق ـ ـوانين يجـ ــب علـ ــى السـ ــلطان أن ي ارسـ ــل ال ـ ـرئيس األمريكـ ــي لسـ ــحب القنصـ ــل وتعيـ ــين

غيره(.)2

واس ــتفاد الطرف ــان م ــن توقي ــع ه ــذه المعاه ــدة ,حي ــث ب ــدأت الولي ــات المتح ــدة األمريكي ــة تتوس ــع ف ــي
أمالك السيد سعيد في زنجبار ونشطت تجارتها مقارنة بالـدول األجنبيـة األخـرى .ففـي عـام 1833م لـم

يكن سوى أربعة تجـار بريطـانيين مقابـل تسـعة مـن التجـار األمـريكيين ,واسـتفاد السـيد كثيـ ار مـن النشـاط

األمريكي والتجارة األمريكية التي عادت عليه بدخل وافر( .)3وكان السيد سـعيد حريصـا علـى العالقـات

القتصــادية بين ــه وب ــين الوليــات المتح ــدة األمريكي ــة .ففــي ع ــام 1840م أرس ــل إحــدى س ــفنه الشـ ـراعية
()4

الكبرى المسماة بالسلطانة

تحمـل البضـائع اإلفريقيـة حيـث وصـلت إلـى مينـاء نيويـورك فـي  13إبريـل

العمــانيين يــدعى الحــاج أحمــد بــن نعمــان ,وتُعــد هــذه الســفينة أول
1840م وكــان يقودهــا أحــد الربــابين ُ
وفادة رسمية ُعمانية رحب بها الرئيس األمريكي مارتن فورن بورين وتـم اسـتقبالها فـي نيويـورك اسـتقبالا

حافالا

()5

.

Burton , op . cit , vol . 1 , P . 295 .

)(1

( - )2قاسم  ,دولة البوسعيد في ُعمان  , ...ص  206و إيلتس هيرمان ُ ,عمان والوليات المتحدة األمريكية ,
ترجمة  :محمد كامل  ,إصدار و ازرة التراث القومي والثقافة في سلطنة ُعمان 1405هـ 1985 -م  ,ص . 112
()3
()4

 -رويت  ,سعيد بن سلطان  , ...ص . 143

 -جمال زكريا قاسم  ,العرب في أمريكا  ,دراسة لتاريخ الهجرة إلى الوليات المتحدة األمريكية  ,معهد البحوث

والدراسات العربية  ,القاهرة  , 1988ص . 79

()5

 قاسم  ,دولة بوسعيد في ُعمان وشرقي إفريقيا , ...ص . 8092

العمانيــة فــي الوليــات المتحــدة األمريكيــة ح ـوالي ثالثــة أشــهر ,وهــي أول ســفينة
واســتمرت الســفينة ُ

عربي ــة وص ــلت إل ــى الولي ــات المتح ــدة األمريكي ــة ,وع ــادت إل ــى زنجب ــار محمل ــة بالبض ــائع األمريكيـ ـة,

العمانية في أمريكية ,لكن بعـض المصـادر تؤكـد أن
وعلى الرغم من الستقبال الرسمي الحافل للسفينة ُ
وشددوا علـيهم .وهـذه المعاملـة لـم تحمـل طابعـا رسـميا ,لكنهـا
األمريكيين أساؤوا معاملة أعضاء البعثةّ ,

العم ــانيون ف ــي الولي ــات المتح ــدة األمريكي ــة فيم ــا إذا
تـ ّ
ـدل عل ــى الص ــعوبات الت ــي يتع ــرض له ــا التج ــار ُ
اســتمر توافــدهم إليهــا بعكــس مــا كــان يلقــاه التجــار األمريكيــون فــي زنجبــار ومســقط مــن معاملــة جيــدة,

ولسيما بعد توقيع معاهـدة 1833م التـي حصـلوا مـن خاللهـا علـى العديـد مـن المتيـازات والتسـهيالت
في موانئ سلطنة مسقط والشرق اإلفريقي وزنجبار(.)1

ونتيجــة للمكاســب التــي كانــت تعــود علــى الســيد ســعيد قــام بتشــجيع النشــاط األمريكــي ,وقـ ّـدم العديــد
م ــن المتيـــازات للتج ــار األم ـ ـريكيين للتوج ــه إلـ ــى زنجب ــار ونشـــر ذل ــك فـ ــي الص ــحف األمريكيـ ــة ,لكـ ــن
الحكومة األمريكية رفضت ذلك خوفا مـن ازديـاد أعـداد التجـار األمـريكيين الوافـدين إلـى زنجبـار؛ وذلـك
()2

سوف يشكلون خط ار على التجار المقيمين في زنجبار مما يجعلهم يفقدون نفوذهم وثراءهم

.

وقلق النكليـز مـن طبيعـة العالقـات الجيـدة بـين السـيد سـعيد والوليـات المتحـدة األمريكيـة واعتقـدت

حكومــة الهنــد البريطانيــة أن معاهــدة 1833م تضــمنت امتيــازات منحهــا الســيد ســعيد لألم ـريكيين مقابــل
الحصــول علــى تأييــدهم ودعمــه فــي ُعمــان فــي الوقــت الــذي كــان يفقــد فيــه تأييــد النكليــز الــذين اتخــذوا
جانب الحياد من التدخل في الشـؤون الداخليـة إذا لـم يخـدم ذلـك مصـلحتهم الخاصـة .و
إن هـذه المعاهـدة

تعوضـه عـن اإلنكليـز وتكـون ذات منفعـة لـه ( ,)3ومـا
فتحت المجال للسيد سعيد بتكوين صداقة جديـدة ّ
زاد مـن قلــق حكومــة الهنــد البريطانيــة التقــارير التــي جـاء بهــا بعــض الضــباط البريطــانيين واتهــام التجــار

األم ـريكيين بنقــل الرقيــق اإلفريقــي إلــى العــالم الجديــد ,ولهــذا قامــت الحكومــة البريطانيــة بإرســال إحــدى
سفنها التجارية بقيادة الكابتن هارت إلى زنجبار للتعرف إلى طبيعة العالقـة بـين السـيد سـعيد والحكومـة

()1

 -عبد الفتاح حسن أبو علية ,العالقات التجارية بين الوليات المتحدة األمريكية وزنجبار 1862 -1823م,

مجلة كلية العلوم الجتماعية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ,الرياض ,العدد السادس 1982م  ,ص . 19
وانظر:
Ahmad Bin Noaman's Mission to the United States of America , Essex Institute , Historical
Collection , vol . 98 . pp 241-242.

()2

 -حسين أحمد ابراهيم  ,المطامع األوروبية في الخليج العربي من مطلع القرن السادس عشر حتى منتصف القرن

العشرين  ,من أعمال مؤتمر دراسات شرق الجزيرة العربية  ,المجلد الثاني  ,الدوحة 1976م  ,ص .145

()3

 -الوثائق السعودية  ,التحكيم لتسوية النزاع اإلقليمي بين مسقط وأبوظبي وبين المملكة العربية السعودية ,

العرض التاريخي  ,ج, 1ص  . 164و هيرمانُ ,عمان والوليات المتحدة  , ...ص . 110
93

وعبــر لــه عــن قلــق الحكومــة البريطانيــة للوضــع الســائد
األمريكيــة  ,وحــين التقــى هــارت بالســيد ســعيدّ ,
أظهـر الســيد سـعيد اســتعداده لعقــد معاهـدة مــع الحكومـة البريطانيــة تماثــل المعاهـدة األمريكيــة مقابــل أن
تقوم بريطانية باستعادة نشاطها التجاري وانعاشه ألن معظم تجـارة ُعمـان الخارجيـة كانـت تحـت سـيطرة
التجــار األم ـريكيين  ,ووصــف هــارت المعاملــة التــي تلقاهــا مــن الســيد ســعيد بالطيبــة ويســودها الصــدق

واإلخــالص ,وحرصــه علــى تشــجيع التجــارة البريطانيــة علــى الــرغم مــن أن المركــز التجــاري األقــوى فــي

زنجبار كان ألمريكا( ,)1كما وصف هارت سفينة السـيد سـعيد" ليفربـول" التـي كانـت تُع ّـد مـن أكبـر قطـع
العماني والتي قـدمها لإلنكليـز ليعبـر لهـم عـن مـدى ترحيبـه بعالقاتـه الطيبـة معهـم وقبـل ملـك
األسطول ُ
بريطانيــا ويليــام ال اربــع هــذه الهديــة ,وألحقهــا باألســطول الملكــي البريطــاني ومجاملــة للســيد ســعيد أطلــق

عليه ــا اس ــم" اإلم ــام"( ,)2وم ــاتزال ه ــذه الس ــفينة ف ــي متح ــف البحري ــة البريطاني ــة ك ــأثر ت ــاريخي ,ونتيج ــة
التأثير البريطاني على السيد سعيد تراجعت العالقـات مـع الوليـات المتحـدة األمريكيـة ,وحصـلت العديـد
م ــن الخالف ــات ب ــين القنص ــل األمريك ــي وارد

 wardوالس ــيد س ــعيد فيم ــا يتعل ــق بقض ــية دخ ــول الس ــفن

األمريكيــة إلــى مينــاء زنجبــار ,وهــذا مــا جعــل الحكومــة األمريكيــة تبعــث برســالة إلــى الســيد ســعيد تــذكره

ببنود معاهدة 1833م والمتيازات التي حصلت عليها السفن األمريكية في الـدخول إلـى مـوانئ ُعمـان,
وكان لهذه الرسالة أثر كبير على إعادة تنشيط التجارة مع الحكومة األمريكية(.)3

- 2عالقة السيد سعيد بن سلطان مع بريطانيا
يجب أن ندرك حقيقـة أن بريطانيـا لـم تنظـر برضـى إلـى السـيد سـعيد عنـدما اعتلـى كرسـي الحكـم,
ومــن الض ــروري أن نق ــدر الحقيق ــة األخــرى ب ــأن اإلنكلي ــز ك ــانوا ف ــي البدايــة راغب ــين ف ــي مس ــاندته ض ــد
النجــديين والق ارصــنة؛ ألن ممتلكــاتهم فــي الهنــد كانــت غيــر آمنــة ,ولــم يرغب ـوا فــي خــوض حــرب كــانوا
مــدركين لعواقبهــا ونتائجهــا ,كمــا اســتمرت بريطانيــا بمحاولتهــا فــي التقــرب مــن الســيد ســعيد بعــد القلــق
والتوتر الذي أصابها نتيجة ظهور الوليـات المتحـدة األمريكيـة كمنـافس قـوي لهـا فـي الخلـيج  ,وهـذا مـا

دفعها إلى توقيـع معاهـدة عـام 1839م التـي كانـت شـبيهة بالمعاهـدة األمريكيـة عـام 1833م  ,فنصـت
هــذه المعاهــدة علــى حريــة التجــارة وأل يفــرض مــن ض ـريبة المكــوس الجمركيــة أكث ـر مــن  ,%5ونصــت

)(1

Extracts from a brief notes of a visit to Zanzabar belonging to H.Hthe Imam of Muscat by
Caption Hart in 1834 , See Selections from Records of Bombay Government New Series XXIV ,
Bombay , 1856 , PP. 273- 283.

()2

العمانية األمريكية  , ...ص 21
 -منسي  ,العالقات ُ

R . Sanger , The Arabian Peninsula , New York , 1954 ,PP . 188- 190

و عبد العزيز عبد الغني  ,حكومة الهند البريطانية واإلدارة  , ...ص 234
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)(3

المعاهدة على أنه في حال قيام حرب ضـد بريطانيـا أو مسـقط يجـب علـى رعايـا الـدولتين المتنـاع عـن
حم ــل مع ــدات الح ــرب مـ ــن أس ــلحة وغيره ــا إلـ ــى الدول ــة المعادي ــة  ,وقـ ـ ّـدمت المعاه ــدة امتي ــازات أكثـ ــر
للقناصـــل اإلنكليـ ــز مـ ــن ناحيـ ــة الســـلطة القضـ ــائية  ,بينمـ ــا كانـ ــت المعاهـــدة األمريكيـ ــة تحـ ـ ّـدد سـ ــلطات

القناص ــل القض ــائية بحي ــث ل تتع ـ ّـدى الرعاي ــا األمـ ـريكيين ,كم ــا منح ــت المعاه ــدة البريطاني ــة القناص ــل
العمـانيين إذا مـا حـدث نـزاع بيـنهم
اإلنكليز سلطة الفصـل فـي المنازعـات بـين الرعايـا البريطـانيين وبـين ُ

وبين الرعايا البريطانيين (.)1

وكانت أهميـة هـذه المعاهـدة بالنسـبة لبريطانيـا أنهـا أتاحـت لهـا الفرصـة لكـي تتـدخل فـي شـؤون

الشــرق اإلفريقــي  ,حيــث بــادرت فــي عــام 1841م بتأســيس قنصــلية لهــا فــي زنجبــار ,وأرســلت الكــابتن
أتكنز همرتون من الوكالة البريطانية في مسقط ليباشر عمله في زنجبـار بكونـه وكـيالا سياسـيا مـن قبـل

حكومة بومباي وقنصالا عاما من قبل حكومة لندن(.)2

وفــي ذل ــك الوقــت ب ــدأ العــالم ُيق ـ ّـدر األهمي ــة السياســية والقتص ــادية لزنجبــار ,ولقي ــت الحكوم ــة
البريطانية الشيء الكثير من المنافسات الدولية  ,إل أن النفوذ البريطاني أخـذ يت ازيـد بشـكل ملحـوظ فـي

الشرق اإلفريقي وخاصة بعد تأسيس القنصلية البريطانيـة برئاسـة همرتـون ,وأكـد روبـرت ليـن أن وجـود

مؤمنا؛ وهذا مـا شـجع العديـد مـن الرعايـا الهنـود علـى الوفـود
قنصل بريطاني في زنجبار يجعل القضاء ّ
إلـى زنجبـار لممارســة التجـارة ( ,)3وتطــورت العالقـات بــين السـيد ســعيد وهمرتـون رئــيس القنصـلية حيــث
عده السيد سعيد مرجعه األمين في تقديم النصائح له ,وكثيـ ار مـا كـان ُيكلّفـه باإلشـراف علـى الحكـم فـي
ّ
()4
زنجبــار مــع ابنــه خالــد فــي أثنــاء تواجــد الســيد ســعيد فــي ُعمــان إلدارة شــؤون ممتلكاتــه  ,ونتيجــة قيــام
همرتون بوظيفـة مزدوجـة كمـا ذكرنـا سـابقا فـذلك ع ّـزز مركـزه ,وزاد مـن أهميتـه ,وكـان صـل َة وص قـل بـين
الحكومة البريطانية والسلطان  ,وكان يجب عليـه تمثيـل حكومـة لنـدن فـي الشـؤون المتعلقـة بقمـع تجـارة
الرقيق ومحاكمة السفن التي تمارس هذه التجارة فضـالا عـن تمثيـل حكومـة الهنـد البريطانيـة فيمـا يتعلـق

بشــؤون الرعايــا الهنــود فــي الشــرق اإلفريقــي ,فكانــت هــذه المهمــة المزدوجــة ل تخلــو مــن الصــعوبة التــي
واجههــا همرتــون حي ــث تع ـ ّذر عليــه التوفي ــق بــين اتجاهــات حك ــومتي لنــدن والهنــد فيم ــا يتعلــق بش ــؤون

السلطنة ,إذ لم يحدث دائما أن تتفق سياسة حكومة الهند مع التعليمات التي تصدرها حكومة لندن.
()1

 السالمي  ,عبداهلل بن حميد  ,تحفة األعيان  , ....ج , 2ص . 237)(2

- Bombay Government , Selection from the Records of Bombay Government , New Series no
XXIV

()3

 عبد الفتاح ابراهيم ,على طريق الهند  ,الرسالة األولى من رسائل األهالي  ,بغداد 1935م  ,ص .122Philip Ireland , Iraq" A Study in Political Development ", London , 1945 , P, 32.
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)(4

ففــي الوق ــت ال ــذي كــان لحكوم ــة الهن ــد تج ــارة مباش ـرة ف ــي زنجب ــار كــان اله ــم الوحي ــد للحكوم ــة
البريطانية التخلص مـن تجـارة الرقيـق فـي زنجبـار ,كمـا كـان يتـردد علـى السـلطنة وملحقاتهـا فـي الشـرق
اإلفريقـي العديـد مــن الرعايـا الهنــود التـابعين لهــا ,وبالنسـبة لسياســة حكومـة الهنــد إزاء زنجبـار فكانــت ل

تعنيهـا المصــالح التجاريــة ,ولـم تكــن مصــالحها السياســية واضـحة فــي الشــرق اإلفريقـي  ,وانمــا كــان لهــا
احد تسعى لتحقيقه هـو قمـع تجـارة الرقيـق؛ ممـا أدى إلـى مطالبتهـا بعقـد العديـد مـن المعاهـدات
هدف و ٌ
ٌ
()1
لتدعيم نفوذها في سلطنة زنجبار وملحقاتها .
وواجهــت الحكومــة البريطانيــة صــعوبات عديــدة فــي قمــع تجــارة الرقيــق بشــكل مباشــر ,ويعــود

أن هــذه التجــارة كانــت تشــكل جــزءا أساســيا مــن دخــل الســيد ســعيد ,حيــث ك ــان
الســبب فــي ذلــك إلــى ّ
النخاس ــون ي ــدفعون ل ــه الضـ ـرائب عل ــى ك ــل رأس م ــن الرقي ــق المص ـ ّـدر م ــن مـ ـوانئ الش ــرق اإلفريق ــي

الخاضعة لسلطته  ,واعتمد السيد سعيد علـى الرقيـق بشـكل كبيـر بعـد انتقالـه إلـى زنجبـار ,واسـتفاد مـن
ذلـك كبــار المـزارعين مـن الرقيــق بعــد أن احتلــت الز ارعـة مركـ از مهمـا إلــى جانـب التجــارة دعامــة النظــام

ـخرون الرقيــق للعمــل خمســة
القتصــادي فــي زنجبــار ,وكــان كبــار الم ـزارعين وأصــحاب اإلقطاعــات يسـ ّ
أيام في السبوع وذلك مقابل تقديم قطعة صغيرة من األرض لكـل واحـد مـنهم يقـوم بزراعتهـا بنفسـه فـي

اليومين المتبقيين( ,)2ونشطت تجارة الرقيق في سلطنة زنجبـار حيـث تعـددت األسـواق ,وكـان يوجـد فـي
مهمــان لتجــارة الرقيــق ,همــا :كلــوة التــي كانــت تعــد المينــاء الرئيســي لتصــدير الرقيــق,
الســلطنة مرك ـزان ّ
وزنجبار التي كانت تستقبل الرقيق من داخل القارة اإلفريقية ووسطها .
وأدركــت بريطانيــا أنــه ل يمكنهــا قمــع تجــارة الرقيــق إل أن تتقـ ّـرب مــن الســيد ســعيد ,ليتماشــى مــع
سياســتها فــي قمــع تلــك التجــارة  ,وعلــى الــرغم مــن المكاســب العديــدة التــي كــان يحصــل عليهــا مــن هــذه

التجـارة وافـق علــى طلـب بريطانيــا علـى أمــل أن تسـاعده فــي توطيـد نفــوذه ودعمـه فــي ممتلكاتـه العربيــة
واإلفريقية ,لكن على عكس توقعاته فكان ارتباطه مع بريطانيا في معاهدات خاصة لقمـع تجـارة الرقيـق
س ــببا ف ــي تع ـ ّـرض مرك ـ ـزه للخط ــورة ب ــين رعاي ــاه الـ ــذين ك ــانوا ي ــرون ف ــي تجـ ــارة الرقي ــق دعام ــة للنظـ ــام
القتصادي والجتماعي( ,)3وكان يعـد السـيد سـعيد أكبـر تـاجر للرقيـق ,و يحصـل علـى ق اربـة مئـة ألـف
()1

 -رويت  ,سعيد بن سلطان  , ..ص  . 133وانظر :

William Heude , A voyage up the Persian Gulf , and Journey over land from India to England in
1817 , London , 1819 , P , 37 .


النخاسة تجارة العبيد ,والنخاسون هم أصحاب هذه المهنة .

()2

 -غباش ُ ,عمان الديمقراطية واإلسالمية  , ...ص  . 196وانظر:

Chappuis , op , cit , p, 349.
)(3
T. Bertram , Arab Rule under the Bu Said Dynasty in Oman and East Africa ( 1741- 1937),
London , 1938, p , 18
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فتكبد خسائر مادية فادحة نتيجة مسـايرته لبريطانيـا فـي مكافحـة تجـارة
لاير سنويا من جراء تلك التجارةّ ,
الرقيق(.)1

وأكــد الســيد ســعيد علــى تطــوير عالقتــه مــع بريطانيــا ,وذلــك فــي عــام 1822م حــين أبلــغ الكــابتن

روس المقــيم البريطــاني فــي الخلــيج أنــه ســوف يخســر مبــالغ كبي ـرة مــن دخلــه إذا اســتمر فــي تعهداتــه
لبريطانيا في قمع هذه التجارة  ,ومع ذلك أصدر األوامر إلى الولة التـابعين لـه فـي شـرقي إفريقيـة بمنـع
بيــع الرقيــق إلــى رعايــا الــدول المســيحية ,كمــا لــم يعتــرض علــى توقيــع المعاهــدة التــي قــدمها لــه الكــابتن
فيرفــاكس مورســبي  Morsebyقائــد األســطول الملكــي البريطــاني حيــث كلفتــه حكومــة بومبــاي بتوقيــع
معاهدة مع السيد سـعيد التـي جـرت فـي ال اربـع مـن سـبتمبر عـام 1822م ,و كـان يأمـل السـيد سـعيد أن
يحصل على تعويضات خسائره المادية من جراء هذه المعاهدة ,ونصت معاهدة مورسبي على:
 -1أن يتعهد السيد سعيد بمساعدة الحكومـة البريطانيـة فـي قمـع تجـارة الرقيـق ,وتحـريم بيـع الرقيـق
في ممتلكاته اإلفريقية إلى رعايا الدول المسيحية.
 -2نصت على حظر نقل الرقيـق بالسـفن العربيـة إلـى المسـتعمرات األوربيـة فـي الجـزء الغربـي مـن
المحيط الهندي.

 -3أعطت المعاهدة بريطانيا الحق في مصادرة السفن العربية المشتغلة في تلك التجارة.
 -4رسمت خطا لحظر هذه التجارة يمتد من الساحل الشرقي إلفريقيـة إلـى شـرقي جزيـرة سـوقطرة



وينتهي عند ساحل بلوخستان.

ـتم
 -5اشترطت أن كل سفينة تكتشف بأنها تنقل رقيقا إلى الجنوب أو إلى الشرق مـن ذلـك الخـط ي ّ
مص ــادرتها وتوق ــع عليه ــا العقوب ــات المفروض ــة عل ــى الس ــفن الت ــي تم ــارس تج ــارة الرقي ــق .وق ــد
ألحق ــت بالمعاه ــدة األنظم ــة الخاص ــة ب ــالتفتيش البح ــري الت ــي أباحت ــه بريطاني ــا لس ــفن البحري ــة

الهندية واألسطول الملكي البريطاني(.)2

لوريمر ,دليل الخليج  ,ج , 2ص .725

( - )1قاسم  ,دولة البوسعيد في ُعمان  , ...ص . 212
 جزيرة سوقطرة  :أكبر الجزر العربية واليمنية  ,وهي أرخبيل مكون من ست جزر على المحيط الهندي قُبالة سواحل
الشرق اإلفريقي بالقرب من خليج عدن .لوريمر ,دليل الخليج  ,القسم الجغرافي ,ج ,5ص .1757
Bombay Government, S . R . G.,Vol . XXIV ,PP . 653- 654.

وانظر  :أمير عبد األمين ,المصالح البريطانية في الخليج  , ...ص 10
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ول ش ــك ف ــي أن معاه ــدة مورس ــبي اقتص ــرت عل ــى ف ــرض حظ ــر جزئ ــي عل ــى تج ــارة الرقي ــق حي ــث
حــددت منــاطق التفتــيش ,ومنعــت بيــع الرقيــق لرعايــا الــدول المســيحية ,وبالتــالي لــم تعمــل هــذه المعاهــدة

على إجراء حظر كلي لتجارة الرقيق ,وبسـبب تلـك اإلجـراءات تع ّـرض مركـز السـيد سـعيد للخطـر ,وأكـد
للكابتن مورسبي أنه على استعداد لفرض حظر كلي بشرط أن توافـق الحكومـة البريطانيـة علـى حمايتـه
بـ ار وبحـ ار ضــد التهديـدات الخارجيــة للخلــيج والجزيـرة العربيــة أو أن تمنحــه مسـتعمرة موزمبيــق البرتغاليــة

أو مبلغا من المال لتعويض خسائره الماديـة وضـمان حريـة انتقالـه إلـى مسـقط واسـتق ارره فـي زنجبـار(,)1

وعندما عرض مورسبي هذه المطالب على الحكومة البريطانيـة أو حكومـة بومبـاي رفضـتها رفضـا تامـا

بكونهــا مطال ــب غي ــر عملي ــة؛ ألن فصــل موزمبي ــق ع ــن زنجب ــار -كم ــا اقتــرح الس ــيد س ــعيد -يع ــد أمـ ـ ار

مستحيالا وحماية السيد سعيد ب ار وبح ار هو خـروج عـن سياسـتها التقليديـة القائمـة علـى عـدم التـدخل فـي

الشؤون والمنازعات الداخلية ,وانتقال السـيد سـعيد مـن مسـقط إلـى زنجبـار سـوف يـؤثر فـي تـوازن القـوى
فــي الخلــيج ,ويــؤدي إلــى انتشــار الفوضــى والضــطراب فــي الــداخل .ووجــدت الحكومــة البريطانيــة أن
الحظـر الكلـي علــى تجـارة الرقيــق أمـر فــي غايـة الصـعوبة؛ ألنــه سـيؤدي إلــى فقـدان الســيد سـعيد مركـزه
وجانــب كبيــر مــن م ـوارده القتصــادية ,لــذلك اكتفــت فــي هــذه المرحلــة بق ـ اررات معاهــدة مورســبي بفــرض

حظــر جزئــي ,وتقـ ّـدمت بخطــوة أخــرى عــام 1839م حيــث بــدأت بالمباحثــات التجاريــة مــع الســيد ســعيد
والكابتن كوجان  Coganحول معاهدة 1839م الخاصة بمكافحة تجارة الرقيق.
وتبــين مــن هــذه المباحثــات أن الســيد ســعيد لــم يكــن يــرفض فك ـرة الحظــر الكلــي علــى تجــارة الرقيــق

لكـن ضــمن شــروط خاصــة كمــا ســبق ذكرهــا ,ولــم يعـرض عليــه كوجــان ضــم جــزر البحـرين إليــه ,وافــق
علــى ضــمها بشــرط حصــوله علــى تعهــد ص ـريح مــن الحكومــة البريطانيــة لضــمان اس ـتمرار هــذه الجــزر
تحــت إمرتــه ,وبعــد ذلــك يوافــق الســيد ســعيد علــى حظــر تجــارة الرقيــق فــي المنــاطق الواقعــة غــرب بركــة

على ساحل الباطنة إلى مناطق الخليج األعلى ,لكنه سوف يسـتمر فـي اسـتيراد العبيـد مـن داخـل القـارة
اإلفريقيــة إلــى زنجبــار للعمــل فــي مزارعهــا حتــى بعــد موافقتــه علــى حظــر تص ـدير الرقيــق مــن ممتلكاتــه

()2
ـص علـ ــى تأكيـ ــد معاهـ ــدة
اإلفريقي ــة  .وانتهـــت هـــذه المباحثـــات بإض ــافة بنـــد إلـ ــى معاهـــدة 1839م ن ـ ّ

()1

–العقاد  ,الستعمار في الخليج الفارسي  ,ص  , 24 – 23و لوريمر  ,دليل الخليج  ,القسم التاريخي ج ,2ص

.724
()2

 المباحثات التي دارت بين السيد سعيد والكابتن كوجان  ,انظر:John Kelly , Britain and the Persian Gulf 1795- 1880 , Oxford , 1968 , pp . 435- 437.
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مورســبي ,فض ـالا عــن العت ـراف بحــق ســفن األســطول الهنــدي واألســطول البريطــاني بعمليــات التفتــيش
وتوسيع حدود المنطقة التي تجري فيها هذه العمليات(.)1

والخطــوة األكث ـر أهميــة و ج ـرأة التــي اتخــذتها الحكومــة البريطانيــة عنــدما نقــل همرتــون رســالة مــن

وزير الخارجية البريطانية اللورد أبردين للسيد سعيد في عام 1842م تطالبه بإلغـاء تجـارة الرقيـق نهائيـا

وجه ــت إلي ــه( ,)2فأرس ــل الس ــيد س ــعيد رس ــالة إل ــى الملك ــة فيكتوري ــا ملك ــة
فكان ــت بمنزل ــة ضـ ـربة ش ــديدة ّ
بريطانيــا؛ إلعــادة النظــر فــي قـرار حكومتهــا القاضــي بإلغــاء تجــارة الرقيــق فــي دولتــه بشــكل نهــائي ,كمــا
ال رسـائله الموجهـة إلـى كـل مـن اللـورد بالمرسـتون
أرسل مبعوثه الخاص علي بن ناصر إلـى لنـدن حـام ا

رئــيس الحكومــة البريطانيــة واللــورد أبــردين وزيــر الخارجيــة البريطانيــة والملكــة فيكتوريــا ,وأوضــحت هــذه
الرس ــائل أن الحظ ــر الكل ــي عل ــى تج ــارة الرقي ــق س ــيؤدي إل ــى انهي ــار وض ــعه القتص ــادي ف ــي مس ــقط

وزنجبار ,كما سيقضـي علـى تجـارة العـاج ,ألن العبيـد هـم الـذين يمارسـون هـذه التجـارة ويحملـون العـاج
من الداخل إلـى السـاحل ,لكـن هـذه الرسـائل لـم ت ِ
ـأت بأيـة نتيجـة إيجابيـة( .)3وبعـد فشـل المحـاولت التـي
أُجريت من أجل التوصـل إلـى معاهـدة جديـدة بشـأن إلغـاء تجـارة الرقيـق فـي عـام 1844م ,أرسـل السـيد
سـعيد رســالته إلــى اللــورد بالمرســتون أكــد فيهــا أنــه مســتعد إلجـراء الحظــر الكلــي علــى تجــارة الرقيــق فــي

زنجبار إذا وافقته الحكومة البريطانية على الشروط اآلتية :
 -1أن تق ــدم بريطاني ــا لـــه المس ــاعدة ف ــي ضـــم البحـ ـرين إل ــى ممتلكاتـــه ,وأن تتعه ــد باسـ ــتمرار
تقدم له مبلغا ماليا لتعويض خسائره ,بسبب إلغاء تجارة الرقيق.
خضوعها له  ,أو أن ّ
عد نفسه مسؤولا عن أية مخالفة لقانون حظر تجـارة الرقيـق ,دون علمـه أو عـن طريـق
 -2ل ُي ّ
التهريــب  ,وأنــه لــيس مســؤولا عــن ممارســة حكــام الخلــيج العربــي والجزي ـرة العربيــة لتجــارة
الرقيق ,حيث إنه ل يملك أية سلطة عليهم ليمنعهم من ذلك .

 -3ل يتدخل الجانب البريطـاني فـي عمليـات نقـل الرقيـق مـن داخـل القـارة إلـى السـاحل ضـمن
مساحة تحدد من جزيـرة لمـو فـي الشـمال إلـى جزيـرة كلـوة فـي الجنـوب بمـا فـي ذلـك جـزر

بمبا وموفيا وزنجبار(.)4
()1

 البند الخامس عشر من المعاهدة التجارية بين بريطانيا والسيد سعيد في عام 1839م ,Aitchison , op ,cit , vol . XII , . P . 218

وانظر أيضا  :رويت  ,سعيد بن سلطان  ,ص 135

()2
()4

 رويت  ,سعيد بن سلطان  , ..ص  , 133و مايلز  ,الخليج بلدانه و  , ...ص 29Coupland , East Africa and Its Invaders , P , 508.

 السالمي ,عبداهلل بن حميد ,تحفة األعيان  , ...ج ,2ص  . 239وانظر :99

)(3

 -4إعطــاء الحكومــة البريطانيــة للســيد ســعيد بعــض الوقــت لتخــاذ الجـراءات الالزمــة إلخبــار
رعاياه بإلغاء تجارة الرقيق .

 -5عدم التعرض للسفن التي تنقل أفراد عائلته واعفائها من التفتيش .
 -6تتعهــد الحكومــة البريطانيــة أن يخلفــه فــي الحكــم بعــد وفاتــه ولــداه الســيد ثــويني فــي مســقط
والسيد ماجد في زنجبار .
وكانــت إجابــة اللــورد بالمرســتون عــن هــذه الرســالة أنــه ل يوجــد ضــرورة إلدراج هــذه الشــروط التــي
وردت فــي المعاهــدة  ,وبعــد فشــل الســيد ســعيد فــي مواجهــة الضــغوط البريطانيــة إللغــاء تجــارة الرقيــق,
وفشــله أيض ـا فــي الحصــول علــى مكاســب ماديــة أو إقليميــة أُجبــر علــى توقيــع معاهــدة مــع الكولونيــل

همرتون 1845م وتحت أشد العقوبات تعهّد بموجبها:

 -1أن يمتنع عن نقل العبيد من ممتلكاته اإلفريقية إلى ممتلكاته العربية.

 -2كما تعهّد أن يمنع شيوخ الخليج وشبه الجزيرة العربية وأمرائهـا مـن اسـتيراد العبيـد مـن المنـاطق
التي يسيطر عليها شرقي القارة اإلفريقية.
 -3سمح لسفن البحرية الملكية وسفن شركة الهند الشرقية البريطانية مصادرة أيـة سـفينة عربيـة إذا
اشتبه أنها تحمل عبيدا من ممتلكاته في شرق إفريقية إلى ممتلكاته العربية(.)1

وعلى الرغم من توقيع معاهدة 1845م فلم يكتـرث السـيد سـعيد بتطبيـق شـروطها ,واسـتمرت تجـارة
الرقيــق قائمــة علــى الــرغم مــن اإلج ـراءات التعســفية التــي اتخــذتها ســفن التفتــيش البريطانيــة ,وبعــد وفــاة

الســيد ســعيد فــي عــام 1856م توقــف العمــل بشــروط هــذه المعاهــدة ,وعانــت الحكومــة البريطانيــة مــن
المخالفـات لبنــود هـذه المعاهــدة ممــن َخلَفَ ِـه وعــادت تجـارة الرقيــق بوضــع أكثـر تطــو ار ممـا كانــت عليــه ,
وازدهـ ــرت هـ ــذه التجـ ــارة علـ ــى الـ ــرغم مـ ــن عـ ــدم السـ ــتقرار السياسـ ــي فـ ــي الـ ــداخل ,وانتشـ ــار الفوضـ ــى

والض ــطراب بس ــبب أزم ــة الو ارث ــة  ,ولب ــد أن ن ــدرك حقيق ــة أن تج ــارة الرقي ــق ل ــم تقتص ــر عل ــى التج ــار

العرب؛ وانما مارسها رعايا الدول المسيحية أيضـا( ,)2ودليـل ذلـك أوامـر الحكـام العـرب فـي زنجبـار إلـى
الولة التابعين لهم في مقاطعات الشرق اإلفريقـي لالمتنـاع عـن بيـع الرقيـق إلـى رعايـا الـدول المسـيحية,

هذه األوامر دليل على تورطهم بهذه التجارة .

Guilliain , Relation de Voyage , tome 1 , p , 255 .

( - )1رويت  ,سعيد بن سلطان  , ..ص  .136 – 135أيضا  :قاسم  ,دولة البوسعيد في ُعمان  ,...ص .215

Coupland , East Africa and Its Invaders , p , 439

و السالمي  ,تحفة األعيان  , ...ص 154
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 – 3عالقة السيد سعيد بن سلطان مع فرنسا
عندما وصل السيد سعيد إلى الحكم في ُعمان عام 1806م ,كان الصـراع الفرنسـي اإلنكليـزي
يقوي مركزه ,ألنه وصل إلى الحكـم بعـد أن قتـل
قد بلغ أشده  ,فوجد السيد سعيد نفسه بحاجة إلى دعم ّ

السـيد بــدر  ,وكـان حــذ ار مـن إغضــاب فرنسـا أو إنكلتـرا ,فكتـب إلــى الجنـرال ديكــان ُمبـديا لــه رغبتـه فــي
وعمان لكنه اتخذ موقفا آخر عندما توتر الموقف بـين الفرنسـيين واإلنكليـز
استمرار الصداقة بين فرنسا ُ
فـي الشـرق جعـل السـيد سـعيد يتخــذ موقفـا آخـر فـأعلن الحيـاد تجـاه مــا يجـري بـين الـدولتين ,وفـي ســبيل

تأكي ــد حي ــاده أص ــدر أمـ ـ ار إل ــى س ــفينة فرنس ــية كان ــت ف ــي مين ــاء مس ــقط أن تغ ــادر المين ــاء( ,)1والمي ــاه
العمانية ,األمر الذي أدى إلى توتر العالقات بين بلده وفرنسا .
اإلقليمية ُ
قرر تحسين عالقاته باإلنكليز حتى يق ّـوي موقفـه أمـام
وحتى يجد السيد سعيد البديل عن الفرنسيين ّ
فرنســا ,فوجــه رســالة إلــى ديكــان حــاكم بومبــاي مؤكــدا عالقــات المــودة بــين حكومتيهمــا ,ولــم يــرد حــاكم
بومبــاي علــى الســيد ســعيد ,ألن حكومــة الهنــد اعتقــدت أن الســيد ســعيد بحاجــة إلــى دعــم موقفــه اتجــاه

الوهــابيين( )2الــذين احتلـوا البريمــي ,وشــنوا هجمــات علــى داخــل ُعمــان  ,وفــي ذلــك الوقــت كانــت انكلت ـ ار
غيــر مســتعدة لالحتكــاك بالوهــابيين ,لــذلك عــاد الســيد ســعيد إلــى التصــال ب ـ ديكــان حــاكم جزيـرة فرنســا

)3(
وسوب له أسباب توتر العالقـات بينهمـا بالتسـلط اإلنكليـزي  ,وتم ّكـن السـيد سـعيد
(إيل دي فرانس ) ّ ,
عام 1807م أن يعقد معاهدة مع ديكان تضمنت :

 عودة العالقات الودية بين ُعمان وفرنسا . تسهيل مهمة التبادل التجاري بينهما ,وتقييد تجارة مسقط مع إنكلت ار . وفي الوقت نفسه أقرت هذه المعاهدة حياد مسـقط فـي الصـراع القـائم بـين اإلنكليـز والفرنسـيين,العمانية التردد على موانئ الهند.
وأصبح من حق السفن ُ
ورفــع ديكــان المعاهــدة التــي وقعهــا مــع الســيد ســعيد بــن ســلطان إلــى الحكومــة الفرنســية للتصــديق
عليهــا  ,فرفضــت الحكومــة ذلــك؛ ألنهــا تتعــارض مــع التش ـريعات النابليونيــة الخاصــة بتطبيــق الحصــار
()2


Auzoux , A . La Prance et Mascate aux XVIII et XLX siècles . Paris 1910 . P. 45.

)(1

 -تلقى حاكم بومباي أم ار من الحاكم العام للهند بارلو  Barlowبعدم الرد على السيد سعيد .

جزيرة إيل دي فرانس  :هي مجموعة من الجزر الصغيرة تقع وسط المحيط الهندي ,تبعد عن مدغشقر حوالي 860

كيلومت ار  ,يسكنها جنسيات عدة وثقافات وأديان متنوعة يعتنقون الديانة اإلسالمية والمسيحية والهندوسية ,بسطت
فرنسا سيطرتها على هذه الجزر وأطلقت عليها اسم جزيرة فرنسا واتخذوها مرك از لمهاجمة القوات البريطانية عبر

المحيط الهندي .قاسم  ,دولة بوسعيد في ُعمان  , ...ص .220-219

Guillain . Relation du voyage d ' Exploration a La cote Orietale . d' Afique . Tome 1 . P. 211
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)(3

القاري علـى إنكلتـ ار  ,ورغـم الجهـود التـي بـذلها ديكـان للحصـول علـى موافقـة فرنسـا علـى هـذه المعاهـدة
بعمــان ألهميــة موقعهــا الســتراتيجي ,
إل أنهـا بــاءت بالفشــل  ,ولــم يتــردد فــي مواصــلة توطيــد عالقاتــه ُ
فأرسـل منـدوبا عنـه إلـى السـيد سـعيد يـدعى وال ـ ــون  Wallonفـي عـام 1808م لكـي يعمـل علـى توطيـد
عالق ــات ال ــود والص ــداقة والتج ــارة م ــع ُعم ــان إل أن إقامت ــه ل ــم تس ــتمر ط ــويالا بس ــبب س ــقوط ديكـ ـان
( إيل دي فرانس ) بيد النكليز في عـام 1810م ,فاضـطر والـون إلـى مغـادرة مسـقط وكـان ذلـك نهايـة
العمانيــة بســبب انف ـراد النكليــز بالســيطرة علــى ُعمــان( ,)1ومنــذ عــام 1811م بــدأت
العالقــات الفرنســية ُ
العمانية بعيدة عن التأثير الفرنسي.
صفحة جديدة من العالقات النكليزية ُ
كمــا أدى الســيد ســعيد دو ار مهمـا فــي مجــال العالقــات الخارجيــة ,وبــرز ذلــك مــن خــالل تعاملــه مــع

دولتــين كبي ـرتين كالوليــات المتحــدة األمريكيــة وبريطانيــا كمــا ذكرنــا ســابقا ولــم يعــد ينظــر لفرنســا كدولــة

يعتمـ ــد عليهـ ــا ,لكـ ــن إب ـ ـرام معاهـ ــدتي  1833و 1839م مـ ــع الوليـ ــات المتحـ ــدة األمريكيـ ــة والحكومـ ــة
البريطانيــة كمــا ذكرنــا ســابقا جعلــه ينظــر إلــى فرنســا نظ ـرة مســاواة لكــل مــن الــدولتين ويعطيهــا فرصــة
الحصـول علـى المتيـازات التجاريـة التـي تمتعتـا بهـا وخاصـة بعـد تقويـة نفوذهـا فـي الشـرق اإلفريقـي(,)2

وتجدر اإلشارة إلى أن الفرنسـيين تمتعـوا بمركـز اقتصـادي وسياسـي فـي سـلطنة ُعمـان ,وكـان لهـم نفـوذ
قــوي فــي مســتعمراتهم حتــى ســقوطها فــي جزي ـرة موريشــيوس علــى يــد اإلنكليــز فــي عــام 1810م ,لكــن
السيد سعيد تردد كثي ار في تقوية عالقاته مع الفرنسيين ,ومنحهم المتيازات وذلك بسبب:
 ضــعف النفــوذ الفرنســي ,والص ـراع المســتمر بــين فرنســا وبريطانيــا بشــأن المســألة المص ـرية فــيعام  1841 – 1840م.
 اكتفـ ــى السـ ــيد سـ ــعيد بالمعاهـــدتين التجـــاريتين التـ ــي وقعهمـــا مـ ــع الوليـ ــات المتحـــدة األمريكيـ ــةوبريطانيا ,فوجد نفسه يتعامل مع دولتين كبيرتين عززتا من نفوذه وكيانه .

()3

وبعــد التوســعات العســكرية لفرنســا فــي شــرقي إفريقيــة وســيطرتها علــى جزي ـرة نوســيبي

وتوســعاتها

في مدغشقر القريبة من ممتلكات السيد سعيد ,دفعـه ذلـك إلـى تغييـر موقفـه تجاههـا بسـبب قلقـه وخوفـه
على ممتلكاته من زيادة نفوذها ,وفي عـام  1840شـهدت زنجبـار قـدوم بعـض السـفن الحربيـة الفرنسـية

()2
()3

Pirouz . Le sultanat d' Oman et La question de Mascate . P. 86.

)(1

 لوريمر  ,دليل الخليج  ,ج , 2ص . 724 -جزيرة نوسيبي  :مرك از سياحيا مهما ,تقع على الساحل الشمالي الغربي من مدغشقر وهي من الجزر اإلستوائية

 ,كانت تسمى جزيرة الصدى في القرن السابع عشر ,تكثر فيها أشجار النخيل ويأتيها السياح من حول العالم للتمتع
بالمناظر الطبيعية الخالبة .انظر :لوريمر ,دليل الخليج  ,القسم الجغرافي  ,ج  , 6ص .2312
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وفي الوقت الـذي كـان فيـه السـيد سـعيد مقيمـا فـي مسـقط ,فاسـتقبل ابنـه هـالل هـذه السـفن الحربيـة التـي
جاء بها الفرنسيون مطالبين بتأسيس قواعد عسـكرية لهـم فـي زنجبـار ومقديشـو و بـراوة ,واقامـة قنصـلية

لهم في زنجبـار ,فلـم يلجـأ السـيد هـالل إلـى أسـلوب المقاومـة؛ بـل تقـدم بالعتـذار لقائـد الحملـة الفرنسـية

بأنه ل يستطيع تنفيذ مطالبهم أو التفاق معهم على أي أمر ما دام والده السيد سعيد غائبا(.)1

وبعــد عــودة الســيد ســعيد إلــى مركــز حكمــه فــي زنجبــار؛ وبســبب خوفــه مــن امتــداد النفــوذ الفرنســي

إل ــى ممتلكات ــه ,اتج ــه إل ــى تقوي ــة عالقات ــه م ــع بريطاني ــا لل ــتخلّص م ــن األطم ــاع الفرنس ــية ف ــي الش ــرق

اإلفريقــي ,وطلــب مــن الحكومــة أن تقــف بجانبــه لكــي ل يضــطر إلــى الموافقــة علــى مطالــب الفرنســيين.

وأ ّكــدت التجــارب الت ــي مـ ّـر به ــا الســيد س ــعيد فــي مســقط ف ــي عالقتــه م ــع النكليــز بأن ــه ل جــدوى م ــن
العتمـاد علـيهم ,لـذلك لجـأ إلــى التقـرب مـن الفرنسـيين لكسـب صــداقتهم ودرء خطـرهم ,لكنـه فـي الوقــت
نفسه كان يخشى من غضب الحكومة البريطانية إذا ما التجأ إلى الفرنسيين ,لكن السـيد سـعيد اسـتخدم
المطالب أو الضغوط الفرنسية كسياسة للضغط على النكليـز ومسـاومتهم  ,وفـي رسـائله إلـى الحكومـة

يلح ــون ف ــي الحص ــول عل ــى معاه ــدة تجاري ــة ,لكن ــه يخش ــى أن يطال ــب
البريطاني ــة ذك ــر أن الفرنس ــيين ّ
الفرنسيون بالشروط نفسها التي نصت عليها معاهدة 1839م مع اإلنكليز.

وهنــا لبــد أن نتســاءل مــا موقــف الحكومــة البريطانيــة فيمــا لــو ُمــنح الفرنســيون امتيــازات أكثــر مــن
المتيــازات التــي حصــلت عليهــا ؟؟ ومــن خــالل مــا كتــب همرتــون إلــى اللــورد أبــردين نجــد أن الحكومــة

البريطانيــة لــم تكــن ترغــب فــي التــدخل بأيــة معاهــدة يوقعهــا الســيد ســعيد مــع الفرنســيين بشــرط أل يكــون
لهــم مــن المتيــازات أكثــر مــا حصــلت عليــه ,أو أن يكــون لهــا المتيــازات نفســها التــي يحصــل عليه ــا

()2
تم عقد المعاهـدة التجاريـة بـين فرنسـا والسـيد سـعيد فـي عـام 1844م,
الفرنسيون  ,وفي هذه الظروف ّ
وازدهرت العالقات القتصادية بينهما وتضمنت هذه المعاهدة:

 -1حريـــة التجـ ــارة ,والسـ ــماح للرعايـ ــا الفرنسـ ــيين بحريـــة التنقـ ــل فـ ــي ممتلكـ ــات السـ ــلطان ,دون أي
عقبات.
 -2معاملة رعايا البلدين معاملة الدولة األكثر رعاية.

 -3منحت المعاهدة الفرنسيين بعض المتيازات القضائية.

Coupland , East Africa and Its Invaders , p , 439.
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و لوريمر  ,دليل الخليج  ,ج , 2ص .726
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 -4سمحت للفرنسيين بتأسيس المراكز التجارية في مناطق السلطنة جميعها(.)1
وفي عـام  1846م أُجريـت بعـض التعـديالت علـى هـذه المعاهـدة ,واتخـذت شـكلها النهـائي بتأسـيس
ُسســت البيــوت التجاريــة الفرنســية فــي عــام 1847م كــان مــن أبرزهــا
قنصــلية فرنســية فــي زنجبــار ,كمــا أ ّ
مهمـان فـي مرسـيليا وأدى هـذا إلـى توثيـق العالقـات بـين
بيتا رابو  Rabaudو فيـدال  Vidalوهمـا بيتـان ّ
الطرفين( ,)2وبدأت عمليات التبادل التجاري حيث أخذت سفن السيد سـعيد تصـل إلـى المـوانئ الفرنسـية
حاملة معها موارد ُعمان وزنجبار وتعود بالبضائع الفرنسية(.)3
ثاني ا -عالقاته الخارجية اإلقليمية

 -1موقف ال ُعمانيون من الوهابيين وتوسعاتهم في ُعمان بين عامي 1856 -1822م :
تخل ــص ترك ــي ب ــن عب ــد اهلل م ــن أسـ ـره ف ــي مص ــر ,ع ــاد إل ــى ش ــبه الجزيـ ـرة العربي ــة ع ــام
بع ــد أن ّ

1822م ,وتــزّعم الحركــة الوهابيــة خلف ـا لوالــده  ,واســتولى علــى نجــد  ,فخشــي بنــو خالــد نتــائج أعمالــه
فقـ ّـرروا مقاومتــه عــام 1839م ,وتــزعمهم ماجــد ومحمــد أبنــاء عرعــر ,ومــات ماجــد ,وقــاد النضــال أخــوه
محم ــد ال ــذي اش ــتبك م ــع الس ــعوديين ف ــي مع ــارك دامي ــة أس ــفرت ع ــن هزيمت ــه ,واس ــتيالء ترك ــي عل ــى
اإلحســاء ,فلج ــأ حاكمهــا محم ــد ب ــن عرعــر إل ــى العـ ـراق  ,ووفــد أعي ــان القطي ــف علــى إم ــام الري ــاض,

وأعلنـوا مبــايعتهم لــه  ,كمــا وفــد عليــه أهــل ُعمــان وأعلنـوا ولئهــم لــه  ,واتخــذ اإلمــام تركــي مــن الريــاض
مركـ از لــه وعاصــمة لملكــه منــذ عــام 1824م  ,واســتمر فــي الحكــم حتــى عــام 1834م  ,وتم ّكــن خــالل
وعمــان( .)4وذكــر ابــن بش ــر أن
تلــك الســنوات أن يســتعيد نفــوذ الســعوديين فــي شــرقي الجزي ـرة العربيــة ُ
الريــاض اســتقبلت وفــودا ُعمانيــة وطلبــت مــن اإلمــام تركــي أن يزودهــا بــأمير وقـ ق
ـاض ليعلمــوهم تعــاليم

الدين اإلسالمي الصـحيحة( .)5وامتـدت سـيطرة السـعوديين فـي عهـد اإلمـام تركـي بـن عبـد اهلل إلـى نجـد
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 -تذكر بعض المصادر أنه في عام  1849م دخلت ميناء مرسيليا إحدى سفن السيد سعيد تحمل الهدايا إلى

رئيس الجمهورية الفرنسية لويس نابليون  ,كما كتبت الصحف الفرنسية في تعليقها على تلك الزيارة أن إمام مسقط ولد
في الرستاق وهي مقاطعة في إقليم ُعمان وتمتد ممتلكاته في شرقي إفريقية حتى رأس جردفون و بلغت قوة أسطوله
سبع وثالثون سفينة حربية ,وكان مبعوث اإلمام هو الحاج درويش الذي أراد عقد معاهدات تجارية مع فرنسا إلنعاش
الصالت القديمة بين البلدين .
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 صالح الدين المختار  ,تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها  ,ج , 1ص . 278 ابن بشر  ,عنوان المجد في تاريخ نجد  ,ج  , 2ص . 32104

واإلحس ــاء وأج ـ ـزاء م ــن ُعمـ ــان وعلـ ــى س ــاحل الخلـ ــيج العرب ــي ,ودفعـ ــت تلـ ــك المن ــاطق الزكـ ــاة السـ ــنوية
للسعوديين( .)1وبعد ضغط الحكومة البريطانيـة علـى السـيد سـعيد اضـطر إلـى مهادنـة السـعوديين ووقـع
معهم معاهدة 1833م نصت أن :

 -1يتعهّـد السـيد ســعيد أن يـدفع إلمـام الريــاض تركـي بــن عبـد اهلل مبلغـا ســنويا بقيمـة خمســة آلف
روبية .
 -2تخض ــع المنطق ــة الس ــاحلية لس ــلطنة ُعم ــان  ,وتمت ــد أم ــالك الس ــعوديين حت ــى القطي ــف ويتعه ــد
الطرفان احترام بنود التفاقية(.)2
لكــن كالهمــا لــم يحتــرم مــا جــاء بهــذه التفاقيــة  ,حيــث كــان الســعوديون يطلبــون المزيــد مــن الزكــاة
ويشنون الغارات على ُعمان مستغلين وجود الفتن والضطرابات فيها .
وخلــف تركــي بــن عبــد اهلل ابنــهُ فيصــل عــام 1834م وتميــز فــي بدايــة عهــده بــالفتن والضــطرابات

التــي نشــبت فــي نجــد ,واســتمرت حتــى عــام 1839م ,وعنــدما علــم محمــد علــي باشــا بــذلك أرســل حملــة
عســكرية بقيــادة خورشــيد باشــا لســترداد نجــد عــام 1837م  ,وعــزل فيصــل وأســند الحكــم إلــى خالــد بــن
سعود الـذي أرسـله إبـراهيم باشـا إلـى مصـر بعـد سـيطرته علـى الدرعيـة عـام 1818م  ,ونـال ثقـة محمـد

علــي فــأمر بإســناد الحكــم إليــه ,وطلــب منــه مرافقــة خورشــيد باشــا لمســاعدته فــي الســتيالء علــى نجــد
وابعاد فيصل بن تركي عـن السـلطة .وأدرك األميـر الوهـابي أن السـيد سـعيد يتواصـل مـع حكومـة الهنـد
قرر أن يقوم بمراسلة حكومـة بومبـاي عـام 1831م لكسـب صـداقتها ,فرحبـت حكومـة الهنـد
ضده لذلك ّ
بص ــداقته وبتلبي ــة مطالب ــه ,وأرســـلت إل ــى المق ــيم البريطـــاني ف ــي "أب ــو شـ ــهر" ليباش ــر بعالق ــات المـ ــودة
وتميز األميـر تركـي بالحنكـة السياسـية؛ ففـي الوقـت الـذي أرسـل طلـب الصـداقة
والصداقة مع الرياضّ .
إلى الحكومة البريطانية أصدر أم ار إلى القائد العسكري عمـر بـن عفيصـان بـأن يحضـر نفسـه ,ويسـتعد

إلــى غــزو ُعمــان فــي أواخــر عــام 1832م ,ونفــذ القائــد هــذه التعليمــات( ,)3وأرســل إلــى الســيد ســعيد بــن
ســلطان طالب ـا منــه العت ـراف بســيطرة األميــر الوهــابي ودفــع الزكــاة لــه  ,فاتصــل الســيد ســعيد بــالمقيم

البريطــاني بلــين فــي بوشــهر وأخب ـره بــذلك  ,فنصــحه بعــدم الصــدام مــع الوهــابيين والقت ـرب مــنهم نســب اة
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للتعليمـات التـي أوفدتـه مـن حكومـة بومبـاي  ,فاضـطر السـيد سـعيد إلـى عقـد معاهـدة عـام 1833م مـع

الوهابيين(.)1

وتميزت تلـك الفتـرة بقـدوم القـوات المصـرية إلـى نجـد فـي عهـد األميـر تركـي ,وعـزل فيصـل واسـناد

الحكــم إلــى األميــر خالــد كمــا ذكرنــا  ,ولــم يســتمر األميــر الجديــد فــي الحكــم بســبب المعارضــة األهليــة
التـي نــددت بـه كونــه تتلمـذ علــى يـد محمــد علــي باشـا الــذي أوصـله بعــد ذلـك إلــى الحكـم ,وبعــد مقاومــة
عنيفة عملوا على خلعه ,وعقدوا المبايعة إلى األمير فيصل بن تركي.

خضــع بلــين المقــيم البريطــاني لرغبــة الســيد ســعيد مــن جهــة ,ولــم يكــن يثــق بالوهــابيين مــن جه ــة

أخرى ,لذلك حرض حكومة بومباي لتقف ضد الوهابيين ,ومنع األميـر الوهـابي مـن التـدخل فـي أمـالك

السيد سعيد بن سلطان( .)2أما األمير خالد فقد حاول أن يغزو ُعمـان عـام 1841م ,فتـدخلت الحكومـة
الهنديــة لصــالح ُعمــان ,ولــم تعــارض تقــدم األميــر تركــي وابنــه فيصــل إلــى ُعمــان ,لكنهــا عارضــت تقــدم
األميـر خالــد ,ويبــدو واضــحا أن حكومــة الهنــد وقفــت ضـد طموحــات محمــد علــي ومــن يتعــاون معــه(,)3

لـذلك طلبـت مـن السـيد ســعيد أن يقـيم عالقـات صـداقة بينـه وبــين األميـر الوهـابي تركـي ,والبتعـاد عــن
ثائر ضد محمد علي.
وعدت األمير تركي ا
األمير خالد كونه معينا من ِقَبل محمد علي ّ ,
وتم ّكــن الوهــابيون أن يتوســعوا مــن رأس الحـ ّـد حتــى الكويــت باســتثناء "أبــوظبي" التــي لــم يســيطروا
عليها حتى عام 1833م  ,لكنهم سيطروا عليهـا ودار صـراعٌ بـين بنـي يـاس والقواسـم ووقـف الوهـابيون
مع بني ياس ضد القواسم ,إذ منع أمير البريمـي الوهـابي األهـالي مـن مسـاعدة الشـيخ سـلطان القاسـمي

ع ــام 1834م م ــن حص ــار "أب ــوظبي" م ــن الب ــر حت ــى يطوقه ــا بـ ـ ار وبحـ ـ ار ,واغتي ــل األمي ــر ترك ــي ع ــام

1834م ,واستمر من بعده الموقف الوهابي تجاه ُعمان في عهد ابنه األمير فيصل .
توجــه األخيــر إلــى البريمــي,
وعنــدما هــاجم عبــد اهلل بــن ثنيــان األميــر خالــدا وانتــزع منــه الحكــم ّ ,
وأعلـن سـيادته عليهـا وعلـى كامــل ُعمـان  .وتم ّكـن فيصـل بـن تركــي مـن الفـرار ,واسـتعاد سـيطرته علــى
ووجـه الرسـائل إلـى رؤسـاء سـاحل ُعمـان و البريمـي وأخبـرهم
نجد ,وبدأ يمـارس سـلطانه علـى الريـاضّ ,

فيها أن سعد بن مطلق المطيري سيذهب إليهم إلعادة السيطرة الوهابية علـى المنطقـة ,وكـان رد شـيوخ
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ُعمان وساحلها إيجابيا  ,ما عـدا شـيوخ دبـي والبريمـي( .)1وكـان السـيد سـعيد قـد نقـل مركـز حكمـه إلـى
زنجبار؛ تاركا حكم مسقط لبنه ثويني الذي لم َير من يساعده حتى يتصدى للوهابيين.
ووصل سعد بـن مطلـق إلـى البريمـي عـام 1845م علـى رأس قـوة قـدرها سـبعمائة جنـدي وفـور

وصوله طلب من السيد ثويني أن يدفع له مبلغ عشرين ألـف لاير ,كمـا طلـب مـن عـزان بـن قـيس حـاكم

صحار أن يدفع مبلـغ خمسـة آلف لاير( ,)2وطلـب ثـويني مـن سـعد بـن مطلـق أن يمهلـه فـي ذلـك ألخـذ
مشــورة والــده فــي زنجبــار فوافــق علــى طلبــه لكن ـه أرســل قواتــه إلــى الباطنــة  ,فــاحتج ثــويني ألنــه أخـ ّـل
بالتفاق الذي قام بينهمـا .فتـدخل المقـيم البريطـاني ,وأرسـل لألميـر فيصـل يحـذره مـن نتـائج أعمالـه مـع
البريمــي ويحــذر ســعد مــن اعتدائــه علــى الباطنــة وأرســل بعــض قطــع أســطوله لكــبح جماحــه فــي ســاحل
الباطنــة  ,ونــتج مــن تدخلــه عقــد صــلح بـين الوهــابيين والســيد ثــويني دفعــت مســقط بموجبــه األمـوال إلــى

الرياض وصحار(.)3

لك ــن األمي ــر فيص ــل ك ــان يع ــاني م ــن ض ــائقة مالي ــة وس ــعد ب ــن مطل ــق ق ــد جم ــع األمـ ـوال م ــن
اإلحســاء والســيد ثــويني والســيد عـزان فــي صــحار ,ولــم تكــن ظــروف األمــن تســمح بإرســال األمـوال إلــى

الرياض بسبب خشيته من قطاع الطرق من جهة ,وأن شيوخ البريمـي قـد َشـ َكوا سـعدا إلـى الريـاض مـن

جهة أخرى  ,فقـرر سـعد مغـادرة البريمـي إلـى الريـاض ليوضـح موقفـه لألميـر فيصـل وفـي هـذه األثنـاء

وصــل وفــد ســعودي مــن الريــاض لتثبيــت ســعد فــي البريمــي ,ويطلــب إليــه اإلس ـراع فــي إرســال األم ـوال,

فق ّـدم الشــيخ ســلطان القاسـمي ســفينة لنقــل األمـوال مـن ُعمــان إلــى اإلحسـاء فــي نهايــة عــام 1846م(,)4
وعم ــان ,فغ ــادر س ــعد إل ــى
واس ــتدعى أمي ــر الري ــاض س ــعدا إلي ــه ليق ــدم ل ــه تقريـ ـ ار ع ــن وض ــع البريم ــي ُ

الريــاض إل أن األمي ــر فيص ــل كــان ق ــد جه ــز حمل ــة مــن اإلحس ــاء بقي ــادة عبــداهلل ب ــن بط ــال المطي ــري

وأرسلها إلى البريمي(.)5

أمـا النكليــز فس ّـوغوا مــوقفهم بأنــه لـم يكــن معاديـا للســعوديين خوفـا مـن القرصــنة؛ بـل كــان الموقــف
المعادي بسبب تزايد نفوذ السعوديين في ُعمان ,وخشيت أن يتابع السعوديون مـد نفـوذهم علـى سـواحل

الخلـيج العربــي ,ألن بريطانيــا لــم تعــرف لهــا ســيادة ثابتــة تجــاه أي بلــد قــوي تصــل قواتــه إلــى الخلــيج بــل

إن سياســتها متبدلــة حرص ـا علــى مصــلحتها .وفــي الوقــت نفســه الــذي أعلنــت بريطانيــا عــداءها ,كــان
()1
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موقف بني ياس معاديا للوجود السـعودي ,لـذلك ق ّـرر األميـر فيصـل أن يتحـدى كـالا مـن بريطانيـا وبنـي
ياس ,فأنقذ حملـة عـام 1848م عبـر منطقـة الظفـرة الصـحراوية إلـى البريمـي بقيـادة سـعد بـن مطلـق إل
أن ســعيد ب ــن طحن ــون ح ــاكم" أب ــوظبي " ترص ــد أخبارهــا ونص ــب له ــا كمينـ ـا وهزمه ــا هزيم ــة فادح ــة(,)1

وتم ّكــن ســعد بــن مطلــق اإلفــالت مــن ذلــك الكمــين مــع عــدد مــن أتباعــه ,واتجــه إلــى الشــارقة ,فقـ ّـدم لــه
الشيخ سلطان بن صقر مساعدة وغادرهـا إلـى البريمـي ,وتق ّـدم بطلـب المسـاعدة مـن شـريف مكـة محمـد
بــن عــون ,فــاهتم بالموضــوع ,وأرســل إلــى المقــيم البريطــاني فــي الخلــيج يطلــب منــه مســاعدة الوهــابيين

لستعادة حصون البريمي  ,كما أرسل محمد بـن عـون أخـاه عليـا إلـى "أبـوظبي" ليشـرح لحاكمهـا وجهـة
نظر شريف مكة بمساعيه لستعادة حصون البريمي إلى السعوديين(.)2

وعين ابـن بطـال المطيـري بـدلا منـه
أما سعيد بن مطلق ,فقد أعفي من منصبه عام 1850مّ ,
إل أنه استسلم ألمير" أبوظبي" عندما تخلّى الشيخ سلطان بن صقر عن مسـاعدته( ,)3واسـتطاع سـعيد
بــن طحنــون حــاكم" أبــوظبي" أن يســتعيد حصــون البريمــي ,وش ـ ّكل خط ـ ار علــى األميــر فيصــل الوهــابي

الذي اضطر إلى تشكيل جيش ضخم ,واتجـه بـه إلـى قطـر ومنهـا هـدد بـاحتالل البحـرين ,فطلـب حـاكم

البحرين المساعدة من شيخ بني ياس والمقيم البريطـاني فـي الخلـيج  ,واسـتجاب سـعيد بـن طحنـون إلـى
مساعدة العتوب في البحرين إل أنه أدرك ضخامة القوة التـي ي أرسـها األميـر فيصـل بـن تركـي المرابطـة
ـنس األميــر
فــي اإلحســاء لــذلك عــرض الصــلح علــى األميــر الســعودي إلنهــاء مشــكلة البح ـرين  ,ولــم يـ َ
فيصل هزائمه أمام حاكم" أبوظبي " سعيد بن طحنون ,لذلك طلب منـه أن يحضـر إلـى الريـاض ويق ّـدم
العتذار عما بدر منه  ,وتوصل الطرفان إلى صلح دفع بموجبه العتوب األموال إلى السعوديين.

كمـا واجـه أميـر الســعوديين األخطـار الداخليـة ,ومنهـا الثــورة التـي قادهـا عبـد العزيــز بـن محمـد مــن
أعي ــان القص ــيم وك ــان يحظـ ــى بتأيي ــد شـ ـريف مكـ ــة ,فضـ ـالا ع ــن تم ـ ّـرد القبائـ ــل البدوي ــة  ,لك ــن األميـ ــر
الســعودي اســتطاع أن يقضــي علــى ثــورة القصــيم عــام 1851م ,وعقــد الصــلح مــع البح ـرين لــذلك جهــز
حملة بقيادة ابنه عبد اهلل وأرسلها إلـى البريمـي ,وبعـد وصـوله إليهـا وجـه دعـوة إلـى شـيوخ سـاحل ُعمـان

لالجتماع به وفي الوقت نفسه أرسل إلى السيد ثويني لكي يدفع األمـوال المتـأخرة وطلـب مـن عـزان بـن
()4
ِ
توسـط بالصـلح ,و ّأيـد موقفـه
قيس أن يتخلى عن صحار للوهابيين  ,وعندما علم شيخ "أبوظبي" بـذلك ّ
)(1

- Selection from the records of Bombay Government . Vol . XXIV . p . 459
Winder . A History of Saudi state from 1233- 1818 until 1308- 1891 unpub . ph . D. Thesis .
Princeton . 1951. P . 197
)(2

()3
()4

 كيلي  ,الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية  ,...ص . 114 لوريمر ,دليل الخليج  ,ج , 2ص . 735108

المقــيم البريطــاني الكــابتن كمبــل ,وتـ ّـم توقيــع اتفاقيــة بــين حــاكم مســقط والســعوديين فــي عــام 1853م,
وتضمنت :
 -1إقامة حامية سعودية في مسقط ووكيل وهابي في البريمي.
 -2تدفع مسقط مبلغ اثني عشر ألف لاير إلى الرياض سنويا.
 -3بقاء حدود البلدين كما جاء في اتفاق 1833م.

 -4يدفع السيد ثويني مبلغ ستين ألف لاير مقابل أن يضمن األمير الوهابي سالمة أمالكه(.)1
وانتهز السعوديون فرصة السيطرة على ُعمان بعد قيـام الثـورة اإلباضـية ضـد السـيد ثـويني الـذي لـم
العمــانيين
يجــد أمامــه ســوى التقــدم بطلــب المســاعدة م ـن أعدائــه الســعوديين  ,لكــن ذلــك أدى إلــى تكتــل ُ

ض ــد الس ــعوديين لل ــتخلص م ــنهم وب ــذلك قم ــع الس ــيد ث ــويني الث ــورة اإلباض ــية ,وأرغ ــم الس ــعوديين عل ــى

النســحاب مــن ُعمــان بعــد أن عقــد معهــم معاهــدة 1853م( ,)2لكــن إذا نظرنــا إلــى الثــورة التــي قادهــا
حمـود بــن عـزان 1846م ,نجــد أنهــا كانـت أشـ ّـد مـن الثــورة اإلباضــية ,ولـم يطلــب السـيد ثــويني مســاعدة
ال دقيق ـا لبنــود معاهــدة 1853م يتضــح لنــا أن هــذه المعاهــدة كانــت
الســعوديين لكــن إذا أجرينــا تحلــي ا
لصالح السعوديين .ودعا كمبل المقيم البريطاني شيوخ ساحل ُعمان وأخذ موافقتهم علـى توقيـع معاهـدة
الســــلم البحــــري عـ ــام 1853م ,حيـ ــث نالـ ــت بريطانيـ ــا بموجبهـ ــا اإلش ـ ـراف علـ ــى ضـ ــمان السـ ــالم فـ ــي

المنطقــة( ,)3كمــا وقفــت ضــد األميــر فيصــل ومحاولتــه فــي توســيع نفــوذه وســيطرته علــى مــدن ســاحل
وعمــان  ,وق ـ ّـررت الســماح لــه بالســيطرة عل ــى
ُعمــان عــام 1855م ,ومنعتــه مــن التوس ــع فــي البح ـرين ُ
ساحل اإلحساء فقط من ساحل الخليج العربي(.)4
ل إلـى عـام 1874م
ودام حكم السعوديين فتـرة زادت عـن ثمانيـة عقـود بـدءا مـن عـام  1795وصـو ا

تخللها فترة من الضطراب الـداخلي بسـبب الحملـة المصـرية األولـى والثانيـة علـى الحجـاز عـام 1811
()5

و 1837م  ,كما انتشرت الـدعوة الوهابيـة فـي ُعمـان

وسـاحلها وفـي كيـرل (و هـي مقاطعـة فـي الهنـد

إل أن كــل المســلمين فيهــا مــن أتبــاع الــدعوة الســلفية ) بواســطة التجــار مــن جعــالن وصــور ,كمــا قــاد
)(1

William Palgrave , A Narrative of a Year's journey through central and Eastern Arabia 18621863, vol . I. London . 1865 . 283- 284

()2
()3
()4

 قاسم  ,دولة بوسعيد في ُعمان , ...ص 155 نوفل  ,الخليج العربي  , ...ص .411 -لوريمر  ,دليل الخليج  ,القسم التاريخي ,ج , 2ص .1662

( - )5المطوع  ,عقود الجمان  , ...ص  106و ص . 110
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الوهابيون الثورات ضد حكم البوسعيد مثل ثـورة عـام 1865م بقيـادة قبيلـة الجنبـة فـي صـور ضـد السـيد
ثــويني ,وقبيلــة بنــي بــوعلي مــن أتبــاع الــدعوة الســلفية فــي جعــالن ينتمــون إلــى الوهــابيين األوائــل ,كمــا

ذكرنا سابقا .

 -2العالقات بين السيد سعيد ومحمد علي بين عامي  1839 – 1830م
على أثر نجاح خورشيد باشا في استعادة اإلحسـاء ,كمـا ذكرنـا فـي الفصـل الثـاني بـدأ محمـد علـي

في عام 1839م بإرسال سفارة خاصة إلى الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة شيخ البحـرين تم ّكنـت مـن
وضع معاهدة لربط البحرين بالسياسة المصرية ,ونصت المعاهدة على:
 -1يتعهد شيخ البحرين أن يكون صديقا لمحمد علي وعدوا لعدوه.

ـداء مــن عــام 1254هـ ـ -
 -2موافقــة شــيخ البح ـرين علــى دفــع ثالثــة آلف فرانســة زكــاة ســنوية ابتـ ا
1838م (.)1
 -3يتعهد محمد علي أن يؤيد الشيخ عبد اهلل في حكمه للبحرين.

 -4يلتـزم شـيخ البحـرين فـي إرسـال الم اركــب لحمولـة العسـكر إذا أراد خورشــيد باشـا إرسـال عســاكره
إلى ُعمان(.)2

وتوضح أن خورشيد باشا كـان يف ّكـر فـي التقـدم إلـى ُعمـان فـي الوقـت الـذي تخلّـى فيـه السـيد سـعيد
ّ
عــن اتفاقــه مــع محم ـ د علــي ,أمــا الحكومــة البريطانيــة فقــد رفضــت هــذه المعاهــدة ألنهــا تتعــارض مــع
الوع ــود الت ــي ق ـ ّـدمها محم ــد عل ــي للحكوم ــة البريطاني ــة بع ــد قيام ــه بالتحرك ــات العس ــكرية عل ــى أطـ ـراف
"بنــادر" العــرب المتصــلة بخلــيج فــارس ,وبســبب مخالفتهــا لمعاهــدة 1824م التــي وقعهــا شــيوخ البح ـرين
مع الحكومة البريطانية ,وهذا ما أكده الكولونيل هنيل  Henellالمقـيم البريطـاني فـي الخلـيج فـي منشـوره
عام 1839م(.)3

()1

 -وثائق عابدين ,محفظة رقم  267حجاز  1255هـ  ,صورة الجرنال المحضر من طرف محمد أفندي رفعت

المتضمن بيان األحوال الصادرة من مادة البحرين وغيرها  .وانظر  :عبد الرحمن الرافعي  ,عصر محمد علي  ,ص
360
()2

 -عبد الفتاح أبو علية  ,الدولة السعودية الثانية  ,الرياض 1974م  ,ص  . 57 – 56و الوثائق المصرية ,

,شروط المصالحة التي عقدها محمد أفندي رفعت مع شيخ البحرين عبداهلل بن أحمد آل خليفة مع خورشيد باشا ,
 23صفر1255هـ 1,مايو 1839م .
()3

 -ابن بشر ,عنوان المجد  ,ج , 1ص  . 123 – 122و وثائق عابدين اعتراض المقيم البريطاني على اتفاقية

خورشيد باشا مع شيخ البحرين  ,محفظة رقم  ,267ملف الحجاز 1255هـ .
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ولــم يكــن ذلــك احتجاج ـا فحســب بــل قــام الكولونيــل هنيــل بــإجراء مقابلــة مــع شــيخ البحـرين وكانــت

هـذه المقابلـة تقـوم علـى التهديـد والترغيـب معـا ,كمـا ورد فـي الوثـائق المصـرية ,حيـث عـرض الكولونيــل

هنيل على شيخ البحـرين أن الحكومـة البريطانيـة سـوف تمتنـع عـن جبايـة الضـرائب علـى البحـرين لمـدة
يمزقهــا  ,لكــن
خمسـة وعشـرين عامـا ,وتمنحــه حمايتهـا مقابــل نقضــه لهـذه المعاهــدة وتسـليمها إليــه لكـي ّ
شــيخ البح ـرين أصــر علــى اتفاقــه  ,وقــال لهنيــل  " :أن البح ـرين ملكن ـا ورثنــاه عــن أجــدادنا ولــيس بيننــا
شروط؛ ألن نكون رعية لإلنكليز  ,ولـم أظهـر أي سـبب لـذلك غيـر الصـداقة ولـيس لإلنكليـز أن يتعـدوا

علينا  ,فإذا ما كنتم تشرعون في الحرب قوة واقتدا ار ,فإننا سنبذل ما في وسـعنا فـي سـبيل حمايـة ملكنـا

وأهلنا وعيالنا وديننا وليحصل بعد ذلك ما يحصل"(.)1

وبعــد ضــغوط بريطانيــا علــى شــيخ البحـرين اضــطر للتقــدم بطلــب المســاعدة مــن محمــد علــي ,

وكانــت تلــك األحــداث ســتؤدي إلــى حــدوث حــرب مســلحة بــين خورشــيد باشــا واإلنكليــز بعــد أن طلــب

خورشــيد باشــا مــن المقــيم البريطــاني عــدم تدخلــه فــي أمــور البحـرين وغيرهــا فــي الخلــيج العربــي( ,)2لكــن
ا نتهت هذه األزمة بعـد انسـحاب محمـد علـي وقواتـه مـن بـالد الشـام والجزيـرة العربيـة وفـق معاهـدة لنـدن
عــام 1840م وبــذلك تكــون بريطانيــا ق ــد تخّلصــت مــن خطــر مصــري كبي ــر يهـ ّـدد نفوذهــا فــي الجزيـ ـرة
العربية وسواحل الخليج العربي .وفي عام 1811م ,عند وصول قوات طوسـن باشـا إلـى الحجـاز بـدأت
العالقات بين السـيد سـعيد ومحمـد علـي باشـا  ,ولـم يكـن محمـد علـي مسـتعدا لعقـد أي اتفـاق مـع السـيد

ســعيد علــى الــرغم م ــن ص ـراعه مــع الســعوديين ف ــي هــذه األثنــاء  ,فــرفض طل ــب الســيد ســعيد ف ــي أن

يشترك بالحملة التي كانت تتجه إلى نجد  ,واكتفى بتأجير عشرين سفينة ُعمانيـة لتمـوين قواتـه المقاتلـة
في الجزيرة العربية بطريقـة أسـهل( .)3وفـي عـام 1818م أرسـل السـيد سـعيد تهنئـة إلـى محمـد علـي بعـد
نجـاح ابـراهيم باشـا فــي إسـقاط الدرعيــة  ,وكانـت تهــدف الحكومـة البريطانيــة إلـى جمــع قـوة الســيد ســعيد

مــع ق ــوة محمــد عل ــي للــتخلّص م ــن القواس ــم حلفــاء الس ــعوديين والــتخلّص م ــن تحــدياتهم له ــا ونش ــاطهم
البحــري فــي الخلــيج ,وبــدأت تعمــل علــى توثيــق التعــاون بــين الســيد ســعيد واب ـراهيم باشــا لتحقيــق هــدفها

لكن محاولتها باءت بالفشل (.)4
()1

 -الرافعي ,عصر محمد علي , ...ص  .365و لوريمر  ,دليل الخليج  ,القسم التاريخي ,ج , 2ص 712

4- Selections from the records of Bombay Government Historical Sketch about Uttobee Arabs . P
. 373-

()3
()4

 قاسم  ,دولة البوسعيد في ُعمان  , ...ص  . 172و بن بشر  ,عنوان المجد  , ..ج , 2ص 85– البطريق  ,ابراهيم باشا وحروبه في بالد العرب , ...ص  . 9وكذلك  :لوريمر  ,دليل الخليج  ,القسم التاريخي,

ج , 2ص . 1428
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ولم تظهر العالقات الودية بين السـيد سـعيد ومحمـد علـي إل فـي أثنـاء السـتقبال الحافـل الـذي
استقبله محمد علي لوفد السيد سعيد القادم إلى مكة لتأديـة فريضـة الحـج فـي عـام 1824م  ,لكـن هـذه

العالقــات بــين الطــرفين لــم تســر دوم ـا بهــذا الشــكل الــودي فبعــد نجــاح المص ـريين فــي الســتيالء علــى

الحجـاز أمــر محمــد علــي والــي جـدة أن يقــوم بتحــذير الســيد ســعيد بعـدم تخطــي حــدود مقاطعاتــه ,ويــدل

ذلك على انتهاز السـيد سـعيد فرصـة انهيـار الدولـة السـعودية األولـى ليوسـع حـدود دولتـه فـي مقاطعـات
الجزيرة العربية ,لكنه لم يلبث أن توقف عن هذه التوسعات لسببين:

أولهما :التحذيرات التي توجهـت إليـه ,وثانيهمـا :إد اركـه ضـرورة تثبيـت مركـزه فـي ممتلكاتـه قبـل

أن يتوســع فــي الخــارج( .)1وكــان محمــد علــي يقـ ّـدر أهمي ـة موقــع مســقط البحــري الــذي يخــدم مشــروعاته
التوس ــعية ف ــي الجزيـ ـرة العربي ــة وتحقي ــق أهداف ــه الخاص ــة لل ــتحكم ب ــالطرق البحري ــة ف ــي البح ــر األحم ــر
والخلـيج العربـي .وعلـى الـرغم مـن العالقـات الطيبـة بـين محمـد علـي والسـيد سـعيد ,فقـد كـان األخيــر ل

ألن ســيطرة القـ ـوات المص ـرية عل ــى واحــات البريم ــي كــان يع ــد خطـ ـ ار
ينظــر إل ــى األول بعــين الرتي ــاح ّ
يهــدده فــي الجـوار( ,)2وضـ ّـم محمــد علــي لإلحســاء وطموحاتــه التوســعية فــي الخلــيج يعـ ّـد تهديــدا واضــحا
للســيد ســعيد ,وبــدأت العالقــات المتــوترة بــين الطــرفين بعــد الرســالة التــي أرســلها الســيد ســعيد إلــى محمــد

علي في  14جمادى األولى 1254هـ 27/يوليو عـام 1839م يعـارض فيهـا التحركـات العسـكرية التـي
العمانيـة
كان يقوم بها سعد بن مطلـق المطيـري القائـد السـعودي تحـت الحكـم المصـري إلـى المقاطعـات ُ

حيث كان األخير معينا على البريمي من قبل خورشيد باشا(.)3

وأرســل الســيد ســعيد احتجاج ـا آخــر إلــى أحمــد باشــا قائــد ق ـوات مصــر العســكرية فــي الحجــاز؛

الم َع ّـين مـن قبـل محمـد علـي باشـا حاكمـا علـى نجـد والتـي أرسـلها
وذلك ردا على رسالة خالد بن سـعود ُ
عينــه علــى
إلــى ولــدي الســيد ســعيد ثــويني وهــالل ,وطلــب فيهــا خضــوعهم إلــى ســعد بــن مطلــق الــذي ّ

ُعمــان ب ـ ار وبح ـ ار  ,وأرســل الســيد ســعيد احتجاج ـا آخــر علــى إص ـرار خالــد بــن ســعود علــى أن تــدفع لــه
مسقط الزكاة السنوية .
وأبــدى الســيد ســعيد اســتياءه مــن تعيــين محمــد علــي خالــدا بــن ســعود حاكمـا علــى نجــد  ,حيــث

اتخـذ األخيــر موقفـا عــدائيا مــن الســيد ســعيد ولــم يكــن محمــد علــي ارضــيا علــى ذلــك  ,إذ كــان مــا يـزال

يأمــل فــي مســاعدة الســيد ســعيد لــه فــي ضــم البح ـرين لكــن خــاب أملــه فــي ذلــك وســاءت العالقــات بــين
الطــرفين بعــد تخلــي الســيد ســعيد عــن محمــد علــي فــي توســيع نفــوذه  ,لــذلك لــم يعتــرض علــى تحركــات
()2
()3
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)(1

لعم ــان ,حي ــث نج ــح
خورش ــيد باش ــا العس ــكرية ف ــي س ــيطرته عل ــى البريم ــي الت ــي تُع ـ ّـد المفت ــاح الـ ـرئيس ُ
العماني ــة بس ــبب ض ــعفها وتفككه ــا  ,ورغ ــم ذل ــك ل ــم يس ــتطع
خورش ــيد باش ــا ف ــي الس ــيطرة عل ــى األق ــاليم ُ
خورش ــيد باش ــا تحقي ــق النص ــر ف ــي ُعم ــان بس ــبب مقاوم ــة آل نع ــيم حي ــث ك ــانوا يفض ــلون الحف ــاظ عل ــى
اس ــتقاللهم ول يخض ــعون للحك ــم المص ــري وذل ــك تحريضـ ـا م ــن هن ــل ال ــذي تعه ــد له ــم بتق ــديم الحماي ــة

والمســاعدة الالزمــة لمقاومــة ســعد بــن مطلــق ومشــاريع مص ـر التوســعية  ,وأجــرى هنــل اتصــالت مــع

شيوخ ساحل ُعمان ,وطلب إليهم تحقيق رغبة بريطانيا في عدم تقديم المساعدة للمصريين(.)1
ولـم يكتـ ِ
ـف هنــل بتحـريض أهـالي البريمــي وشــيوخ الشــارقة ودبـي وعجمــان ضــد المصـريين ,بــل

وج ــه رس ــالة ف ــي  26آب 1839م إل ــى خورش ــيد باش ــا طل ــب فيه ــا أن ي ــأمر تابعـ ـه س ــعد ب ــالرجوع م ــن
البريمي وال ذلك يعني عدم اكتراث المصريين بصداقة بريطانيا( .)2واضـطر سـعد بـن مطلـق أمـام تلـك
األحداث إلى الرجوع بعد أن فقد أمله في مساعدة الشيوخ في ساحل ُعمـان لـه ,وكـان قبـل اتخـاذه قـرار
التراجع قد طلب من خورشيد باشا تزويده بقـوات تمكنـه مـن التقـدم إلـى سـاحل ُعمـان والبريمـي ,وعنـدما

تلقــى خورشــيد باشــا رســالته أمــر عاملــه علــى اإلحســاء محمــد أفنــدي بتجهيــز ق ـوات وارســالها إلــى ســعد,
غير أن عودته المفاجأة أوقفت نشـاط محمـد أفنـدي ,وأغضـبت خورشـيد باشـا الـذي اسـتدعى سـعدا إلـى

نجد ,ليحاسبه على عدم التزامه بمهمته ورجوعه من دون إذن رئيسه(.)3

وجــاءت الشــفاعة لــه مــن محمــد علــي باشــا الــذي أمــر خورشــيد باشــا بالنســحاب مــن نجــد فــي
تشرين األول  1839م ,وتزامن ذلك األمر مع وفاة محمد أفنـدي الـذي جعـل مـن اإلحسـاء قاعـدة مهمـة
حســبت لهــا بريطانيــا ألــف حســاب  ,وكــان ذلــك الحــاكم النشــيط قــد أرســل قبــل وفاتــه حملــة إلــى قط ـر

لتأديــب القبائــل المتمــردة والتزامهــا بــدفع الزكــاة ,لكــن تلــك الحملــة لــم تحقــق أهــدافها ,ألنهــا رجعــت علــى

إث ــر مقتل ــه( .)4ول ــم تتحق ــق طموح ــات محم ــد عل ــي باش ــا بس ــبب اض ــط ارره إل ــى النس ــحاب م ــن الجزيـ ـرة
العربية  ,يضاف إلى ذلك أن الحكومة البريطانيـة كانـت تـدرك خطـر سياسـته التوسـعية ,لـذلك اسـتمرت

()1
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الباشمعاون
()4

 لوريمر  ,دليل الخليج  ,ج , 2ص . 1441113

العمانيـة لـم تلبـث أن اسـتؤنفت مـن
بتنبيه السيد سعيد لمقاومة تلك السياسة غير أن العالقات المصـرية ُ
جديد من خالل تبادل الهدايا بين السيد سعيد وأولده عباس وسعيد(.)1
 -3السيد سعيد وعالقته مع الفرس
ت ـرتبط العالقــات بــين الســيد ســعيد والفــرس بسياســته وأهدافــه فــي الخلــيج العربــي ارتباط ـا وثيق ـا,

حيــث كــان يهــدف إلــى توطيــد مرك ـزه فــي الخلــيج مــن خــالل ســيطرته علــى الجــزر الفارســية والم ـوانئ

البحريـة ,وكـان ذلـك كافيـا لتـوتر العالقـات بينــه وبـين الفـرس والتــي وصـلت إلـى درجــة قيـام الحـرب بــين

الطرفين ,وهنا سوف نبين تدخالت الفرس في ُعمـان والـدور الـذي قـام بـه حكـام بوسـعيد للتصـدي لهـم,
وسبق أن ذكرنا األهمية الستراتيجية التي تحتلها ُعمان .فموقعها المتميز بين اليمن وايـران جعـل منهـا
مرك ـ از للعديــد مــن الهج ـرات ,وكــان مجــيء الفــرس إليهــا قبــل العــرب؛ إذ قــاموا بإعمارهــا واإلقامــة علــى
()2

أرضــها حتــى وفــد األزد إليهــا بقيــادة مالــك بــن فهــم

الــذي تصــدى للفــرس وأبعــدهم عنهــا وأقــام دولــة

عربية ل تتجاوز في نظام حكمها المجتمع الرعوي الذي ساد ربوع العـالم القـديم فـي العصـور التاريخيـة
األولــى .وســبق أن وضــحنا كيفيــة اشــتقاق لفــظ ُعمــان وتســميتها بهــذا الســم ونضــيف إليهــا أن معنــى
كلمــة ُعمــان أي أعمــن فــي المكــان أو أقــام فيــه أو أن أزد الــيمن الــذين وفــدوا إليهــا كــانوا يقيمــون فــي
منطقــة بــاليمن اســمها ُعمــان فــأعطوا اســمها لمــوطنهم الجديــد وعرفــت باســم الغب ـراء ,أمــا أكاس ـرة الفــرس
ل مــن ُعمـان ()3وذلــك فـي القــول
فعنـدما دخلـوا ُعمـان وبــدأت أطمـاعهم فيهــا اتخـذوا منهــا اسـم مــزون بـد ا

اآلتي :

ومزون يا صاح خير بالد

إن كسرى سمى ُعمان مزون ا
بلدة ذات مزرع ونخيــــــــــل

ومراع ومشرب غير صاد

اع واسـعة
عدوا ُعمان أرضا خصبة صالحة للزراعة ,فهي ذات مـزارع ومـر ق
ويبدو لنا أن الفرس ّ
تؤمن الحياة لمـن يقـيم فيهـا ,وقـد طـ أر علـى منـاخ ُعمـان العديـد مـن التبـدلت .أمـا غالتهـا الزراعيـة فمـا
ّ
ازلــت واف ـرة ,منهــا :الحبــوب والخضــر والفواكــه ,وكــذلك الموقــع الســتراتيجي الــذي ســاعد علــى تطــور
التجارة .واستمرت الحروب بـين ُعمـان والفـرس فـي العصـر الحـديث علـى الـرغم مـن مجـيء البرتغـاليين
العمـانيون
والهولنديين والنكليز والفرنسـيين ,ألن أطمـاع الفـرس فـي داخـل ُعمـان ل حـدود لهـا وتجـاوز ُ

()1
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تحــديات الفــرس وتوجه ـوا بق ـواتهم إلــى الســاحل الشــرقي للخلــيج العربــي وســيطروا علــى أج ـزاء مــن بــالد
فــارس مث ــل لنجـــة وقشـــم ,وتـ ّـم تعري ــب عربســتان حي ــث م ــايزال ســكانها يش ــعرون بانتمــائهم إل ــى األم ــة
العربيــة دين ـا ولغــة وتاريخ ـا ,أمــا دولــة البوســعيد فقــد قامــت وازدهــرت بفضــل النصــر الــذي حققــه الســيد

العمانيين من ظلمهم ومفاسدهم فـي عـام 1743م( ,)1وكـان الفـرس
أحمد بن سعيد على الفرس وخلّص ُ
ـاء علــى طلــب مــن اإلمــام اليعربــي ســيف بــن ســلطان الــذي طلــب المســاعدة مــن
قــد وفــدوا إلــى ُعمــان بنـ ا
الفـرس للـتخلص مــن منافسـه بلعـرب بــن حميـر( ,)2وتـزامن ذلـك مـع وصــول نـادر شـاه إلــى السـلطة بــين
عامي 1747 -1727م حيث كان يطمح إلـى السـيطرة علـى ُعمـان ,وكـان طلـب اإلمـام سـيف فرصـة
لــه لتحقيــق أهدافــه ,فتلقــى طلبــه وأرســل حملــة بحريــة بقيــادة لطيــف خــان الــذي قــاد قطعـا مــن األســطول
الفارسي واتجـه إلـى جلفـار أو رأس الخيمـة حيـث وصـل إليهـا فـي  14آذار عـام 1727م وتـابع تقدمـه

حتى وصل إلى صحار ,واستطاع اإلمام سيف والفرس أن يح ّقق انتصا ار علـى بلعـرب بـن حمـي ,لكـن
الخــالف بــين اإلمــام ولطيــف خــان اشــتد بشــكل واضــح بســبب تجاهــل القائــد الفارســي لإلمــام حيــث كــان
يتّخ ــذ القـ ـ اررات دون الرج ــوع إلي ــه واس ــتمر ذل ــك م ــن ع ــام 1728م حت ــى ع ــام 1741م فاس ــتغل ح ــاكم
صــحار الفرصــة للثــورة علــى الفــرس والــتخلص مــن تحكمهــم و مظــالمهم ,فقــاد الثــورة ض ـ ّدهم فــي عــام
1741م وحقــق نص ـ ار علــيهم فــي عــام 1743م( ,)3كمــا تقـ ّـرب الفــرس مــن فرنســا ,وعقــدوا معاهــدة مــع
حاكمهـا لـويس ال اربــع عشـر فــي عـام 1708م ملــك فرنسـا لمسـاعدة الفــرس لحـتالل مســقط( ,)4كمـا قــام
الزيــدي بمحاولــة لمــد نفــوذه إلــى ُعمــان بــين عــامي 1777 – 1756م لكــي تبق ـى تابعــة
ك ـريم خــان ّ
للفرس وتدفع لهم أتاوة سنوية(.)5
لك ــن اإلم ــام أحم ــد ب ــن س ــعيد رف ــض دف ــع اإلت ــاوة وأعل ــن الح ــرب ض ــد الف ــرس باس ــتخدام الق ــوة

والعنف( .)6وأسند كريم خان إدارة األمور البحرية إلى الشـيخ ناصـر خـان حـاكم بوشـهر ,وكلفـه معالجـة
)(1

Sykes , Percy . A history of Persia . Two Vols . London . 1915 , Vol . II . P . 450
Lockhardn , Nadir Shah . ( A critical study based mainly upon contemporary sources . London .
1939
)(2

()3

 -في عام  1722انتشرت الفوضى في بالد فارس واحتل األفغانيون أصفهان وأجبروا الشاه على التنازل عن

العرش كما احتلت روسيا المناطق الشمالية من فارس فاضطر الشاه إلى استدعاء قواته من الخليج لمواجهة هذه
الظروف  ,وفرنسا توجهت للتحالف مع اإلمام أحمد بن سعيد وأنشأت وكالة تجارية في مسقط عام 1756م  ,انظر :

قاسم  ,دولة بوسعيد في ُعمان  , ...ص . 35
( - )4قاسم  ,دولة بوسعيد في ُعمان . 34 , ...
()5
()6

 أبو حاكمة  ,تاريخ الكويت  ,ج , 1ص .130 السالمي  ,تحفة األعيان بسيرة أهل ُعمان  ,ج , 2ص . 161115

العمانيــة فــي وقــت تصــاعدت فيــه الثــورات الفارســية ضــده ,واحتــدم الص ـراع بــين الفــرس الــذين
المشــكلة ُ

العمانيين الرافضين دفع األمـوال للفـرس ,ووقعـت الحـرب بينهمـا عنـدما
أصروا أن تدفع ُعمان اإلتاوة و ُ
أكــد اإلمــام أحمــد بــن ســعيد عــام 1769م عــدم دفــع الض ـرائب للفــرس ,لــذا هــاجم الفــرس بع ـض الســفن
وردت ُعمــان علـى ذلــك بإرســال قــوة بحريــة إلـى بوشــهر وأخــذت مــن حاكمهــا
العمانيـة ,واســتولوا عليهــاّ ,
ُ
ترضــية ماليــة كافيــة  ,وفــي عــام 1775م قــام ك ـريم خــان للم ـرة الثانيــة بمطالبــة ُعمــان بــدفع الض ـرائب

المترتبة عليها حيـث كـان الوضـع الـداخلي فـي ُعمـان غيـر متماسـك ,لـذلك اضـطّر اإلمـام للوقـوف إلـى
جانب العثمانيين عندما طلبوا مساعدته ضد الفرس.
العمــاني إلــى جانــب العثمــانيين فــي فــرض الحصــار علــى
وفــي عــام 1776م وقــف األســطول ُ
البصـرة التــي كـان يحاصــرها األســطول الفارسـي بقيــادة صــادق خـان ,وتم ّكــن مــن فـرض ســيطرته عليهــا
العمـاني إلـى مسـقط( .)1وتق ّـرب اإلمـام أحمـد بـن
حتى وفاة كريم خان 1777م وبعـدها ت ارجـع األسـطول ُ

ســعيد مــن العثمــانيين ,واتبــع معهــم أســلوب العطــف والمــودة واغتنــام الفرصــة لضــرب الفــرس ,ففــي عــام

1756م حقــق نص ـ ار علــى الفــرس ,وســيطر علــى شــط العــرب الــذي كــان محاص ـ ار بالسالســل الحديديــة
ِ
العم ــاني م ــن التقــرب إل ــى البصـ ـرة ,وتقـ ّـدم اإلم ــام بس ــفينته الرحم ــاني,
مــن قَب ــل الف ــرس لمنــع األس ــطول ُ
()2
لعمـان لقــاء
وحطـم هــذه السالسـل ,وطــرد الفـرس مــن البصـرة  ,وقـ ّـدم السـلطان العثمــاني مكافـأة ماليــة ُ

هذا العمل استمرت تدفع من خزينة البصرة حتى عهد السيد سـعيد بـن سـلطان( .)3والجزيـة هـي ضـريبة

ماليــة يــدفعها غيــر المس ـلمين وأهــل الكتــاب مــن يهــود ونصــارى إلــى خزينــة الدولــة مقابــل حمايتهــا لهــم.
وبعد وفاة السيد أحمد بن سعيد عام 1783م توقفـت مطـامع الفـرس ,وذلـك بسـبب نشـاط القواسـم ضـد

ُعمــان مــن جهــة ,وســاحل فــارس مــن جهــة ثانيــة .ولــول ذلــك النشــاط لغتــنم الفــرس فت ـرة الص ـراع علــى
الســلطة بــين اإلمــام ســعيد بــن اإلمــام أحمــد وابنــه حامــد الــذي جعــل مســقط المدينــة األولــى فــي ُعمــان

وفصـل السـلطة الزمنيـة عـن السـلطة الدينيـة  ,وبسـبب اسـتمرار الفوضـى واضـطراب األوضـاع الداخليــة
في فارس استطاع السيد سلطان بن أحمد أن يحصل على فرمـان مـن شـاه فـارس سـيطر بموجبـه علـى

بنــدر عبــاس وملحقاتهــا مــن ج ـوادر و شــوربار علــى ســاحل مك ـران إلــى ُعمــان مقابــل إيجــار ســنوي بلــغ
()4
يمد نفـوذه إلـى جزيـرة قشـم ,وانتزعهـا
ستة آلف تومان فارسي في عام 1798م  ,واستطاع اإلمام أن ّ
()1
()2

 اآلزكوي  ,تاريخ ُعمان المقتبس من كتاب كشف الغمة  , ...ص 152 لوثروب  ,حاضر العالم اإلسالمي  , ...ج , 2ص 360Bombay Government . Selections from the Records . Vol . 24 . p . 172.
Curzon George . Parsia and the Persian question . Two Vols . London . 1892 . Vol . II. P. 428

و قاسم  ,دولة بوسعيد في ُعمان  , ...ص . 74
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)(3
)(4

مــن بنــي معــين ,وحصــل علــى حكمهــا بمرســوم مــن الشــاه الــذي اضــطر إلــى ســحب قواتــه مــن ســاحل
()1

الخليج للقضاء على الثورات الداخلية المعارضة لحكمه

.

العماني أن يشارك في حملة على بوشـهر عـام 1804م
أما حكومة الهند فقد طلبت من السيد ُ
وواف ــق عل ــى ذل ــك ,ألن ــه رأى فيه ــا إض ــعافا لمرك ــز الف ــرس والقواس ــم  ,لكن ــه ت ــوفي قب ــل أن ينف ــذ تلـ ــك

المشــاركة  ,كمــا أن ســيتون المقــيم البريطــاني فــي الخلــيج العربــي قــد رأى عــدم قيــام الحملــة؛ بــل يرســل
س ــفينة بريطاني ــة إل ــى بوش ــهر لمراقب ــة القواس ــم وت ــدمير س ــفنهم( .)2وب ــدأت تتحس ــن العالق ــات الفارس ــية

العمانية منذ عام  1799م عندما طلب السيد سلطان مساعدة من الفرس لتوطيد نفـوذه فـي البحـرين(.)3
ُ
وف ــي ع ــام 1795م عن ــدما وص ــل الوه ــابيون إل ــى ُعم ــان وجعلـ ـوا م ــن البريم ــي مركـ ـ از لقي ــادة عملي ــاتهم

العمانيون والفرس فـي الوهـابيين عـدوا مشـتركا ,وكـان الوهـابيون يطمحـون فـي السـيطرة
العسكرية  ,رأى ُ
علــى س ـواحل الخلــيج العربــي  ,وعنــدما آل الحكــم فــي ُعمــان إلــى بــدر بــن ســيف بــين عــامي – 1804

1806م ازدهر النشاط الوهابي في ُعمان والخليج العربي  ,لكـن هـذا الزدهـار انعكـس علـى الوهـابيين
إذ غـ از اإلنكليـز سـاحل ُعمـان بالتعـاون مـع سـعيد بـن سـلطان خليفـة بـدر بـن ســيف 1806 – 1804م
وخسر القواسم الكثير من قطع أسطولهم ,وانسحب اإلنكليز من الخليج وعاد أسـطولهم إلـى الهنـد ,كمـا

اعتذروا للسـيد سـعيد فـي مسـاعدتهم لـه ضـد الوهـابيين ,بـل ق ّـدموا لـه النصـائح فـي خطـة العمـل ,ونشـط
الوهــابيون ضــد الســيد ســعيد ,وكــانوا بقيــادة مطلــق المطيــري الــذي انتظــر األســطول النكليــزي ليــنقض
كب ــدها خس ــائر فادح ــة ف ــي الم ــال والعت ــاد .ونش ــطت الدعاي ــة الوهابي ــة ض ــد الف ــرس
عل ــى مس ــقط الت ــي ّ
إلبعادهم عن السيد سـعيد إذ حـرك السـعوديون مطـامح الفـرس القديمـة ,وهنـا يحـاولون جاهـدين احـتالل
طهـا الفـرس فـي صـحار ومسـقط وجلفـار
العمـانيين الصـفحات السـوداء التـي خ ّ
ُعمان ,فعادت إلى ذاكرة ُ
في عام  1741م وما قبله ,فعادت الفوضى ووقع الضطراب في النفوس ,وهـذا مـا كـان ينتظـره مطلـق

وكبــدهم خســائر فادحــة  ,ومــن مســقط اتجــه إلــى
المطيــري القائــد الوهــابي حيــث هــاجم مســقط والفــرس ّ
مطــرح فــي عــام 1812 -1811م وســيطر علــى مركــز مهـ ّـم منــع مــن خاللــه دخــول المســاعدات مــن
البلدان المجاورة إلى مسقط(.)4

()2
()3
()4
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 لوريمر  ,دليل الخليج  ,القسم التاريخي ,ج , 2ص 685 لوريمر  ,دليل الخليج  ,القسم التاريخي ,ج , 2ص 711 قاسم  ,دولة بوسعيد في ُعمان  , ...ص 151117

)(1

وحمــل أســباب الهزيمــة للفــرس الــذين قيــل لهــم  :داروا بخيــولهم
وأعــاد الســيد ســعيد تشــكيل قواتــهّ ,
وتقهقـروا دون قتـال( .)1وأمـر صـادي خــان بمغـادرة ُعمـان إلـى بنـدر عبــاس فـي الوقـت الـذي كـان القائــد
السعودي ينتقل من مقاطعة إلى أخرى في ُعمان إلرغام األهالي إلى اعتناق الوهابيـة .أمـا محمـد علـي
باشــا فلــم تكــن طموحاتــه أقــل مــن طموحــات الوهــابيين فــي ُعمــان ,لــذلك نــرى اســتمرار العالقــات الجيــدة

بــين ُعمــان والفــرس حتــى عــام 1826م عنــد مصــاهرة الســيد ســعيد للفــرس وتزوجــه مــن أمي ـرة فارســية,
لــذلك وقــف إلــى جانــب تيمــور ميــر از فــي الحــرب التــي خاضــها ضــد عبــد الرســول خــان حــاكم بوشــهر,
وكانــت حكومــة الهنــد ت ارقــب تحركــات ُعمــان ,فــأمرت مقيمهــا فــي الخلــيج ســيتون ليمنــع ســيد ُعمــان مــن
التدخل في الشؤون الداخلية للفرس(.)2

كم ــا س ــاءت العالق ــات مـ ـرة أخ ــرى ف ــي ع ــام 1846م بس ــبب مطالب ــة الف ــرس بمين ــاء بن ــدر عب ــاس

وملحقاته  ,فقرر السيد سعيد مهاجمـة حـاكم بوشـهر ,وكـان حـاكم بنـدر عبـاس مـن قبلـه قـد اقتـرح عليـه
أن يحاصر الساحل الفارسي حتى يحكم ضربته لحاكم بوشـهر ,إل أن هنيـل الـذي خلـف سـيتون تـدخل

ومن ــع ُعم ــان م ــن ممارس ــة نش ــاطها ض ــد الفـ ــرس( ,)3وك ــان الموق ــف البريط ــاني المؤي ــد للف ــرس يتميـ ــز
بــالغموض ذل ــك أن بريطاني ــا كان ــت تخط ــط إل ــى كس ــب الف ــرس لجانبه ــا خ ــالل ح ــرب الق ــرم– 1853 
 1856م  ,واستغل الفرس الـدعم البريطـاني مـن جهـة ,ووجـود السـيد سـعيد فـي زنجبـار مـن جهـة ثانيـة,
وهــاجموا بنــدر عبــاس ,وطــردوا حاكمهــا العربــي الــذي عينــه الســيد ســعيد بــن ســلطان ,وأحكمـوا قبضــتهم
علــى المينــاء فــي عــام  1854م وأرســلوا ق ـواتهم لســتعادة ج ـوادر وشــوربار علــى ســاحل مك ـران .وعنــدما
ِ
علم السـيد سـعيد بتصـرفات الفـرس ومـا قـاموا بـه جهّـز حملـة كبيـرة بقيـادة ابنـه ثـويني الـذي هـاجم مينـاء
بنــدر عبــاس وطــرد الفــرس منــه وأحكــم ســيطرته عليــه ,وقــام الشــاه بتجهيــز ق ـوات جديــدة وأوفــدها إلــى

العمــانيين واســترد مــنهم مينــاء بنــدر عبــاس وملحقاتــه( ,)4واضــطر
ميــدان المعركــة ,وحقــق نص ـ ار علــى ُ
السيد سعيد إلى توقيع اتفاقية مع الفرس في نيسان عام 1856م تضمنت:

()2

Shaik Mansour . op . cit . p . 88.

)(1

 -لوريمر  ,دليل الخليج  ,ج , 2ص 711

( - )3قاسم  ,دولة بوسعيد في ُعمان  , ...ص  151و ص 189
 حرب القرم  1856-1853 :م ,خسرت فيها روسيا أمام تحالف الدولة العثمانية وفرنسا وبريطانيا وسردينيا ,قامت

في شبه جزيرة القرم ,وبقيت النمسا على الحياد إل أنها لعبت دو ار في إيقاف الروس ,والسبب المباشر الذي أشعل

الحرب هي حقوق المسيحيين في األراضي المقدسة الواقعة تحت حكم الدولة العثمانية .عمر طوسون ,الجيش
المصري في الحرب الروسية المعروفة بحرب القرم 1855 -1853م ,مكتبة مدبولي  ,1996ص .20
- Miles . The countries and Tribes . P . 351
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)(4

 -1تنازله عن جزيرتي قشم وهرمز .
 -2ارتفاع اإليجار السـنوي لمينـاء بنـدر عبـاس إلـى  16000تومـان وأل يعطـى المينـاء أليـة دولـة
أخرى(.)1

العمــانيون لرغبــة الفــرس رغم ـا عــنهم ,ألن الوضــع الــداخلي فــي ُعمــان ل يســاعد علــى
فاســتجاب ُ
العمـانيين بهـدف
إحراز النصر في الحـرب ضـد الفـرس وكانـت حكومـة الهنـد مؤيـدة لهـم فـي حـربهم مـع ُ

إضــعافهم وتفكيــك ُعمــان( .)2وظهــرت مطــامع الفــرس و جشــعهم بعــد وفــاة ثــويني بــن ســعيد بــن ســلطان
في عام 1868م حيث رفعوا إيجار بندر عباس إلى عشرين ألف تومان سنويا  .وتلـك األحـداث كانـت

تخ ــدم مص ــالح بريطاني ــا الهادف ــة إل ــى إض ــعاف ُعم ــان وتفكيكه ــا م ــن ال ــداخل م ــن خ ــالل رب ــط زعمائه ــا
لعمـان وتقـديم وعـودا ل فائـدة منهـا لتحقيـق
بمعاهدات تجارية وفرض الضرائب ودعمها للـدول المعاديـة ُ
مطامعها وجعلها مستعمرة بريطانية.

 –4موقف السيد سعيد من التدخالت األجنبية
مــن خــالل د ارســة العالقــات الخارجيــة للســيد ســعيد بــن ســلطان توضــح أن التــدخالت األجنبيــة اتخــذت
شــكل غــزو تبشــيري واستكشــافي ,كمــا ظهــر النشــاط القتصــادي فــي زنجبــار والشــرق اإلفريقــي ,وأدركنــا
مـــدى الخطـ ــر الكبيـــر الـ ــذي كـــان ينتظـ ــر السـ ــيد ســـعيد فـ ــي المقاطعـــات التـ ــي حـــاول أن يجعـ ــل منهـ ــا

إمبراطورية ُعمانية في الشرق اإلفريقي ,لكن هذه اآلمال التي كانت تراوده لـم تجـد سـبيلها إلـى النجـاح
فانشــغاله بممتلكاتــه اإلفريقيــة أدى إلــى إهمالــه شــؤون ممتلكاتــه اآلســيوية حتــى كــاد أن يخســرها ,كم ــا
انتشــرت الفوضــى والمنازعــات والضــطرابات فــي أرجــاء ُعمــان بعــد أن انتقــل مقــر الحكــم إل ـى الشــرق
العمانيـة ,واتخـذها مركـ از رئيسـا وحـرص علـى تطويرهـا
اإلفريقي الذي يبعـد ألف األميـال عـن ممتلكاتـه ُ
وتنميـ ــة مواردهـ ــا واسـ ــتغالل إمكاناتهـ ــا التجاريـ ــة والزراعيـ ــة .وان طموحـ ــات السـ ــيد سـ ــعيد فـ ــي تأسـ ــيس

العمانيـة فــي الشـرق اإلفريقـي كــان مـن الصـعب تحقيقهــا بسـبب التفـوق األوربــي فـي القــرن
اإلمبراطوريـة ُ
التاسع عشر ,وهي حقيقة لبد من إدراكها ,حيث شهد القرن التاسع عشـر تفـوق أوربـة ماديـا وعسـكريا,

كمــا شــهد نشــاط حركــة الــرواد والمستكشــفين والمبش ـرين والتجــار األوروبيــين الــذين أدرك ـوا أهميــة الشــرق

اإلفريقــي وغنــاه بــالموارد الطبيعي ــة وأهميتــه الســتراتيجية وص ــالحيته لالســتغالل والمــتالك والس ــيطرة.
()1
()2

 لوثرب ستودارد  ,حاضر العالم اإلسالمي  , ..ج , 2ص  , 323وLyne , Robert Nunez , Zanzibar , in contemporary times . p . 45.

 -قاسم  ,دولة بوسعيد في ُعمان  , ...ص , 189

و

Kelly . British policy in Persian Gulf , 1813- 1843. Unpub D. Thesis ( London 1956 ) p . 170.
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العمانيــة فــي إفريقيــة مــع رغبــة
لــذلك اصــطدمت أحــالم الســيد ســعيد ورغبتــه فــي تأســيس المبراطوريــة ُ

الدول األوربيـة فـي السـيطرة علـى تلـك القـارة واسـتغاللها واقتسـامها فيمـا بيـنهم  ,وذكـر بيـرس أن أحـالم

السيد سعيد في تأسيس امبراطورية في الشرق اإلفريقي جاءت متأخرة وفي وقت غير مالئم(.)1

وسبق أن ذكرنا نتيجة إقامـة السـيد سـعيد واسـتق ارره فـي زنجبـار أدى إلـى إهمـال لممتلكاتـه فـي

ُعمان وتفككهـا  ,فانفصـلت صـحار فـي عـام 1839م وتعـددت ثـورات اإلباضـيين وغـزوات السـعوديين,
ومــن خــالل تقــارير القنصــل البريطــاني (همرتــون) فــي زنجبــار فــي عــام 1841م إلــى حكومتــه ,نجــد أن
مكانة السيد سعيد قد تراجعت في ُعمان بسبب إهماله شؤونها فيما ل يتجاوز الموانئ البحرية(.)2
لكــن إهمــال شــؤون ممتلكــات الســيد ســعيد فــي ُعمــان لــم يكــن خطــأه وحــده ,وانمــا بريطانيــا قــد
ارتكبــت الخطــأ األكبــر بعــدم تقــديمها المســاعدات للســيد ســعيد بشــكل كـ ق
ـاف يضــمن لــه الهتمــام بهــذه

المقاطعــات ,فهــي وان كانــت قــد قـ ّـدمت لــه المســاعدة فقــد كــان ذلــك لمصــلحتها الخاصــة قبــل أن تكــون
لمصلحته ,وحسب ما أكدته الوثائق البريطانية أنه لول مساعدة بريطانيا لـه لضـاع العديـد مـن ممتلكاتـه
بـين أيــدي اإلباضــيين مـن جهــة ,والسـعوديين مــن جهـة أخــرى ,وبــدعم بريطانيــا البحـري لــه تخّلــص مــن

الدســائس التــي كانــت تُحــاك ضــده إلضــعاف ســلطته ,وكــذلك اســتطاع أن يكســب ثقــة أتباعــه بــه ,كمــا
أكـدت وثــائق حكومــة بومبــاي فـي عــام 1839م " لــيس مــن الممكــن علــى اإلطــالق تجاهــل أن نفوذنــا
وحــده هــو الــذي حــال دون ســقوط عظمــة حليفنــا اإلمــام ,ولــول أن سياســة الســعوديين كانــت أكثــر
جنوح ا إلى السلم ,نظرا إلى انصراف اهتمامهم إلى متاعبهم الخاصـة  ,لك ّنـا مضـطرين علـى األرجـح
إلى الدخول في حرب فعلية للدفاع عن عاصمة اإلمام"(.)3

وذلــك يــدل علــى أن المســاعدات التــي كانــت تقــدمها الحكومــة البريطانيــة للســيد ســعيد لــم تكــن
مســاعدات خالصــة لــه مــن دون أي اعتبــار لمصــالحها  ,فقــد كانــت تســرع فــي تقــديمها أحيانـا  ,وأحيان ـا

أخــرى يتع ـ ّذر عليهــا ذلــك فتكتفــي بتقــديم النصــح واإلرشــاد لــه ,وكانــت تحــرص أن تســاعده بالقــدر الــذي

يجعله يحافظ على ممتلكاته األصلية دون أن تشـجعه علـى التوسـع ومـد نفـوذه إلـى جهـات أخـرى خوفـا
مـن تمـرده وتهديـد مصـالحها ,وعلـى الـرغم مـن فشـل السـيد سـعيد فـي الحفـاظ علـى ممتلكاتـه فـي ُعمــان
Pearce, op , cit ,p . 133

)(1

أيضا :ويلسن أرنولد  ,الخليج العربي  ,ترجمة  :محمد أمين عبداهلل  ,نشر و ازرة التراث القومي والثقافة في سلطنة

ُعمان 1405هـ 1985 /م  ,ص .104
( - )2مايلز  ,الخليج بلدانه وقبائله  , ...ص  .54و لوريمر  ,دليل الخليج  ,ج , 2ص 726

Bombay Government , S.R.B.G , Vol . XXIV , P , 20.

و قاسم  ,دولة بوسعيد في ُعمان  , ...ص220
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)(3

وحمايتهــا فــي شــرقي إفريقيــة ,لكــن ل نســتطيع أن ننكــر حقيقــة أن الســنوات التــي قضــاها فــي زنجبــار
م ّكنت ــه م ــن الت ــأثير عل ــى الش ــرق اإلفريق ــي ت ــأثي ار حض ــاريا واقتص ــاديا ,وان ت ــأثيره وش ــهرته ف ــي الع ــالم

الخارجي مرتبطا بحكمه في زنجبار ل بحكمه في ُعمان .وكان السيد سـعيد واعيـا ألهميـة عالقاتـه مـع
الــدول األجنبيــة مــن جهــة وخطورتهــا مــن جهــة أخــرى  ,ويحســب حســابا كبي ـ ار لبريطانيــا نظ ـ ار لتفوقهــا

البحــري ونفوذهــا فــي الخلــيج العربــي والمحــيط الهنــدي بــالقرب مــن بــالده ,كمــا اســتفادت مــن صــداقتها

للسيد سعيد وتعاونه معها في قمع تجارة الرقيق(.)1

وأ ّكــدت المصــادر أن الســيد ســعيد لــن يأخــذ التعويضــات الماليــة مــن الحكومــة البريطانيــة عمــا

ســببته معاهــدات إلغــاء تجــارة الرقيــق مــن خســائر فادحــة لــه  ,حيــث اســتمرت صــداقته لإلنكليــز ح ـوالي
نصــف قــرن قـ ّـدم مــن خاللهــا العديــد مــن الهــدايا لتوثيــق عالقتــه وروابــط المــودة والصــداقة معهــا  ,وهــذا
التصــرف ه ــو ن ــوع مــن الك ــرم واألخ ــالق التــي تمي ــز به ــا أو إلــى رغبت ــه ف ــي أن ينــال ش ــهرة ف ــي الع ــالم
الخارجي ,أو سياسةا منه لكي يضمن من خاللها تأييد الحكومة البريطانيـة لـه وتقويـة نفـوذه ورفـع شـأنه

أمــام منافســيه مــن الــداخل والخــارج ,كمــا رشــحته الحكومــة البريطانيــة ليكــون عضــو شــرف فــي الجمعيــة

اآلســيوية الملكيــة عــام  1835م بســبب وقوفــه إلــى جانبهــا فــي قمــع تجــارة الرقيــق فــي الشــرق اإلفريقــي

وتقدي ار له على الجهود التي بذلها في توجيه بالده إلى ركب الحضارة والتقدم(.)2

وان تق ـ ّـرب الس ــيد س ــعيد م ــن بريطاني ــا ومش ــاركته ف ــي الجمعي ــة الملكي ــة ق ــد أظه ــر اس ــمه ف ــي
المجتمع األوربي ,وكلفه ذلك الكثير من الهدايا التي كان يقدمها بسـخاء لحكومـة الهنـد والـبالط الملكـي

البريطــاني فــي عهــد الملكــة فيكتوريــا التــي عاصــر بدايــة حكمهــا ووصــولها إلــى العــرش ,وتنــازل لهــا فــي
ع ــام 1854م ع ــن ج ــزر كوري ــا موري ــا( )3ول ــم يب ـ ِـد الس ــيد س ــعيد أي اعتـ ـراض عل ــى مطالب ــة الحكوم ــة
البريطانية بهذه الجزر الغنية بالسماد؛ فضالا عن استخدامها كمحطـة لتزويـد السـفن بـالوقود؛ بـل أظهـر

أن ــه عل ــى اس ــتعداد ألن يتن ــازل عنه ــا كهدي ــة دون مقاب ــل ع ــام 1854م ,كم ــا أك ــد للحكوم ــة البريطاني ــة
والملكـة فيكتوريـا تنازلـه عــن أي جـزء مـن ممتلكاتــه فـي جزيـرة العـرب أو فــي إفريقيـة إذا اسـتدعى األمــر

ذل ــك وق ــدم س ــفينة ليفرب ــول هدي ــة للملك ــة فيكتوري ــا ع ــام 1835م ( .)4وك ــان ه ــدف الس ــيد س ــعيد تعزي ــز
عالقاته مع بريطانيا واستمرار دعمها له  ,ألن السبب المباشر لخروجه من ُعمان ونقل مركز حكمه

()1
()2
()3

 العقاد ,التيارات السياسية  , ...ص  , 70و درويش  ,سلطنة ُعمان  , ...ص 120 السالمي ,تحفة األعيان , ...ج , 2ص  , 98و مايلز  ,الخليج بلدانه وقبائله  , ...ص 110 لوريمر  ,دليل الخليج  ,القسم التاريخي ,ج , 2ص . 725Aitchison , op . cit ., vol . XII , p . 224.

وأيضا :محمد  ,وأبو جبل  ,تاريخ الجزيرة العربية المعاصر  , ...ص .266
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إلى زنجبار هو ثـورات القبائـل والتحـديات الداخليـة ,فضـالا عـن طمـع الـدول المجـاورة بالسـيطرة

علـى خيـرات ُعمــان ,فوجــد فــي بريطانيــا داعمـا قويـا لــه علــى الــرغم أنهــا لــم تكــن تســاعده لتوســيع نفــوذه
وزيادة ممتلكاتـه ألن ذلـك يهـدد مصـالحها ,فكانـت تسـاعده بالقـدر الـذي يجعلـه يـتخلص مـن المشـكالت
فقط لتضمن بقائه تحت سيطرتها واستم ارره في طلب المساعدة منها كلما تعرض ألي خطر.
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الفصل الــــرابع

وفاة السيد سعيد بن سلطان ونهاية حكمه عام 1856م
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مدخــــل :
ك ــان الس ــيد س ــعيد حريصـ ـا أل يت ــرك الحك ــم حت ــى يطم ــئن عل ــى أوض ــاع ممتلكات ــه ومص ــيرها ف ــي

الســاحل والــداخل ,وكــان علــى قناعــة تامــة بــأن بقــاء شــطري الدولــة خاضـ َـعين ألس ـرته حتــى فــي حالــة
انفصالهما خير من أن يحدث النفصال على أيدي األسر الطامعـة فـي السـتغالل والسـيطرة ,وهـذا مـا
جعلــه يـؤثر فــي توزيــع الســلطة بــين أبنائــه ,فحــين قـ ّـرر نقــل مركــز حكمــه إلــى زنجبــار قــام بتعيــين اثنــين
من أبنائه ليكونا نائبين عنه في كل من مسقط وزنجبار ,يمارسان السلطة في أثناء فترة غيابه .

وتميــزت الممتلكــات اإلفريقيــة باتســاعها وأهميتهــا القتصــادية والتجاريــة ,وضـ ّـمت أيض ـا العديــد
ل إلـى خلـيج
من الجزر والرؤوس والخلجان ,فهي مـن السـاحل الشـرقي إلفريقيـة مـن رأس جردفـون شـما ا
دلجــادو جنوب ـا فض ـالا عــن الجــزر المواجهــة للســاحل ,منهــا :جــزر بــات وكلــوة وزنجبــار ولمــو وبمبــا ,

واسـتقرت األوضــاع فـي جزيرتــي بمبـا وزنجبــار إلـى درجــة كبيـرة لــم تشـهدها الــبالد مـن قبــل ,كمـا وصــل

العمــاني إلــى الصــومال بمــا اشــتملت عليــه مــن الجــزر والمـوانئ كمقديشــو وزيلــع وبربــر وب ـراوة؛
المتــداد ُ
ال عــن امتــدادها اآلســيوي فوصــل التجــار
وهــي الجــزء اإلفريقــي مــن س ـواحل البحــر األحمــر ,هــذا فض ـ ا

العمـ ــانيون إلـ ــى مرتفعـ ــات كليمنجـ ــارو والبحي ـ ـرات السـ ــتوائية والكونغـ ــو( .)1ومـــن الطبيعـ ــي نتيجـ ــة هـ ــذا
ُ
العمانيـة سـوف يـؤدي إلـى العديـد مـن المشـاكل والضـطرابات ونشـاط
المتداد الواسـع لممتلكـات الدولـة ُ
الثورات الداخليـة والمنافسـات والمنازعـات األسـرية وعـدم السـتقرار فـي الحكـم بـين شـطري الدولـة .وهـذا

مــا عــانى منــه الســيد ســعيد علــى الــرغم مــن حصــوله علــى التأييــد الــوطني واألجنبــي ,فهــل حقــق أولده

نوضـح مـا آلـت إليـه الـبالد بعـد
حكما مستق ار في ُعمان بعد وفاته ؟ لإلجابة عن هذا السـؤال ينبغـي أن ّ
أن توفي السيد سعيد في التاسع عشـر مـن أكتـوبر 1856م ,وفـي السـاعة الثامنـة والنصـف صـباحا(,)2

خالل عودته من مسقط إلى زنجبار برفقة ابنه برغش ,حيث وافته المنية في عـرض البحـر علـى ظهـر
سـفينته المفضــلة لديــه كــوين فكتوريــا وهــي تبحــر بــالقرب مــن جــزر سيشــل غربــي المحــيط الهنــدي .وبــدأ

الصـراع بـين أبنائـه الـذين بـرز مـن بيـنهم السـيد ثـويني والسـيد تركـي والسـيد ماجـد والسـيد ُبـرغش ,وكــان
هؤلء أخوة مـن األب ,واتسـمت العالقـات بـين أمهـاتهم بالكراهيـة والدسـائس التـي تركـت آثـا ار سـلبية فـي
عالقات األخوة بعضهم بعض(.)3

()1

 -سالمة بنت السيد سعيد  ,مذكرات أميرة عربية  ,ترجمة  :عبد المجيد القيسي  , ....ص  35و  . 264و

رويت  ,سعيد بن سلطان  ,ترجمة  :عبد المجيد القيسي  , ...ص . 14 – 13

()2

 رويت  ,سعيد بن سلطان , ...ص .106Coupland , op , cit , p . 31
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أول -أبناء السيد سعيد وأزمة الخالفة
بعد أن توفي السيد سـعيد أصـبح وضـع ُعمـان حرجـا للغايـة ,بسـبب البعـد الشاسـع بـين شـطري
ال عــن لــم يكــن ألولده الــذين خلفــوه فــي الحكــم المقــدرة والطمــوح والكفايــة التــي تميــز بهــا
الدولــة ؛ فض ـ ا
والدهم ,فكان أكبرهم هو السيد هالل؛ وهو البن المفضل لدى السيد سعيد ,لكـن لمـاذا ج ّـرده والـده مـن
حق ــوق الو ارث ــة كم ــا تش ــير بع ــض المص ــادر؟ فحس ــب م ــا تتناقل ــه الرواي ــات أن الس ــيد س ــعيد ق ــام به ــذا

وتعرضــه إلحــدى ج ـواري
التصــرف بســبب غضــبه منــه لســتهتاره بشــؤون الحكــم وادمانــه علــى الخمــرّ ,
أن الســيد ه ــالل كــان ُيع ــرف بعزوفــه ع ــن النس ــاء
والــده بط ــرق غيــر ش ــرعية ,وتؤكــد بع ــض المص ــادر ّ
وابتعاده عن شرب الخمر(.)1

أن أخاهــا كــان ضــحية مـؤامرة ُدّبــرت لــه مــن
وحسـب مــا ذكرتــه الســيدة ســالمة ابنــة الســيد ســعيد ّ
()2
أن الســيد ســعيد كــان حــذ ار مــن
ِقبــل والــدة الســيد خالــد رغبـةا فــي الــتخلص منــه  ,وروايــات أخــرى تؤكــد ّ
انقــالب ابن ــه الســيد ه ــالل ضــده وذل ــك بس ــبب عالقتــه الوثيق ــة بالقنصــل الفرنس ــي ف ــي زنجبــار كوشـــيه

 Cochetوأبع ــده الس ــيد س ــعيد ع ــن األسـ ـرة بع ــد أن عج ــز ع ــن ردع ــه ,كم ــا أرس ــل إل ــى وزي ــر الخارجي ــة
البريطانيـة اللـورد أبــردين أبلغـه بأنـه يريــد حرمـان ابنــه هـالل مـن حقــوق الو ارثـة ,وأمـر بنفيــه مـن زنجبــار
حيــث أقــام فــي عــدن ق اربــة عــامين إلــى أن تــوفي مصــابا بإحــدى األمـراض فــي عــام 1851م ,وبعــد أن

وصل خبر وفاته إلى زنجبار حزن عليه والده كثي ار( .)3والبن الثاني للسيد سـعيد هـو السـيد خالـد الـذي
كان ينوب عنه فـي حكـم زنجبـار عنـدما كـان ينتقـل إلـى مسـقط لتفقـد شـؤون ممتلكاتـه فيهـا ,وكـان خالـد

مغرم ـا بالتجــارة ,واســتطاع أن يجمــع ثــروة كبي ـرة ,وقــاد إحــدى المعــارك فــي ممباســة عــام 1837م وفــي

ســيوى عــام 1844م  ,لكــن هــو اآلخــر تــوفي فــي حيــاة والــده مصــابا بمــرض رئــوي فــي شــهر آذار عــام
1854م (.)4

وعنــدما تــوفي الســيد ســعيد فــي عــام 1856م كــان ابنــه الســيد ثــويني حاكم ـا علــى مســقط وابنــه

()5
العمانيـة بشـطريها اآلسـيوي
اآلخر السيد ماجد حاكما على زنجبار  .فهل سيفوز أحدهما بحكم الدولـة ُ

واإلفريقي ؟؟ هل هناك قوة خارجية سوف تقرر هذا المصير ؟؟ فيمكن القول إن وفـاة السـيد سـعيد تُع ّـد
العمانيـة علــى الـرغم مـن أنــه رسـم السياسـة التــي ينبغـي أن يكــون
نقطـة تحـول مهمــة فـي مصـير الدولــة ُ

()2
()3
()4

Guillain , p , cit , tome 2 , Paris , 1856. PP, 225-226

)(1

 سالمة بنت السيد سعيد  ,مذكرات أميرة عربية  ,ترجمة  :عبد المجيد القيسي  , ...ص  184و ص .190 رويت  ,السيد سعيد بن سلطان  , ...ص . 97 – 96 الفارسي  ,البوسعيديون حكام زنجبار  , ...ص . 18Robert Lyne , Zanzibar in Contemporary Times , London , p . 49.
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عليــه الحكــم بعــد وفات ـه ,لكــن الحكومــة البريطانيــة اســتمرت بتــدخالتها فــي شــؤون الــبالد وتطويــع تلــك
السياسة بما يتفق مع مصالحها ,واتخذت من رغبته في توزيع السلطة بين أبنائـه ذريعـ اةا لتقسـيم الدولـة

العمانية ,واستندت في ذلك إلى تلـك الرسـالة التـي بعثهـا السـيد سـعيد إلـى اللـورد أبـردين وزيـر الخارجيـة
ُ
البريطانية عام  1844م يـذكر فيهـا " عنـد وفاتنـا اسـتقر التنظـيم الـذي وضـعناه لـدولتنا علـى تعيـين ابننـا
السيد خالد حاكما على ممتلكاتنا في شرقي إفريقية وتعيين ابننـا اآلخـر السـيد ثـويني حاكمـا علـى جميـع

ممتلكاتنا في ُعمان والخليج العربي"(.)1
طلـع إليـه
ولم يقصد السيد سعيد بهـذا التنظـيم إيجـاد فصـل بـين إقليمـي الدولـة ,وانمـا مـا كـان يت ّ
هو تقسيم السلطة إداريا بين أبنائـه ,وأن تكـون السـلطة العليـا علـى إقليمـي الدولـة بيـد البـن األكبـر بمـا

يتناســب مــع ق ـوانين الشـريعة اإلســالمية ,لكــن بوفــاة الســيد خالــد فــي حيــاة والــده فــي عــام 1854م تحــتم

يعين ابنا آخر ,ليؤول إليه الحكم فـي شـرق إفريقيـة( ,)2لكـن الفوضـى والضـطراب
على السيد سعيد أن ّ
العمانية في أواخر عهده قد شغلته عن ذلك ,فلم يصـدر أي تصـريح رسـمي بـذلك,
التي شهدتها الدولة ُ
لكـن البـن األكبـر للسـيد خالـد يـدعى السـيد ماجـد الــذي أصـبح مـن الناحيـة الفعليـة نائبـا عـن أبيـه علــى
حكم زنجبار وملحقاتها في الشرق اإلفريقي.

وبعــد وفــاة الســيد ســعيد بــدأت أزمــة الو ارثــة والص ـراع علــى الحكــم بمحاولــة الســيد بــرغش الــذي
كــان برفقــة والــده فــي رحلتــه األخي ـرة مــن مســقط إلــى زنجبــار لالســتيالء علــى الســلطة فيهــا ,واخفــاء نبــأ
وفاته لمدة أسبوع كامل ,وفي ذات اليوم الذي توفي فيه والده حاول انتـزاع السـلطة مـن يـد أخيـه ماجـد,
لكنه فشل في ذلك ربما بسبب تـدخل القنصـل البريطـاني فـي زنجبـار همرتـون  Hamertonالـذي حصـل
على تأييد القبائل ورؤساء العرب لمبايعـة السـيد ماجـد ,حيـث أكـد أن السـيد سـعيد قبـل وفاتـه قـد أوصـاه
بأن يخلفه ابنه ماجد في حكـم زنجبـار حتـى لـو لـم يعلـن ذلـك رسـميا ,والـدليل علـى ذلـك أنـه كـان يكلفـه

بــإدارة شــؤون الحكــم فــي زنجبــار حــين كــان ينتقــل إلــى مســقط .وبوصــول الســيد ماجــد إلــى حكــم زنجبــار

العمانيــة بينــه وبــين الســيد ثــويني فــي مســقط والســيد تركــي فــي صــحار ,فــي الوقــت الــذي
تجـزأت الدولــة ُ

تم ّكـن فيـه السـيد ماجـد مـن تعزيــز قوتـه وحصـوله علـى الجانـب األكبــر مـن القـوة البحريـة ,كانـت معظــم
العمــاني ارســية فــي مينــاء زنجبــار حيــث بــادر بالســتيالء عليهــا ,وتمكــن الســيد ثــويني
قطــع األســطول ُ
التخلّص من معظم السفن التـي كانـت ارسـية فـي مينـاء مسـقط بسـبب مـا تعرضـت لـه مـن إهمـال وعـدم

يبق له سوى سفينة أو اثنتين من السفن الكبيرة(.)3
توافر األموال الالزمة إلصالحها ,فلم َ
()2
()3

Coupland , op ,cit , p .26

 رويت  ,سعيد بن سلطان  , ...ص . 108 لندن ُ ,عمان منذ عام 1856م مسي ار ومصي ار  , ....ص . 248126
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وبـادر الســيد ماجـد بالكتابــة إلـى العديــد مـن رؤســاء الـدول ذات العالقــة الوثيقـة بزنجبــار ,وذلــك
للحص ــول عل ــى ال ــدعم ف ــي تثبي ــت حكم ــه ف ــي زنجب ــار ,كم ــا ارس ــل حكوم ــة الهن ــد ولن ــدن ,وأهمه ــا تل ــك

الم ارسـالت التـي بعـث بهــا إلـى الملكـة فيكتوريــا واإلمب ارطـور نـابليون الثالــث ,والـرئيس األمريكـي جــيمس
بوكنــان , Buchananواللــورد كالرنــدون  Clarendonوزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة البريطانيــة ,واللــورد
الفنس ــتون Elphinston

ح ــاكم بومب ــاي( .)1وح ــرص ف ــي الرس ــالة الت ــي بع ــث به ــا إل ــى الل ــورد ك ــاننج

 Canningالحاكم العام في الهند عام 1856م أن يؤكد له أن الهـدوء يسـود أنحـاء الـبالد ,وتلقـى البيعـة
بــالحكم مــن كبــار الزعمــاء العــرب ورؤســاء القبائــل اإلفريقيــة ,كمــا تضــمنت رســائله جميعهــا إلــى رؤســاء

ال ــدول وال ــدوائر البريطاني ــة نع ــي وال ــده ,وأن ــه أص ــبح الح ــاكم الش ــرعي ف ــي زنجب ــار ,ومـ ـا يلف ــت النتب ــاه
وصول تهنئة صريحة للسيد ماجد من الوليات المتحدة األمريكية بعد وصـوله إلـى الحكـم ,علـى عكـس

الردود التي تلقاها من الـدوائر البريطانيـة التـي اكتفـت بتقـديم التعـازي لـه بوفـاة والـده ,وترحيبهـا بعالقـات
الصــداقة التــي ت ـربط الســلطنة بالحكومــة البريطانيــة مــع إظهــار تحفــظ واضــح عــن العت ـراف بــه حاكم ـا

على زنجبار(,)2ولعل ذلك يرجع إلى ما كانت تتوقعه تلـك الـدوائر مـن حـدوث صـراع مرتقـب بينـه وبـين
الســيد ثــويني والســيد بــرغش ,وردود الفعــل هــذه لــم تكــن جديــدة علــى بريطانيــا فهــي ذات السياســة التــي

اتبعتهـا فــي عالقتهـا مــع والـدهم الســيد سـعيد ,وعلــى الـرغم مــن تحفـظ الحكومــة البريطانيـة ,إل أنــه قــدر
للس ــيد ماج ــد أن يم ــارس الحك ــم ف ــي زنجب ــار بع ــد وف ــاة وال ــده ف ــي ع ــام 1856م ,ول ــم تعت ــرف الحكوم ــة
البريطانيـة بـه مـن الناحيـة السياسـية سـلطانا علـى زنجبـار إل علـى أثـر صـدور تحكـيم اللـورد كـاننج فــي

عام 1861م(.)3

وكــان الســيد ماجــد ســلطانا ذكي ـا اســتطاع خــالل األربعــة عشــر عام ـا التــي حكــم فيهــا زنجبــار

 1870 -1856م أن يحصــل علــى محبــة رعايــاه وعلــى توثيــق العالقــة مــع اإلنكليــز مثلمــا كانــت فــي
عهــد والــده الســيد ســعيد ,كمــا اســتطاع بأهليتــه وجدارتــه أن يتحمــل مســؤولية كبي ـرة لمعالجــة المشــكالت

والصعوبات التي واجهت البال د عقب وفاة والده ,وأكد نشر العدالة ,واستعان بعـدد لبـأس بـه مـن كبـار
العلمــاء والمستشــارين لمســاعدته فــي تنظــيم شــؤون الدولــة ,كمــا أصــدر للقضــاة منشــور األحكــام للعمــل

( - )1لندنُ ,عمان منذ عام 1856م مسي ار ومصي ار  , ...ص  327و الفارسي  ,البوسعيديون حكام زنجبار , ...
ص .21
()2
()3

– جون كيلي  ,بريطانيا والخليج 1870 -1795م , ...ج , 2ص . 124
 الفارسي  ,البوسعيديون حكام زنجبار , ..ص .328127

بمقتضاه ,وكان يـنص علـى  :حمايـة الرقيـق المحـررين ,وتطبيـق الشـريعة اإلسـالمية والمسـاواة والعدالـة

بين العرب وا ألفارقة في الحقوق والواجبات وكان هذا المنشور بمنزلة الدستور في يومنا هذا(.)1
ثاني ا – األوضاع الداخلية في ُعمان بعد وفاة السيد سعيد
 .1حكم ثويني بن سعيد بين عامي 1866-1856م :

اســتمر الص ـراع الــداخلي فــي ُعمــان بعــد وفــاة الســيد ســعيد ,حينمــا أعلــن ابنــه األكبــر الســيد ثــويني
العمانيـة بشـطريها
نفسه سلطانا على مسقط وزنجبـار ,ولـه الحـق الشـرعي فـي خالفـة والـده علـى الدولـة ُ
اآلسـيوي واإلفريقـي ,لكـن حكومـة بومبـاي لـم تعتـرف بخالفتــه ,وانمـا اكتفـت بتقـديم التعـازي لـه بعـد وفــاة

والده ,ويرجع سبب هذا التحفظ علـى العتـراف بـه حاكمـا علـى مسـقط وزنجبـار هـو اخـتالل مركـزه بعـد
أن أعلن أخوه السيد ماجـد انفـراده بـالحكم فـي زنجبـار( ,)2وأخـوه تركـي أعلـن اسـتقالله فـي إقلـيم صـحار
فض ـالا عــن ثــورات اإلباضــيين ضــده فــي الــداخل ,وغــزوات الســعوديين المتكــررة علــى األقــاليم الشــمالية

مــن ُعمــان الــذين انتهــزوا فرصــة انشــغال الســيد ثــويني بالصـراع مــع أُخوتــه؛ ليمارس ـوا ضــغوطهم عليــه,
ال عــن الفوضــى والضــطراب ,وعــدم الســتقرار فــي مســقط ,واســتغالل الفــرس فرصــة وفــاة الســيد
فض ـ ا
ســعيد ,والخــالف بــين أبنائــه لســترجاع الجــزر والم ـوانئ الفارســية علــى ســاحل مك ـران( ,)3ونجــاح أخيــه

ع الحكــم منــه وأرسـل لــه المــال والســالح,
السـيد ماجــد بتحـريض الســيد تركـي فــي إقلــيم صــحار لكـي ينتــز َ
ـدب الخــالف والشــقاق بينــه وبــين أخيــه تركــي,
فكــان مــن الطبيعــي حــين اســتلم الســيد ثــويني الحكــم أن يـ ّ
واس ــتمر الصـ ـراع بينهمـ ــا ف ــي سلس ــلة متواصـ ــلة م ــن المع ــارك إلـ ــى أن ت ـ ّـم توقي ــع الصـ ــلح بينهم ــا عـ ــام
1858م( ,)4وقــد نــص شــروط الصــلح أن يبقــى إقلــيم صــحار تح ـت حكــم الســيد تركــي علــى أن يســتمر
بــالولء ألخي ــه الســيد ث ــويني ,ويتلقــى راتبـ ـا شــهريا من ــه مقابــل ذل ــك .فمــا دور الس ــيد بــرغش وس ــط ه ــذه

األحداث ؟؟

عندما استغل السيد ماجد أخـاه تركـي للثـورة علـى ثـويني ,وجـد السـيد تركـي فـي أخيـه بـرغش المقـيم

فـي زنجبــار أداةا لــه ,فأرسـل لــه المــال والسـالح للــتخلص مــن ماجـد ,مســتغالا طموحــه فـي الوصــول إلــى
الحكــم فــي زنجبــار ,أو فــي ممباســة ,وتلقــى الســيد بــرغش المســاعدة مــن قبيلــة الحــرث وهــي أكبــر أس ـرة
عربية مقيمة في زنجبار تسيطر على معظم األراضي الزراعية فيها ,وتعتمـد علـى الرقيـق فـي حراثتهـا,

()1
()2
()3
()4

 المغيري  ,جهينة األخبار في تاريخ زنجبار  , ....ص .236 لوريمر  ,دليل الخليج  ,القسم التاريخي ,ج , 2ص . 729 رويت  ,سعيد بن سلطان  , ...ص . 108 لوريمر  ,دليل الخليج ,ج , 2ص . 730128

وكانــت زنجبــار وحــدها تحتكــر مــا يقــارب  %80مــن م ـزارع القرنفــل ,فــأي حرمــان مــن الرقيــق فــي هــذه
األ ارضــي ســوف يــؤدي إلــى حــدوث أزمــة اقتصــادية ,وهــذا الســبب الــذي جعــل زعمــاء الحــرث يســاندون

الس ــيد ب ــرغش ض ــد أخي ــه ماج ــد ,ألن اس ــتقرار ماج ــد ف ــي حك ــم زنجب ــار س ــوف يح ــدث أضـ ـ ار ار كبي ـ ـرة

بمصالحهم القتصادية ومكانتهم الجتماعية ,رغم أنه أبدى استعداده لمساعدة الحكومـة البريطانيـة فـي

سياستها الخاصة بقمع تجارة الرقيق(.)1

ولم تكن أسرة الحرث مخلصة في تحالفها مع كل مـن السـيد ثـويني وأخيـه بـرغش ,وانمـا كانـت

تعم ــل عل ــى اس ــتغالل النـ ـزاع الق ــائم بينهم ــا وب ــين أخيهم ــا ماج ــد م ــن أج ــل تحقي ــق مص ــالحها الخاص ــة
وا لحصول على أكبر قدر من الثروة ,وحاول بعض زعماء هذه األسرة الستقالل فـي حكـم هـذه الجزيـرة
قبل فترة انتقال السيد سعيد إلى زنجبار لكنهم فشلوا في ذلك( .)2وما يـدلنا علـى أطمـاع هـذه األسـرة فـي

زنجبـار ,أنـه بعـد وفــاة السـيد سـعيد وقبــل أن يعلـن السـيد ماجــد نفسـه حاكمـا علــى زنجبـار تقـدم عبــد اهلل
بــن ســالم زعــيم قبيلــة الحــرث إلــى القنصــلية البريطانيــة فــي زنجبــار ليســتعلم مــن همرتــون عمــا ســيفعله
اإلنكليــز فــي وق ــت ل يوجــد فيــه ح ــاكم فــي ال ــبالد ,فلــم يهــتم همرت ــون لهــذا التســاؤل ,وأك ــد لــه أن أي ــة

محاولة من جانبه للوصول إلى السلطة سوف تتخلص منها الحكومة البريطانية ل محالة(.)3

ورغ ــم معارض ــة بريطاني ــا لزعم ــاء الح ــرث ,ظ ــل ه ــؤلء ينتظ ــرون الفرص ــة المناس ــبة للوص ــول إل ــى
الحكـم ,وكـانوا مســتائين مـن التنـازلت التــي قـدمها السـيد ســعيد لبريطانيـا لقمـع تجــارة الرقيـق ,وكـذلك مــا
يقدمه لها السيد ماجد أيضا .وكخطوة أولى مـنهم أسـندوا قيـادتهم إلـى السـيد بـرغش وسـاعدوه
ينتظر أن ّ
ف ــي المحاول ــة الفاش ــلة الت ــي ق ــام به ــا للس ــيطرة عل ــى ق ــالع زنجب ــار بع ــد وف ــاة وال ــده ,وه ــذا م ــا أدى إل ــى
تضاعف الصراع الدموي بينهم و بين األُخوة(.)4

 .2الصراع بين األخوين السيد ثويني والسيد ماجد
اســتمر الص ـراع بــين الســيد ثــويني وأخيــه الســيد ماجــد ,ولــم تقتصــر محــاولت ثــويني علــى تح ـريض
ب ــرغش وزعم ــاء الح ــرث ض ــده فحس ــب إنم ــا س ــعى إل ــى ني ــل التأيي ــد األجنب ــي .وس ــبق أن ذكرن ــا موق ــف

بريطانيــا والــتحفظ الــذي أبدتــه عــن العت ـراف بــه ســلطانا علــى مســقط وزنجبــار ,فاتجــه إلــى الفرنســيين
()1
()2
()3
()4

 المعمريُ ,عمان وشرقي إفريقيا  , ...ص  . 76و لندن ُ ,عمان مسي ار ومصي ار  , ...ص .131 قاسم ,دولة بوسعيد في ُعمان وشرقي إفريقية  , ...ص . 239 لندن ُ ,عمان مسي ار ومصي ار  , ...ص . 133 كيلي  ,الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية , ...ص . 536129

الذين كانوا يعارضون السياسة البريطانية؛ مستغلين وفاة السيد سعيد الذي كان سـندا للنفـوذ البريطـاني,

ال عــن ســوء األوضــاع الداخليــة لتوطيــد نفــوذهم فــي شــرقي إفريقيــة( ,)1لــذلك بــدأت م ارســالت الســيد
فضـ ا
ثــويني إلــى اإلمب ارطــور نــابليون الثالــث  ",لقــد مضــى وقــت طويــل مــن دون أن نــرى ســفنكم فــي موانئنــا

ونــود أن ن ارهــا تتــردد علينــا وخاصــة بعــد أن ينتهــي العمــل فــي شــق قنــاة الســويس حتــى تتوطــد أواصــر
الصداقة فيما بيننا ".
كمــا دارت التصــالت بــين الفرنســيين والســيد بــرغش فــي زنجبــار ,ولشــك فــي أنهــا بــدأت قبــل وفــاة

السيد سعيد ,وكان السيد برغش يمهد من خالل هذا التواصل إلى السيطرة على الحكـم بعـد وفـاة والـده.
ربـو Rabaud
وتؤكد بع ض المصادر على العالقات الوثيقـة بـين الفرنسـيين والسـيد بـرغش  ,فأكـد ألفـرد ا

أنه تقابل في أثنـاء رحلتـه إلـى زنجبـار 1855 – 1854م مـع السـيد بـرغش بـن سـعيد واتفـق معـه علـى

()2
يوض ــح هــذه األم ــور ,وك ــل مــا أش ــار إليــه وج ــود صــلة وثيق ــة ب ــين
بعــض األم ــور المهمــة  ,لكن ــه لــم ّ
الفرنسيين والسيد ُبرغش ,والدليل على ذلـك غرفـة التجـارة فـي مرسـيليا التـي تشـرف علـى إدارة العالقـات

التجاريــة والقتصــادية بــين فرنســا وزنجبــار ,ومــن المحتمــل أن الســيد بــرغش قــد اتفــق مــع اربــو علــى أن

تقــف فرنســا إلــى جانبــه وتســانده فــي الوصــول إلــى الحكــم مقابــل تقــديم المتيــازات التجاريــة للفرنســيين
قررتـه لهـم المعاهـدة التـي عقـدت بيـنهم وبـين السـيد سـعيد فـي عـام 1844م والتنــازل
ومـنحهم أكثـر ممـا ّ
لهم عن ميناء ممباسة في شرقي إفريقية(.)3
وبعــد وفــاة الســيد ســعيد شــعر الســيد بــرغش بعــدم اســتقرار األوضــاع فــي زنجبــار ,فــأجرى اتصــالت

أخرى مع القنصل الفرنسي فـي زنجبـار  Coshetوطلـب مسـاندته للـتخلص مـن أخيـه السـيد ماجـد ,وفـي
سيسـّلم الــبالد لإلنكليــز وقــد صـ ّـرح بــذلك عالنيــة ,أ ّمــا
وضــح لــه قــائ ا
إحــدى الرســائل ّ
ال " :إن أخــي ماجــد ُ
نحن فلن نسّلم بالدنـا ل لإلنكليـز ول لألمـريكيين أو غيـرهم ,وان كـان ل مف ّـر مـن بيعهـا ,فإننـا سـنبيعها

()4
طيع ــة بي ــد اإلنكلي ــز,
ب ــدمائنا وأرواحن ــا" وه ــذه الرس ــالة تثي ــر النتب ــاه ألن الس ــيد ب ــرغش أص ــبح أداة ّ
وتوثقــت العالقــات فيمــا بيــنهم ,وســاندوه فــي تسـلّم الحكــم بعــد وفــاة أخيــه ماجــد فــي عــام 1870م  ,لكــن
الحكومــة البريطانيــة اتخــذت ق ـ ار ار صــارما تجــاه الســيد بــرغش عنــدما ِ
عل َمــت بالتصــالت الس ـرّية التــي
كانـت تـدور بينـه وبـين الفرنسـيين حيـث كانـت تســير األمـور بشـكل طبيعـي بينـه وبـين أخيـه ماجـد الــذي

()1
()2

 العقاد  ,و قاسم  ,زنجبار  ,القاهرة 1959م  ,ص . 121 – 120 رابو ألفرد  ,زنجبار والساحل الشرقي إلفريقيا  ,مرسيليا  , 1881 ,ص . 2Coupland , op , cit , p , 20.
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Rabaud , op , cit ., p . 2.

)(3

)(4

كـان يتقاضــى منــه راتبـا شــهريا .واكتفــت فرنسـا بتقــديم المسـ ّـوغات علـى تــدخل اإلنكليــز فـي النـزاع القــائم
بـين األخــوة المتنافســين علــى الحكــم ,ولــم تَقُــم بــأي دور إيجــابي حــين احتــدم النـزاع فيمــا بيــنهم ســوى أن
القنصــل الفرنســي كوشــيه ح ـ ّذر الســيد ماجــد بــأن بــرغش فــي حمايــة الفرنســيين ,ويجــب ألّ يعتمــد علــى
حماية اإلنكليز له فليس لهم الحق في التدخل في الصراع الداخلي بين األخوة(.)1

وهن ــا ظه ــر الف ــارق الكبي ــر ف ــي موق ــف ك ــل م ــن فرنس ــا والحكوم ــة البريطاني ــة الت ــي أعلن ــت تأيي ــدها
الصريح للسيد ماجد وتدخلت فـي النـزاع القـائم بينـه وبـين أخويـه السـيد ثـويني فـي مسـقط والسـيد بـرغش

ل ,وأفســحت المجـال أمــام التــدخل البريطـاني فــي مســقط
فـي زنجبــار ,أمــا فرنسـا فقــد كــان موقفهـا متخــاذ ا

وزنجبار وتنفيذ السياسة الستعمارية.

 .3رفض السيد ثويني انفصال ُعمان عن زنجبار وتسوية عام 1857م
لم يكن السيد ثويني مقتنعا بحكم الشطر اآلسيوي الذي آل إليه بعد وفـاة والـده السـيد سـعيد ,حيـث كـان

يرغــب فــي الحفــاظ علــى وحــدة الســلطنة بشــطريها اآلســيوي واإلفريقــي ,وكانــت المسـ ّـوغات كافــة التــي
يستطيع من خاللها منازعة أخيه ماجد في حكمه زنجبار ,منها :
 -1كان السيد ثويني أكبر أبناء السيد سعيد الباقين على قيد الحياة.
 -2يحكم بقبضته على أقاليم الوطن األم في ُعمان.

بمبايعة القبائل المجاورة له .
 -3يتميز باألدب واألخالق الحميدة وحظي ُ
العمانية(. )2
 -4سعيه جاهدا للقضاء على فكرة تقسيم الدولة ُ
أن السـيطرة علـى أقـاليم الشـرق اإلفريقـي
وأدرك السيد ثويني مثلمـا أدرك والـده السـيد سـعيد مـن قبلـه ّ
بحاجـة إلــى القـوة والثـراء ,حيـث كــان مـن أهــم النتـائج التــي أدت إليهـا السياســة القتصـادية للســيد ســعيد
هـي ت ازيـد الـدخل السـنوي لزنجبـار زيـادة كبيـرة علــى الـدخل السـنوي فـي مسـقط ,وكـان السـيد ثـويني يــرى
أن الســيد ســعيد حــين عهــد إليــه بحكــم مســقط فــي أثنــاء تواجــده فــي زنجبــار ,وعهــد ألخيــه ماجــد بحكــم

زنجبــار أثنــاء فت ـرة تغيبــه فــي مســقط ,لــم يكــن هدفــه مــن ذلــك تقســيم الدولــة ,فلــيس مــن عــادات العــرب

وتقاليــدهم أن يك ــون للحــاكم الش ــهرة ,ومطلــق التص ــرف فــي تقس ــيم مملكتــه( .)3وب ــدأت محــاولت الس ــيد

ثويني لوضع ح بد للخالف مع أخيه السيد ماجد ,فقـام بعقـد تسـوية معـه فـي عـام 1857م ,نصـت علـى
Coupland , op , cit , p . 21.

)(1

أيضا :لوريمر  ,دليل الخليج  ,القسم التاريخي  4,أجزاء  ,ج  , 2ص . 732

()2

-العقاد و قاسم  ,زنجبار  , ...ص . 119

Coupland , op , cit , p , 15.
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)(3

أن يعترف به حاكما على الممتلكات اإلفريقية بشرط أن يـدفع لـه أربعـين ألـف لاير سـنويا لتعويضـه عـن

فقر الممتلكات اآلسيوية التي آلت إليه( .)1وكانـت تلـك التسـوية نتيجـة للوفـادة التـي أرسـلها السـيد ثـويني

عمـه السـيد محمـد بـن سـالم ,وكـان الهـدف
إلى زنجبار ,وكانـت تتكـون مـن أخيـه محمـد بـن سـعيد وابـن ّ
منهــا تســوية مســألة الخالفــة ,وبحضــور الكولونيــل همرتــون القنصــل البريطــاني فــي زنجبــار والقنصــلين
األمريكــي والفرنســي تعهّــد الســيد ماجــد أن يلتــزم بــدفع المعونــة الســنوية لمســقط بشــرط أن يثبــت الســيد
ثويني على شرطين أساسيين:
 -1أن يعترف به حاكما على زنجبار.
ـتقل بحكــم صــحار ول يعتــدي عليــه .فاضــطر الســيد
 -2ألّ يتعــرض ألخيــه الســيد تركــي الــذي اسـ ّ
ثويني على القبول بشروط التسوية لسببين :

 -1حاجتــه الماســة إلــى األم ـوال التــي كــان يــدفعها إيجــا ار للحكومــة الفارســية مقابــل إدارتــه لم ـوانئ
الساحل الشرقي للخليج وجزره .

 -2التزامه بدفع الزكاة السنوية للسعوديين التي كانت تصل إلى عشرين ألف لاير سنويا(.)2
ال بســبب عــودة الن ـزاع والتــوتر بينهمــا واخــتالف وجهــات النظــر
لكــن هــذه التســوية لــم تســتمر طــوي ا

تم التفاق عليهـا ضـمن شـروط التسـوية  ,والسـؤال المطـروح هنـا
حول طبيعة المساعدة السنوية التي ّ
هل كانت المسـاعدة السـنوية تعنـي تبعيـة زنجبـار لمسـقط؟ أم هـي عبـارة عـن مسـاعدة شخصـية مـن أخ
ألخيه إلعادة إحياء ممتلكاته ؟ فتوقـف السـيد ماجـد عـن دفعهـا وذلـك بسـبب إصـرار السـيد ثـويني علـى
األمــر األول؛ وه ـو تبعيــة زنجبــار لمســقط واعــالن وحــدتهما ,وممــا ســاعد الســيد ماجــد علــى ذلــك هــو
انشــغال ثــويني بتوطيــد حكمــه ف ــي ُعمــان ,ومواجهــة الص ـراع الــذي نش ــب بينــه وبــين أخيــه تركــي ف ــي
صـحار ,ومــا كـاد الســيد ثـويني أن يفــرب مــن مشـكالته الداخليــة حتـى بــادر بم ارسـلة المبعــوث البريطــاني
ليوضح لـه أنـه هـو الخليفـة الشـرعي ألبيـه ,وينفـي
في الخليج الكولونيل فيلكس  Felixفي عام 1858م
ّ
ادعــاءات الســيد ماجــد بــأن والــده قــد أوصــى قبــل وفاتــه بتقســيم الدولــة بينهمــا ,فقــرر الســيد ثــويني حســم

()1
()2

 المعمريُ ,عمان وشرقي إفريقيا  , ...ص . 89 لوريمر  ,دليل الخليج  ,القسم التاريخي  ,ج , 2ص . 730132

الصـ ـراع بين ــه وب ــين أخي ــه الس ــيد ماج ــد باس ــتخدام الق ــوة العس ــكرية بع ــد ع ــدم تلقي ــه ال ــرد عل ــى م ارس ــلته

للحكومة البريطانية(.)1

 .4حملة عام 1859م ووصول السيد ثويني إلى زنجبار
في بداية تشرين الثـاني عـام 1858م أخـذ السـيد ثـويني يجهّـز حملـة عسـكرية ضـد أخيـه ماجـد فـي
زنجبــار ,بذريعــة عــدم الت ازمــه دفــع الجزيــة الســنوية المتفــق عليهــا ,وأعلــن نفســه الحــاكم الشــرعي للدولــة
العمانية بشـقيها اآلسـيوي واإلفريقـي ,كمـا اسـتطاع الحصـول علـى إمـدادات عسـكرية مـن زعمـاء القبائـل
ُ
العمانيـة بعـد توزيـع األمـوال علــيهم ,حتـى بلغـت القـوة العسـكرية التــي كانـت تحـت إمرتـه حـوالي 2500
ُ
مقاتــل ,كمــا قـ ّـرر أن يتــولى بنفســه قيــادة الحملــة التــي كانــت تحــوي مجموعــة مــن الســفن الكبي ـرة ,ومــن
بينهــا ســفينة كــارولين والرحمــاني والكورفيــت( .)2وحينمــا علِــم اللــورد الفنســتون حــاكم بومبــاي بأنبــاء تلــك
الحملة ,بادر باتخاذ إجراءات عديدة لمنع السيد ثويني مـن تحقيـق أهدافـه ,فـدارت اتصـالت بينـه وبـين
اللــورد كــاننج نائــب الملــك فــي الهنــد ,وتـ ّـم التفــاق بينهمــا علــى الوقــوف ضــد تلــك الحملــة ,وذلــك ألن
الصـراع المنتظــر حدوثــه بــين ثــويني وماجــد هــو ص ـراع بــين الرجعيــة التــي يمثلهــا ثــويني ,والتقــدم الــذي
يمثلـه ما جـد الـذي أعلـن وفـاءه والت ازمــه تجـاه اإلنكليـز فـي إلغـاء تجــارة الرقيـق ,بعكـس ثـويني الـذي كــان
يطلب مساعدة فرنسا له .

وف ـ ــي ع ـ ــام 1859م ب ـ ــدأت م ارس ـ ــالت الفنس ـ ــتون إل ـ ــى الس ـ ــيد ث ـ ــويني حي ـ ــث أرس ـ ــل الكولوني ـ ــل

) )Russellعل ــى الس ــفينة الحربي ــة بنج ــاب ح ــامالا رس ــالة إل ــى الس ــيد ث ــويني يطل ــب من ــه إلغـ ـاء الحمل ــة,
وايجاد ب
حل للخالف بينه وبين أخيه ماجد بمساعدة اللورد كـاننج نائـب الملـك فـي الهنـد الـذي كـان قـ ارره
المســمى بق ـرار كــانن

يعلــن فيــه تأييــده للســيد ماجــد ,وتثبيتــه ســلطانا علــى زنجبــار وملحقاتهــا ,وتبقــى

ُعمان تحت إمرة السيد ثويني(.)3
وغادر السيد ثويني مسقط متجهـ ا إلـى زنجبـار قبـل وصـول الكولونيـل "رسـل " الـذي سـارع بتتبـع الحملـة

حتى التقى الطرفان في عـرض البحـر عنـد رأس الحـد بـالقرب مـن مينـاء صـور وسـلمه رسـالة الفنسـتون

التي تضمنت :
( - )1قاسم  ,دولة بوسعيد في ُعمان وشرقي إفريقيا  , ....ص  . 243 – 242أيضا :لوريمر ,القسم التاريخي ,ج2
 ,ص . 731
()2

 -كيلي  ,الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية ,...ص . 535

( - )3لوريمر  ,دليل الخليج  ,القسم التاريخي ,ج , 2ص  . 332وايضا :قاسم  ,دولة بوسعيد في ُعمان وشرقي
إفريقية  , ....ص . 343
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 -1أن يتراجع السيد ثويني عن القيام بتلك الحملة.
 -2رغب ــة الحكوم ــة البريطاني ــة إح ــالل الص ــلح والوئ ــام ب ــين أبن ــاء الس ــيد س ــعيد ال ــذي ك ــان ص ــديقا
مخلص ـا لهــا ,وانــه مــن الم ــؤلم لبريطانيــا أن تــرى أخ ـا يشــن حربـ ـا علــى أخيــه؛ ألن أيــة ح ــرب

ستقوم بين األخوين سيهدد المصالح البريطانية في الطريق البحـري الـذي يصـل إلـى ممتلكاتهـا

في الهند.
 -3أكــدت بريطانيــا للســيد ثــويني أنــه إذا كــان علــى حــق ,علي ـه أن يحســم الن ـزاع بينــه وبــين أخيــه
علــى حكومــة الهنــد ,وأن يثــق ثقــة تامــة فــي عــدالتها .كمــا تضــمنت تلــك الرســالة تحــذي ار للســيد

ثــويني بــأن الحكومــة البريطانيــة ســوف تقــوم باتخــاذ إج ـراءات حاســمة ضــد الحملــة إن لــم يأخــذ

بنصائحها.
وبعد ذلك وافق السيد ثويني على األخذ بتلك التعليمات التـي أرسـلتها حكومـة بومبـاي؛ خاصـ اة بعـد

أن انتهز أخوه تركي فرصة خروجه من مسقط إلى زنجبار ,لكي يسـتعد لتـدبير هجـوم واسـع يـدخل مـن

خالل ــه إل ــى مس ــقط؛ ل ــذلك أبل ــغ الس ــيد ث ــويني الكولوني ــل رسـ ـ ٌل بأن ــه ق ـ ّـرر إيق ــاف الحمل ــة والع ــودة إل ــى
()1
وعب ــر ل ــه ع ــن اعت ــذاره للحكوم ــة البريطاني ــة,
مس ــقط  .و ارس ــل ث ــويني المق ــيم البريط ــاني ف ــي الخل ــيجّ ,
ورغبته في كسب صداقتها ,وبعث برسالة أخرى إلى اللـورد الفنسـتون ,وسـلّمها إلـى الكولونيـل رسـل فـي

سوب من خاللها أن أسباب قيامه بتلك الحملـة هـي إل ازلـة الخـالف بينـه وبـين أخيـه ماجـد
عام 1859م ّ
بلقـاء شخصـي بينهمـا ,ولـم تكـن الحملـة إلـى زنجبـار إل كوسـيلة للضـغط علـى السـيد ماجـد لحـل النـزاع
يوضـح فيهـا وجهـة نظـره فـي تسـوية ذلـك النـزاع,
القائم بينهما ,كما حرص في رسالته إلى الفنسـتون أن ّ
وهي :
العمانية ومنع تقسيمها أو تجزئتها.
 -1أن يكون هناك سلطة واحدة على الدولة ُ
 -2أن تستمر زنجبار تابعة لمسقط كما كانت في عهد والده السيد سعيد.

 -3العت ـراف بالســيد ماجــد حاكم ـا علــى زنجبــار مقابــل الت ازمــه بــدفع األم ـوال التــي ســبق التفــاق
عليها في تسوية 1857م.

 -4ف ــي ح ــال تع ــرض ُعم ــان ألخط ــار داخلي ــة أو خارجي ــة يلت ــزم الس ــيد ماج ــد بتق ــديم المس ــاعدات
الالزمة.

Kelly , op , cit , p , 535.
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تكب ــدها نتيج ــة قيام ــه بإع ــداد تل ــك
 -5طال ــب ث ــويني أن ي ــدفع ماج ــد تعويضـ ـا ع ــن النفق ــات الت ــي ّ
الحملة(. )1
 -6كمــا تضــمنت الرســالة بعــض المشــكالت الخاصــة التــي كانــت ســببا للن ـزاع بــين األخــوة ,حيــث
صــر ,وطالــب بوضــع تلــك
اتهــم ثــويني أخــاه ماجــد بمــد يــده إلــى أم ـوال أخوتــه الصــغار أو القُ ّ
األموال في حوزة من يثق بهم(.)2

 .5موقف بريطانيا وفرنسا من الصراع بين األخوة
حاول ـ ـ ــت الحكوم ـ ـ ــة البريطاني ـ ـ ــة تهدئ ـ ـ ــة األوض ـ ـ ــاع المتأزم ـ ـ ــة ب ـ ـ ــين مس ـ ـ ــقط وزنجب ـ ـ ــار ,إل أن

ـح ف ــي ت ــدهور األنش ــطة التجاري ــة
الض ــطرابات الداخلي ــة ضـ ـلّت ته ـ ّـدد بالنفج ــار ,وك ــان له ــا أث ـ ٌـر واض ـ ٌ
()3
والمالحيــة بــين شــطري الدولــة  ,وبعــد أن وصــل الخبــر إلــى زنجبــار بــأن الســيد ثــويني يجهّــز أســطولا
قوي ـا لإلغــارة علــى زنجبــار ,أدى إلــى حــدوث فوضــى فــي الــداخل وتوقــف البيــع والش ـراء ,فأســرع ماجــد

بتجهيز ثالث بوارج حربية كبيرة لمواجهة أسطول ثويني ,ومـن بينهـا سـفينة شـاه علـم ,وبقيـت األوضـاع

مضـ ــطربة داخـ ــل زنجبـ ــار ,ولـ ــم يطمـ ــئن العـ ــرب واألفارقـ ــة إل بوصـ ــول بـ ــارجتين ح ـ ـربيتين مـ ــن ب ـ ـوارج

األســطول البريطــاني همــا كاليــف وب ـريمن( .)4ولــم يكــن هــدف هــاتين الســفينتين مواجهــة أســطول مســقط
فحسب ,إنما كان الهدف منها هو الوقوف ضد محاولة فرنسا اسـتغالل النـزاع بـين السـيد ثـويني والسـيد

ماج ــد لتوس ــيع نفوذه ــا ,كم ــا اس ــتغلت الض ــطرابات القائم ــة ف ــي زنجب ــار ,وأرس ــلت س ــفينتين حـ ـربيتين؛
استجابة لطلب القنصل الفرنسي في زنجبار ومنها سفينة " كوردلييه " بقيادة القبطان دي لنجل.
العماني ــة,
وكان ــت فرنس ــا ت ــدرك جي ــدا م ــا ته ــدف إلي ــه الحكوم ــة البريطاني ــة م ــن وراء تقس ــيم الدول ــة ُ
وحاول ــت أن تســـبقها فـ ــي التوس ــط فـ ــي الن ـ ـزاع القـ ــائم ب ــين األخـ ــوة ,ووضـ ــع حـ ـ بد للنفـ ــوذ البريطـ ــاني فـ ــي

Kelly , op , cit , p , 538.
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عمان وشرقي إفريقيا  , ...ص .245
و قاسم  ,دولة بوسعيد في ُ

()2
العمانية 1862 -1856م  ,طُ , 1دبي  ,دولة اإلمارات
 سلطان بن محمد القاسمي  ,تقسيم المبراطورية ُالعربية المتحدة 1989 ,م  ,ص . 94
()3

 -قاسم  ,أثر الستعمار األوروبي في تفكيك الروابط بين الخليج العربي وشرقي إفريقيا  ,من أعمال ندوة دراسات

تاريخ شرق الجزيرة العربية ,الدوحة 1976 ,م  ,ص 78
()4

 المغيري  ,جهينة األخبار في تاريخ زنجبار  , ...ص. 298 – 297135

زنجبـار( .)1وبـدأت الضــغوط الفرنسـية علـى الســيد ماجـد إلقناعـه بالتفــاق مـع السـيد بــرغش الـذي أعلــن
الثــورة عليــه بتح ـريض مــن أخــوه األكبــر ثــويني وزعمــاء الحــرث ,لــذلك قـ ّـرر ماجــد الســتعانة بالقنصــل
البريطــاني الكولونيــل رجبــي  Rigbyالــذي خلــف همرتــون فــي القنصــلية البريطانيــة فــي زنجبــار ,حيــث
وجــد رجب ــي ف ــي وصــول البـ ـوارج البريطاني ــة إل ــى زنجبــار دعمـ ـا ل ــه فــي التص ــدي للفرنس ــيين ,والوق ــوف

بصالبة ضد حركة السيد بـرغش الـذي هـدف إلـى انتـزاع الحكـم مـن أخيـه ماجـد .ولـم يلبـث أن تصـاعد

الخــالف بــين بــرغش وماجــد بعــد تــدبير م ـؤامرة مــن األول لغتيــال األخيــر ,ولمــا فشــلت تلــك المحاولــة

وتحصــن فـي إحـدى مـزارع زنجبـار ,لكــن
حصـل بـرغش علــى الحمايـة مـن القنصــل الفرنسـي " كوشـيه"
ّ
السـيد ماجــد اســتطاع بمسـاعدة الكولونيــل البريطــاني رجبـي بمحاصـرته والقــاء القـبض عليــه ,وقـ ّـرر نفيــه

خــارج الــبالد ,وكــان ذلــك ض ـربة عنيفــة للنفــوذ الفرنســي فــي زنجبــار .وفــي صــدد تلــك األحــداث أرســل

القنصل البريطاني إلى ُبرغش ,وأعلمه بأن أخاه مستعدا للصفح عنه إذا تعهد بما يأتي :
 -1يتعهد برغش بالرحيل من زنجبار .

 -2يتعهد بأل يتآمر ول يحدث ثورة أو فتنة ضد أخيه .

 -3أن يجعل نفسه دائما تحت طاعة الحكومة البريطانية ومراقبتها (.)2
ووافــق ُبــرغش علــى هــذا التعهــد الــذي شــهد عليــه القنصــل البريطــاني والضــباط اإلنكليــز والرؤســاء
العــرب ,وأص ـ ّـر علي ــه الكولوني ــل رجب ــي ب ــأن ُيقس ــم أن ــه س ــيفي بم ــا تعهّــد ب ــه ,وأن يتخلّ ــى ع ــن ارتباط ــه

بزعماء الحرث والفرنسيين .فخرج برغش من زنجبـار متوجهـا إلـى مسـقط ومـن ثـم إلـى بومبـاي فـي عـام

1860م ,حيــث منحــه اإلنكليــز مســكنا ومعاش ـا ســنويا يقـ ّـدر بـ ـ ألفــي روبيــة ,واســتقر هنــاك ح ـوالي عــام
ونصف العام حتى صفح عنه أخـوه ماجـد ,وسـمح لـه بـالعودة إلـى زنجبـار فـي منتصـف عـام 1861م,

وذلك بعد توسط حكومة بومباي لـه وتأكـدها مـن مسـلكه الحميـد( .)3فمـا موقـف زعمـاء الحـرث مـن تلـك
األحداث ؟؟
اسـتطاع الســيد ماجـد بمســاعدة بريطانيـا الســيطرة علـى زعمــاء الحـرث ,ولــم يقـف الســيد ثـويني إلــى

جــانبهم بعــد أن تأكــد لــه أنهــم كــانوا يعملــون لمصــلحتهم الخاصــة ,لــيس رغبــة مــنهم فــي مســاعدته ضــد

أخيـه ,كمـا تعهّــد زعمـاء الحــرث بالخضـوع والطاعـة للســيد ماجـد الــذي أصـدر عفـوا عامـا عـن غــالبيتهم
)(1

Sultan Bin Muhammad Al Quasimi , Omani French Relation 1715- 1900 , Translated from
Arabic , Forest Row , 1996 ,p ,100.

()2
()3

 المغيري  ,جهينة األخبار  , ...ص 294 المغيري  ,جهينة األخبار  , ...ص . 295136

باســتثناء بعــض شــيوخهم الــذين أثــاروا الفــتن ,مــنهم الشــيخ صــالح بــن علــي الحــارثي .وهكــذا اســتطاعت
الحكومــة البريطاني ــة تخل ــيص الســيد ماج ــد م ــن األخطــار الداخلي ــة ,حي ــث كــان م ــن الممك ــن أن ي ــزول

حكمه لول مساندتها له ,وقـد ت ّـم التفـاق بـين الكولونيـل رجبـي والقنصـل الفرنسـي علـى عـدم التـدخل فـي
ـأزم الموقـف بـين الفرنسـيين واإلنكليـز ,كمـا ت ّـم التفـاق
المنازعات بين أفراد األسـرة الحاكمـة ذلـك منعـا لت ّ

حل الخالفات القائمة وفق تحكيم حكومة الهند ,فوافقت فرنسـا علـى ذلـك القتـراح  ,وكـذلك السـيد
على ّ

ثويني في مسقط والسيد ماجد في زنجبار(.)1

 .6موقف السيد ثويني من قرار التحكيم (تقسيم ُعمان)

سـعت حكومــة الهنــد مــن وراء قــانون التحكـيم إلــى تقســيم ُعمـان ,ومــن ثــم إتاحـة الفرصــة لســيطرتها

علــى شــطري الدولــة اآلســيوي واإلفريقــي ,وأدركــت أن مســاندتها للســيد ماجــد فــي أن يكــون حاكم ـا علــى

زنجبار سيدعم نفوذها في الشرق اإلفريقـي وتسـتطيع السـيطرة علـى مسـقط مـن جهـة ,بكونهـا واقعـة فـي

منطقــة نفوذهــا علــى الخلــيج العربــي  ,وزنجبــار مــن جهــة أخــرى لكــي يعــود إليهــا الفضــل فــي حمايتهــا
وتحقيق استقاللها.
أما الحكومة البريطانية فقد هدفت من وراء التحكيم إلى تسوية النزاع بـين مسـقط وزنجبـار إلدراكهـا

أن بقــاء الن ـزاع ســيؤدي إلــى إلحــاق الضــرر بمصــالحها علــى طريــق الهنــد ,ورغب ـةا منهــا فــي التصــدي

للنفوذ الفرنسي المتزايد في شرقي إفريقيـة ,كمـا أن انفصـال زنجبـار عـن مسـقط سـوف يهيـئ لهـا السـبيل
فــي القضــاء علــى تجــارة الرقيــق ,ألن بقــاء زنجبــار تابعــة لمســقط يعنــي الســتمرار فــي تجــارة الرقيــق(.)2

فنجــد أن هــذه األهــداف التــي ســعت إليهــا الحكومــة البريطانيــة بشــأن التحكــيم كانــت تتفــق مــع تحقيــق

مصالحها الخاصة ,وهي توسيع نفوذها في المنطقة.
كمــا رأت حكومــة الهنــد أنــه مــن الضــروري تعهّــد الســيد ثــويني بقبولــه ق ـرار التحكــيم وابتعــاده عــن
استخدام القوة ضد أخيه ,وأن يكون للحكومة البريطانية الحق فـي فـرض قـ اررات التحكـيم بالوسـيلة التـي

ت اره ــا مناس ــبة .وف ــي ع ــام 1860م ب ــدأت الم ارس ــالت ب ــين الل ــورد الفنس ــتون والس ــيد ث ــويني ف ــي مس ــقط
بواس ــطة الكومان ــدرو كروتن ــدن  Cruttendenللحص ــول من ــه عل ــى تعه ــد خط ــي بقب ــول قـ ـ اررات التحك ــيم
وتحيزهـا
وتعهده اللتزام بتنفيذها ,وكان السيد ثويني يدرك جيـدا إصـرار حكومـة الهنـد علـى تنفيـذ القـرار ّ

ألخيــه ماجــد ,وأبــدى عــدم ارتياحــه لمــا تهــدف إليــه الحكومــة البريطانيــة مــن فصــل زنجبــار عــن مســقط,

وتردد في تقديم التعهد الخطي بقبول التحكيم؛ ألنه كان يتوقع النتيجة سـوف تكـون لصـالح أخيـه ,لكنـه
()1

 -لندن ُ ,عمان مسي ار ومصي ار  ,...ص . 248 – 247
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أدرك فــي الوقــت نفســه أن رفضــه ســوف يثيــر عليــه غضــب الحكومــة البريطانيــة ,لــذلك لــم يجــد أمامــه
سوى التعهّد لكروتندن بقبول التحكيم(.)1
وبعد أن حصل كروتندن على موافقته لم يعد في حاجة للذهاب إلـى زنجبـار للحصـول علـى تعهّـد
خطّـي مماثــل مــن الســيد ماجـد ,وهــذا يؤكــد أن قـ اررات التحكــيم سـوف تصــدر لصــالحه( .)2واســتنادا إلــى
موافقة ثويني على إحالة النزاع بينه وبين أخيه ماجد إلى التحكيم ,أصدرت حكومـة الهنـد قـ ار ار بتشـكيل

لتقصي الحقائق في النزاع القـائم بينهمـا ,وكانـت هـذه اللجنـة بقيـادة كـوجالن  Coghlanومـن أبـرز
لجنة
ّ
أعضــائها الــدكتور برســي بــادجر  Percy Badgerالــذي عــرف باهتمامــه البــالغ بتــاريخ ُعمــان .ومــن
الواضــح أن هــدف لجنــة التحكــيم هــو البحــث عــن المسـ ّـوغات التــي تســاعدها فــي تحقيــق هــدفها وتقســيم
العمانيــة حيــث جعلــت هــدفها الظــاهري هــو التعــرف إلــى أســباب الن ـزاع بــين األخــوين ,وبالتــالي
الدولــة ُ

التعرف إلى وجهة نظر كـل منهمـا فـي الخـالف القـائم بينهمـا .والـدليل علـى ذلـك التعليمـات التـي تلقاهـا
كــوجالن مــن اللــورد الفنســتون حــاكم بومبــاي التــي تــنص علــى ضــرورة إيجــاد حــل للن ـزاع بمــا يرضــي
الطــرفين المتنــازعين مــع الحفــاظ علــى المصــالح البريطانيــة فــي ُعمــان وشــرقي إفريقيــة .والجــدير بالــذكر
أن ه ــذه اللجن ــة ق ــد أدت دو ار لب ــأس ب ــه فجمع ــت الوث ــائق والمعلوم ــات المتعلق ــة باألوض ــاع السياس ــية
ـالتعرف إلــى عــادات العــرب فــي
والقتصــادية والجتماعيــة فــي كــل مــن مســقط وزنجبــار ,كمــا اهتمــت بـ ّ
الوراثة وانتقال السلطة ,والتأييد الشعبي الكبير الذي يحظى به كل من السيد ثويني والسيد ماجد(.)3

وفي عام 1860م بدأت اللجنة أعمالها بزيارة كوجالن إلى مسقط قبـل أن يتوجـه إلـى زنجبـار,

عدة في محادثات مع السيد ثويني ,اقتنع في نهايتهـا بذرائعـه ومس ّـوغاته فهـو األكبـر سـنا
فأمضى أياما ّ
وصــاحب الحــق الشــرعي فــي خالفــة أبيــه  ,كمــا أنــه كــان معين ـا مــن قبــل والــده نائب ـا عنــه فــي مســقط,

()1
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 -بادجر  :ورد في بعض المصادر أنه خالل فترة وجوده في مسقط لممارسة مهام اللجنة ,تمكن من الحصول على

العماني حميد بن رزيق بعنوان " الفتح المبين في سيرة
هدية من السيد ثويني وهي مخطوطة كان قد وضعها المؤرخ ُ
السادة البوسعيديين" وبدأ بتحقيقها ونشرها بترجمتها اإلنكليزية في عام 1872م بعد أن أضاف إليها مقدمة تحدث فيها
عن تطور األحداث في ُعمان حتى عام 1870م ,كما لم يتم تحقيق هذه المخطوطة باللغة العربية ونشرها ,إل بعد
تأسيس و ازرة التراث القومي والثقافة في بداية السبعينيات أي بعد مرور أكثر من مئة عام على نشرها باللغة
النكليزية .ابن رزيق  ,الفتح المبين  , ...ص 15
Kelly , op , cit, pp , 542 – 543.
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العمانيـة
العمانية .وأكد ثويني أن والده لم يكن يهدف إلـى تقسـيم الدولـة ُ
المركز الديني والتاريخي للدولة ُ
تنظيمي لتخفيف أعباء الحكم(.)1
اء
ٌّ
حين ّ
وزع السلطة بين أبنائه ,إنما ذلك إجر ٌ

وحــين أثــار كــوجالن وصــية الســيد ســعيد والرســالة التــي بعثهــا إلــى وزيــر الخارجيــة البريطانيــة

عدها من األدلة القاطعة على الرغبة التي أبداها السـيد سـعيد فـي
اللورد أبردين في عام 1844م حيث ّ
اقتســام الدولــة ,فأجــاب ثــويني أن هــذه الوصــية لــم تتطــرق للممتلكــات العامــة ,باســتثناء التوصــية بنقــل
بعـض الســفن كسـفينة كــارولين ,وفـيض علــم إلـى بيــت مـال المســلمين ,وبالتـالي إن تلــك الوصـية أكــدت

وجود بيت مـال المسـلمين فـي مسـقط( .)2أمـا فيمـا يتعلـق بالخطـاب الـذي أرسـله السـيد سـعيد إلـى اللـورد

فس ـره الســيد ثــويني لصــالحه ,فتعيــين أحــد أبنائــه ليكــون حاكم ـا علــى الممتلكــات اإلفريقيــة
أبــردين فقــد ّ
للسلطنة وتعيي ن ابنـه اآلخـر علـى الممتلكـات العربيـة ل يعنـي اسـتقاللية الممتلكـات اإلفريقيـة ,إنمـا كـان
القصد من ذلك التنظيم وتخفيف أعباء الحكم مع بقاء السلطة العليا في الدولة بيد ابنه األكبر.

وبع ــد أن أنه ــت اللجن ــة مباحثه ــا ف ــي مس ــقط انتقل ــت إل ــى زنجب ــار؛ لك ــي تب ــدأ المرحل ــة الثاني ــة,
وب ـ دأت محادثاتهــا مــع الســيد ماجــد والكولونيــل رجبــي حــول الن ـزاع القــائم بــين مســقط وزنجبــار .واســتند
السيد ماجد في مباحثاته مع أعضاء اللجنة إلى رسالة والده السيد سـعيد إلـى اللـورد أبـردين ,مؤكـدا أنـه

عينـه السـيد سـعيد حاكمـا علـى زنجبـار أصـبح هـو بـدلا منـه ,وعلـى الـرغم أن
بعد وفاة أخيه خالد الـذي ّ
السيد سعيد لم يصـدر مرسـوما بـذلك ,إل أنـه ظ ّـل مـن الناحيـة الفعليـة نائبـا عـن أبيـه فـي حكـم زنجبـار,

تمــت مبايعتــه مــن قبــل أف ـراد األس ـرة الحاكمــة المقيمــين فــي زنجبــار وحصــل علــى تأييــد
وبعــد وفــاة والــده ّ
زعمــاء القبائــل المجــاورة وأعيــان العــرب ,وتل ّقــى التهــاني مــن الملكــة فيكتوريــا وامب ارطــور فرنســا ورئــيس
الوليـات المتحــدة األمريكيـة ووزيــر خارجيــة بريطانيـا ,كمــا اعتــرف السـيد ثــويني بــه حاكمـا علــى زنجبــار

بموجــب التفــاق الــذي أبــرم بينهم ــا فــي عــام 1857م  .وحينمــا ب ــدأت مباحثــات اللجنــة مــع الكولوني ــل

رجبي ,أكد الذرائع التي أبرمها السيد ماجد ,وأضاف إلى ذلك أن هناك رسـالة وصـلت مـن السـيد سـعيد
وثيق الصلة بالسيد سعيد أكد فيهـا نوايـاه فـي تقسـيم
إلى سلفه الكولونيل همرتون في حكومة الهند كونه َ
دولتــه ,كمــا نصــت هــذه الرســالة علــى رغبــة الســيد ســعيد فــي أن يتــولى ابنــه ثــويني الحكــم فــي مســقط

العمانيـة ,وأن يتـولى الحكـم فـي زنجبـار السـيد ماجـد علــى
بشـرط أن يع ّـين بعـض أخوتـه حكامـا لألقـاليم ُ

()1
()2
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يعين بعض أخوتـه حكامـا علـى األقـاليم اإلفريقيـة .كمـا أكـد رجبـي علـى التأييـد الشـعبي للسـيد ماجـد
أن ّ
تحمل أعباء الحكم(.)1
ّ
وحب الرعية له وصالحيته ومقدرته على ّ
المسوغات
العمانية ,ومن بين تلك
فوضعت لجنة التحكيم بعض
ّ
المسوغات لتقسيم الدولة ُ
ّ

 -1أن مس ــتقبل مس ــقط وزنجب ــار وازدهارهم ــا يتوق ــف عل ــى انفص ــالهما ,والمحافظ ــة عل ــى األم ــن
إن الســيد س ــعيد رغــم قوت ــه وهيبت ــه لــم يس ــتطع أن يجن ــب
والســتقرار ف ــي كــل م ــن البل ــدين ,إذ ّ
شــطري الدولــة مــن الثــورات الداخليــة س ـواء فــي ُعمــان أو فــي زنجب ـار فــي أثنــاء مغادرتــه مــن

أحدهما إلى األخرى.

 -2إن المســتوطنات العربيــة فــي شــرقي إفريقيــة كانــت قبــل عهــد الســيد ســعيد موطن ـا للرقيــق ,أمــا
ـق
العماني ــة ذاتهــا  ,فإن ــه يح ـ ّ
اآلن فقــد أص ــبحت م ــدنا كبي ـرة تف ــوق أهميته ــا القتصــادية الم ــدن ُ
للمستوطنين العرب في شرقي إفريقية وزنجبـار السـتقالل عـن ُعمـان .وهـذا السـتقالل سـيؤدي

إلى نشر الحضارة داخل القارة اإلفريقية وأواسـطها ,ويسـهل مكافحـة تجـارة الرقيـق وخاصـة بعـد

لعمـان سـيؤدي إلـى
أن أبدى السيد ماجد تعاونـه مـع بريطانيـا إللغائهـا ,فـإن بقـاء زنجبـار تابعـة ُ
تعقيد الموقف ,ألن عرب ُعمان كانوا ل يخضعون للمعاهدات الخاصة بحظر تجارة الرقيق.

 -3ومــن مسـ ّـوغات التقريــر فــي فصــل مســقط عــن زنجبــار  ,العت ـراف الــدولي الــذي حصــل عليــه
السيد ماجد من الدول الكبرى بما في ذلك فرنسا على الرغم من مساندتها للسيد ثويني(.)2
العماني ــة اختتم ــت تقريره ــا بالتوصــــيات
وبع ــد أن وض ــعت اللجن ــة المس ـ ّـوغات الخاص ــة بتقس ــيم الدول ــة ُ
اآلتية:
 -1العتـ ـراف بالس ــيد ماج ــد حاكمـ ـا مس ــتقالا عل ــى زنجب ــار وتوابعه ــا ف ــي الش ــرق اإلفريق ــي ,وع ــدم

السماح لحكومة مسقط أو زعماء القبائل في ُعمان بالتدخل في شؤون الحكم في زنجبار.
 -2أن يلتــزم الســيد ماجــد بــدفع معونــة ســنوية إلــى الســيد ثــويني مقــدارها أربعــون ألــف لاير نمســاوي
كتعــويض عــن تنازلــه عــن ادعاءاتــه فــي زنجبــار ,كمــا يلتــزم بــدفع المتــأخرات عــن هــذه المعونــة

التي توقفت منذ عام 1859م وقُ ّدرت تلك المتأخرات بثمانين ألف لاير .
 -3تُعـ ّـد المعونــة التــي تُــدفع مــن زنجبــار إلــى مســقط الت ازم ـا مســتم ار ل يجــوز قطعهــا إلّ فــي حالــة
اعتــداء حــاكم مســقط علــى ح ــاكم زنجبــار ,واذا حــدث ذلــك أو امتن ــع حــاكم زنجبــار عــن دف ــع

()1
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المعونــة المقـ ّـررة لمســقط ,يتوجــب علــى الطــرفين عــرض الن ـزاع بينهمــا علــى حكومــة الهنــد قبــل
التفكير بأي عمل عسكري.

 -4عقد اتفاقيات خاصة بقمع تجارة الرقيق مع كل من مسـقط وزنجبـار وتنظـيم العالقـات التجاريـة
والقتصادية بينهما .
 -5تقديم الدعم للسيد ماجد لحظر تجارة الرقيق .
 -6تعيــين معتمــد سياســي فــي مســقط ,فبعــد أن انتقــل الكولونيــل همرتــون بصــحبة الســيد ســعيد إلــى
ويعـ ّـد ذلــك تأكيــدا علــى
زنجبــار فــي عــام 1840م أصــبحت مســقط بــين أيــدي وك ـالء محليــينُ ,
قرار الفصل .

 -7الســماح للســيد بــرغش بــن ســعيد المقــيم حالي ـا فــي بومبــاي بــالعودة إلــى زنجبــار بعــد أن اســتتب
األمن بين زنجبار ومسقط (.)1

فقـد حمــل كــل مــن بــادجر ورجبــي رســالة مــن اللـورد كــاننج إلــى كــل مــن ثــويني وماجــد .وأكــد اللــورد

كــاننج فــي رســالته أن هــذه الشــروط عادلــة ,ولــيس فيهــا مــا يخـ ّـل بالشــرف ألي منهمــا .ووافــق كــل مــن

ثــويني وماجــد علــى ق ـ اررات التحكــيم رغــم أن الســيد ثــويني أبــدى اســتياءه الشــديد ,لمــا توصــل إليــه مــن

أدت إلــى انفصــال زنجبــار عــن مســقط .ومــع أن الســيد ماجــد اســتطاع تحقيــق هدفــه بانفصــال
ق ـ اررات ّ
زنجبــار واســتقالله بحكمهــا ,إل أنــه لــم يبـ ِـد ارتياحـا لمــا اُ ِ
تخــذ مــن قـ اررات خاصــة بــدفع األم ـوال المتــأخرة
ُ
لمسـقط ,وعــدم القـدرة علــى دفــع مبلـغ ثمــانين ألـف لاير لســد األمـوال المتـأخرة عــن سـنتين كــاملتين .وأكــد
بعــض البــاحثين أن هــذا تحكــيم اللــورد كــاننج ُيعـ ّـد مخالفــة ص ـريحة لقواعــد القــانون الــدولي ألن موافقــة
ثــويني وماجــد علــى ق ـ اررات التحكــيم لــم تحــدث فــي وقــت واحــد فكانــت موافقــة ثــويني فــي مــايو 1861م
()2
ـاء
وموافقـة ماجــد فــي مــايو مــن العــام نفســه  ,ولــم يصـادق اللــورد كــاننج علــى القـ اررات التــي اتخــذت بنـ ا
العمانيـة قبـل ظهـور إجـراءات التحكـيم(.)3
على تحكيم فعلـى ,وانمـا كـان هـذا هـو أريـه فـي تقسـيم الدولـة ُ

ورغم تلك النتقادات لقرار التحكيم ,اكتسب الصفة الدولية بعد مصادقة فرنسا عليه.

ما موقف فرنسا وبريطانيا من قرار التحكيم ؟؟

ـتم مــن خــالل التعـ ّـرف إلــى أطمــاع كــل منهمــا ,وخاصــة فرنســا التــي لــم
اإلجابــة عــن هــذا الس ـؤال تـ ّ
تعــارض ق ـرار التحكــيم ,ومــا تضـ ّـمنه مــن ق ـ اررات حـ ّـددت الوضــع السياســي لكــل مــن مســقط وزنجبــار,
()1

العمانية  , ...ص . 292
 -القاسمي  ,سلطان بن محمد  ,تقسيم المبراطورية ُ

()3

العمانية  , ...ص . 100
 القاسمي  ,سلطان بن محمد  ,تقسيم المبراطورية ُ141
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)(2

خشـيةا منهـا علـى مـا يمكـن أن تسـتحوذ عليـه بريطانيـا مـن نفـوذ ودعـم ,نتيجـة وقوفهـا إلـى جانـب الســيد

ما ج ــد ض ــد أخي ــه ,وف ــي الوق ــت نفس ــه تخوف ــت بريطاني ــا م ــن تحرك ــات الفرنس ــيين ف ــي زنجب ــار ,فب ــدأت
الم ارســالت بــين اللــورد ُرســل وزيــر الخارجيــة البريطانيــة إلــى الســفير البريطــاني فــي بــاريس لكــي يوضــح
للحكومـة الفرنسـية أن بريطانيـا لـن تتغاضـى عـن أيـة محاولـة للقضـاء علـى اسـتقالل زنجبـار أو محاولـة

سـ ــيطرة أيـ ــة دولـــة عليهـ ــا ,لكـــن وزيـ ــر الخارجيـــة الفرنسـ ــية أكـــد للسـ ــفير البريطـــاني أن ل صـ ــحة لهـ ــذه
األقاوي ــل ,ل ــذلك اتف ــق الطرف ــان عل ــى إص ــدار تصـــريح مشـــترك فـــي عـــام 1862م ,يعلن ــان اس ــتقالل

()1
ـاء علـى اقتـراح فرنسـي وافقـت عليـه الحكومـة البريطانيـة ألنـه لـم يكـن
زنجبار  .وكـان هـذا التصـريح بن ا
لفرنسا أي نفوذ في زنجبار .

العمانيــة بعــد تصــديق كــل مــن فرنســا
ُ
ويعـ ّـد هــذا التص ـريح آخــر مرحلــة مــن م ارحــل تقســيم الدولــة ُ
وبريطانيــا علــى الق ـ اررات الخاصــة بــالتحكيم ,و اعتمــد التص ـريح علــى تعهّــد الطــرفين بــاحترام اســتقالل

سـلطنة زنجبـار ,وكـذلك احتـرام اسـتقالل سـلطنة مسـقط ,وعـدم قيـام أي مـن الـدولتين بمحاولـة الحصــول

علـ ــى منـــاطق نفـ ــوذ فـ ــي كـــل منهمـــا( .)2وتؤكـــد المصـــادر أن إضـــافة سـ ــلطنة مســـقط إلـ ــى المباحثـ ــات
المشـتركة لــم يكـن اقت ارحـا مــن الجانـب الفرنســي فحسـب ,إنمــا جــاءت بسـبب خطــأ بعـض المــوظفين فــي

و ازرة الخارجيــة البريطانيــة فــي أثنــاء تبــادل المــذكرات بــين الــدولتين ,ولــم تعتــرض الحكومــة البريطانيــة
على تلك اإلضافة ,ألنها تدرك أن نفوذها في مسقط مستمد من قوتها البحرية ,ولـيس نتيجـة لتفاقيـات
دوليــة ,واكتســبت مســقط بموجــب هــذا التصـريح مركـ از دولي ـا أعــاق بريطانيــا فــي كثيــر مــن األحيــان عــن

فرض نفوذها المطلـق فـي السـلطنة مقارنـ اة مـع نفوذهـا فـي إمـارات الخلـيج األخـرى( .)3وقـدمت الحكومـة
البريطاني ــة بع ــض التن ــازلت لفرنس ــا لف ــرض حمايته ــا عل ــى مس ــقط  ,وكان ــت ه ــذه التن ــازلت عب ــارة ع ــن

مســاومات اســتعمارية انتهــت بعــد اتفاقيــة بــين فرنســا وبريطانيــا فــي عــام 1890م فرضــت مــن خاللهــا

بريطانيا حمايتها على مسقط وزنجبار ,مقابل السماح لفرنسا بفرض حمايتها على مدغشقر(.)4

Aitchison , op , cit , vol ,XI , P , 73 .
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 -العقاد ,التيارات السياسية في الخليج العربي  , ....ص  202و ص  . 204و قاسم  ,دولة بوسعيد في ُعمان

()4

 -لندن ُ ,عمان مسي ار ومصي ار ,...ص  . 248و

وشرقي إفريقيا  , ...ص . 257

Kelly , op , cit , p ,550.
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العمانية:
 .7النتائ التي ترتبت على تقسيم الدولة ُ
بعــد صــدور ق ـرار التحكــيم والتص ـريح الفرنســي اإلنكليــزي المشــترك ,أصــبح هنــاك ســلطتان مســتقلتان,
سلطنة مسقط وسلطنة زنجبار يحكمهما أخوان من أسرة واحدة ,وترتّب على هذا النفصال ما يأتي:
ُ -1وّزعــت الثــروة العامــة مــن الســفن التجاريــة والحربيــة بــين الســلطنتين ,أو ثــروة الســيد ســعيد فقــد
ـص كــل ابــن بســتين ألــف لاير وكــل بنــت
وزعــت بــين أبنائــه طبق ـا للش ـريعة اإلســالمية ,حيــث ُخـ ّ
بثالثين ألف لاير(.)1

 -2أصبحت العالقة بين زنجبار ومسقط بعد النفصال عالقة ماليـة ,فوجـدت الحكومـة البريطانيـة
نفسها ملزمة باإلشراف على عملية دفع المعونة السنوية التي تعهّدت زنجبار بدفعها لمسقط.
العمانيــة أخــذ يغلــب عليهــا الطــابع اإلفريقــي ,نتيجــة انقطــاع
 -3بعــد انفصــال زنجبــار عــن التبعيــة ُ
صــلتها بــالوطن األم ,وأخــذت تفقــد مقوماتهــا العربيــة بســبب انفصــالها عــن ُعمــان التــي كانــت
تمـ ّـدها بالعناصــر والــدماء العربيــة ,ممــا أدى إلــى انصــهار عــرب زنجبــار بالعناصــر اإلفريقيــة

كثيـ ـرة الع ــدد ,وحل ــت اللغ ــة السـ ـواحلية مح ــل اللغ ــة العربي ــة الت ــي اقتص ــرت عل ــى األرس ــتقراطية

الحاكمة.

العمانيين إلى زنجبـار بسـبب النهيـار القتصـادي فـي مسـقط بعـد فقـدانها
 -4نشطت هجرة التجار ُ
الشـرق اإلفريقـي الغنـي ,لكـن هـذه الهجـرات واجهـت قيـودا شـديدة مـن السـيد ماجـد الـذي أصــبح
خاضعا لإلنكليز ,وهذه القيود أضعفت الروابط بين السلطنتين ,ومن هذه القيود :

أ) -منع سكان زنجبار من تأجير المساكن للتجار العرب القادمين مـن ُعمـان والجزيـرة العربيـة
إل بشروط وقيود.

العماني ــة م ــن المالح ــة ف ــي السـ ـواحل اإلفريقي ــة إل إذا أب ــرزت أو ارقـ ـا ثبوتي ــة
ب) -من ــع الس ــفن ُ
للمتاجرة بالسلع بصفة شرعية ,بذريعة مكافحة تجارة الرقيق.

العمانية(.)2
ج) -وقف الهدايا التقليدية التي اعتاد عليها حاكم زنجبار إرسالها لرؤساء القبائل ُ

 -5في عام 1866م أصدر السيد ماجد مرسوما بإلغاء تجـارة الرقيـق فـي أي جـزء مـن سـلطنته ,وذلـك
اس ــتجابة لمطال ــب بريطاني ــا الت ــي اعترف ــت ب ــه حاكمـ ـا عل ــى زنجب ــار ,وف ــي الع ــام نفس ــه م ــنح القنص ــل

تم القبض عليهم(.)1
البريطاني في زنجبار صالحيات واسعة لمحاكمة ّ
تجار الرقيق الذي ّ
()1
()2

 سالمة بنت السيد سعيد  ,مذكرات أميرة عربية  , ...ص.165 -164 قاسم  ,أثر الستعمار األوروبي في تفكيك الروابط بين الخليج العربي وشرقي إفريقيا  , ...ص . 823143

-6اسـتمرت تجـارة الرقيــق رغـم هـذه القيــود ,وأصـبحت أكثـر أهميــة بالنسـبة للتجـار العــرب بعـد اســتخدام
المالحة البخارية ,والقضاء على التجارة الشراعية التقليدية التـي كانـت شـائعة بـين مسـقط وزنجبـار ,فلـم

العمانيــة صــغيرة الحجــم منافســة الســفن البخاريــة الضــخمة ومواكبــة التطــور التكنولــوجي
تســتطع الســفن ُ

الــذي طـ أر علــى فــن المالحــة وبنــاء الســفن ,كمــا لــم يكــن للتجــار العــرب الخب ـرة ورؤوس األمـوال الكافيــة

للتحــول إلــى بنــاء الســفن البخاريــة الضــخمة  ,فــأدت تلــك العوامــل إلــى تــدهور العالق ـات التجاريــة بــين
مسقط وزنجبار ,واعتماد العرب على تجارة الرقيق وغيرها مـن األنشـطة غيـر المشـروعة( .)2كمـا أكـدت
الم ارسـالت التــي بعـث بهــا حـاكم أبــو ظبـي الشــيخ ازيــد الكبيـر إلــى السـيد ماجــد فـي أوائــل عــام 1870م

الحــين العــرب علــى جلــب العبيــد مــن شــرقي
علــى اســتمرار تجــارة الرقيــق حيــث جــاء فيهــا إص ـرار الم ّ

إفريقية.

ـأزم العالقـات بـين مسـقط
دور كبي ٌـر فـي ت ّ
-7وكان لمعاهدات إلغـاء تجـارة الرقيـق التـي أبرمتهـا بريطانيـا ٌ
وزنجبــار ,حيــث أباحــت لنفســها بموجــب تلــك المعاهــدات حــق التفتــيش البحــري ومصــادرة الســفن التــي

تشتبه بأنها تحمل رقيقا أو سالحا ,كمـا بـالغ الضـباط اإلنكليـز فـي تضـخيم المخالفـات التـي ترتكـب مـن
قبل البحارة العرب بهدف فرض القيود الشديدة على حركة المالحة العربية بـين الخلـيج وسـواحل شـرقي

ـنص علــى مــنح البحــارة اإلنكليــز مكافــآت ماليــة
إفريقيــة كمــا صــدر فــي عــام 1848م قــانون برلمــاني يـ ّ
مجزيــة علــى كــل رأس يضــبط مــن الرقيــق ,أو عــن كــل طــن مــن حمولــة الســفن التــي تــتم مصــادرتها.
وعلــى الــرغم مــن ذلــك فقــد اســتمرت تجــارة الرقي ــق تمــارس عــن طريــق التهريــب ,كمــا عمــد كثيــر م ــن

ل
النخاسين إلى نقل الرقيـق بـ ار مـن شـرقي إفريقيـة إلـى سـواحل الصـومال؛ ومنهـا إلـى خلـيج عـدن وصـو ا

إلى حضرموت؛ تجنبا للمرور مـن المحـيط الهنـدي ,والتع ّـرض للتفتـيش ,فنـتج عـن ذلـك اآللم والمعانـاة
التي كان يتحمّلها العبيد في تلك الرحالت القاسية(.)3

ومــن د ارســة ه ــذا الفصــل تبين ــت األوضــاع الت ــي آلــت إليهــا ُعم ــان بعــد وف ــاة ســعيد ب ــن ســلطان حي ــث
انقســمت الســلطة بــين أولده وتفاقمــت المشــكالت داخــل ُعمــان وزنجبــار بســبب اســتم ارر الص ـراع بــين

األخوة ثويني في ُعمان وماجد في زنجبار وتركي فـي صـحار ,وانتهـزت بريطانيـا هـذا الصـراع األسـري
ونصبت نفسها حاكما بين األخوين ثويني وماجد لتحقيق أهدافها في إحكام قبضتها على ُعمان
()1

 -كلي  ,بريطانيا والخليج 1870 - 1795م  ,ترجمة  :محمد أمين عبداهلل  ,ج , 2نشر و ازرة التراث القومي

والثقافة بسلطنة ُعمان  ,القاهرة 1979م  ,ص  400و ص  . 409و
()2
()3

Roland Oliver , The Dawn of Africa History , London , 1962 , pp . 116 – 117

 لندن ُ ,عمان مسي ار ومصي ار  ,...ص.89 العقاد  ,التيارات السياسية في الخليج العربي  , ...ص  163و ص . 165144

وتقســيم أمالكهــا إلــى قســمين همــا ســلطنة مســقط وســلطنة زنجبــار ,لــذلك صــدر ق ـرار التحكــيم بفصــل

األجزاء بفصل األجزاء األفريقية مـن السـلطنة عـن األجـزاء اآلسـيوية ,وكـان هـذا التقسـيم ضـربة قاضـية
لإلمبراطوري ــة الت ــي بناه ــا الس ــيد س ــعيد وح ــاول الحف ــاظ عليه ــا ,كم ــا ك ــان ه ــذا التقس ــيم يخ ــدم مص ــلحة
بريطانيـا لفــرض ســيطرتها وبموجبــه صــار ســالطين ُعمــان يســعون للحصــول علــى العتـراف البريطــاني
عند توليهم الحكم.
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الخــــــــــاتمة:

ممي ـزة فــي تــاريخ ُعمــان بــين عــامي 1856-1806م وهــي فت ـرة
تنــاول هــذا البحــث فت ـرة زمنيــة ّ
اء فــي داخــل ُعمــان أو فــي خارجهــا
تــوّلي الســيد ســعيد بــن ســلطان الحكــم ,وكانــت غنيــة باألحــداث س ـو ا
أداه الس ــيد س ــعيد ف ــي مـ ـ لد نف ــوذه إل ــى ش ــرقي إفريقي ــة ونق ــل
ولع ـ ّـل أه ــم الحـ ـوادث الداخلي ــة ال ــدور ال ــذي ّ

العاصمة من مسقط إلى زنجبار في عام 1832م .وفي بداية هـذه الد ارسـة ت ّـم توضـيح الـدور التـاريخي
العمــاني ,ول ســيما الز ارعــي منــه,
لعمــان ,وأهميــة الموقــع الجغ ارفــي الــذي دعــم القتصــاد ُ
والحضــاري ُ

ووضحت مناطق ُعمـان لتسـهيل معرفـة المواقـع التاريخيـة ,كمـا تـم تسـليط الضـوء علـى أصـول اليعاربـة
ّ
أداه الســيد أحمــد بــن ســعيد
واألســباب التــي أدت إلــى زوال دولــتهم ,وقيــام دولــة البوســعيد والــدور الــذي ّ
حاكم صحار في تحرير ُعمان من الفرس ووصوله إلى منصـب اإلمامـة وموقفـه مـن الصـراع األسـري,
كمــا نــاقش الص ـراع الهنــاوي الغــافري مــع توجيــه العنايــة إلــى بدايــة ظهــور هــذا الصــراع ,وكيــف تعــاظم
وتمــت د ارســة األوضــاع السياســية فــي ُعمــان قبــل تــولي الســيد
حتــى تــرك أث ـ ار كبي ـ ار فــي تــاريخ ُعمــانّ .
ســعيد الحكــم ول س ــيما العالقــات م ــع القواســم والوه ــابيين ومواقــف الــدول األوربي ــة مــن قي ــام دولــة الب ــو
ســعيد ,ول ســيما فرنســا وبريطانيــا اللتــان تنافســتا فــي ســبيل الوصــول إلــى أهــدافهما فــي التوســع والــتحكم

في شؤون ُعمان وربطها بالمعاهدات التجارية.
وتنــاول الحــديث فــي هــذا البحــث عــن الــدور المهــم الــذي احتلتــه شخصــية كبي ـرة فــي تــاريخ العــرب
الحديث والمعاصر تجلّت في شخص السيد سـعيد بـن سـلطان ,ودخلـت ُعمـان فـي عهـده مرحلـة جديـدة
و اســتمرت فت ـرة حكمــه مــا يزيــد علــى خمســين عام ـا 1856-1806م كانــت ازخـرة بــالتطورات الداخليــة
والخارجية ,من أهمها:

 -1التح ــديات الت ــي واجه ــت الس ــيد س ــعيد ب ــن س ــلطان سـ ـواء داخ ــل ُعم ــان أو خارجه ــا ,ول س ــيما
حركة القواسم التي أبرزت تمسكهم بأرضهم وحبهم لوطنهم ,فناهضـوا السياسـة البريطانيـة التـي
كانــت قائمــة علــى اســتغالل شــعوب الشــرق ,وفــي الوقــت نفســه أنكــر القواســم حكــم البوســعيد,
وأعلنوا اسـتقاللهم ودعمـوا السـعوديين ,لـذلك تعـاون السـيد سـعيد بـن سـلطان مـع اإلنكليـز حتـى

دمروا رأس الخيمة ( جلفار) ,وحطمـوا أسـطول القواسـم عـام 1809م و 1819م ,كمـا تع ّـرض
ّ
لثــورات داخليــة كثــورة بنــي بــو علــي وثــورة صــحار ,وتغلــب عليهمــا بمســاعدة اإلنكليــز ودعمهــم
لــه ,وان وقــوف اإلنكليــز ودعمهــا للســيد ســعيد لــيس محب ـ اة لــه أو خوف ـا علــى مصــلحته ,إنمــا

كانــت تهــدف إلــى تحقيــق مطامعهــا واحكــام ســيطرتها علــى ميــاه الخلــيج العربــي متذرعــة فــي
القضاء على تجارة الرقيق والحفاظ على مصالحها على طريق الهند.
146

 -2تطـ ّـرق هــذا البحــث إلــى د ارســة أهــم إنجــازات الســيد ســعيد بــن ســلطان ,وهــو نقــل مركــز حكمــه
إل ــى زنجب ــار  1832م ,وتوس ــعه ف ــي ش ــرقي إفريقي ــة ,بع ــدها انقس ــمت فتـ ـرة حكم ــه إل ــى قس ــمين
األولــى :ب ــين عــامي 1840-1806م والثاني ــة بــين ع ــامي 1856-1840م  ,فــالفترة األول ــى

تمي ــزت
تميــزت بت ــدعيم نف ــوذه فــي ُعم ــان وتوجي ــه سياســته اتج ــاه الخل ــيج العربــي  ,أم ــا الثاني ــة ّ
بالس ــتقرار وهـ ــو ت ــاريخ بـــدء إقامت ــه الدائمـــة فـ ــي زنجب ــار حتـ ــى وفات ــه عـــام 1856م ,وبـ ــدأت
لعمان بشـطريها اآلسـيوي (مسـقط) واإلفريقـي ( زنجبـار) حيـث قـام
محاولته للتنسيق في حكمه ُ
بالعديــد مــن اإلنجــازات القتصــادية والجتماعيــة والفكريــة ,وتصـ ّـدى للحركــات المعاديــة لــه فــي
ظـم شـؤون الحكـم واإلدارة
ممباسا ول سيما المزروعيين الذين طالبوا بالسـتقالل عـن ُعمـان ,ون ّ
وشجع البعثات التبشيرية في شـرقي إفريقيـة ,كمـا لعـب دو ار كبيـ ار فـي دعـم األسـطول التجـاري,
يميــز فتـرة تــولّي الســيد ســعيد علــى الحكــم ,ألنــه قــام بتوجيــه
وكــان الجانــب القتصــادي أهــم مــا ّ
ج ـ ّـل اهتمام ــه إل ــى ترس ــيخ ال ــدعائم القتص ــادية وه ــذا م ــا جعل ــه يبتع ــد ع ــن الح ــروب والجان ــب

العســكري ,فــاهتم بالتجــارة بشــكل كبيــر ,لتعزيــز عالقاتــه بالــدول األوربيــة وتعزيــز القــوة البحريــة

لعمان.
والعسكرية ُ

فتميـزت بالتنـافس مـن
تميز عهد السيد سعيد بتطور العالقـات الخارجيـة ,لسـيما مـع بريطانيـاّ ,
ّ -3
أجل الحصول على السيادة البحريـة ,لـذلك حرصـت بريطانيـا علـى ربـط السـيد سـعيد بمجموعـة
من المعاهدات ,لتضمن حرية التجـارة داخـل ُعمـان كمعاهـدة عـام 1839م ولكـي تبعـد الخطـر
األمريكي ,ل سيما بعد توقيع أمريكا لمعاهدة 1833م و حصـلت مـن خاللهـا علـى العديـد مـن
التسهيالت التجارية ,لذلك رغبت بريطانيا في الدخول بحلبـة المنافسـة األوروبيـة لتحصـل علـى
أكبر قدر ممكن من التسهيالت لتحقيـق مطامعهـا داخـل ُعمـان ,فاتبعـت سياسـة التقـرب والبعـد
من السيد سعيد ,فعندما يطلب المساعدة منهـا تسـاعده بالقـدر الـذي يسـتطيع أن يقـف بـه علـى
وتميـزت
رجليه فقط بسبب تخوفها من ازدياد نفـوذه ,وتهديـد مصـالحها ,والقضـاء علـى نفوذهـاّ ,

العالقات مـع الفـرس بالتنـافس للسـيطرة علـى الطـرق التجاريـة ,لكـن األسـطول الفارسـي لـم يكـن

ال عـن المسـاعدات
العمـاني فضـ ا
بمستوى الخبرة البحرية وفن المالحة التي تميز بهـا األسـطول ُ
األجنبية التي قُدمت للسيد سعيد.

مقومـات السياسـة ,وحسـن التـدبير فـي إدارة شـؤون الـبالد,
 -4على الرغم من امتالك السيد سعيد ّ
لكنــه لــم يــتخلص مــن المشــكالت؛ ألن إقامتــه فــي زنجبــار كانــت تــؤدي إلــى تفــاقم المشــكالت
داخ ــل ُعم ــان ,واقامت ــه ف ــي مس ــقط ل تتناس ــب م ــع السياس ــة التوس ــعية واأله ــداف الت ــي يس ــعى
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لتحقيقهـا فـي الشـرق اإلفريقـي ,وحـين ق ّـرر نقـل مركـز حكمـه إلـى زنجبـار قـام بتعيـين اثنـين مــن
أولده ليكونــا نــائبين عنــه فــي الحكــم فعـ ّـين ابنــه ثـويني علــى مســقط ,وابنــه ماجــد علــى زنجبــار,
أن الســيد ســعيد هــو الــذي مهّــد
واختلفــت المصــادر حــول تقــويم هــذا التصــرف فبعضــها يؤكــد ّ
لتقســيم الدولــة وفصــل الممتلكــات العربيــة عــن الممتلكــات اإلفريقيــة لكنــه لــم يعتــرف بأحــد مــن
أن السـيد سـعيد
أولده خليفة له بعد وفاته سواء في القسم اآلسيوي أو اإلفريقي ,والبعض يقـول ّ
لــم يقصــد بهــذا التنظــيم إيجــاد فصــل بــين شــطري الدولــة؛ وانمــا مــا كــان يهــدف إليــه هــو تقســيم

الســلطة إداريـا بــين أولده ,وأن تكــون الســلطة العليــا علــى شــطري الدولــة بيــد البــن األكبــر بمــا
يتناسب مع الشريعة اإلسالمية ,ولعبت بريطانيا الدور األكبـر فـي فصـل األجـزاء األفريقيـة مـن
ونص ــبت نفس ــها حكمـ ـا ف ــي صـ ـراع
الس ــلطنة ع ــن األجـ ـزاء اآلس ــيوية لس ــهولة الس ــيطرة عليه ــاّ ,
األخوين ثويني وماجد ,ووصلت إلى هدفها في تقسيم أمالك ُعمان إلى قسـمين منفصـلين همـا

زنجبار ومسقط.
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أبناء السيد سعيد بن سلطان :

( الملحق ) 1

 -1الس ـ ــيد ه ـ ــالل  :ه ـ ــو أكب ـ ــر األبن ـ ــاء ,وق ـ ــد ول ـ ــد م ـ ــن أم آش ـ ــورية ع ـ ــام 1232ه 1817 -م

تميـ ــز بذكائـ ــه؛ لـ ــذلك
واسـ ــم هـ ــذه األم نجـ ــم الصـ ــباح ,وكانـ ــت المسـ ــؤولة عـ ــن بيـ ــت السـ ــاحلّ .
وّله والـ ــده علـ ــى مسـ ــقط عنـ ــدما توجـ ــه إلـ ــى شـ ــرق إفريقيـ ــة فـ ــي عـ ــام 1832م واسـ ــتقر بهـ ــا ,

وقـ ــد حـ ــزن السـ ــيد سـ ــعيد حزن ـ ـا شـ ــديدا عنـ ــدما علـ ــم بوفـ ــاة ابنـ ــه وقـ ــد زال الحـ ــزن عنـ ــدما علـ ــم
بأن ــه ك ــان م ــن المتوق ــع أن يفقـ ــد الب ــن قـ ـواه العقلي ــة ,وق ــام السـ ــيد س ــعيد برعاي ــة أطف ــال ابنـ ــه
ّ
شبوا وكبروا وهم السيد سعود والسيد فيصل والسيد محمد .
حتى ّ

 -2الس ــيد خالـــد  :هـ ــو الب ــن الثـــاني للسـ ــيد ســـعيد ,أم ــه مـــن جورجيـــا ول ــد فـ ــي عـــام1234هـ ـ ـ -
1819م  ,وك ـ ــان جريئـ ـ ـا وص ـ ــلبا مغرمـ ـ ـا بالتج ـ ــارة ,ل ـ ــذلك اس ـ ــتطاع أن يجم ـ ــع ث ـ ــروة كبيـ ـ ـرة ,
وك ـ ــان ق ـ ــادة أح ـ ــد المع ـ ــارك ف ـ ــي ممباس ـ ــة ع ـ ــام 1252ه ـ ـ ـ 1837 -م ,وت ـ ــولّى حك ـ ــم إفريقي ـ ــة

عنـ ــدما توجـ ــه السـ ــيد سـ ــعيد إلـ ــى ُعمـ ــان وأصـ ــيب بمـ ــرض رئـ ــوي  ,وتـ ــوفي فـ ــي عـ ــام 1854م
بينما كان والده في ُعمان ,وقد دفن في مقبرة أفراد األسرة الحاكمة .

تميـ ـ ــز بالنشـ ـ ــاط
 -3السـ ـ ــيد ثـ ـ ــويني  :هـ ـ ــو البــ ــن الثالــ ــث ,ولـ ـ ــد فـ ـ ــي عــ ــام 1235هـ ـ ـ ـ 1820 -م ّ
العماني ــة ,وحك ــم ُعم ــان م ــن ي ــوم وف ــاة وال ــده
وعن ــدما كب ــر ّ
عين ــه أب ــوه نائبـ ـا ل ــه عل ــى األق ــاليم ُ
ف ـ ــي ع ـ ــام  1856م إل ـ ــى أن اغتال ـ ــه أكب ـ ــر أولده الس ـ ــيد س ـ ــالم ب ـ ــن ث ـ ــويني ف ـ ــي ع ـ ــام 1866م

 .والسـ ــيد سـ ــالم هـ ــو أكب ـ ــر أبنائـ ــه وأمـ ــه ه ـ ــي السـ ــيدة غاليـ ــة بنـ ــت س ـ ــالم بـ ــن سـ ــلطان ,وابن ـ ــه
الثـ ــاني هـ ــو السـ ــيد حـ ــارب بـ ــن ثـ ــويني  ,والسـ ــيد محمـ ــد والسـ ــيد عبـ ــد العزيـ ــز والسـ ــيد حمـ ــدان

الذي ورث السيد ثويني في مقاطعة كيبانجى(.)1

 -4السـ ــيد تركـ ــي  :ولـ ــد فـ ــي 1247هـ ـ ـ 1832 -م وعـ ــاش فت ـ ـرة طويلـ ــة فـ ــي زنجبـ ــار ثـ ــم أرسـ ــله
عينـ ــه وال ــده حاكم ـ ـا علـ ــى ص ــحار فـ ــي شـ ــمال مسـ ــقط,
وال ــده إلـ ــى ُعمـ ــان وف ــي عـ ــام 1851م ّ
وتوّلى حكم ُعمان في عام 1871م حتى وفاته عام 1888م.
()1
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أما أبناء السيد سعيد الذين تولوا حكم زنجبار ,فهم :
ـف السـ ـ ــيد خالـ ـ ــدا بعـ ـ ــد وفاتـ ـ ــه
وخلَـ ـ ـ َ
 -1السـ ـ ــيد ماجـ ـ ــد  :ولـ ـ ــد مـ ـ ــن أم تـ ـ ــدعى السـ ـ ــيدة سـ ـ ــارةَ ,
تميـ ـ ــز بالتواضـ ـ ــع ,وحظـ ـ ــي علـ ـ ــى
وتـ ـ ــولّى الحكـ ـ ــم عـ ـ ــام 1856م حتـ ـ ــى وفاتـ ـ ــه 1870مّ ,
َ
أحبـ ــه والـ ــده كثي ـ ـ ار بسـ ــبب هـ ــذه الصـ ــفات  ,وكـ ــان شـ ــديد األسـ ــف
بشـ ــعبية واسـ ــعة  ,وقـ ــد ّ
عليـ ــه بسـ ــبب اعـ ــتالل صـ ــحته فقـ ــد كـ ــان المـ ــرض يالزمـ ــه دائم ـ ـا ,فكـ ــان المـ ــرض سـ ــبب

متاعبه.

 -2السـ ـ ـ ــيد ُبـ ـ ـ ــرغش  :ولـ ـ ـ ــد فـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ــام 1252هـ ـ ـ ـ ـ 1837 -م ,وتـ ـ ـ ــولى الحكـ ـ ـ ــم فـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ــام
1870م حت ـ ـ ــى وفات ـ ـ ــه ع ـ ـ ــام 1888م ,وقــ ـ ــد ت ـ ـ ــرك ل ـ ـ ــه والــ ـ ــده مقاطع ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي بـ ـ ـ ــانجيني
وأنج ـ ــب ول ـ ــدين ,هم ـ ــا :س ـ ــيف وخال ـ ــد ,تـ ـ ــوفي س ـ ــيف ع ـ ــام 1882م وت ـ ــوفي خال ـ ــد عـ ـ ــام
1927م .
 -3الس ـ ـ ـ ــيد خليف ـ ـ ـ ــة  :ه ـ ـ ـ ــو الب ـ ـ ـ ــن الس ـ ـ ـ ــابع عش ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ــين أولده الثن ـ ـ ـ ــين والعشـ ـ ـ ـ ـرين
المع ـ ــروفين ,ول ـ ــد ف ـ ــي ع ـ ــام 1269ه ـ ـ ـ 1852 -م  ,وت ـ ــولّى الحك ـ ــم ع ـ ــام 1888م حت ـ ــى

وفاته عام 1890م وورث عن أبيه مقاطعة كيكانجونى.

 -4الس ـ ـ ــيد عل ـ ـ ــي  :ه ـ ـ ــو الب ـ ـ ــن الث ـ ـ ــامن عش ـ ـ ــر ,ول ـ ـ ــد ع ـ ـ ــام 1854م م ـ ـ ــن أ بم تس ـ ـ ــمى ن ـ ـ ــور

الص ـ ــباح ت ـ ــوّلى الحك ـ ــم ب ـ ــين ع ـ ــامي 1893 – 1890م ,وك ـ ــان الس ـ ــيد عل ـ ــي ه ـ ــو آخ ـ ــر
أبناء السيد سعيد الذين خلفوه ,وورث عن والده مقاطعة مزيزين.

ال ل ـ ــدى الس ـ ــيد ماج ـ ــد,
 -5الس ـ ــيد عب ـ ــد الوه ـ ــاب  :ول ـ ــد م ـ ــن أم م ـ ــن
مفضـ ـ ـ ا
جورجي ـ ــة ,وك ـ ــان ّ
ّ
عين ـ ــه قائ ـ ــدا لقوات ـ ــه ف ـ ــي معرك ـ ــة منش ـ ــو ض ـ ــد الس ـ ــيد ب ـ ــرغش ,وت ـ ــوفي ف ـ ــي أثن ـ ــاء حك ـ ــم
ّ
ل.
السيد ماجد ولم يترك أطفا ا
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 -6السـ ــيد علـ ــي  :كـ ــان دائـ ــم المـ ــرض ,تـ ــوفي فـ ــي عـ ــام 1854م ,ووالـ ــده مـ ــايزال علـ ــى قيـ ــد
الحياة (.)1

جورجي ـ ـ ــة ت ـ ـ ــدعى الس ـ ـ ــيد عائش ـ ـ ــة ,ت ـ ـ ــوفي
 -7الس ـ ـ ــيد جمش ـ ـ ــيد :ول ـ ـ ــد 1842م م ـ ـ ــن أم م ـ ـ ــن
ّ
مصابا بمرض الجدري في عام 1858م وعمره سبعة عشر عاما .
 -8السـ ــيد حمـ ــدان :ولـ ــد فـ ــي عـ ــام 1843م مـ ــن أم شركسـ ــية ,تمـ ــت بصـ ــلة ق ارب ـ ـة وثيقـ ــة ألم
الس ـ ــيد ماج ـ ــد ,ت ـ ــوفي مص ـ ــابا بم ـ ــرض الج ـ ــدري ف ـ ــي ع ـ ــام 1858م وعمـ ـ ـره س ـ ــتة عش ـ ــر
عاما ,وفي ذلك العام اجتاح مرض الجدري منطقة زنجبار بدرجة كبيرة.

 -9الس ـ ـ ــيد غال ـ ـ ــب  :ول ـ ـ ــد ف ـ ـ ــي ع ـ ـ ــام 1845م ,ك ـ ـ ــان مص ـ ـ ــابا بالش ـ ـ ــلل ,وت ـ ـ ــوفي ف ـ ـ ــي ع ـ ـ ــام
1870م وعمره خمس وعشرون سنة .

-10

الس ـ ــيد عب ـ ــد العزي ـ ــز :ول ـ ــد ف ـ ــي ع ـ ــام 1850م ,وه ـ ــو م ـ ــن األبن ـ ــاء المع ـ ــروفين للس ـ ــيد

سـ ــعيد ,توفيـ ــت والدتـ ــه بعـ ــد وفـ ــاة زوجهـ ــا بأيـ ــام عـ ـ ّـدة فتولـ ــت تربيتـ ــه أختـ ــه غيـ ــر الشـ ــقيقة
السـ ــيدة خولـ ــة؛ األخ ـ ــت الشـ ــقيقة للس ـ ــيد هـ ــالل ,ل ـ ــم يكـ ــن مس ـ ــتق ار فـ ــي تفكيـ ـ ـره وكثي ـ ـ ار م ـ ــا

كـ ــان يسـ ــبب متاعـ ــب لألس ـ ـرة الحاكمـ ــة ,بسـ ــبب طمع ـ ـه بـ ــالحكم ,تـ ــوفي فـ ــي بومبـ ــاي فـ ــي

عام 1871م .
-11

السيد عبد اهلل :توفي في أثناء حياة والده .

-12

السـ ـ ــيد حمـ ـ ــد  :تـ ـ ــوفي فـ ـ ــي حيـ ـ ــاة السـ ـ ــيد بـ ـ ــرغش ,وورث مقاطعــ ــة فـ ـ ــي سـ ـ ــلم وتـ ـ ــرك

بعض البنات .
-13

()1

السيد طالب  :كان موضع ثقة السيد برغش ,وتوفي في فترة حكمه.
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-14

السـ ـ ــيد عبــ ــاس  :أكثـ ـ ــر أبنــ ــاء السـ ـ ــيد ســ ــعيد ج ـ ـ ـرأة ,تـ ـ ــوفي فـ ـ ــي بدايـ ـ ــة حكــ ــم السـ ـ ــيد

برغش.

 -15الس ـ ــيد ناص ـ ــر :ول ـ ــد 1845م ,مات ـ ــت أم ـ ــه ف ـ ــي أثن ـ ــاء ولدت ـ ــه وتوّل ـ ــت تربيت ـ ــه أخت ـ ــه

غي ـ ــر الش ـ ــقيقة الس ـ ــيدة خديج ـ ــة ,األخ ـ ــت الش ـ ــقيقة للس ـ ــيد ماج ـ ــد ,ت ـ ــوفي ف ـ ــي مك ـ ــة وورث

مقاطعة بومبوبين .
 -16الس ـ ــيد عب ـ ــد ال ـ ــرب :ه ـ ــو الب ـ ــن الحـ ـ ـادي والعش ـ ــرون م ـ ــن أبن ـ ــاء الس ـ ــيد س ـ ــعيد ورث
مقاطعة لنجوني ,وعاش في ماليندي ,ومات في نهاية حكم السيد برغش.
 -17السـ ـ ــيد بـ ـ ــدران :هـ ـ ــو أصـ ـ ــغر أبنـ ـ ــاء السـ ـ ــيد سـ ـ ــعيد ,كـ ـ ــان ذكي ـ ـ ـا مـ ـ ــاه ار ,كـ ـ ــل أخوتـ ـ ــه
يخش ـ ــونه ويحترمون ـ ــه  ,ت ـ ــوفي ف ـ ــي زنجب ـ ــار ف ـ ــي ع ـ ــام 1886م ,وعمـ ـ ـره ثالث ـ ــون عامـ ـ ـا ,

وورث مقاطعة مكاديني ,وترك ابنا اسمه السيد ماجد وابنة اسمها السيدة فراشو.
بنات السيد سعيد :
وهن:
عدد بنات السيد سعيد المعروفات تسع عشرةّ ,

الس ـ ــيدة زوين ـ ــة  ,الس ـ ــيدة رّي ـ ــا  ,الس ـ ــيدة شـ ـ ـريفة  ,الس ـ ــيدة ش ـ ــيخة  ,الس ـ ــيدة عائش ـ ــة ,الس ـ ــيدة
خولـ ـ ــة  ,السـ ـ ــيدة خديجـ ـ ــة  ,السـ ـ ــيدة ميـ ـ ــة  ,السـ ـ ــيدة ش ـ ـ ـوانة  ,السـ ـ ــيدة زينـ ـ ــة ,السـ ـ ــيدة زمـ ـ ــزم السـ ـ ــيدة
مثلـ ـ ــى  ,السـ ـ ــيدة نونـ ـ ــو  ,السـ ـ ــيدة سـ ـ ــلمى  ,السـ ـ ــيدة سـ ـ ــويدو السـ ـ ــيدة غالوجـ ـ ــة  ,السـ ـ ــيدة شـ ـ ــامبوعة ,
السيدة ميره  ,السيدة فراشو.
زوجاته :
وهن :
تزوج السيد سعيد ثالث زوجاتّ ,
 -1الس ــيدة عـ ـزة بنـــت س ــيف ب ــن اإلمـــام أحم ــد  :عاش ــت هـــذه الس ــيدة ف ــي قصـــر مت ــونى ,حيـ ــث
كـ ـ ـان البي ـ ــت الخ ـ ــاص للس ـ ــيد س ـ ــعيد ,وكان ـ ــت الوحي ـ ــدة ب ـ ــين الزوج ـ ــات ال ـ ــثالث الت ـ ــي ظل ـ ــت
زوجـ ــة لـ ــه حتـ ــى وفاتـ ــه ,وقـ ــد توفيـ ــت فـ ــي زنجبـ ــار بعـ ــد فت ـ ـرة قصـ ــيرة مـ ــن إتمـ ــام عـ ــدة الوفـ ــاة

على زوجها.
 -2السـ ـ ــيدة شـ ـ ــهرزاد بنـ ـ ــت أريــ ــش مي ـ ـ ـراز ابـ ـ ــن محمــ ــد شـ ـ ــاه  :تزوجهــ ــا السـ ـ ــيد سـ ـ ــعيد فـ ـ ــي عـ ـ ــام
 1837م بع ـ ـ ــد انتقال ـ ـ ــه إل ـ ـ ــى زنجب ـ ـ ــار ,كان ـ ـ ــت فائق ـ ـ ــة الجم ـ ـ ــال ,ورفض ـ ـ ــت ارت ـ ـ ــداء الحج ـ ـ ــاب,
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وكان ـ ـ ــت مغرمــ ـ ــة بالص ـ ـ ــيد وركـ ـ ـ ــوب الخي ـ ـ ــل ومعهــ ـ ــا حاش ـ ـ ــية مؤلفــ ـ ــة م ـ ـ ــن مائــ ـ ــة وخمسـ ـ ـ ــين
شخصا ,وكانت ترتدي الثياب الفاخرة المصممة في شيراز.
الملحق ()2
السيد سعيد بن سلطان حاكم ُعمان وزنجبار

 1روبت ,سعيد بن سلطان حاكم عُمان و زنجبار  ,ص168
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1

مصور ُعمان في عهد السيد سعيد بن سلطان
ّ

1- http://www.wdl.org>item
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1

عُمان والمناطق التجارية في
عام 1837م
في عهد السيد سعيد بن سلطان

http://ar.m.wikipedia.org>wiki
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مخطوطة كشف الغمة الجامع ألخبار األمة لسرحان بن سعيد اآلزكوي الصفحة األولى
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مخطوطة كشف الغمة الجامع ألخبار األمة لسرحان اآلزكوي الصفحة األخيرة
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أو ال  :المصادر العربية

قائمة المصادر والمراجع

الوثائق والمخطوطات :

 _1ابــن رزيــق ,حميــد بــن محمــد  :الصــحيفة القحطانيــة  ,تحقيــق :د .محمــود بــن مبــارك الســليمي  ,أ.
د .محم ــد حبي ــب ص ــالح  ,الغ ــازي ,ع ــالل الص ــديق  ,و ازرة التـ ـراث الق ــومي والثقاف ــة  ,س ــلطنة ُعم ــان,

مسقط ,الطبعة األولى 2009 ,م  ,ج. 5+4+3+2 + 1
الوثائق العربية :

 _1الوثــائق المص ـرية " وثــائق القلعــة " وهــي مجموعــة م ارســالت تبادلهــا الســلطان محمــود الثــاني مــع
واليــه علــى مصــر محمــد علــي باشــا بخصــوص القضــاء علــى الحركــة الوهابيــة ,ومنهــا م ارســالت بــين
محمـد علــي وخورشـيد باشــا قائـد القـوات المصـرية فــي الحجـاز .ورتبتهــا الـدار القوميــة المصـرية للوثــائق

التاريخية باسم  :محافظ الحجاز رقم .270 ,267 , 266 ,263 ,261 , 260

 _ 2وثائق سعودية  :مجموعة وثائق عرضتها حكومة المملكة العربية السـعودية خـالل التحكـيم لتسـوية
النزاع حول البريمي بين مسقط وأبوظبي والمملكة العربية السعودية  ,مجلدان  ,القاهرة 1955م.

وثائق أجنبية غير منشورة :

A . Bombay political & secret proceeding :

وهــي مجموعــة مــن الم ارســالت والتقــارير بــين حكومــة بومبــاي وحكومــة الهنــد والســادة البوســعيد حكــام
ُعمان وذلك خالل الفترة ما بين عامي 1809 -1789م .
وبـدأت برسـالة عـن مهـدي خـان إلـى حـاكم بومبـاي عـام 1798م ,وأخبـره فيهـا بنجـاح مهمتـه مـع الســيد
سلطان بن أحمد ,وعقد معاهدة عام 1798م بين حكومتي ُعمان وبومباي .
_وذكرت وثائق عام  1799م أن حاكم بومباي رغب في طرد الفرنسيين من مسقط .
_ وجاء في وثائق عام 1800م أن بوجلي المقيم البريطاني فـي مسـقط أرسـل إلـى حكومـة بومبـاي :أن

علــى ُعمــان الت ـزام الحيــاد فــي الص ـراع الفرنســي -اإلنكليــزي  .وأمــرت حكومــة ســيتون المقــيم البريطــاني
الجديد في مسقط أن يعمل على توطيد النفوذ اإلنكليزي في ُعمان .
العمانية.
_ وذكرت وثائق عام 1801م تطور عالقات الصداقة النكليزية ُ

_ أما وثائق عام 1804م فقد ذكرت أن سيتون طلب من حكومة بومبـاي مسـاعدة ُعمـان ضـد القواسـم
وأن وثائق عام  1805م قد جاء فيها أن بدر بن سيف قبل صداقة اإلنكليز .
_ وأعلمت وثائق عام 1806م حكومة بومباي عن األوضاع الداخلية في ُعمان فـي بدايـة عهـد السـيد
سعيد بن سلطان .
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_أمــا عــن وثــائق عــام 1807م و عــام 1808م تضــمنت تقــارير المقــيم البريطــاني فــي الخلــيج العربــي
العمانية اإلنكليزية الفرنسية.
التي تدور حول العالقات ُ
_ وثائق عـام 1809م تضـمنت تقـارير المقـيم البريطـاني فـي الخلـيج العربـي التـي تـدور حـول العالقـات
العمانية النكليزية والفرنسية .
ُ
_ وث ــائق ع ــام 1809م تض ــمنت تق ــارير ع ــن س ــيتون إل ــى حكوم ــة بومب ــاي لمس ــاعدة الس ــيد س ــعيد ب ــن
سلطان ضد الوهابيين والفرنسيين والقواسم.
B. Bombay political proceeding :

وتش ــمل الم ارس ــالت والتعليم ــات والتق ــارير ب ــين ك ــل م ــن حكوم ــة الهن ــد وبومب ــاي ولن ــدن وموظفيه ــا ف ــي

الخلــيج العربــي والشــرق اإلفريقــي والســيد ســعيد بــن ســلطان حــاكم ُعمــان وزنجبــار بــين عــامي -1822
1854م  ,وتضمنت تصرفات الكابتن أوين تجاه ممباسة .
ووثائق عام 1830م تناولت األوضاع الداخلية في ُعمان .
وج ــاء ف ــي وث ــائق ع ــام 1835م تقري ــر المق ــيم البريط ــاني ف ــي الخل ــيج العرب ــي ع ــن المعاه ــدة األمريكي ــة
العمانية  ,كما ذكرت وثائق عام 1836م حصار السيد سعيد لممباسة ومهاجمته لها .
ُ
ووثائق عام  1838و  1839تقرير عن النشـاط الفرنسـي فـي مسـقط ,ومـذكرة مـن حـاكم بومبـاي لـدعم
النفوذ البريطاني في ُعمان وشرقي إفريقية .
وتناولت وثائق عام 1842م تحرير العبيد الصوماليين .
ووثائق عام 1843م تضمنت التفاق ال ذي دار بين السيد سعيد بن سلطان والفرنسيين.
أمــا عــن وثــائق عــامي  1844و 1845م تضـ ّـمنت تجــارة العبيــد ,وذكــر فيهــا عالقــة ُعمــان بالوهــابيين
ومناهضة حكومة بومباي للنشاط الفرنسي بمسقط  ,وتقوية الصداقة بين مسقط وبومباي.
وتضمنت وثائق الفترة 1854 -1851م األوضاع الداخلية في ُعمان والصلح بين السـيد سـعيد وقـيس
بن عزان ,وتسوية المشـاكل بـين ُعمـان والوهـابيين ,وأن الفرنسـيين جلبـوا عبيـدا مـن شـرق إفريقيـة الواقـع
تحت نفوذ السيد سعيد بن سلطان .

وثائق أجنبية منشورة :
I- Aitchison , C . u . " A Collection of Treaties , Engagement and Sands Relating to
India and Neihbouring Countries. " Vo .XII . containing the Arab principalities in the
Persian Gulf and Oman . Calcutta 1909.
II- Bombay Government .
Selection from the Records of the Bombay Government . Eistorical and other information
connected with the Province of Oman , Muscat , Bahrein and other places in the Persian
Gulf . New series . Vol . XXIV . Bombay . 1856.
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III- Guillain , Charles :
Documents sur 1'Histoire , 1a Geogrophie et 1e Commerce de 1' Afrique Orientale 3
tomes . Paris . 1856 .
IV- Saldanha , A:
East India Companies Connection with the Parsian Gulf ( 1600 – 1800 ) Selection from
Bombay State Papers .

المصادر العربية :
 .1ابن بشر الن جدي ,عثمان بن عبد اهلل :عنوان المجد في تاريخ نجد ,تحقيق :عبد الرحمن ابن
عبد اللطيف آل الشيخ ,مطبوعات دار الملك عبد العزيز ,الرياض1989 ,م ,الطبعة
الرابعة ,الجزء األول.

 .2ابن رزيق ,حميد بن محمد :الفتح المبين في سيرة السادة آلبوسعيديين ,و ازرة التراث القومي
والثقافة ,سلطنة ُعمان ,مسقط1986 ,م.
 .3ابن غنام ,حسين :تاريخ نجد ,تحقيق :ناصر الدين األسد  ,الطبعة األولى ,القاهرة 1961م.
 .4اآلزكوي ,سرحان بن سعيد بن سرحان :تاريخ ُعمان المقتبس من كشف الغمة الجامع ألخبار
األمة  ,تحقيق :عبدالمجيد القيسي  ,الطبعة الرابعة ,و ازرة التراث القومي والثقافة ,سلطنة
ُعمان ,مسقط عام 2005م .
 .5الرواحي ,سالم محمد :الدعوة اإلسالمية في عهد اليعاربة 1133-1034هـ ,دار األلوان
الحديثة ,الطبعة األولى ,مسقط عام 2003م.

 .6السالمي ,نور الدين عبد اهلل بن حميد :تحفة األعيان بسيرة أهل ُعمان ,مكتبة اإلمام نور
الدين السالمي ,سلطنة ُعمان  ,السيب عام 2000م ,الجزء األول والثاني.
 .7المعولي ,أبو سليمان محمد بن عامر :قصص وأخبار جرت في ُعمان ,تحقيق :سعيد
الهاشمي ,الطبعة األولى ,مسقط عام  2007م.
 .8المغيري ,سعيد بن علي ,جهينة األخبار في تاريخ زنجبار :تحقيق ,عبد المنعم عامر ,و ازرة
التراث القومي والثقافة  ,سلطنة ُعمان ,د.ت.
 .9الطائي ,محمد بن خليفة ,التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية ,جزءان ,الطبعة األولى,
القاهرة.
تاريخ أهل ُعمان ,مؤلف مجهول ,تحقيق :عبد الفتاح عاشور ,و ازرة التراث القومي
.10
والثقافة ,الطبعة الخامسة ,مسقط عام 2005م.
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.11

ج  .ج  .لوريمر  :دليل الخليج ,إعداد قسم الترجمة بمكتب صاحب سمو دولة

قطر ,جزءان ,قطر 1914م .

.12

لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب ,مؤلف مجهول  ,تحقيق :محمد

مصطفى أبو حاكمة ,بيروت  ,لبنان1967 ,م.
المراجع العربية:
 .1أبو علية ,عبد الفتاح حسن :العالقات التجارية بين الوليات المتحدة األمريكية
وزنجبار 1862-1823م ,مجلة كلية العلوم الجتماعية ,جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية ,الرياض1982م.

 .2البطريق ,عبد الحميد :إبراهيم باشا ورحلته في بالد العرب ,القاهرة 1948م.
 .3البطريق ,عب د الحميد :الوهابية دين ودولة ,حولية كلية البنات ,جامعة عين شمس عام
1964م.

 .4البوريني ,أحمد قاسم :اإلمارات السبع على الساحل األخضر ,دار الحكمة ,بيروت ,الطبعة
األولى عام 1957م.
 .5التركي ,قصي منصور :الصالت الحضارية بين العراق والخليج العربي خالل األلف الثالثة
قبل الميالد ,دار صفحات للدراسات والنشر ,عام 2008م.

 .6التميمي ,عبد المالك خلف :الخليج العربي والمغرب العربي( دراسات في التاريخ السياسي
والقتصادي والجتماعي ) ,دار الشباب للنشر ,القاهرة ,الطبعة األولى

عام 1986م.

 .7الجبوري ,عصام محسن :العالقات العربية اإلفريقية ,و ازرة الثقافة واإلعالم ,بغداد 1981م .

 .8الحجري ,عامر محمد :مؤتمر دراسات تاريخ شرقي إفريقيا والجزيرة العربية ,الجزء الثاني,
د.ت
العماني ,مكتبة الضامري  ,سلطنة ُعمان
 .9الخروصي ,سليمان بن خلف :مالمح من التاريخ ُ
السيب ,الطبعة الثالثة 2002م .
.10

الخصوصي ,بندر الدين عباس :الخليج العربي ,الجزء األول ,الكويت ,الطبعة

الثانية  ,منشورات ذات السالسل  1984م.

.11
.12

الخوند ,مسعود :الموسوعة التاريخية الجغرافية  12 ,جزءا  ,د.ت.

الرافعي ,عبد الرحمن ,عصر محمد علي ,الطبعة الثالثة ,القاهرة عام 1951م.
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.13

الزركلي ,خير الدين :األعالم ( قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب

والمستعربين المستشرقين) ,الجزء الثالث .

السالمي ,محمد بن عبد اهلل  ,وعساف ,ناجيُ :عمان تاريخ يتكلم ,المطبعة
.14
العمومية بدمشق ,دمشق  ,سوريا عام 1963م.
.15

السامرائي ,أحمد :القواسم والخليج العربي  ,الطبعة األولى  ,بغداد عام 1973م.

.16

السعدون ,خالد :مختصر التاريخ السياسي في الخليج العربي منذ أقدم حضاراته

.17

السيابي ,سالم بن حمود :إيضاح المعالم في تاريخ القواسم ,دمشق عام 1976م.

حتى سنة 1971م ,جداول للنشر والتوزيع ,بيروت ,الطبعة األولى.

السيابي ,سالم بن حمودُ :عمان عبر التاريخ ,و ازرة التراث القومي والثقافة ,سلطنة
.18
ُعمان ,مسقط الطبعة الثالثة ,الجزء األول  +الثاني  +الثالث .
السيار ,عائشة :دولة اليعاربة ,دار القدسي ,بيروت1975 ,م.
.19
.20

الشمالن ,سعيد مرزوق :من تاريخ الكويت  ,القاهرة 1959م  ,الطبعة األولى.

الصليبي ,محمد عليُ :عمان ودورها الريادي بين حضارات العالم القديم ,و ازرة
.21
التراث القومي والثقافة .1990 ,
الطائي ,عبد اهلل بن محمد :تاريخ ُعمان السياسي ,مكتبة الربيعان للتوزيع والنشر,
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الطبعة األولى عام  2008م.
.23
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.24
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العقاد ,صالح ,قاسم ,زكريا :زنجبار ,القاهرة 1959م.

.26

العيدروس ,محمد حسن :

القاهرة عام 1991م.
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Abstract
This research deals with a period of time in the history of Oman between

1806-1856, the period of Sayyid Said bin Sultan rule in Oman, and it was

rich in events both inside and outside Oman. Perhaps the most important
internal events played the role of Mr. Said in extending his influence to
East Africa and the transfer of the capital from Muscat to Zanzibar in 1832.
At the beginning of the study, the historical, cultural and geographical role

of Oman was clarified, as were the origine of the wartime and the reasons
for the demise of their state, the establishment of the Bosaidid stste and
the Hanaf -Gafri conflict, Which increased and left a great impact on the

history of Oman. The political situation in Oman was studied before Sayyed
Said came to power, especially relations with al-Qawasim, Wahhabis and
the positions of the European countries on the establishment of the
Bousaid state. Oman entered a new phase in the era of Sayyid Said, and
his reign lasted for more than 50 years and was full of internal and external
developments. Mr Said was also exposed to internal revolutions such as

Bani Bo Ali, Sohar Revolution and Qawasm. He defeated them with the
help of the British and supported them not for his love or for his interests,
but to achieve their control over the waters of the Arabian Gulf under the

pretext of eliminating the slave trade. The study of the most important
achievements of Mr. Said bin Sultan, the transfer of the center of his rule
to Zanzibar and its expansion in East Africa, and began his attempts to
coordinate in his rule to Oman, Asia and Africa, where he made many

economic achievements, social and intellectual and addressed the
movement of the farmer who demanded independence from Oman,
Governance and administration encouraged missionary missions and with a
series of treaties to guarantee freedom of trade with Oman as a treaty in
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1839 to distance the American threat, especially after the signing of the
United States, through which it obtained commercial facilities. The relations
with the Persians were characterized by commercial routes.
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