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ركشلاليزج
-ريتنانةعماجيفةيسايسلامولعلاذاتسأ؛نابورسيرومذاتسألاىلإ
ةميقتاظحالمنمءاديأامىلعليزج-ةرّشاعلاسيراب
ةروتكدلاىلإ.ةيئاهنلاهتروصهغولببتحبلااذهاهلنيديحئاصنو
بقذيامك؛ريبكيونعممعدوعيجَّستنمهبتلضفتامليمضعم
اهمعدلناكيتلاشابغمناغحامسةموحرملاىلإليمجلابينافرع
.يسفنيفرتألاربكأيايإيحورلا

:يليلخلادمحأنبدمحليلجلاحيّشلاىلإءًاضيأ:يركُسيجو

دوعسنبدمحألضافلاخيّشلايقيدصىلإو:نامُعةنطلسيتفم

.ةرينلاامهئارآوامهتاظحالمىلع:يبايسلا

هئارآبمهاسيذلاناهرشلايلعروتكدلاخألايركشبصخأامك

ركّشلابهجوتأو؛تحبلااذهبناوجضعبةرولبيفةماهلاهتاظحالبو

يلع.نوٽعيلع.وليمكيٽمودناڃ.صاخلكَسبويئاقدصأعيمجىلإ
.ةقلتخملامهتادعاسمىلعمناغنايليلويفالخلايلع:نارمع

ينناعأوعورّشملااذهرامغضوخىلعيٽعجُسنىلكءاريخأركَسأو
.هزاجناىلع

فلؤملا





هماعهمدقم

ةلاصألانمفونصنع«نالوهجمرثكألايفامهوءاهتفاقثونامُعخيراتمني

نرقلاذنم؛خيراتلااذهقصتلادقلف.ةزيمملاصئاصخلانمباوبأىلعناحتفيو

خيراتب«هرهوجيفماعفلأىلعديزتةرتفلو‹(يداليملانماثلا)«ةرجهلليناثلا
.يضابإلابهذملاوهيلقيمالسإبهذمةيفلخىلعترهدزاوتأشنةديرفةكرح

يضابإلاجذومنلاقفوةحجانوةلداعةمامإدييشتىلإيعسلابةبقحلاهذهتعبطناو

.ةيمالسإلاةلودلل

نمو.ركبمنمزيفةيركفلاوةيدئاقعلااهتيوهةيضابإلاةكرحلاتدجودقلو
تقاعتلاوعامجإلاًادبمةمئأللرحلاباختنالاوىروشلايأدبمىلعاهتظفاحملالخ

نيدشارلاءافلخلاماظنديلاقتليقيقحلاثيرولااهسفنٌدُعَتنأوٌدَعُتنأنكمُي

ركبيبأةرتفءهنمىلوألاةرتفلاصاخلكشبوم١1/ه٠٤-

.باطخلانبرمعو

ةافودعبةيمالسإلاةلودللةيجذومنلاوةيلاثملاةرتفلاهذهةفالخلاةلوددعت

ةيمالسإلاةيعجرملا«مهريغونييضابإللةبسنلابءةرتفلاهذهلّتمُتو.(ص)لوسرلا
اهنيناوقواهئدابمواهتيعرشواهتيؤرةيضابإلاةكرحلاتدمتسااهنموءةديحولا
لالخنمنييلاثملانييمالسإلاعمتجملاوةلودلاةماقإليبسيفكلذلكوةيروتسدلا

.ةمامإلاماظندييشت
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خيراتلاماقدوعسمنبىدنلجلاةمامإءىلوألاةمامإلاذنمو

:ةتباثةيساسأءىدابمةئالثىلعناينامُملاةفاقثلاو

ًادبموءكقاعتلاوعامجإلاًادبمىلعمئاقلاةمامإلاماظنيأةطلسلاًادبمه

ةدعاقلاقحبوهًادبملااذهو.ىروشلاًادبمىلعينبملامامإللرحلاباختتنالا

يتلاوةيقالخألاوةيحورلاةحفنلاتاذةيطارقميدلا««ةيناملاةيساسألا

.«ةينامعلاةيمالسإلاةيطارقميدلاهبفصوتنألهأتست

ىلإةرصبلانماهئاملعوةيضابإلاةكرحلالاقتنادعبهنإثيح«نطولاموهفمه

يرجهلانرقلاةياهنعمءاهيلإيمالسإلايركفلازكرملانمءزجلاقتناو
نمنيرافللًاذالمتحبصأامكنييضابإلل«يحورلانطولا»ىلإنامُعتلوحتلوألا

.ًاركيمنوكتىدلنطولاموهفمنإفانهنم.ةيسابعلاتاطلسلاداهطضا

نعنامُعلاصفتاعمًايلمعًادبملااذهتتدقلو.ةدايسلاولالقتسالاًادبمه

يناثلانرقلانميناثلافصتلايفةيسابعلاةلودلانعمثءالوأءةيومألاةلودلا

.يناثلاًادبملالمكيلًادبملااذهءاجدقلو.يرجهلا

-قيبطتلاوةسرامملانمًانرقرشعينثالالخ-ةثالثلاءىدابملاهذهتعنصدقل

نامُغتزّيمتكلذك.دالبللةيسايسلاةفاقثلاتغاصو‹نيينامُعلاةفاقثلاوخيراتلا

مهقتاعىلعءادجركبمتقوذنم«نوينامُعنوخرؤمذأدقف.بوتكملااهخيراتپ

ةمدخيفكلذلكو.مهنطوبةقلعتملاتازجنملاوثادحألانيودتةيلوؤسم

ىروشلا:«ةينامُملاةيطارقميدلا»هذهبونطولااذهبةصاخلاايلعلالثملاوءىدابملا

.ةدايسلاوةمامإلاو

خيراتلارواحممهدحأةيمالسإلاةيطارقميدلا»لثمتفوسكلذك

اهتجلاعميضتقتفوسكلذلوةيسايسلاةفاقثلاتزيمةيصاخو

.هتاذةيطارقميدلاموهفمفيرعتةداعإةعسوملا

ىروشلاوةيطارقميدلا

ةيبرغلاةيطارقميدلاجذومننهذلاىلإردابتيامابلاغءةيطارقميدلاركذتامدنع
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ءاهريتاسدوةثيدحلااهتاسسؤمبنمضتةيطارقميدجذومن.ةيناملربلاةيطارقميدلا

.صخأةروصبةيدرفلاتايرحلاوةيسايسلاوةيندملاتايرحلا

ةيسايسةفسلفىلإالإلاوحألامظعميفاندريالاذهةيطارقميدلاموهفمنأالإ
ةيسايسلاةيرظنللقيقدلاراطإلاءاروامكلذدنعو.ةثيدحلاةيبرغلاةلودلابةصاخ

نعفلتختةيطارقميد؟رخآعوننمةيطارقميدكانهأ:يلاتلاًأشنيءةئيدحلا

تايضتقمتقّقحىرحخأةيناسنإبراجتوأىرخأتاعمتجمكانهأ؟يبرغلاجذؤمنلا

؟اهبةصاخةيطارقميدراطإيفٌقحلاوةاواسملاوةلادعلا

تضتقااملثمفيرعتلاونييعتلايفدهجلانمتضتقاةيسايسةرهاظنمسيل

ةلمجاهنأبءاساسأةيطارقميدلاتفرعءةيسايسلاةيرظنلاراطإيفف.ةيطارقميدلا

اهنأبتفرُعو.ةيداصتقالاوةيعامتجالاوةيسايسلاةلادعلاقيقحتىلإيمرتتاروريس

ريغوأةرشابملاةكراشملالالخنمنطاوملاقوقحنمضييباختنايناملربماظن

.ةمأللةكرتشملاةحلصملاىلعظفاحيامبباختنالايفريخألااذهلةرشابملا

ىأرو.«بعشلالجأنموبعشلاببعشلاةموكح»اهفصوبًايرظنتفرُعاذكهو
فيرعتلااذهنأالإ.ةيلقأللةيبلغألامكحءةيطارقميدلاهذهيفءاضيأ«نورخآ

ةيبلغأنأوههراكنإنكمياليذلارمألانألةمزاحةروصبضحُديطيسبتلا

صوصخلااذهبو.ةثيدحلاةيطارقميدلامظنلايفىتحءًادبأةيلقألامكحتالبعشلا

Jean-Jacques):وسوركاجناجلوقي Rousseau)

طقدجوتملهنإف.قيقدلاهانعمبحلطصملاانذخأاذإ»

رمألهنإ.ادبأةيطارقميدلاهذهلثمدجوتنلوةيقيقحةيطارقميد
ريغصلاددعلانوكينأوريبكلاددعلامكحينأةعيبطللفلاخم

اهنإلئاقلالیفكوتفيرعتوهءانرظنيففيرعتلانكلو

«توافتمبيصنببعشلااهيفكراشيةموكح:يقيقحلاتاملكلالوقملًاعبت»

ليشكوتنأريغ««ةيسايسلاةيرحلاةركفيًاميمحًاطابتراطبترماهانعم»:نأًافيضم

Rousseau (Jean-Jacques), Du contrat social, Paris, Flammarion, 1966, p. 107 (۱)



ًاعضوشيعتيتلابوعشلاف.ةمئادلاوةماعلاةلاحلاتسيلةيرحلا»نأدكؤيلدوعي

بلطمف؛ةيرحلاىلإقالطإلاهجوىلعوًامودعزنتالةيطارقميدلاهدوستًايعامتجا
.°”«ةاواسملاوهيديألابوعشلا

بسحدلبلکيفةعوضوملانيناوقلانمةعومجمةيطارقميدلاانربتعااذإو

ساسأورهوجوهكلذنإلوقننأعيطتسناننإفءهميقوهديلاقتوةيفاقثلاهتيصوصخ
ءتدصلااذهبesqويكستنومظحاليو.اهماظنناكامهمةيطارقميدلا

:يليام

لكمكحيهنإثيحنميناسنإلالقعلاوهءةّماعنوناقلا»
ةمألكلةيندملاوةيسايسلانيناوقلليغبنيالو.ضرألابوعش
اذه.يناسنإلالقعلاهيلمُياملةصاخقيبطتهجوأنوكتنأالإ
نمتعضويذلابعشللةبسانمنوكتنأنيناوقلاهذهلدبالو
حلصتنأةضحملاةفدصلاليبسىلعالإثدحيالثيحبءهلجأ
.٩”ءیرخأةمألةمأنيیناوق

هبةصاخةفاقثوءهميقوءهتاعانقوهديلاقتو‹هتيصوصخعمتجملكلناكاذإو

ةلادعلايفهتاذقيقحتلةصاخةيؤرءاضيأ«كلميعمتجملكنأينعياذهنإف

يتلاةلاحلايف«كلذنمصلختسننأبجيو.هئاضعألكلنمألاوةاواسملاو

ةصاخلاهفورظبسحاهنملك-تناكةملسموةييرعتاعمتجمنأءاهيلع

لبءاهئانبوةصاخلا«اهتيطارقميد»زارفإلةلباق-ةيفاقثلاوةيخيراتلاهتايصوصحخو

.ءايشالاةوقبكلذىلإةقوستو

نإلوقلااننكميءةقيقدلاتافيرعتلانمررحتلانمليلقبوةياهنيفو

تاعمتجملارئاسيفحلصيًايجذومنًاليدبءةرورضلابمدقتالةيبرغلاةيطارقميدلا
براجتلاتايباجيإنمةدافتسالايغبنيالهنأاذهينعياللاحلاةعيبطبو.ىرخالا

Prélot (M.) & Lescuyer (G.), Histoire des idées politiques, Paris, Dalloz, 1990, p. 561. (۲)

Montesquieu (Ch. de Secondat de), De l'esprit des lois, Paris, Flammarion, 1979, tome (T۳)

p. 128.

 



نألفانلانمفكلبلكتايطعموبواجتتامردقبناكمإلاردقاهتايبلسوةيبرغلا

.اهلماكبةيناسنإللثارتةعونتملاتافاقثلاوبراجتلا

زربيانهنموءةيناملعلابطبتراامًابلاغةيطارقميدلاحرطنإفرخآبناجنم

تسيلأو؟ًايناملعًاماظنمقاولامكحبءةيطارقميدلايعدتستالأ:يلاتلالاؤسلا

؟هتيرحوهتطلسل«؛بعشلاةدايسلًامزالًاطرشةيناملعلا

لكشبدريةسايسلابقلعتياميفوهوءىنعملايداحأسيلةيناملعلاموهفمنإ
ذإةيناملعلاضرَتْفَعَف.ةلودلاوةسينكلانيب«يحورلاوينمزلانيبلاصفنالاىلإصاح

نوناقىلعةيعيرشتلارداصملاموقتالأءاهبةلودفصوتنأعصييكلكاذ

ةسسؤمةيأل‹يلاتلابحاتيالأو(يعضو)ينمزنوناقىلعموقتنألبءيهلإ
.ةلودلاةرادإىلعريثأتلاةينيد

ثيحةييرغلاابوروأيفًارخأتمالإرهظيملءهيلعوهامكةيناملعللموهفملااذهو
ةرشابمفرشتءةَمُألكيف«(يهلإلاّقحلاةيكَلَملنايحأقامسملا)ةيكّلَملاتناك

دحأ‹(ينيدلادايحلا)ءةيناملعلانمةيسنرفلاةروثلاتلعجنأىلإءةسينكلاىلع

هذهيفو.ةلودلاوةسينكلانيبلصفلابةطلسلاةيناملعتماقأمثءةنطاوملاسسأ

ءلقعلللوألاَناكملا«ثيدحلابرغلايفءةيحورلاوةينيدلاميقلاتّلأىانثألا

قلطنملااذهنموءوحنلااذهىلعو.ناسنإلليّداملاومنللو«ىعيبطلانوناقلا»ل

ديس»وهرمأكلامحبصيناسنإلانأضركلقعللةيناسنإلاتاقالعلاعاضحخإبو
.(”ىخيراتعورشمىوس«هيلإةبسنلابملاعلاوةيناسنإلاامو«هريصم

ًاطرشةيناملعلاتناكاذإو.نييبوروأنييحيسمةفاقثوخيراتجاتنإةيناملعلانإ

.ةيمالسإلاةيبرعلا«ةيطارقميدلا»لًاطرشةرورضلابتسيليهفةيطارقميدلل

خيراتلاةريسمنأامك.انهاهمدقنيتلاةينامُعلاةيطارقميدللًاطرش-ًامتح-تسيلو

يذلاهسفنفيرعتلامالسإللسيلوءابوروأةريسملةلئاممتسيليمالسإلا

ةيبرملاتاراضملانيبتاترعملاابوروأيفةيناملعلاونيدلا»«(ناوطنأ)توغرف:رظنأ(٤)

١۹۸ةيسنوتلارادلا‹(۱۹۸۳ليربأغروبماهرمتؤم)يبررلار
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نموءةيتونهكةطلسمالسإلافرعيملف.اهتاكالموةسينكلاهتدسجيذلاوةيحيسملل

عوضومنإفاذهىلع.ةيمالسإلاةفاقثلاىلعةيناملعلاةلأسمحرطتملكلذلجأ

.يساسأعوضومةيمالسإلاةلودلايفتاطلسلالصف

ًابصنمسیلةفيلخلابصنمو«(ةينيدةموكح)««ةيطارقوي»تسيلةيمالسإلاةلودلاف

نمءةّمألانمارحًاباختنابختنُينأبجيءةَّئسلابجومبءةفيلخلانإلبءايهلإ

ةيعرشف.ةعيبلابفصّنيدقعبةدّدذحشُموةفرَعُمبعشلاوةفيلخلانيبةقالعلاو.بعشلا

ءًاضيأ؛عيطتسيةيعرشلاحنمييذلابعشلاو«بعشلانمهسفنةفيلخلالبءةفيلخلا

.مالسإلايفةيعرشلاةطلسلاردصميههذءةَمَألا.اهبحسينأ

:حوضوبهيلعصوصنممالسإلايفةطلسلاضيوفتنإف«كلذنعًالضفو
اذإهنأالإ.2”€مكنمرمألايلوأولوسرلااوعيطأوهللااوعيطأاونمآنيذلااهيأايل

نأ«رخآءيشيألبقريخألااذهىلعنإفرمألايلوةعاطإنينمؤملاىلعناك

ةمألاةطلسلةيعرشلايطعتنآرقلاميلاعتف.”رمألايفمهرواشوإc»:ةمألاريشتسي

.اهتيرحلواهسفنىلعةمألاةدايسلرمألالکتاهّنأيأةعمتجم

رمألايلوأمازتلاوه«يساسأطرشبةديقمرمألايلوأاوعيطأةدعاقنأامك

نمءايئدبمءةبولطملاطورشلادحأيهةلادعلاو.ةليضفلاولدعلايأعرشلابناج

ةيئآرقلاميلاعتللٌةاعارملدعلاسّسوُيهذهرظنلاةهجونمو.ةفيلخلا
.”)ةطلسللةعورشملاةسرامملا

عيرشتةطلسبفرتعيمالسإلانأىلإءاضرديشريمالسإلاركفملاريشي؛كلذك

طرشبسرامتةطلسلاهذهو.ةمالاىلإاهبدهعوةطلسلاهذههللازاجأدقو.ةيرشب

نكلو.مهذوفنومهتمكحومهملعبمهسفنأاوضّوفنيذلالبقنم«ىروشلا
نكميةلأسملكيفذيفنتلاةوقاهتارارقلنألهةمألاىلإعقاولايفتوعتةطلسلا

.۹٥:ءاستلاةروس)°(

.١١۱٠:نارمعلآةروس(١)

Gardet (L.), La Cité musulmane, vie sociale et politique, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, (Y)

p.34.1981,
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.يعامجالحاهددصبىّنبتتواهيفراشتستنأ

رمألافالخةينيدةطلسنمدبعدمحملوقيامكمالسإلايفسيلهيلع
لكنأكلذ.ملسملكىلإهللااهضّوفةطلسكلتوركنملانعيهنلاوفورعملاب
قحلابكانلسرأانإ»:ًالئاقهلوسرىلإهجوتهّللاو.”ضرألاىلعهللةفيلخناسنإ

ةلالدتاذيلونأدعبركبوبأاهاقلأيتلاةريهشلاةبطخلاو١٠ياريذنوًاريشب

.مكريخبتسلومكيلعتيلودقفدعبامأ»:لاقذإهذهرظنلاةهجونمةّصاخ

«ينومّوَقفتأسأنإوينونيعأفتنسحأنإف

ءاوس«يطارقويث»لكشلکءًاذإدعبتستةيمالسإلاةيسايسلاةيرظنلاف

‹؛كلذنمسكعلاىلعو.«يهلإعرذتيكلممأيتونهكعباطتاذةعامج

اهنكلوءةينمزةطلسلا:حوضوبةنيعمةطلسللةيدقاعتلاوةيبسنلاوةينمزلاةفصلانإف

نمةّمأمامأءادبملاثيحنمةلوؤسماهنكلو-«ةيناملع»«ببسلااذهل«تسيل

عيطتستيتلايهينيدلاهئامتنابفصّتيبعشمامأةيلوؤسملاهذهو‹نينمؤملا

.ةيطارقميدلارهوجةقيقحلايفيهوةيطارقميدةرادإىلعحاتفنالا

نيدلاناكاذِإامةفرعمةلأسميهدحلااذهدنعةلأسملانإفكلذنمًاقالطنا
ًاَقفحكانهنوكتنأليفكتةجردىلإنمؤملانطاوملاةيلوؤسمةراثإىلعًارداق
ةيمالسإلاةيسايسلاةيرظنلاتطعألاؤسلااذهىلعًادرو.ةيطارقميدوةيسايسةايح

ةبرجتلانإلوقلانكميمثنمو.ًايباجيإادرةيمالسإلاةيطارقميدلاةبرجتلاو
.ةيمالسأإلاةيطارقميداللىحديسجتةينامُملا

يعامتجالامالسلايفعامجإلاوىروشلاًادبمهبعلييذلاٌماهلارودلانعًالضفو

Laoust (H.), Le Califat dans la doctrine de Ridû, Traduction annotée d'al-Khilafa au (۸)

al-Imama al-‘uzmê (Le Califat ou lI'Imãama suprême), Paris, Librairie d'Amêérique et d’Orient,

p. 1986,.156

‹۹۸۸6‹باتكللةينطولاةسسؤملانئازجلا,ةينرملادىلملانيبةينارهتلادمزعسإلا(دمحم)هدبع(۹)
.۰۳ص

.٢۲:رطافةروس(٠)

Laoust (H.), op. cit., p. 23. (۱۱)



هعمتحجميفنطاوملاةناكمدطوتءاهتاذيفىروشلاةسراممناف‹؛بعشلاةدحوو

ىروشلايفدجيامھالكف.مامإلا:هلّتمملاهحنمتامكةحيحصلاهتميقهحنمتو

.اهرارقتساوةمالاةدحولنايسيئرنالولدمامهوءةيناسنإلاةماركلاوةيلوؤسملا

نوؤشىلعرهسللكلذسيلو«نايساسأعمتجملايفهرودومالسإلاروضحنإ

ةيعامتجالاميقلليسيئرلاردصملاءاضيأءامهفصوبلب«بسحفةلودلاوہمتجملا

.)ةيقالحألاو

َرحلاناسنإلالولدمنإفءيبرغلاركفللفولأملاروظنملاسكعىلعو

اجيوقلاروعشلايههتيضرأو.يقيزيفاتيمريغيقوقحلولدموهمالسإلايف
نوواستمنينمؤملالكف.ةيمالسإلاةّمالاءاضعأرئاسنيبقوقحلايفةقلطمةاواسمب

مهنألنوناقلامام

ساسأيهعامجإلاوىروشلاوةاواسملاوةلادعلاءىدابموةليضفلاميقنإفاذكهو

نودًابعشنوكينأنكميالايلعلالثملاهذهبًابعشنإو.مالسإلايفةطلسلا

يهةاواسملاوةلادعلاءىدابمتسيلوأ؛يطارقميدقوتنودوةيرحنودوةدايس

ةيعامتجالاةاواسملانألفغنالىرخأةهجنم؟اهسسأوةيطارقميدلاصئاصخ

اذإول»:ةيسايسلاةاواسمللةيلوألاةدعاقلاءةيمالسإلاةلاسرلاسسأدحأيهو

.”«لدىلاباومكحتنأسانلانيبمتمكح

.ةيطارقميدلاعمةقفاوتمريغينيدلايحولاتاذةطلسلانإلئاقلاداقتعالاىقبي

الةيمالسإلاءىدابملاعمىهامتتنأاعلااهانعمبءةيطارقميدللنكميله:يأ

اھنیبةحضاوتاباجإةدعةطقنلاهذهلوحمدقييمالسإلانيدلانإ؟ىروشلاامس

تاغللانأواهتيصوصخةيمالسإلاميقللنألمارنيدمرعسإلاهباتكيفهيدراغظحالي

نعىلختولوىتح«برغلانأ؛لباقملاب«ىريوهو.يبيرقتوحنىلعالإميقلاهذهيدؤتالةيبوروألا
.ةيحيسملاميقلاىلإاهمدختسييتلاةينيدلاميهافملاعجرت«هتيحيسم

Gardet (L.), L'Islam, Religion et Communauté, Paris, Desclée de Bouwer, 1967, p.29.

Garder (L.), La Cité musulmane, op. ci!., p. S1. (۱۳)
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ءهسفن(ص)يبنلانأفورعملانمو.°”مهنيبىروشمهرمأوإل»:ةميركلاةيآلا

نأ۲ماعءاضرديشرظحاليو.ىروشلاًادبمقيبطتىلعًاصیرحناک

نعلوقيَيبنلاو©»ةماعلابعشلاةحلصملًايقوقحًاساسأىروشلاًادبمنملعج

نمفيتمَألةمحرهللااهلعجدقلنكلوءاهنعناينغلهلوسروهللانإامأ»:ىروشلا

.(۱مايغمدعيملاھکرتنموءًادشرمدعیملمهنمراشتسا

ًالضفيهوًادشارعمتجملانوكييكلطرشهَةَمَلاءاقترالطرش؛يه

.مالسإلايفةيسايسلاةطلسللمزلُمطرشوقاواسملاوةلادعلاميقىدحإكلذنع

ةمحريه»:ةماركومالسبسانلاشيعيلةرورضوةمحريهف؛كلذل

اهنوؤشةرادإيفةَمَألاةيلوؤسمحضاولكشبدّدحدقيبنلانإفقبسامىلإ.«يتمأل

ىلإهبهججوتاماضيأ.”مكايندرمأبملعأمتنأ»:لاقثيح
رهوجنإامامتعمتجاول»:امهللاقنيحمعوركبىبأ

رشبانأامنإ»:ةيبلغألاياربلبقيهسفن(ص)نأوهثيدحلااذه

۰«مکلثم

نأنودىروشلاًادبمىلعددشي(ص)يبنلاتلعجيتلايهةمكحةّيأنكلو

رّوطتعمفيكتتلرّوطتتنأىروشلاىلعنأاضرديشرىري؟ةحضاوةدعاقهلدّدحي

ناكولو.نمزلاربعةماعلااهحلاصمنمضوةيعامتجالااههوجوفلتخميفةَمَلا

نأنيملسملانأشنمناكلءةمئاددعاوقعضودقءاضرديشرلوقيامك

."اهسفنةماعلاةحلصملاٌدضتناكولوىتحاهوقبطي

قلعدقدقاعتلاوعامجإلايادبمقيبطتنأدجنيمالسإلايخيراتلاقايسلايفو

.٢۳:یروشلاةروس(١٠)

.۰٥۷ص‹۱۹۲۲ء۲۳م١٠جبانملاةلجم

.٠٠٥۷صععرملا

.٠٠۷ص‹شامسلاعملا(۱۸)
.١٠۷صععرملا

.٠٠۷صعملا((٠)

.٠٠٥۷صعملا



ءافلخلانإفءلعفلابو.ةيومألاةلودلاةيادبوقدشارلاةفالخلاةلودةياهنذنمءاعقاو

قّبطنيحيف؛نيينامثعنييركسعلبقنم«بقحلاضعبيفءاونيُغمهسفنأبرعلا

لب؛عمتجملاوةلودلاىوتسمىلعوةمامإلاىوتسمىلعنيأدبملانيذهنوينامُلا

ةرابعب.(يداليملانماثلانرقلا)؛يرجهلايناثلانرقلاذنمكلذوءرومألالكينو

۱.ًانرقرشعينا‹؛عاطقنألاضعبعم؛ةينامعلاةيرجتلاهذهتّدتماءىرحخأ

-ةّمألاميعزلرحلاباختنالاوىروشلايأدبمللماكلاقيبطتلانأبانمّلساذإو

نأنكميةيضابإلاةمامإلانإفءةيطارقميدلارهوجامه-دقاعتلاوعامجإلا

اهترادجيفديزيةعقاوكلتو.ةيناسنإلاخيراتيفةيطارقميدةبرجتلوطأَدَعُت

ىلإمهخيراتنمربكألامسقلالالخىلعأًالثمتلثمدقاهنوكةظحالملاب

.هسفنخيراتلااذهعميهامتلادح

نأنكميو«يفاقثقرفوهامنإبرغلاوقرشلانيبيساسألاقرفلانإ
يف«ناسنإلايفضورفملاف.ةيميقةيقالخأةعيبطتاذةلأسمىلإ«ىلوألاةجردلاب

ةداعسلانعثحبلالالخنمكلذكوہكلاعفأوهتيدرفديكأتبهتاذقّقفحينأ«برغلا

نإفقرشلايفاّمَأ.ةثيدحلاةيطارقميدلاهلهنمضتاماذهو.اهغولبوةيصخشلا

وأةعامجلافادهأقيقحتلالخنمالإروصتلانكممريغناسنإلاتاذقيقحت

."اهتايضتقمريفوتواهيلإيمتنييتلاةا

فرعننألالهنإةلئاقلاةركفلاىلععامجإهبشرضاحلاتقولايفدوسي
نإلبءةيمالسإلاةيبرعلانادلبلايفةيبرغلاةيطارقميدلاقيبطتنكميناكاذإام

يحورريسفت:رومأةثالثىلإجاتحتةيناسنإلانألابقإدمحميمالسإلافوسليفلاىأر١۱۹۳ذنم(۲۲)

ساسأىلعيرشبلاعمتجملاروطتهجوتينوكىدمتاذةيساسأءىدابموءدرفلليحورريرحتو«نوكلل
«تاذ»«انأ»ءوشنيهةجيتنلاوءاهتايحيفايحًالماعاموی‹حبصتملابوروأةيلاثمنأیریو.يحور

ءارقفلالالغتساىلعةديحولااهتفيظوموقتتايطارقميدلالخنمهتاذنعثحي(ةدساف)دساف

.يقالخألاناسنإلامدقتضرتعتةبقعربكأ«لوقيامكويلاابوروأو.ءاينغألاحلاصل
Iqbal (M.), Reconstruire la pensée religieuse de l'Islam, Paris, Librairie d’'Amérique et d'Orient,

Adrien Maisonneuve, 1955, p. 193.



اهقفوأوتاعمتجملاهذهلةيطارقميدلالاكشألابرقأةفرعموه«ىرحألاب؛ةهملا

دودحنمضيهتنتوًادبتةيباختناةيلآىلعةيطارقميدلارصتقتنأيغبنيالذإ.اهل

نأبجيءىرخأةرابعبو”.حورورهوجكناسنإلانعربعتالةضحمةيسايس
-لقتسملاجذومنلاو.ةيميقةيطارقميدءًاضيأةيقالخأةيطارقميدلانوكت

نملكشلااذهلًاركبمًاديسجتلّنمي-هنأشنضرعنمانلىّدبتيسامىلع

.ةيطارقميدلا

نأ«ىربكلااهطوطخبةيرجتلاهذهرّوطتضرعيفلوخدلالبقءانبردجيهنأالإ
دودحىلإةيضابإلاةمامإلاماظنلازتخاىلإيمريالثحبلااذهنأىلإريشن

تايضتقملاوريياعمللبيجتستالةيضابأإلاةمامإلاف.ةيبرغلاةيطارقميدلاعمةنراقملا

.اهتلتيتلاةيبرغلاةمظنألاوأةينامورلاوةينانويلااهتاقباساهلبيجتستيتلااهسفن

ةملكللاملكبةيخيراتةطلافماهنكلوبسحفةيلازتخاتسيلةلواحملاهذهلثمو

.اهنامزىلعًاسايقاهتلاصأيفءةقدلاهجوىلع«يهةيضابإلاةبرجتلاةميقف.ىنعمنم
ةيمالسإلاةيطارقميدلل«يسيسأتلالعفلا»ةداعتسانسحتسملانمفًاضيأببسلااذهلو

.اهدوعصمهلأواهتدالودهشيذلايمالسإلاقايسلايفةينامُلا

ةيمالسإلاةيطارقميدلا

اهقتاعىلعذخأتلمعلااذهيفاهمدقنيتلاةيمالسإلاةيطارقميدلانإ

يهو؛ءةليبنةيبرعديلاقتوحمسلدتعممالسإميقبىافولانمريبكدحىلإمزتلتنأ
:ةيساسأةدمعأةعبسىلعءةمامإلاراطإيفو«كلذليبسيفضهتت

.(ةعيبلاوىروشلا)دقاعتلاوعامجأإلاًادبمه

.مامإللرحلاباختنالاًادبمه

.روتسدلاه

.سلاجملا:ةمامإلاتاسّسؤم

.نوناقلامامأةاواسملاونوناقلالالقتساًادبم*

.ةاكزلانوناقه

۲۱



.ملسلانمزيفشيجلاءاغلإ

الَوَأ.ىرخأةماهدانتساطاقنءةيساسألادعاوقلاهذهىلإءاهلنأامك

يفايباجيإارودتبعليتلاءةيسايسلاةسّسؤملا«ينامُملاعمتجمللةيلبقلاةبيكرتلا

يئاضقلاويرادإلالالقتسالاةلأسمءايناثكانهو.هرارمتساوةمامإلاماظنميعدت

ةياهنيفالإةيزكرملاةمامإلاةموكحلعضختاليتلاتاظفاحملاوقطانملل

تمسردقو.هلماكبدلبلابةقلعتملانوؤشلايفوأءايلعلارومألايفيأ«فاطملا

امكءهميقوينامُعلاعمتجملاةفاقثيف(ةماعةدارإ»دودحءىدابملاهذهةلمج

.ةينامملاةيسايسلاةينطولاةفاقثلاراطإتغاص

يذلاىروشلاًادبمىلإعمتجملاوةلودلانوؤشةرادإيفءةمامإلاماظندنتسي

حورلّتمييذلا-ةاواسملاولدعلاًادبم-ادبملااذهو.ًايمازلإوًاتباثًانوناقفّلؤي

نم؛عمتجملاديحوتوةَمَألاديحوتىلإاساسأ«يمريمالسإلايفةيسايسلاةطلسلا

.عامجإلاًادبمقيقحتىلإفدهيامك؛نينطاومللةيلعفلاةكراشملالالخ

ىلعيضابإلاروتسدلاصنيالو.مامإللرحلاباختتالاىلعموقيةمامإلاماظننإ

يضتقيلباقملايفهنكلوًالّضفمكلذناكنإوياملعلاةعامجىلإمامإلايمتنينأ
نولنعرظنلافرصبلئاضفللًالماحوأايقالخأوًاينيدًاميقتسمءاهيزنمامإلانوكينأ
ةعيبلالثمتو.ةعيبلاطورشيهكلت.يعامتجالاوأيرسألاوأيلبقلاهئامتناوأهدلج

ةعيبلاف.دقعلاولحلالهأءاملعلابءةمألاومامإلانيببوتكملايمسرلادقاعتلا
.ةمَألاةدارإلمامإللمزلُميدقاعتيروتسدصنيههاذإ

لئاوألانمولب«يمالسإلاويبرعلاملاعلايفهعوننملوألاوهيضابإلاروتسدلا
نرقلانميناثلافصنلايفتعضوروتسدلااذهلىلوألاسسألاف؛هلكملاعلايف

نينرقلايفرٹکآينغأمث6بتکهنأدقتعُيو.(يداليملاعباسلا)لوألايرجهلا

.ةرجهللسداسلاوسماخلا

ربعاهتريسممَنامكةمامإللماعلاراطإلاروتسدلااذهلّتمدقل

‹نطولاوةمامإلاعمتجملاتايضتقمكلذنعًالضفءهتطاسبىلعىلدقلو.نمزلا
ةيمالسإلاةيطارقميدلاحورليقيقحلاريبعتلالكشو

قل



يمالسإلاويبرعلاملاعلايفتعشتشيتلااهعوننمىلوألايهفءةمامإلاسلاجمامو

سلاجملاهذهفلأتتو.(يداليملاعباسلا)ءلوألايرجهلانرقلليناثلافصتلاذنم

مث««ىلعألاسلجملا»مسابءاضيأ«فرع‹(خويشلاسلجم)‹«ءاملعللسلجم»نم

يسيئرلارودلادوعيو.ندملاوقطانملايفةيلحمةيديلقتسلاجمنمو«ٌماعلاسلجملا»

نيذلا«هدقعلاولحلالهأ»مسابًايخيراتنيفورعملاءاملعلاىلإتاسّسؤملاهذهيف

ریشننأانبردجيو.دالبلامومعىلعيرستةيعيرشتةطلساذًامئادًاسلجمنولكشي

؛كلذدعبلشاهلمعنأالإةفالخلاةلوديفًادئارارودتبعلةعامجلاهذهنأىلإ

ىلعتذخأيتلا«دقعلاولحلالهأ»ةعامجنكلو.ةيسابعلامثةيومألاةلودلالولحب

لالخمساحرودبعلتلصاوءاهعاعشإرشنوةمامإلاديطوتءنامُعغيفءاهقتاع
.هريمضوعمتجملاةداقءاملعلاءالؤهناكذإ.ًانرقرشعيئثابراقيام

لبءةيروتسدلاوأةينوناقلااهتعيبطءةينامُملاانضرعيف«حججرننل

تاسّسؤملاهذهتتيثأدقلف.اهتلوتيتلاةفلتخملاراودألاولعافلااهلمعبرثكأتهنس

ءاهلمعمظنتيتلاةلّصفملاوةدّدحملاةيروتسدلاحئاوللاورطألامادعنانممغرلاىلع

ةكرتشمةايحجذومننمزلاعمتدجوأواهيفكشالةيلاعفوةنورموًاكسامت

تنمض«اريخأو.ةطلسلايفةيسايسلاةكراشمللةيرورضلاطورشلا؛كلذك«تعضوو

:يسايسلاماظنلارارمتساومامإلاةيعرشايلاتتنمضو.ةدعاقلاوةدايقلانيبماجسنالا

ةيطارقميدلاسسأدحأتلثمءاهتفيظوواهدوجولضفبو.ةمامإلاماظن

عمتجمللةيلبقلاةبيكرتلاىلعvصابتناللتفلملكشبءةمامإلاماظندنتسادقل

اهمهفءيسأامابلاغيتلاءةيلبقلاةسّسؤملاهذهنأىلإةراشإلامهملانمو.ينامُلا

ةسسؤملا«ىلوألاةيسايسلاةسسؤملايه؛مهنمبرعلااميسال‹نيَفّفثملابناجنم

‹«دقاعتلاوعامجإلا»ًادبملتباجتساكلذلو.اهبًاقلعتوةيرحللًاقوترثكألا

ردصملاةيلبقلاةسسؤملانوكنعالضفاذه.مامإللرحلاباختنالاوىروشلاًادبم

ىتحاهسرامتةيطارقميدميقعدوتسم؛كلذكءاهنوكوءةيبرعلافرعلانيناوقللوألا

.ةيمويلانوؤشلاقدأيف

.اهسفننعيسايسلاعمتجملاصئاصخهيفربعتناكملوأوهيلبقلاراطإلانإ

۲۳



-ىروشلاةسرامميفكارتشالاًابيرقتدارفألالكاهيفادبييتلايهةيلبقلاةلحرملاف

مجسنيعقاولااذهو.مهصختيتلانوؤشلايفيعامجلارارقلاٌداختاو-رواشتلا

.ةّصاخفورظيفالإءةيزكرملايضتقياليذلايضابإلاركفلاقطنمعمًامامت

يفيلبقلانزاوتلامادعنالاحيفءةليبقلانأىلإًاضيأريشننأانبردجيهنأىلع

طاقسإيفمهستنأنكمييتلا«ةيلبقلااهتيبصع»ءكاذذإزرفتامًابلاغةمامإلا

.اهسفنةمامإلا

نعريبعتلاماعفلأنمرثكأىدمىلعلَميذلاةمامإلاماظنلةبسنلابامأ
تناكامكةيمالسإلاةلودللىلعأًالثممّدَقيناكدقفةفالخلاةلود
عامجإلاءىدابملقيقدلاقيبطتلاناكو.هعيرشتلئسيئرلاردصملاةعيرشلا

ةفاقثلارهوجنمءةيذيفنتلاوةيعيرشتلانيتطلسلانيبلصفللنماضلادقاعتلاو

مئادلايعيرشتلاسلجملاءخيراتلاربعىاملعلاناكامكةينامُعلاةيسايسلا

.ةلودلل

تاذهةمامإلاراطإيفءهتمأهاجتناسنإللةيسايسلاةيلوؤسملانأيهءةصالخلا
هتناکمنمهءةتبلأ؛صقنُيالهَللماكلاهبشويعوطلادرفلاعوضخف؛ةّماهةلالد

؛ضيقنلاىلعوهيماسلاىلعألالثمللعوضخلااذهنإلب.ًارحًانطاومهفصوب
نازيمبُهَلُماكَتسيقيعمتجميفقوقحلالماكصخشكهتيدرفلوهتنطاوملدیکأت
.هيفهدارفأةكراشم

ايلعةروصغولبقطنملااذهنميضوعوضخلااذهبعيطتسيناسنإلانإلب
لبءةيدرفلاةيرحلايفنمزلتسيالعوضخلااذهنإفاذكهو.هتيناسنإلةيناسنإلل

نمالإءانهنأنكميالةيدرفلاةيرحلانأكلذ.اهديكأت«ىرحألابمزلتسي
.ةيعامجلاةيرحلاقيقحتلالخ

دجينطاوملاو.هعمتجمبوهبسموهناسنإلانطاوملادرفلااذهبسملكو
رادقمبفهصخشلفيرشتلانمًاعونةّمألاةحلصمليعوطلاتاذلاناركنيف
اهقلخيتلايهوءايعوضومءةيطارقميدلاميقلامهفنکميالو.هتاذ‹يطعُيام
ةيعامتجالاميقلاباهطابتراىلعفقنملاذإ؛ينامُعلاعمتجملااهرّوطوخيراتلا

٤



اذهو.نيدلاعميأيضابإلابهذملاعمءنامُعىلإةيطارقميدلاتلخددقل

يروتسدلاةمامإلاماظنىفدّسجت«ملاعلايفهعوننملّوالاءةيطارقميدلانملكشلا

اهرذجتوةيطارقميدلارارمتسانامضىلعهروتسدلضفبرداقلاولدتعملا

لالخةمامإلارارمتسا«هرودب؛نمضةيطارقميدلانملكشلااذهنأامك.يجيردتلا

.تاعاطقنالاضعبنم«فورظللًاعبتلُحَتملًانرقرشعیناىلعدیزتةّدم

0

نيخيراتلاىدمىلعف.اهعباطبٌجيراتلاَُبطَتوةسايسلاايفارغجلاُددحُتامًابلاغ

لباراودأاهبعشىلعنامليجيتارتسالاعضولاضرف«؛ثيدحلاوميدقلا

طيسولارودةميدقلاروصعلاذنمءاوبعلدقناكاذإو.ةفلتخمةيخيرات

نأثبلتملنامُعنإفءايقيرفإوايسآونيرهنلانيبامدالبتاراضحنيبزايتماب
نأثبليملوةراثإنادلبلارثكأدحأءةيرامعتسالاةرتفلالالخ«تحبصأ

.ةيلايربمإلاتايدحتلاوعشوتلابورضةهجاومنيينامعلاىلعضف

نورقةعبرأبراقيامًدتمايذلادالبلاككفتدعيوشعسداسلانرقلارجفيفو
ةيلايربمإلاىوقلاونامُعنيبلاصنالوأىرجءةدحمومةمامإمادعنابهسفننعرعو

ءنوعوفدملانويلاغتربلادجودقلف.جيلخلاةقطنمىلإنييلاغتربلالوصوعمةيبوروألا

يفاودجو-«قرشلاوزغةداعإ»ةركفوةيبيلصلابورحلاحورب؛مهفارتعاىلع

جيلخلاىلعمهترطيسللثمألاروحملاءكيرفلايفارغجلااهعقومببسب
ريربتينيد-يسايسباطخلفكتدقو.قرشلاوحنةهججوملامهتيجيتارتسالو

نموةيشحوةيلاغتربةيركسعلامعأنم-يمالسإلايبرعلادلبلا-نامعبقحلام
.نرقلافصنوًانرقمادلالتحا

اهيعسيفىلعألالثملاةفالخلاةلودنمذختتتناكيتلاةيضابإلاةكرحلااأ

نعاعافد‹نرقلالخءاهدهجتلذبدقلفءةيمالسإةلودلةيجذومنةمامإءانبىلإ

ةَعُئَألاباختناةسراممىلعةظفاحملايفءةشهدمةرباثمبًالعف«تحجنفاهمحالت
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ةمامإلاةماقإابشععباسلانرقلاةيادبيفًاريخأءاهدوهجتجّؤوتو«تالبلالخاد

لالتحألاءاهنإيفلضفلاةمامإلاهذهلناكو.نامُعيف-۲١٠ةيبرعيلا

.ةيقيرفإلا-ةينامشلاةلودلاسيسأتوايقيرفأقرشةقطنمريرحتويلاغتربلا

تاجومةّدعجيلخلاةقطنمىلعتبقاعتشععباسلانرقلاةيادبنمًاقالطنا

يداصتقالا-يسايسلاويركسعلاعّسوتلاناكو.ةيزيلكنإوةيسنرفءةيدنلوه:ةيرامعتسا

روضحلايفىرتةيرامعتساةيجولويديأىلإدنتستدمألاةليوطةيجيتارتسامهلتسي
ءةيراضحةلاسرءاضيأهيفىرتوءةيرامعتسالاىوقللةرورضوًابسكميبوروألا

مدعءاقبسم«ضرتفتةيجولويديألاهذهنكتملو.ةّلتحملابوعشلاىلإءةينّدمت

هركنتتناكلبءاهلالقتساواهتاراضحوبوعشلاهذهتافاقثفالتخابفارتعالا

.ةمزاجةروصب

-ةينطولامهتيوهاونوكدقمهسفنأمهءاونوكيملنيذلازيلكنإللةبسنلابامأ

ىرخألابوعشلالالقتسالولدممهفىلعنيرداقاونوكيملمهنإفكعبةيموقلا
ىلعوبوعشلاكلتميقبفارتعالاىلع«يلاتلاب«نيرداقاونوكيملامكءهتايضتقمو

مويلا«ىمستيتلابوعشلاكمهيلإةبسنلابجيلخلا.بوعشتناكو.اهمارتحا

-ىرخاألاةيرامعتسالاتايروطاربمالالثمكلذيفمهلثمو««ثلاثلاملاعلاوبوعش

.اهيلعةرطيسلاىوس«يلاتلابٌيحتستالوييشلكلبقًابوعشتناك

ةلحرم:ةمساحةرتفشيعتنأشعنماثلانرقلافصتنمذنمءنامُغىلعناكو

ماظنلايفتالّوحتلاهذهءانثأيفو.ةنطلشلاماظنىلإةمامإلاماظننملاقتنالا
نأًاضيأنامُعىلعناكءةديدجةينطوةيوهليكشتةيفلخىلعوينامُعلايسايسلا

يهوء۱۷۹۸ةدهاعمتناكو.ارتلكنإواسنرفنيبيرامعتسالاسفانتلانمثعفدت

.رصمىلعتربانوبنويلبانةلمحجئاتنىدحإءارتلكنإويبرعدلبنيبقافتالّوأ

ثيحةيناطيربلاةيجيتارتساللةبسنلابًامساحرشععساتلانرقلاعلطمادبذإو

يدنهلاطيحمللةيرحبلاطوطخلاىلعابيرقتًايلك«فارشإلاىلإايناطيربتلّضوت
ءایسآقرشنمریبكءزجودنهلاءىفارمىلعاهترطيسطسبتعاطتساو؛جيلخلاو
ةبسنلاب«تارّوطتلاهذهترثدقفءةيقيرفإلا-ةينامُعلاةلودلاءاهنإيلاتلابتعاطتساو
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ةلداعملوأءانثألاهذهيفتددحتدقلفةزرابرادحناةلحرماهلوخدىلإ

يفكشنمدعيملءايسأقرشودنهلاىلعةظفاحملالجأنمف.ةيناطيربةيجيتارتسا

ملجيلخلاةقطنمنأًاملع.ةيجيتارتسارورمةطقنهنألجيلخلاىلعديلاعضوةرورض

نرقلاعلطميفطفنلافاشتكاعمالإةيرامعتسالاتاناهرلايفةيولوألابظحت

.نيرشعلا

ةيروطاربمألاهذهةهجاومىلعةرداقلاةديحولاةّوَقلاةيضابإلاةكرحلاتناكو

ربعتءةمئاقلاةطلسلايفقزأمىدبتاملك‹نيينامُعللةماعلاةدارإلاتناكو.ةيمانتملا

نمو.ًاتباثًايخيراتًاليدبتناكيتلاةيضابإلاةكرحلالوحفافتلالاباهسفننع

زرابلکشبتلثمتءةيدجتالواحمهاجتالااذهيفترهظتالبلالاححالصإلجأ

.(١۱۹۲۰-۱۹۱۳)يصورخلاةروثو‹(١۱۸۷-نازعةروثب

ةدهاعمعيقوتبةيناثلاءاوتحاوىلوألاةروثلالاشفإنمايناطيربتنكمتدقلو
لخادلايف«نامُعةمامإ»:نيمسقىلإاهبجومبدالبلايتلا(١۱۹۲)بيسلا

ةمامإلاةموكحبةدهاعملافارتعانممغرلاىلعو.لحاسلاىلع«طقسمةنطلس»و

.نمزلاعماهتلازإواهلزعىلإ«كلذعم؛عزنتتناكاهنإف؛لخادلايفةّلقتسملاهبش

۰

نلاهنإفءانلمعيفةيساسألاهوجولادحأيهةينامحلاةيطارقميدلاتناكاذإ

هذهتبنمةساردبةروصب«ىنعنسذإ.انهابتنابءاهدحورئأتست

يضابإلاركفلاروذجةسارددنع«ٌصاخلكشب«نيفقوتمةراضحلايأ

‹(تامامإلا)‹ةيضابإلاةكرحلاتازجنمىلعءًاضيأءانثحبزكتريفوسو.هسسأو

ريغةرتفلاهرارمتسافورظجلاعنسامك.اهتهجاويتلانحملاوتايدحتلاواهرّوطتو

.ةرخأتملااهطوقسبابسأوةفولأم

يفةيضابإلاةكرحلاخيراتوهءهنمربكألامسقلايفخيراتلانأامبو

ىلعلمعنسلبهتلمجيفينامُعلايسايسلاخيراتلالامهإانعسينلفءةمامإلاراطإ

لحارملافلتخمربعةكرحلاهذهةريسممسرةداعإلجأنمهضرعوهئارقتسا

.ةيخيراتلا

۷



ىلعبلاغلايفرصتقاناملتاباتكنمسركامنأىلإةراشإلانمدبالًاريخأ

ةيضابإلاةكرحلاخيراتلشمخيراتللةّصاخهوجووأةنيعملحارمةجلاعم

بتكدقف؛كلذنعًالضفو.خلإةيناطيربلا-ةينامعلاتاقالعلاوأءةنطلسلاخیرات

يليکورمیروللٹم«نییرامعتسانیخّرْۇمملقبتافّلؤملاهذهنمریٹثک

‹مهتامهاسملمهننأنودءاندهتجادقو.يرامعتساروظنمنموءامهريغو

.ةيعوضوموةيملعرثكألككينامغملاخيراتللةلماكتم«ىرخأرظنةهجوميدقتيف

ٌصخألاىلعو«برعلانيخّرؤملانأظحالننأالإقايسلااذهيفانعسيالو

ةيمهأب؛دصقنعامإولهجنعاإملېهنميمالسإلاخييراتلااوجلاعنيذلا

زکرننأانيلإدوعيفوسفكلذك.ثكمتيملاهدنعفقوتنموةينامُملاةبرجتلا

ةفاقثلاوركفللًاردانًاثارتمدقتةدئارلاةبرجتلاهذهنوكىلع«ىرخأرومأنيب

.نييمالسإلا

عوجرلاىلعانتلمحدقةيعوضوملاوجهنملاتايضتقمولصاذهةيصوصخنإ

تافيشرألااهنموءاهمظعميفةفورعمريغولبريغوةعونتمرداصمىلإ

.ةرملَوَألءاهتيبلاغيف؛لمعتستيتلاةيزيلكنإلاوةيسنرفلا

یتحالوهجم«بیرقرصعیتحيقبدقلفةيضابإلاةكرحلليبدألاماهسإلااأ
ةيضابإلاةكرحلانأمويلاودبيهنأالإ.بناجألاوبرعلانيّصتخملابناجنم

ىلعءاوس«يركفلاجاتنإلاثيحنماهبصخأوةيمالسإلاتاكرحلاىنغأنمتناك
يتلاسرادملاوةفالخلاةلودخيراتىوتسمىلعوأءهقفلاوعيرشتلاىوتسم
نامُعيفةمامإلاةروريسبةصاخلاتاداهشلاىوتسمىلعًاضيأوأاهنعتدّلوت
.نيينامُعلاءاملعللهبنيدنكلذلك.ةيبرعلاقطانملاضعبيفةيضابإلاخيراتبو

رشعسداسلانرقلاةيادبذنم«ثيدحلاخيراتلاانتسارديلوتاذهىلإ

‹(١۱۹۷ماعسوباقناطلسلاءيجمىتح)ءنرقلااذهنمتانيعبسلاةيادبىتحو

-يسنرفلاعازنلاٌقدأةروصبوءةيلودلاتاقالعلاعبتتيفعسوتتامكنيثألالحملا
-ةيسنرفلاو-ةيزيلكنإلاتاقالعلاىلعءوضلايقلتو.يزيلكنإلا

ةساردميدقتوهلمعلااذهنميساسألافدهلانأبريكذتلانمدبالاريخأو

۸



يبرعيطارقميدثارتکومكحماظنكءنامُعيفةيمالسأإلاةبرجتلانعةقّمعم

نيفصيفميکحتلاةلأسمبةقلعتملانييضابإلاءارآضرعنسقايسلااذهيفو.يمالسإ

ةينسلا«ىرخألابهاذملاءارآعمفلتختيتلا؛جراوخلاجورخو(م۷٥1/ه۳۷)

ةيبهذملافالخلالئاسمنماهريغلثمىارآلااذهنكل.ءاوسدحىلعءةيعيشلاو

يهثيحنمءةينامُملاةيمالسإلاةبرجتلاةيمهألانتيؤربجحتالنأبجيءةيوناثلا
.ملسملكلكلمًاضيأيهثيحنمو«سيياقملاٌلكبةدئارةبرجت

۹





(لرىلاب)ومڭعتنأسانلانيبمتمكع)ؤإو)
o۹ةي:ءاسنلاةرزسص

اهتأشنلّؤأنمةمامإلاةلود
يناطيربلارامعتسالابابتتساىلإ

لوألاباب





e ۵

دیهمتهاشمي

ملوينريملويبنمآنلیبوطمثیبوطوينآرويبنمآنلیبوط»
ءامالسإنامُعلهاديزيسهللانإوءينآرنمَرَي

ةطاحميهوءةيبرعلاةريزجلاهبشقرشجيلخلالخدمىلعنامُععقت

برقءةمهيخلاساردودحنم:ملک۱۷۰۰دادتمایلعءیطاوشبتاهجثالٹنم

برعلارحبوزمرهقيضمربعنامُعغجيلخىلإ«يبرعلاجيلخلاىلعمدنسُمسر

لصيو‹عبرمرتموليكفلآ٠۳۲ةيلاحلااهتحاسمغلبتو.نميلادودحىلإالوصو
يليكيناطيربلاخرؤملالوقيامكءاهيفوًابيرقتةمسنينويلمىلإاهناكسددع

لئابقلانمىصحيالددعوةيسيئرةليبق٠٠۲ىلاوح

جيلخلاويدنهلاطيحملاةقطنميفيروحميرحبويراجتعقومبنامُععّنمتت
امك.ةدودحمةيراجتتايمكبناغلاوطفنلاريدصتىلعدمتعيًايبسننيتمداصتقابو

؛تايضمحلاورومتلاريدصتىلعةيساسأةروصبموقيًايعارزًاداصتقانامعيفنأ

عقومنماهلامكلذىلإانفضأاذإو.يشاوملاةيبرتوكامسألاديصىلإةفاضإلاب

‹؛يضاملايفتعّنمتامكمويلاعّنمتتنامُعنإلوقلااننكميياهيجيتارتسا

روحميفيراجتلاطيسولارودوةيلخادلاةيجاتنإلادراوملانيبعمجيينطوداصتقاب
.يدنهلاطيحملا-جيلخلا

Stevens (A.), Orman, citadelle entre sable et mer, Ed. Terra Incognita, (Belgique), 1990, p.7. (\)

ةنطلسءهّللادبعنيمأدمحمةمجرتلوألاءزجلاء١۱۸۷-١۹٠۱عيلضلادايتاطيرب(ب.ج)يليک(۲)

.١۱صء۱۹۷۹ففاقثلاويموقلاثارتلاةرازو«؛نامع

٣۳



ةميدقلانامةراضح.١

لوقىلعءدوعيخيراتبينغيجيتارتسالاعقوملااذدلبلااذهَنِإَفمدقتامىلإ
رصعوهو؛لقالاىلعداليملالبقةنسفالآةثالثىلإراثآلاءاملعونيخرؤملا

ديزتاهتحاسمتناكو«ناغم»يرموسلامسالابهيفةفورعمنامُغعتناك

«نوملدةكلمم»«ناغمٌةكلمم»ترصاعدقوءةيلاحلانامُعةحاسمىلعًاريثك

ماقأدقو.دنهلايفاخولامةراضحومويلانيرحبلا(Deاصام)
نيبتناکو.نيطسلفوىربكلاةيروسوحنمهلاقتنالبق«؛نوملدوناغميفنويقينيفلا

يفةدئاسلاةريبكلاتاراضحلاعمتالعافتوةقيثوتالصنوملدوناغميتراضح

.ةيمالعلاوةيلبابلاءةيداكألاءةيرموسلا:نيرهنلانبيامةقطنم

فلألاىلإاهدهعدوعينامعيفةيرشبتآشنمدوجوءارخؤمثاحبألاتتبثأدقو

ةعماجنمةيرثأةثعبهبتماقاملاجملااذهيفتافاشتكالامهأنمو.داليملالبقثلاثلا

ةحاسمىلعةعّرومًاعقومنيرشعىلاوحىلعترثعثيح«۱۹۷۳ماعدراثراه
.°”ةيقرشلاةقطنملايفبيرتنملاىلإةيلخادلانامتيفةلهبنم"ملك٠

هريدصتوساحنلارهصناكناعمةراضحطاشننمًاعزجنأًاضيأمولعملانمو

ىلعترّوطتوتماقدقةميدقةراضحنأىلعلدياذهو.نيرهنلانيبامدالبىلإ

ريدصتوةعارزلاىلعطقفقمئاقنكتملةراضحلاهذهنأًاملعيضارألا

ةراجتلاونفسلاةعانصًاضيأ؛تطاعتلبموسىلإساحنلاوصمىلإنابللا
.ةيرحبلا

-۳۳۷۱)نييداكألاكلم(Sargon(نوغرستاحولىدحإرهظتو

رخآناهرباذهو)داكاًافرميفةيساراخولامونوملدوناغمنفس‹(م.ق٦

مایقىلعًاضيأدهشيويأرلااذهمعدياممو.ناغميفةيرحبةعانصدوجوىلع

شاغالةنيدميفحولىلع(Dهصعت)يغنودنييرموسلاكلمةراشدوجوءةعانص

Stevens (A.), op. cif., p. 10. (۳)

.٤ص؛خیرات

٤۳



.م.ق٢٠٠۲ماعىلإهخيراتدوعي

ودبتاهنإف؛صاخيفاقثثارتيأكرتتملةراضحلاهذهنأنممغرلاىلعو

يفلغومةيرحبةلودكنامترودنإفءاذكهو.لدابتلاىلعةحتفنموةلاعفوةجتنم
ًارودةنسفالآةسمخذنم«بعلدقعقوملانأربتعننأنكميومدقلا

زلياميزيلكنإلاخّرْوملايوريو.ةقطنملاتاراضحفلتخمنيباملصولايفًاميظع
مايقلانمنامُعتنكمتءةيرحبلانوؤشلايفنامُعناكسسّرمتلضفبهنأ

.0”سكعلابودنهلاونيرهنلانيبامدالبنيبطيسولارودب

رصتقيملةميدقلاروصعلالالخءنامُععقومريثأتنأًاضيأمولعملانمو

.طّسوتملارحبلاضوحىلإءاضيأ«لصولب؛جيلخلاويدنهلاطيحملاىلع
لوطسأدعبءةيناثلاةبترملاهيفلتحالوطسألانأىلإزليامريشيو

يفلوطسأىوقأدهعلاكلذيفنوكلمينوينامحلاناكدقف.روصوةبطرق

اذهلضفبميدقلاينامعلايراجتلاطاشنللناكو.ًاداتعوٌةَدعهانغأوملاعلا

ةسوسولبابوانيمتاراضحلقنيفرود؛كشىندأنودو؛يوقلاماهسإلا

ءايميكلاوةفسلفلاوكلفلاتاراضحلاهذهنعدونهلاذخأدقو.دنهلاىلإ

.٩"”تايضايرلاو

نيينامُعلليراجتلاطاشنلاعباتننأم.قعبارلانرقلانمًارابتعا؛نكمملانمو

(Canton(.نوتناكةنيدميفاوماقأمهنأفورعملاو.نيصلاىلإىتحىمادقلا

‹ىطسولانورقلاةياهنیتحنيحلاكلذذنمةمئاقةينيصلا_ةينامُعلاةقالعلاتیغبو

ىلإنييلاغتربلالوصونعةمجانةيجراخوةيلخادفورظهيفتّدجخيراتوهو

نمهنألإ.نيدلبلانیبةقالعللًادحتعضووءيبرعلاجيلخلاويدنهلاطيحملا

عملوفألابتأدبناغمةراضحنأبىارولاىلإًاليلقاندعاذإىتاقتعالايقطنملا

١۱۹٠.0صعملا(٠)

ثارتلاةرازو«نامُعةنطلسءهللادبعنيمأدمحمةمجرتصلئابتر:عيلضلا:(ب.س)زليام(١)

.۲۷صء۱۹۱۲فاقثلاويموقلا

.٠٠ص٠عملا(۷)



بناجنمسدنألايداولالتحابيسدقف.نيرهنلانيبامتاراضحىلعزاهجإلا

‹نيرهنلانيبامدالبعوضخوم.ق١٠٠٠ماعىلاوحنييبوروأ-ودنهلاةازغلا

مثم.ق١٠٠٠ماعىلاوحنييروشأللالوأةنحاطبورحدعب
.”جيلخلاربعةيراجتلاتالدابملايفًايقيقحًارادحنابسم.ق۸۰٥یلاوح

لوصألا.٢

الاهتراضحوةميدقلانامُعناكسنعةركفنيوكتلخيراتلالبقامىلإةدوعلانِ

يفامّيسال.ةرورضلادنعاهيلإقّرطتنساننكلو«ثحبلااذهراطإيفًايلمعلخدت
.ةينامعلاةيوهللةرشابملوصالانييعتلیبس

يبرعلصأنم«فشاكةديسةيمالسإلاةخرؤملالوقىلع«نامُعناكسردحني
ةقطنمتنطق«(دوهاندّيسهّيبنيذلاداعبعشك)«تضرقنابوعشىلإدوعيميدق

.”تومرضحونيبةعقاولافاقحألا

ةعبرألافولألالالخنامتاونكسنييرموسًاموقنإنوسليولوقيو
مكاحلةيزجماظتناب«نوعفدياوناكمهنأل«ءايفوألادبمهفصيوم.ق

ةكلممللتعضخنامُعنأكلذكهملعناممو.ناغممساةقطنملاىطعأنممهلعلو

يفءةريصقةرتفلالخءاضيأشابحألاماقأدقو.ابسةكلممتلتيتلاةيريمحلا
نأىلإنلياملوقّدحىلعراشيو.ةيرموسلاةكلمملاىلعاوضقنأدعبنامُع

.ةقطنملاهذهاونكسليجنإلايفنيروكذملا«ةناشوكلا»

نميلانمتهجوت«ءنورقلالخقرجهتاجومةّدعنأكلذنعًالضفركذيو

Al-Sabah, (Salem Al Jabir), Les Emirats du Golfe - Histoire d'un peuple, Paris, Fayard, 1980, (۸A)

p. 18.

ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو؛نامعةنطلس؛مرعسإلارمنف‹(ليعامسإةدّيس)فشاک(۹)

.١۱ص۹

يموقلاثارتلاةرازونامتةنطلسءّللادبعنيمأدمحمةمجرتيعيلضلاغيرات.أ)نوسليو(١٠)

.٢۲-٢۲ص‹١۹۸ةفاقثلاو

صقیاسعمرم(ب.س)زلیام(۱۱)

ها



بونجلالئابقةرجهنإددصلااذهيف(ءاار)يليكلوقيو.ةيلاحلانامُعىلإ

م.قعساتلانرقلاةيادبيفتأدباميرنامُعوحنةيبرعلاةريزجلاهبشنمةيبرعلا

°`”ةيلاتلانورقلالالخترمتساو

نملصونملّوُأناک:نيتريبكةرجهيتجومىلإنوخّرؤملاريشيامًابلاغو

ىلعهتطلسضرفيذلابرعيدهعيفكلذوناطحقبرعنامُغىلإنيينميلا
نماثلانينرقلايف«تومرضحونامُعهيفامبءهلماكبةيبرعلاةريزجلاهبشبونج
هبشوحنةيناثلااهتجوميفءةينميلاةرجهلاهذهتعسوتمث.0م.قعباسلاو

عمةقطنملاعومجملةيناكسلاةطيرخلارييغتبتهتناوقارعلاونامُعوةيبرعلاةريزجلا
لجَسُييذلاثدحلاوهو«يداليملايناثلانرقلاةيادبريهشلابرأمدسرايهنا

.نامُعةّصاخوءثالثلاقطانملاهذهرّوطتيفًامساحًافطعنم

دزألالئابقىلإدوعتنييلاحلانيينامُعلاناكسلامظعملوصأنأهبمّلَسُملانمو
دنعريخألااذهدجوو.مهفنبكلامةدايقبنامُعةقطنمىلإترجاهيتلاةينميلا

ىلعوءةيراجتلااهففارموةينامُحلالحاوسلاىلعنورطيسيسرفلانأ«هلوصو
درطدقو.حونبتلاءانيأدحأمساوهىورُيامىلعراحصوء٠راحصًافرم
تطعأ«ىرخأةهجنمويضارألاىلعهمكحسّسأوٌسرفلامهفنبكلام

ةبضهمساىلإ«؛نوينامُملانوخّرؤملالوقيامكءليحُييذلااهمساَنامحعُدزَألا

.`””برأمبرقدزألالئابقاهيلعشيعتتناك

عبارلانرقلايفنامُعىلإتلصولئابقلاهذهننوينامُعلانوخرؤملاركذي

يفمئهفنبكلاماهداقيتلاةيناثلاةرجهلاماوقدزالالئابقتناكامّبرو.يداليملا

.برأمدسرايهنادعبيأ«يداليملاعبارلانرقلاةيادب

.١٠صلوألاءزجلاايناطيب(ب.ج)يليك
٤٤.۰ص؛قباسعم(ٿ.أ)نوسليو(١۱)

.۱۸صعمس(ب.س)زلیام(٤۱)

ديجملادبعقيقحترابغعمابعلاةمقلاسك:تارعغيراتنبناحرس)يوكزألا(١٠)
.٠۳صء١۱۹۷ءةيجيلخلاتاساردلاراد«يبظوبأ«يسيقلابيسح

۳۷



مكحيذلاكلامدعبًايئاهنلقتنانامُعيفمكحلانإفءرمأنمنكيامهمو

ماقءالؤهمكحءانثأو.ىدنلجلاكولمىلإ”)ةنسنيعبس«يوكزألالوقيامك
نامُعةيمستاوداعأوءديدجنملحاوسلالالتحابنويناساسلاسرفلا

اورطيسيتلالحاوسلاىلعالإاعقاو؛قلطيمليذلامسالاوهو««نوزم»ب

اوظفتحادقفءدالةبسنلابامأنزاملئابقىلإليحُيمسالااذهٌلعلو.اهيلع

.مالسإلاروهظىتحعضولااذهمادوةيلخادلاقطانملاىلعةرطيسلاب

مالسإلاتايادبونامع.۲
.نامُعغنامكحييلوعملاىدنلجلاكلملاانبارفيجودبعناكمالسإلاروهظعم

هيفامهيلإبلطصاعلانبورمعهلمحًاباتك(ص)دمحمامهيلإلسرأدقو
ةنسلا)؛لدجعضومباتكلااذهلطوبضملاخيراتلاو.يمالسإلانيدلاقانتعا

.ةرجهللةسداسلاةنسلاوهحصألانأودبينكلو«(ةرجهللةنماثلاوأةسداسلا

نامُغيمكاحعانقإيفتابوعص؛صاعلانبورمع؛(ص)يلاثوعبمهجاويمل
نوديمالسإلانيدلاءريفجودبعءناوخالاقنتعاو.ةيمالسإلاهتلاسرودمحمةّوبنب

.نيملسماوحبصأدقنامتناكسناكىتحتقولانمليلقالإضقنيملو.ظّفحت

تّلتحااذكهو.اهريغوةيبرعلاقطانملاةيقبنعنامُعتزيمتيعوطلالوبقلااذهبو

مهقانتعانأواميسالمالسإلاتايادبخيراتيفةّصاخةناكمنوينامعلاونامُع

.ًايئاهنسرفللمهدرطبكاومالسإلا
نيدلارشنيلنامُغيفصاعلانبورمعيقب‹(ص)لوسرلاتاميلعتبجومبو

ناكو.(ص)يبنلاةافورثأىلعالإدلبلارداغيملوءقيبطتىلعفرشيويمالسإلا
كلذىلع.هسفنيفةّصاخةناكماهلظفحوءنامُعكرابدق(ص)

ىنثأثيحءاملعلاونيخّرْؤملاتافلؤميفةروكذملاةيوبنلاثيداحألا

لاوقأنمو.هعئارشلمهمارتحاومالسإلابنيينامُعلاقلعتىلع(مالسلاوةالصلاهيلع)

:ًايفرحمالسإلليعوطلانيينامملاقانتعابملعامدنع‹(ص)لوسرلا

.۳۲ص‹قباسلاععرملا

۴۳۸



يبنمآنملیبوطمثیبوطو.ينآرويبنمآنملیبوط»

نامُعلهآديزيسهللانإو.ينآرنمَرَيملوينريملو

ةدوعةبسانمبلاقثيحءاضيأركبوبأةفيلخلاداشأ(ص)يبنلادعبو

لضفيأ:ًارمعاوبحصنيذلانييئامُملاىلإًاهجوتم«نامُتنمصاعلانبورمع
هيلعهللاىلصهللالوسرلوقمكافكومكلعفنمفرشألعفّيأومكلضفنمربكأ
مويىلإًافرشملسو

-ركبويأةفيلخلاىفعأناكاملًافالخوكعباميفو

٤e۳(هذهتعزودقو.نيملسملالامتیبىلإببئارضلاعفدنمنيينامُلا

ًارودمالسإلارجفذنمبعلدقو.اهلهألةيحتنامُعءارقفىلعبئارضلا

يفًاقحالاوكراشامك.نیدترملاتاکرحعمقيفاومهسأو«هرشنوهتيبثتيفًلاَعف

.ايقيرفإلامشيفهديطوتىلعاولمعوايقيرفإوايسايفمالسأإلارشن

مالسإللاجركبمتقوذنممهتمّدَقنيذلاءاملعلاددعبنامتزاتمتو

نبرمعةفيلخلايضاقركذنكميةينامُعلاتايصخشلازربأنمو.مهتيعونبو

نمةرصبلاذقنأيذلاةرفصيبأنببّلهملاوروسنببعكقرصبلايفباطخلا
ملسملاخرؤملايناتسرهشلالوقيامكءُبلَهُملالتاقدقو.ةفرطتملاةقرازأالاةعامج

يلاو)؛جاجحلانمزيفمهتيفصتتمتىتحةنسةرشععست‹:يعفاشلا

ةرصبخّرؤملالوقيامكءةرصبلااهعمتیمسأةجردىلإ‹؟'(نييوملا

هذهلناكامءارووهنيينامُلاءاملعلاماهسإنإف؛كلذنعًالضفو"”بلهملا
.هلامهإنكميالعاعشإنمةرضاحلا

ءلوألاءزجلامامإلاةبتكمءةرهاقلاتارلهاةريبتايعاةفمت(ديمحنبهّللادبع)يملاسلا

.۸ص۱

.٩۹صعملا(۱۸)

‹ليكولادمحمزيزعلادبعقيقحت؛توريب؛لمنلادللملا«‹(ميركلادبعنبدمحم)يناتسرهشلا(۱۹)

صمخرانودبركفلاراد

۳۹



ةيضابإلاةكرحلاةدالو.٤

كيعتسننأانبردجيكلذلو.نامُكبةيضابإلامساطبتراءةرجهلللوألانرقلاذنم

.نييضابإلابهذملاوةكرحلاقاثبنادهشيذلاقايسلاءةعرسبءانه

نيفتكمءاهتيمهأوةكرحلاقمعنمنييضابإلاريغنوخّرؤملالّلقامًابلاغو
يلعةفيلخلافقوممعدمهضفربنيركذم؛جراوخلاونييضابإلانيبطيرلاب

انيلعءةروريسلاهذهىلعءوضلاءاقلإلو.ءةيمالسإلاةيعرشلا»ىلعمهجورخو
ةيسيئرلاةطقنلاهذهلوحنويضابأإلاءاملعلااهكرتيتلاتاباتكلاىلإعوجرلا

.مهيلإةبسنلاب

/ھ۳۸ماعلالخهنأفورعملانمف.ثادحأللماعلاراطإلابريكذتلاىلإةجاحال

‹ْيلعيعرشلاةفيلخلانيبتراديتلا(ه۳۷)نيّفصةكرعمدعبوم۸

بورحللًادحعضينأيغبنيناكيذلاميكحتلايلعَلِيَفءةيواعمماشلايلاوو

ىتحتناكنيملسملانمةعامجتفلختكلذدنع.ةفالخلاةيعرشررقيوةيومدلا

هتيعرشىلعضارتعاةلالدكلتنكتملو.هعابنانعةفيلح«نيحلاكلذ

.ميكحتلاحارتقاهلوبقىلعًاجاجتحاتناكلبةفيلخك

ىلعرشبلامكحليضفتءةّصاخلااهريباعتبسحءةعامجلاهذهتضفردقل

؛ةمكحشلا»:ةقرفلاهذههبتفرعيذلامسالاءاجانهنمو..هللاباتكمكح

.ةيمستلاهذهتداسو‹««جراوخلاهبمهوتعنمهموصخّنكلو

لوسرلاةباحصنمددعو‹ىلوألاةبترملانمءاهقفوءاملعنيبناک

هورصنولب«هورزآوةفالخللًايلعاوعيابدقمهلكءاوناكو.هيلإنيبّرقملانموهسفن

نأدعبالإةفيلخكيلعةيعرشيفاونعطيملوءةيواعمهمصخهيورحيف
ةطقنلاهذهلوحدروننأانبردجيو.ميكحتلاهلوبقباهنعهسفنوه«یلخت»

نمليلقلاءيشلابالإظخَتمليتلانييضابإلانيخرؤملاتاباتك«ةيزكرملا
لكشبيتاهلقلالوقىلع«ىرجدقف.عئاقوللةرصاعم«بلاغلايفءاهنأمغرعويذلا

هذهيفيلعمُلَسدقو««جراوخلادويلعنيب«(اهيلإدوعنس)؛لئاسرلدابت«صاخ
ةدوعلا«جراوخلا»نمبلطو.ريهشلاميكحتلاهلوبقبةعدخيفعقوهنأبءةبسانملا



مهديكأتةداعإعمو.ضفرلابهولباق«جراوخلا»نكلوءةيواعمٌدضهعمفلاحتلاوهيلإ

ءاسأيذلاًايلعةفيلخلانأالإلوبقًاطخنعًالوؤسمهوربتعا«هتيعرشل

نأهديكأتبهتياوريتاهلقلايهنُيو.مهنمصالخلاومهلتقيفعرش«هحصنهوراشتسم

.مهتتشوجراوخلالتاقنأدعبىلعمدنًايلع

ةيلوؤسملكجراوخلالمحننأبعصيهنإف؛عئاقوللةياورلاهذهانتاذإو
مهنمبلطينأناكلهفًاقح«ةيمالسإلاةيعرشلا»اوضفرمهنأولف.قاقشنالا

نيخرؤملاةداهشنإ؟اهسفنةيمالسإلاةيعرشلاوحلاديطوتلهعماوفلاحتينأ
لبءةمساحلاةلحرملاهذهلوح-مُدَقُثارحمالإرونلاىلإرهظتمليتلانييضابإلا
نمىندألاًدحلاانوعديًائاهًاحيضوت-ًامسحيمالسإلاخيراتلالحارمرثكأامّبر

.نابسحلايفهذخأىلإةيعوضوملا

دحأ:يميمتلاةيدأنبسادرملالبوبأخيشلاوهةيضابإلاةكرحللدئاقلّوُأناك

سادرملالبوبأخيشلاعمجةروكذملاةكرعملادعب.ناورهنلاةكرعمنمنيجانلا

مساءاجانهنموتوعداهيفخفنوةكرب-لامظنوقرصبلاةقطنميفهراصنأ

تايصخشمهيلإتممضنادقو.مهسفنأباوفرعيلنولاوملاهلمعتسايذلا«ةوعدلالهأ»

ديزنبرباجءاٹعشلاوبأو‹((ةيضابإلا»مساءاجهنمو)«ضابإنبهللادبعاهنيبقّدع

يفةكرحلارشنيفدزألالئابقىلإهؤامتنامهسأوةلعشلامّلستيذلاينامُعلايدزألا
ارودديزنبرباجبعلدقو.بلهملاةرسأنملاعفلامعدلايقلثيحءنامُع

الودعبةوعدلالهأفقوتيملو.اهلمامإلّوأكوءةكرحللئحوربأكًامساح

ناسارخونامونميلارطشمهذوفنعيسوتنع«ءةديبعيبأةمامإلظيفاميس

.ايقيرفإلامشو

-م٠١٠٦٦/ه١٤)يومألادهعلاةليطًابيرقتًارقتسمنامعيفعضولالظ
نكلو.(ه٦۸-١٠٦)ناورمنبكلملادبعةفالخانينثتسااذإم٠

؛فشاكلاليعامس]ةديسقيقحت«يناثلاءزجلا؛ترايبلارفَلا«(يدزألادیعسنبدمحم)يتاهلقلا)۲۱(

.١٤۲-٤٤٢٤۲صء۱۹۸۰قفرهاقلاةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءنامُعةنطلس

.٢٢۲ص:؛لاسلاعمرملا)٢۲(



نييومألاةروثيفاعفدناىدنلجلانبدبعنبدابعانبا«ناميلسوديعس

ةقرازألاوةعيشلااهلعشأيتلاتادرمتلاوةيسايسلاوةيبهذملاتابارطضالاةيادبعم

‹هتوسقبروهشملايلاولا«فسوينبجاّجحلاىلإكلملادبعدهعدقو.مهريغو

نامُعكلذدعبازغمثقارعلايفةطلسلانمبلهملاءانبأحازأفةروثلاهذهدامخاإب

.لشفلابتءابهتلواحمنكلوءةروثلااهيفدمخه

نجسوةرصبلايفقارعلادزأبيذعتبجاّجحلاذخأماقتنالاليبسىلعو

«ةيرحلاحوررشن»نمهعنمدقجاجحلاناكيذلاديزنبرباجمهنيبنمو«؛مهئاملع

نمءاملعلاضعبعمديزنبرباجيفامك.”يلئامسلاملاعلاريبعتدحىلع
عقاولاو.اعساواراشتنااهيفرشتنادقيضابإلابهذملاناكثيحنامُعىلإهباحصأ

يف«ىرحألابمهسألبءاهحالسنمةكرحلادرجيملنامُعىلإةداقلايفننأ
.يضابإلابهذمللةدعاقكةرصبلالحمتلحيتلانامُعةناكمديطوت

بونجيفةروثلوأقالطإنم«ملعلاةَّلَمَعلضفبءةيضابإلاةكرحلاتعاطتسا
ىلإءاعنصوتومرضحنمتدتما(م١٤۷-ه۲۹/۱۲۸٠۱)ءةيبرعلاةريزجلاهبش

بعل«برغملايفو"نينيتنسیلاوحدعبتهتناةروثلاهذهنكلو.ةنيدملاوةكم

.اهرارقتساونادلبلاهذهيفًاحجارًارودء؛يمالسإلاحتفلادعبنويضابإلا

لقننملّوُأناكدعسنبةملسنأىلإ؛صاخلكشبةيضابإلاتاباتكلالدتو

°”يضابإلابهذملااهيلإ

ةرجهلليناثلانرقلانملوألافصتلالالخءةيضابإلاةكرحلاتلّصوتدقو

ةدّيسقيقحتىانمّسلايأعابتانعءاتعرلالازا«(يبايسلاسماشنبدومحنبملاس)يلئامسلا(۲۳)
.١٠صء6۹۷۹قرهاقلاةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو‹نامُعةنطلس؛فشاكليعامسإ

««لودلامايقيفاهرثأويمالسإلايسايسلاركفلايفةيضابإلا»‹(دشرملارصات)يكيربلا(٤۲)

.۱۱۷ص۱۹۹۱؛توریب«۱۳مقر(ةلجم)

672L'Encyclopédie.:ًاضيأرظنُأ de nouvelle édition, Paris, 1975, tome II, p.

ءزجلا؛يبايسلادوعسنبدمحأقيقحتبيسلاباتلدبعنبديعسنبدمحأ)يخامشلا(٢۲)

ةيسيئرلاعجارملادحأملاعلااذهدعيصء۱۹۸۷ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءنامُعةنطلسلوألا

.(ةيمالسإلاةعوسوملل

٢٤



سلبارطوناوريقلايفتامامإثالثسيسأتىلإ؛ةديدعتاروثلالخنمو

دقلو.ءادهشلانمديدعلانويضابإلااهيفمّدَفةيومدتاعارصرثإاهعيمجتلاز

/ھ٦۲۹-ةيمتسرلاةلودلامايقبءامتقويفمهلمعجونت

ةعضبىوسبرغملاييضابإلغَدَيملةريخألاهذهطوقسنكلو.(۹
تالصىلعءلاوحألاعيمجيفتظفاحايبيلوسنوتورئازجلايفةقرفتمتاعممجت

ةلمتكمريغةدحهو:رشعسداسلانرقلاىلإنماشلانرقلانمنام.٠

ةيومألاةلودلاىلعةروث۷0/۳۲ماع‹نامُغيفةيضابإلاةكرحلاتلعشأ

نکلو.اهلامامإدوعسمنبىدنلجلاباختنامتوءةلقتسمةمامإلوأنالعإىلإتق

ذإءاليوطنميلاوتومرضحىلإنامتنماهذوفندمايتلاةمامإلاهذه

رثكألاوطةيسابعلاةلودللنامتعضخف.م۲٠۷/ه١۳٠ماعنويسابعلااهيلعزهجأ
ةداقلانأكلذميدقلااهخيراتيفاهتزاتجاةرتفًاوسأتناكًاماعنيعبرأنم

؛صاخلكشب‹نيدهطضُم؛ناكسلاعمقلاونايغطلااولمعتسانييسابعلا

ايقيرفإقرشوحنةرجهلاوبرهلاىلعمهنمًاددعلمحاموهو«نييضابإلاءاملعلا
اوشن3نأاوعاطتساولبمهميمصتومهتديقعقطانملاهذهىلإاولمحدقو

نرقلاةيادبيفنييلاغتربلالوصوىتحةرهدزموةرماعتيقبةيمالسإتارامإاهيف

رشعسداسلا

ةكرحلاهتناعيذلافعضلانممغرلاىلعوءتابّلقتلاهذهنممغرلاىلعو

‹ليكنتنمامهئاملعبقحلاموىلوألاامهتمامإطوقسلةجيتننايضابإلابهذملاو
:لوقيفرمألااذه«يليكظحاليو.نامُعيفقمعبنيتيساراتيقبدقف

ىلإنيينامُعلانادجويفتخسرتدقةيضابإلاةيرظنلاتناك»
يفتطبترااهتأنعًالضفءاهلاصئتساًاليحتسمهعمادغٌدح
."”ءلالقتسالابمهناهذأ

.۳٠ص«لوألاءزجلا؛قباسعجرمييلضلادايناطيب((ب.ج)يليك(١۲)

‘۳



:فيضيو

رشاعلاوعساتلانينرقلالالخيذلاليوطلاعارصلا»نإ
ماظنىلعىفضأساّبعلاينبءافلخونامُعيفةيضابإلانيب
."”ةينيدلاةغبصلاىلعتغط"ةيناملع"ةغبصةمامإلا

مهداقنيذلا‹(ريهشلارذتملانبريشبلاةّصاخو)ددجلاملعلاةلمَحلضفبو

مهسوژؤرنويضابإلاعفرءةعطاقملاهذهوحن«بيبحنبُميبرلا؛ةديبعيبأةفيلخ
؛كانهو.ىوزنةنيدمةديدجلاةكرحلاهذهزكرمناكو.نامُغيفمهطاشناوداعتساو

يدوُت«يناكزألارباجيبانيیسومةسائربدقعسلجميفم۷۹۳/۱۷۷ماعين

."”نامملًامامإيدزألانافعنبدمحمب

دهعىلإدتماوحجانلاباختنالااذهعمأدبرارقتسالاوراهدزالانمنرقلاوط

بختنا«سداسلانامُغمامإ-م٠٥۸/ه۲۳۷)كلامنبتلصلا

ةظفاحملالحاتأاموهو«ىروشلاادبملًاقبطةرحوةيعيبطةروصبمهتَعَُأنوينامملا

لاثملانيبًايلجنيابتلاودبيانهنمو.ةينامُملاةّمألاةدحو:يساسآبسکمىلع

تبرضيةلودللةيسايسلاةسرامملانيبوهذهرظنلاةهجونم

.يومألادهعلاكلذيفةيسأتمرحلاباختنالاًادبمبوىروشلابطئاحلاضرع

نبتلصلامامإلاعلدقف.ةريصقتناكهذهرارقتسالاوراهدزالاةرتفنأالإ
بلاطيذلاىسومنبیسومديىلع‹(م۸۸۱/ه۲۷۳-م٠٥۸/ھ۲۳۷)كلام

ىلعىختتلامامإلالبقةحّلسملاتاعازنللًابئجتو.هتخوخيشببسبتلصلايحنتب
ةمامإلانمهباحسنانأىاملعلاهباحصأىلإةهججومةلاسريفيَسأهنكلوضضم

ماهتاىلإبهذلبهبصنمنمًالوزعمهسفنربتعيملهنأيأءاهنعًايلختسيل
تیبعمطلابیسومنبیسوم

«ةيناملع»حلطصمذخأانهيغبنيالهنأىلإريشننأديفملا-١٠ص«قياسلاعملا(۲۷)
.((حماستملا»ینعمبلبءایفرح

)٢۲۸(.)67Encyclopédie de l'Islam, op. cit., p.

باك؛يدنكلاهللادبعنبدمحأ:ًاضيأعجار.٤١٠و١۲٠صلوألاءزجلاريسلاباتك(۲۹)
.١۹۸٠ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءنامُعةنطلس

f



ءاملعلانكلو.تلصلاناكمًاديدجًامامإرظنلانبدشارىسومنبىسومَبّصَن

ٌدحعضوءاورّرقو«؛تلصلامامإلالزعبالوءةمامإللهتعامجوىسوميّدحتاولبقيمل
ةيمالسإلاةلودلاةرادإتهنأةليوطةيلهأًابرحنامُعتلخداذكهواذهل

.دزألاةعلبقنمةيضابإلا

هدودحتّدتماةمامإللًادحومًاماظن«نرقلالخءاوسرأدقةمئألاءالؤهناكاذإو

اذهضرعتدقلفءةيرحبلادالبلاىوقرارمتسابءاورّوطو؛نميلاىلإنيرحبلانم
نبیسومعابتأضعبنمبلطبءةيسابعلاةلودلاتلحدتامدنع.ديدهتللحرصلا

ةلمحلاهذهتببستدقو.نامُغعىلعتقولاضعبلءاهترطيسضرفتلواحو«ىسوم

°”ينامُعلاخيراتلايفرزاجملابهرأثادحإبةيساعلا

.ىوزنةسردموقاتسرلاةسردم:نيتيركفنيتسردمعازنلااذهزرفأدقلفكلذك

ةنادإيفترمتساذإ.«دّدشتلاابنيرصاعملانييضابإلاضعبيأريفءىلوألاتفصتا

لادتعالاىوزنةسردمتحمير«لباقملابو.ًاَدترمهتربتعاوىسومنبىسومةعامج
راوحلايقباذكهو."ةدحوملاةمامإلاةداعإليضاملانمكاكفنالاىلإتعدو

.ًاحوتفممامإلاعلخلوحيروتسدلا

نودتيقبةيلخادلاتافالخلانإف«ترمتساةمئَألاباختناةيلمعنأنممغرلاب

ةمامإلاتيقبفءايفارغجوًايسايسةقّرممىطسولانورقلانامُعتلخداذكهو.مسح

ةيلحاسلاقطانملاىلع‹(ناهبنينب)‹نييئاهبنلاةلالستلوتساوءةيلخادلاقطانملايف

لالتحاعمةورذلاةيسايسلاةئزجتلاتغلبدقو.١١٠٠ذنماهترطيساهيلعتضرفو
.(١١٠٦٠-۸١١٠)طقسماهيفامبةيجيتارتسالاةيلحاسلاقطانمللنييلاغتربلا

مامإلادهعيفالإاهنيناوقالواهتمامإدعتستملوًايلكدحوتتملنامتنإف«لعفلابو

.١۲٦۱ماعدشرمنبرصانيبرعيلا

هرودبزرفأ«قاتسرلاویوزنيتسردمنيبنامُغيفيروتسدلاراوحلانأىقبي

Wilkinson (J.C.), «Bio-bibliographical background to the crisis period in the Ibãdi Imãmate (۳۰)

of Oman (end of 9th to end of 14th Century), Arabian Studies, Vol. HI, London, 1976, p. 139.

Ibidem. (۳۱)
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٠ةينغةيسايسوةيعيرشت-ةيقوقحةفاقثلاونواهطورشوةيعرشلايفًامّدقتمًاركف

فقوتنفوساميهةيضابإللةيخيراتلالوصأللانضرعىفاهانسمليتلاةفاقثلاهذهو

يفثحبلالبق‹هتاسّسؤمويضابإلابهذمللسركملالوألالصفلاىفهدنع

.ةيلاتلالوصفلايفةيضابإلاةكرحلااهتدهشيتلاةيخيراتلاةريسملا

يضابإلابهذملامامإببّقلملا؛يمدكلاديعسنبدمحمديعسيبملاعلاباتكوهساقتا(۲۲)

تاباتكىلعدرلليمدكلاىدصتيفلؤملااذهيف.ىوزنةسردمناكردحأونرقلا/ه٣نرقلا)

هللادبعنبدمحأركبيُباتكقّمعيهرودب.ناكامزواجتوةدحولاوحالصأإلاىلإًایعادقاتسرلاةسردم

لاحلاةعيبطبوءهرصعيفيروتسدلالدجلاءامتشالابانكىمسملا«(م١٠وأوأ٤نرقلا)يوزنلا
.تابارههلارريسلاباتكلفغنال
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لوألابابلاىلإلخدم

هتایادبذنمرهظأيذلاةمامإلاماظنبءيشلاضعبفيرعتلابًادبننأانبردجي

تاسّسۇؤمللةليصأةروصيهوءهسلاجمتناكدقف.صاخٍنزاوتنمهبعتمتيام

.ةيطارقميدلاةميقلايذةيمالسإلاىروشلاًادبمقيبطتىلعرهستةيمالسإلاةيبرعلا

يففاصنإلاوةلادعللةيقالخألاتايضتقملاءةيادبتاسّسؤملاهذهتبلدقو

.َيحورلااهنطونامُعنمةلعاج‹يضابإلابهذملا

يفاقثلاوينطولاعجرملاكلذكوماعلاراطإلاًاذِإةمامإلاماظنناك

يهكلت؟تاعازنلاونمزلاناحتماماظنلااذهمواقطورشةيأنمضوءاذامل.ينامُللا

ىلعرمألاروديفوسو.ءزجلااذهاهجلاعيفوسيتلاةيزكرملا«ةيلاكشإلا»

كلذومکحةبرجتكويحةروطسأكاهلمعوةيضابإللةيساسألاتافصلاصالختسا

اميسالءاهتهجاويتلاىلوألاتايدحتلاوةيضابإلاةمامإلاتايادبلةعيرسةحملربع

.كلذنعجتنامو‹(م۹نرقلا/ه٣نرقلا)كلامنبتلصلاةمامإطوقس

ءاهتيادبنمةدَّهطضُممالسإلايفَةيلقأةكرحيهوةيضابإلاتتبثأدقل

يفةطلسلاةرادإىلعاهتردقوةيجراخلاوأةيلخادلاتاعازنلاةرادإىلعاهتردق

ميمصتلضفبوءاهتيعرشلينيدلاساسألالضفبكلذو«قفاوتلاوعامجإلادوهع

.اهئاملع

اهيفترصتناىلوأةيلهأبرحةروصبةيلخادلاةنحملاةبرجتنامُعتناعذإو

ةيوهلانإف.ةّلقتسمهبشقطانمةّدعىلإاهعمدالبلاتمسقناوءةيلبقلاةيبصعلاحور

يلاغتربلاوزغلاعمتفسكنايهالوءةرتفلاهذهلاوطاديأٌسَمُتملةيضابإلا
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ءىفارملاوةيلحاسلاندملااوّلتحانييلاغتربلانأمغر-

ءةقطنمللماعلاعضولايفبارطضالااوعقوأوةيلحملاةراجتلابةمصاقةبرضاولزنأو

مالسلانمدهعلًادحعضواممةقطنملايفةيلودلاةنصرقلالاخدإبنيئدابلااوناكو

.ةيلاتلايبرغلايرامعتسالالالتحالاةلحرملجيلخلاًايهوءنمألاو

لالتحألاةرارمنممغرلاىلعو«ينطولاقّرمتلانمنورقةسمخنممغرلاىلعو
اهتممأباختنانعفّقوتتملفةكسامتمةيحةيضابإلاةكرحلاترمتسا«يبنجألا

ماسقنالازواجتىلعةرداقتدباهنإلبءةرتفلاهذهلاوطلخادلانامُغةقطنميف

ملو.(١٤۱۷-١١١۱)ةيبرعيلاةلودلامايقترمثأةينطوةحلاصمءارجإبيلخادلا

ةلودللةيجذومنةمامإدهعلب«بسحفلالقتساوةدحودهعةلحرملاكلتلّتمت

.ةيمالسإلا

تابستكملاكلتىوتسمىلعنكتملتابستكملاهذهىلعةظفاحملانأالإ

ماظنىلإةمامإلاليوحتىلإعزنياهسفنةلئاعلانمةّمتَأباختناناكدقف.اهسفن

ناكاذكهو.اهسفنةلودلاعيدصتةلئاطتحتالإهنععوجرلانكمياليلالش
يفًامساحًافطعنمةيبرعيلاةمامإلاطوقسمسرو.ةديدجةيلهأًابرحنامُعتلخدو
ةيوهنعاهسفنلثحبتنأنامُعىلعبتكو؛جيلخلاونامُعليسايسلاخيراتلا

.ةديدجةيفاقثوةيسايس

ىلعءاوطنالانمًاعونديدجلاةطلسلاقطنمنمةطبحملاةيضابإلاةكرحلاتأدب
لإ.ةيديلقتلانامتكلاةلاحىلإ«فورظلاضعبيفءاعوطتداعاهنأىتحءتاذلا
نعفقوتتملدالبلالايحاهتامازتلاواهئدابمىلعةنيمألاةيضابإلاةكرحلانأ
هبةدوعلاعيطتستنأراظتنايفءىلعألالثملايفاهلمأبةظفتحم«تارّوطتلاةبقارم

.يخيراتلاهرودىلإ

حلاصلمسحوعسادقيبرغلايرامعتسالاعارصلاناكىانثألاهذهيفو

عئارذنأقحلاو.اهفادهأغولبلةنرمنكلوةتباثةيجيتارتساتدمتعايتلاايناطيرب
ءةنصرقلاةبراحممثءةحلسألاوأقيقرلاةراجتةحفاكممسابف.اهصقنتمللحدتلا
.ينامُملالوطسألامثنمومساوقلالوطسألمظنملاريمدتلاىلعايناطيربتلمع
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ةيناطيربلاةيجيتارتسالاتمرءرشععساتلانرقلافصتنمىتحوءدهعلاكلذذنمو
:ةيسيئرفادهاةئالثىلإ

نمنكمتلاراظتنابنامُعفاعضإءةيرحبلاطوطخلاىلعةيّلكلااهترطيسديحوت
يفحاجنللمساوقلالوطسأبرضًاريخأوةدكؤمةروصبدعباميفدالبلاعاضخإ

اهضرفب؛جيلخلاةقطنمو«نامُغلحاس»ةقطنمىلعةيركسعوةيسايسةرطيسةماقإ

.ةيرامعتسالاتادهاعملا
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لوألالصفلا

ديلاقتلا.ركفلا,لوصألا:يضابإلابهذملا

€رمالايفمهرواشو
:نارمعلآ)

يضابإلاروتسدلاوةمامإلاديلاقت

ءافلخلاةلودىلإدوعيذإخيراتلايفروذجلاقيمعيضابإلاركفلا
ًافالخو.(يديهمتلالصفلاعجار)لوألانرقلانميناثلافصنلايف

ءكيحولابهذملايهةيضابإلانإف«يعيشلاويّنسلا؛نيرخآلانييسيئرلانيبهذملل

عامجإلاًادبمقيبطتىلعءةمامإلاماظنقيرطنعوءنورقلاربع«رارصإبظفاحيذلا

.دقاعتلاو

لئاسملاكلذكلوانتيوءهتايصوصخويضابإلاركفلالوصألصفلااذهضرعتسي
ةمامإلاروتسدبةلصّتملاةيساسالا

لوألامسقلا

ةيضابإلالوصألا

ىلإرمألااذهبدهعلبءةيمالسإلاةلودللوأةفالخللًانيعمًاماظنمالسإلادّدحُيمل
ءافلخلاةلودتناكاذكهو.ىروشرمألانوكينأىلعًادكؤمهسفنناسنأإلا

اهنأالإ.اهجذومنوةيمالسإلاةلودلاعجرم٠٤-نيدشارلا

يناثلافصنلايف(ص)يبنلاةافونمةنسةرشعيتنثادعب«تفرع

ء؛ثلاثلاةفيلخلا-م٤٦نافعنبنامثعةفالخنم
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‹قايسلااذهيفو.ىلوألاةيقيقحلاتامزألاوةيمالسإلاديلاقتلانعىلوألاتافارحنالا

يبأنبيلعمهرخآونيدشارلاءافلخلاعباردهعةيادبيفثدحمث.نامثعلف

عنباe1)ھهم٦1/۳10(بلاط هعزاننأ‹(ةمطافجوز)يبنلامع

ضاخو.ماشلالهةعيبىلعلصحدقناكيذلانايفسيبأنبةيواعمةطلسلاىلع

/ه۳۷)نيْفصيفميكحتلاىلإءوجللاباتومتهتناءةيمادًابورحناركسعملا

امدنقحلةبيطلاءاياونبًاعوفدمميكحتلااذهةركفيلعلبقدقو۷

.مهتدحوىلعةظفاحملاونيملسملا

(جراوخلا)ةَمكَحُملافتوم.١

ىلعامهعازنلذحعضولءةيواعمهمصخبلطىلعِءانب‹ميكحتلابيلعلوبقنإ

هنعتلصفنارارقلااذهرثأىلعف.يمالسإلاخيراتلايفًاريبكًافطعنملكشهةفالخلا

يفنورياوناکو.«جراوخلا»وةنكخلا»مساباوفرعهباحصأنمةعامج

ناكو.ةفالخلاةلودلًافارحنالب؛هسفنئلعةفيلخلاةيعرشيفًانعطميكحتلارارق

نكلو.فارحنالااذهىلعًاجاجتحاو؛نيدلاهيضتقيًابجاومهيأريف««مهجورخ»

ةيضابإلارداصملاوءهنعةعجراللاصفناىلعيفًايئدبمنُدَيملرمألا

.ركذلاقحتسياماهًاحیضوتةطقنلاهذهلوحمدتةروكذملا

ميكحتلاةركفنعيلعلدعدقف.هنعهينىلإايلعفاولّضوتء؛ىلوألاةلهوللو.هرارق

ًايلعَنكلو.ةيواعمهمصخلاتقلمهدادعتساوهلمهمعدجراوخلاددجكلذريظنو

ينامُلاملاعلايوريو.ميكحتلارارقب؛ديدجنمءدَيقتيلجراوخلاعمهَقافَّناضقن

:ددصلااذهبيتاهلقلا

ءهتبوتمهلرهظأوباتفهيلعاوّجتحاوهوعنموهوبتاعدقمهنإ»

ميكحتلاىلإمهلوقنععجرمث؛هنماولبقوهورزأوةبوتلادعبهوعباتق

۱«ميكحتلانععجرًاّيلعنأاوعاشأمهنأكلذوءةعجرلاوةبوتلادعب

ص‹يناثلاءزجلایاسعمر(دیعسنبدمحم)‹؛يتاهلقلا(١)

eY



ريغنيملسمنيخّرْؤمتاباتكنمةعومجمعضوديعتعئاقوللةياورلاهذه

ًادبملوبقىلعًايلعاوعجشجراوخلانأاهنميعديامٌصخألاىلعو؛نييضابإ

.اهضحديولب“‹ةلءاسملاعضوم؛ميكحتلا

هنعاولصفنا«ميكحتلارارقىلإلعةدوعبجراوخلاملعامدنعف«كلذنعًالضفو
:هلوقبيلعهيلعڌراموهوهللالإمكحال»نأبننيِجَتْحُمهللاميكحتبنيكشمتم

لئاوأدحأ«؛ملسمةديبعويُأكلذىلعدردقو.«لطاباهبديرأىحةملك»

يذلانمف«قحلانعربعيمهراعشنأفرعيىلعناكاذإ»:ًالئاقةيضابإلايسسؤم
(”«مهدصقناكلطابلانأهأبنأ

ضعبونيرجاهملاوراصنألاىمادقنمًاضعبمضتجراوخلاةعامجتناكو
غلبدقو.قارعلايفءةفوكلابرقناورهنلاةقطنميفاوماقأدقو.ةينامعلاتايصخشلا

وهومهلًامامإاوبختناو«؟لجرفالآةرشع«يتاهلقلالوقيامككاذذإمهددع
.يدزألايیبسارلابهونبهللادبع

هيلعتقفّتايذلاقحلامامإلاىلعجرخنملك»ناب‹يناتسرهشلالومي

ةعكحُشلانكلو«فيرعتلااذهىلعضارتعاالًايوغل.ءايجراخىممسيةعامجلا

هذهلينيدلاىنعملابسح«4ةارشلا»بمهسفنأةيمستنولّضفياوناک‹(جراوخلا)

مهتايحاوعابنيذلاومالسإلاةرصنل«اوجرخ»نيذلامهةارُشلانأرابتعاىلعءةملكلا

نيذلاهّللاليبسيف:نيتينآرقلانيتيآلاىلإعوجرلاعمءةرخآلااورتشاوايندلا

مهلاومأومهسفنأنينمؤملانمىرتشاهللانإو”«ةرخآلابايندلاةايحلانورشي
.ةنجلامهلنُأب

Ennami (Amr Khalifah), Studies in Jbadism, thesis, University of Cambridge, 1971, p. 13. (۲)

Jbidem. (۳)

.۲۳۹ صيناثلاءزجلاباسعرمرم؛(دیعسنبدمحم)يتاهلقلا)٤(

.١۱۱ص؛قبامعمرم(ميركلادبعدمحم)يناتسرهشلا(٠)

'£7:ءاسنلاةروس
١۱٠.0:ةيوتلاةروس(۷)
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كعلوأمههيدراغسيوليسنرفلاقرشتسملالوقيامك؛جراوخلاو

يفهراصنأنماوناكواورفغيملمهف.نيّفصيفميكحتلااوضفرنيذلا
ةعاطإ؛كلذكءاوضفرو.”رشبلاميكحتلهللااهلوخيتلاةطلسلاهعاضخإ‹قباسلا

نويبرغنوخّرؤممهمّدقيفوسو.(...)ةقلطملاةيمالسإلاميقلاىلعاووطناوةيواعم

میکحتلانإفرمنمنکيامهمو(Puritains)¢ييناتيرويب»مهفصوب

هنأالإ.(م۷٥1/ھ۳۷)ةكرعمدعبثدحدق‹؛يديهمتلالصفلايفانيأرامك

بودنمحرصدقف.ةريبكةعدخىوسنكيملميكحتلااذهنأهبمّلسملانم

علخىلعنبورمعءةيواعمبودنمعمقناهنأ؛يرعشألاىسوموبأمامإلا

ىلعةعقاولابّذكريخألااذهنكلو.ديدجباختناىلإءوجللاونيلجرلا
يلعلزعىلعناكقافتالااذهنكلويلعبودنمعم«قفتاهنأ؛كلذنمسكملا

.٩ةيواعمتيبثتو

لهأىلإكاذذإ«بتكءيتاهلقلا؛يضابإلافّلؤملالوقيامكءًايلعنأالإ

:ًالئاقء؛ناورهنلا

ريغبامكحوءامهروهظءاروهللاباتكاذبنٌيَمُكَحلانإ»
.”ءيربامهنمانأوهلوسروامهنمهللاءىربف.هللالزنأام

نميلعبلط«تايبلادهباتكيفيتاهلقلاهدروييذلاباطخلااذهيفو
اورهظأنأومهلقبسامكءةيواعمةدحاوةكرعميفهيلإمامضنالاوةدوعلاجراوخلا

:الئاقبختنملاجراوخلامامإ«يبسارلاهيلعدراماذهو.كلذىلعمزعلاءاقباس

:هسقنلعلاخلابلاطييأنبيلعىلإنيملسملامامإنم»

ءاروهللاباتكاذبنٌيَمُكَحلانأهيفركذتءكباتكانغلبدقل»
ًافلاخمناكامهرمأنإ(...)هللالزنأامريغبامكحوامهروهظ

Gardet (Louis), Les Hommes de ‘Islam, Paris, Hachette, 1977, pp. 209-210. (۸)

Ibid., p.199. (۹)

ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو«نامعةنطلسرفلانيبةيضابإلا‹(ىيحييلع)رمعم(١٠)
.٤٤٠۲ص«يناثلاءزجلا«قباسعمرمنبدمحم)يتاهلقلا:اضيأرظنأ..١١ص«يناثلاءزجلا٦١

صيناثلاءزجلاعرمرمنبدمحم)يتاهلقلا(١٠)



.'”ءكتبوتكيلعرنانسلفلوألارمألاىلإعجرتو

يلعضرعضفرًاعجارتيلعباتكيفنأىأريذلايبسارلانإف«كلذعمو
دقًايلعنأىلإًادنتسمهتمامإتحتجراوخلابقاحتلالاهنمبلطلبءهيلإةدوعلل
ءادیدجًامامإنىلإو(همدنهوحميالاموهو)هتفالخنمهسفنبهسفنعلخ

عوضخلاوضفرني«ةمكحلا»بناجنمءانشألاهذهابختنايسار

قاقشناجرخکتًاادبمىلعفالخلااذهنعولةمألامامويعرشلا

يلعراصنأءةعيشلاوجراوخلانيبدعباميف«رولبتيبهذم

ةبراحملنسحلاهنبايلعةفيلخلالسرأ«يبسارلامامإلاباوجرثأىلعو

يلعنبنسحلالصوامدنعهنأ«يخامشلايضابإلاخرؤملاوملاعلاركذيو.جراوخلا

انيبأفهسفنعلخنينمؤملاريمأكابأانيّمسانأىلعانلتاقتأ»

ننأ

ىلإداعفءهمزعنعنسحلاينثلءةيضابإلاةياورلاقفوءایفاکباوجلااذهناكو

ماشلايفةيواعمةبراحمىلإهقيرطيفماقًايلعنأالإ.جراوخلالاتقًاضفارهيبأ

اجننمعسويفدعيملىتحءلاجرلانمفالآلاءاهيفلتقيتلا)م15۸/۳۸(

كلذ؛لجرفلغلبىلتقلاددعنافءةيّنسلارداصملاضعبقفوو.فقرفتلاا

تراديتلاتارظانملالالخمهفقاومنعاوعجارتنُقبسدف«ةمكحشلا»صعبنُأ

)۱لع.
۰نيرمهني

صععرملا

.۱٠صلوألاءزجلاباسعمم؛(دیعسنبدمحأ)يخامشلا)۱۳(

ء١۱۹۹فرهاقلا؛نايحنباراد‹عبارلاءزجلايامتنلادنبلیعامسإ)ريشكنيا(٤۱)

ص



.جراوخللهتبراحمىلع«يتاهلقلالوقيامكءةرارمبفَسأتًايلعةفيلخلانأىقيي

انرايخانلتقءانعنصام:ةكرعملادعبًارركمءلاقولعفلااذهىلعمدنو

دعبهوکرتيلعباحصأنمًاددعنأهانعماميتاهلقلافيضيو

هذهدعبهباحصاأیصواايلعلعلو.)مدنمهصعبو؛فاخمهضعبف.ةعقاولاهذه

:نأةكرعملا

نمکءهاطخافقحلابلطنمسيلفيدعبجراوخلااولتاقتال»

.”.هكردأفلطابلابلط

نيقفانموأنيكرشمهنعنيقّشنملاريتعيملًايلعنأوهءًاَفحرظنلاتفليامو

انيلعاوغبانناوخإ‹لوقيامكلب

ركبيبأ:ةعبرألانيدشارلاءافلخلادهعهعمىهتناوميكحتلاىهتنااذكهو

/ھ۲۳-م٤۳٦/ه۱۳)باطخلانبرمع‹(م۱۳/٤۳٦-قيدصلا

بلاطيبأنبئلعو-م٤٦نافعنبنامثعم٤٦
ءاهجئاتنوميكحتلاةركفىلعفالخللةجيتنو١٤-م٥1

ماعلاراطإلااهنملكدّدحةيسيئربهاذمةئالثوةيركفسرادموقرفةّدعتدلو

بهذملاويتسلابهذملا:هذهانمايأىتحيمالسإلا-يبرعلاخيراتلاةروريصل

.جراوخلابهذمويعيشلا

نبدمحأ)يخامشلاءاضيأعجار.٢٠۲صءيناثلاءزجلا«قباسعجمنبدمحم)يتاهلقلا(١٠)
.٦٠ص«لوالاءزجلا«قباسعرب(ديعس

.٢٠۲ص«يناثلاءزجلاعربنبدمحم)يتاهلقلا(١۱)
‹١۹۹قرهاقلايرصملاباتكلارادءةيناثلاةعبطلاعح«بلاطيبنبيلعمامإلا

.۳۹۸ص

.٢٢۳ص؛قیاسعمرم؛(رمعنبلیعامسإ)ریثكنبا(۱۸)

٦



نييضابإلاىلإجراوخلانم.۲

نمقرفت(م۸٥٠٦-ه۳۸)ناورهنلاةعقاويفجاروخلاةيفصتلةجيتنءاذكهو

ىلإلقتناربكألامسقلانأدقتعيو.ةيمالسإلاوةيبرعلاقطانملاضعبيفمهنماجن
.(ةمكَحُملابزحنميقبنموأ)؛جراوخلامسقنام١٠٦/۸٥1ماعيفو.ةرصبلا

.ةوعدلالهأوأنيملسملاةعامجتادجنلاءةقرازألا:تاعامجةدعمهنمتقشناو

ىلإةبسن«ةيضابإلاةكرحلا»مسابةصاخبابسألءاقحالةريخألاهذهتفرعدقو

.ضايإنبهللادبعءاهزومرلئاوأنمدحاو

‹(ةمكحشلابزح)«جراوخلانمةلّرَنَتُملاةيضابأإلانأًانايحأدجنكلذعمو

ىلإدوعتمهتكرحلوصأنإنييضابإلاضعبلوقيو.مهنيبواهنيبقرفلازاربإلواحت
نامثعثلاثلاةفيلخللةضراعملاهيفتنّوكتيذلادهعلاىلإميكحتلالبقام

؛ةدشارلاةفالخلافارحنانعًالوؤسمربتعايذلا(م١٣/1٥٦-م٤٤1/۲۳
رخآناکمیفدریفوس)؛نامثعىلعاهذخامةديدعةيضابإتاباتكسكعتو

۱.(ناورمنبكلملادبعىلإضابإنبهللادبعباتك

ةليوطلاةلحرملاهذهلالخ«تبستكاةكرحلانإفرمأنمنكيامهمو

.ةربخلاوجضنلانمًاريثك«ينلعلاوٌيَرسلا«يسايسلاويدئاقعلالاضنلانم

نعةّلقتسمةكرحلةيميظتتلاوةيركفلاوةيدئاقعلاسسألاةغايصىلإتلصوو

ةيضابإلاترهظاذكهو.ةّنسوةعيشنمء«ىرخألاتارايتلاوتاعامجلالك

ملنإنايسيئرلانابهذملاهيفلكشتيذلاهسفنتقولايفهتاذبمئاقبهذمك

:ٌصاخعباطباهخيراتتعبطوةيضابإلاةكرحلاتايصخشسمختداق
يذلاءتاورهنلاةعقومنمنيجانلادحأ‹يميمتلاةيدعنبلالبوبأخيشلاه

لصأربتعافةوعدلالهأميظنتلجأنم«هتوعد»اهيفًادبوةرصبلاىلإلقتنا

فرعنالذإوىلوالاةجردلانمادهاجماملاعلجرلاناك.ةيضابإلاةكرحلا

ماعةرصبلايلاوىلعهتروثلالخهتافوتناكدقلفءهتدالوخيرات

.ةرجهلل١

a۷



يفدولوملاMaar-۲۱(يدزألادیرنبرباجوبملاعلا0

‹ليلقبةرصبلاىلإمهلوصودعبةوعدلالهأىلإعضنا«ىوزننمةبيرقلاقرفةنيدم
مهيفنمبهئاولتحتعيمجلاىوضنادقو.مهتعامجدئاقحبصأنأثبلامو

اهمامإوةكرحلليحورلابالاحبصأهنسرغصنممغرلایلعو٩"۰هسفنلالبوبا

هقفلاةسردمءاشنإويمالسإلاهقفلاءانغإيفماهسإلالضفعجريهيلإو.لوألا

ناكو.ةكرحلايفةثلاثلاةزرابلاةيصخشلاوهةميركيبأنبملسمةديبعوبأه

صاخلكشبوسلاجملاسيسأتوه«يناثلايضابإلامامإلاملاعلااذهماهسإربكأ

.ةيمالسإلاوةيبرعلانادلبلايفيضابإلابهذملارشننيفلكملاملعلاةَّلَمَحسلاجم

لكشبتّمتدقايقيرفإلامشوناسارخونامُعونميلايفةكرحلل
.”ءةلودوملعلجركةيرطفلاهبهاوموةديبعيبألضفبركنيال

.روصنملارفعجيأدهعيفةديبعوبأيفوتدقو

ةيصخشلاوهبهذملاىلعهمساقلطأيذلايميمتلاٌيَرملاضابإنبهّللادبعه

.هتکرحنعلعافعفادمکرربوًاملاعناکوكیزنبرباجىلعذملتت.ةعبارلا

نمًادحاوناكهنأحجَرُيامكلصأنمناكضابإنبهّللادبع

يفهيلعقلطييذلاموقلامامإوأنيملسملامامإبقلدوعيو."”ةباحصلا

Al-Maamiry (Ahmed Hamoud), Oman and Ibadisme, New Delhi, India, Lancer Booms, (\۹)

1989, p. 33.

(۱۰۳و٤٩-۳٩نیبحجرتيفهتافوخيراتسبتليوم۱۳۹/ه۱۸ماعحجرألاىلع«كلو)
670Encyclopédie.:عجار de l'Islamique, op. cit., tome II, p.

ةرازو«؛نامعةنطلسءةيناثلاةعبطلاقيضابإلاترفللةينبراتلالرصللا(دمحمضوع)تافيلخ(٠۲)
۳۹-١٠صقياسنبملاس)يلئامسلا:ًاضيأعجار.۷صء۹۸۸٠ءةفاقثلاويموقلاثارتلا

Ennarmi, op. cit., p.95. (۲۱)

)٢۲(Ennami, op. cit., p.2.

e۸



ةنيدملانععافدلايفضابإنبااهيفكراشيتلاةرتفلاىلإةيمدلسإلاةعوسوملا

دعينويضابإلااهيلعمغرأيتلانامتكلاةلاحنأرابتعاىلعءطقفه٤٠٦ماعةرّونملا

انيلعو.ةملكلاهذهليسايسلاىنعملابةمامإدوجوةيناكمإدعبتست‹(ه١٦)قاقشنالا

يفضابإنباهبعليذلايسيئرلارودلاىلإًاحيملتًاضيأبقللااذهيفىرننأامبرل
نعًالضفو."»«نيملسملاةعامج»تيّمسةّيرسةيضابإ«ةيطارقويةموكح»نمعون

ةدايق«(ه١٦)لالبيبأةافورثإ؛ىلوتنموهضابإنبهللادبعنإفكلذ
نبكلملادبعيومألاةفيلخلادهعةياهنيفيفوتهنأ.””نيلدتعملا»

.(م۷۰۷/ھ٩۸)ناورم

يدزألابيبحنبعيبرلاملاعلاةيصخشيهءانهاهركذانبردجيةريخأةيصخش

لبقةرصبلايفهتايحمظعمعيبرلاشاع.ةيضابإلاةكرحلليبهذملاعجرملاءينامُلا

.يناثلايرجهلانرقلانميناثلافصنلايفءاهيفتوميونامُعهدلبىلإدوعينأ

يذلاماسقنالارثإ؛تّرطضاءالادتعاتاعامجلارثكأءةيضابإلاةكرحلانكلو
تاعامجلاهاجتةيبهذملااهفقاومديكأتىلإنيمكحملابزحهفرع
يذلاضابإنبهّللادبعفلكدقو.ةفرطتملاةقرازألاهاجتٌصخألاىلعوءىرخألا

مامإنبرباجنيحيفءةّممهملاهذهبءةيوقلاهتليبقةيامحبعّنمتيناك
يتلاةرتفلايهكلتو.رطخللهسفنضيرعتبّجتيلارسلمعي«يقيقحلاةكرحلا

.(ةيضابإلاوبةكرحلااهيفتيّمس

ءانبلاةلهرم«۲۳

سلجم:ةفلتخمتاممهموراودأيلوتلسلاجمةئالثسيسأتمت؛تامامإلادييشت

ديفملانموةلَمَحسلجموماعلاسلجملا‹«خويشلاسلجم»وأىاملعلا

Encyclopédie de l'Islam, op. cit., tome II, p.670. (۲۳)

Ibid., p.669. (٢٤۲(

Ennami, op. cit., pp. 104-109. (٢۲(

۹



ءىباخملايفاهتاعامتجادقعتوةّيرسكاذتقو«تناكسلاجملاهذهنأظحالننأ

اونهريينأمهخيراتةيادبذنمنيّيرسلا«نييضابإلاىلعناكو.ةلودلاداهطضالاجت
.ةبئاشاهبوشتالطابضناحوروميظنتلابساسحإىلع

.ةكرحللةيدئاقعلاوةيميظنتلاسسألاءاهعوننمىلوألاسلاجملاهذهتسرأ

ةلحرمءانثأغيصيضابإلاروتسدلاداومنمًاريبكًامسقنأداقتعالايقطنملانمو

يفالإالماكتموًابوتكمرهظيملهسفنروتسدلانأنممغرلاىلعهذهنامتكلا
‹(م۸°۱/ھ۲۳۷)نامُعغيفكلامنبتلصلاةمامإطوقسرثإ«؛يرجهلاثلاثلانرقلا

لضفأضعبنييضابإلاءاملعلاجاتنإءاروناكو.انورقًدتماًايروتسدًالدجراثأيذلا

.ةيروتسدلاوةيعيرشتلاوةيهقفلاوةيبهذملامهلامعأ

ىلإانهريشنءاهبتزيمتوةكرحلاهذهاهتدّدحيتلاةيساسألاءىدابملانيبنمو

:ةماهءىدابمةنالث

رومأللاهتمكاحميفيساسأًادبمكلادتعالاىلعتدكأةيضابإلانألَو

ةيأةمجاهمتضفرء«ىرخأةرابعبو.جورخلاًادبمء‹ىرخأتاعامجلفالح‹تضفرو

اهضّرعتلاحيفالإرخآفرطيأًدضبرحيفلوخدلاوأىرخأةعامج
«دوعقلا»مساب؛نيحلاكلذيف«فورعملاًادبملالباقملاب؛ترقأامك.ءادنعال

.يضابإلابهذملارشنلابلاغ«يرسلاويملسلالمعلاتلّضفو

اونوكينأةطيرش‹نيمئاقلاماكحلاىلعةروثلامدعبةكرحلاتكّسمتءًايناث
نالعإبءايبهذمةكرحلاتمزتلالياقملابو.ةيمالسإلاعئارشلااوعارُينأونيلداع

.هلحمةمامإلالالحإوًدبتسممكاحطاقسإلروهظلاةمامإ

ةديقعلاءاقنىلعةظفاحمللةّماهةلحرمكنامتكلاةلحرمةكرحلاترقأ
.داهطضالاٌدضةكرحلاةمالسو

ءاملعلاَرَقُأ؛نرقفصننمرثكأتّدتمايتلاةبقحلاهذهلالخهنأدقتعيو

يتلا؛عافدلاوءروهظلاىارشلا«نامتكلا:عبرألااهتالاحوأةمامإلالحارمنويضابإلا

روتسدلايفةتباثدعاوقىلإتلّوحتنأثبلتمليتلاونيدلاكلاسمبًاضيأفرعت
.يضابإلا



اذهىلعوء؛نرقفصننمرثكأيميظنتلاويركفلاويدئاقعلاءانبلاةلحرمتّدتما

طابضنالاوطيطختلاوميظنتلابءاهتايادبذنمةيضابإلاةكرحلاتزيمتءوحنلا

ةفاقثلااتمزالناتفصامهو‹لادتعالاوةنورملابكشنودءاضيأتزيمتو

.مويلاىتح

كلتءاملعنيبةزرابةناكميعمتيناكديزنبرباجنأىلإريشنهننابجيو

.اهراشتنايفامك«يدئاقعلااهئانبوةكرحلاميظنتيفًايساسأًارودبعلدقوءةرتفلا

:الئاقهخويشدحأو‹(ص)يبنلاباحصأدحأ؛كلامنبسنأقلعیدلو

.(”«ضرألالهأملعأتاممويلا»

ةّماهةيمالسإةكرح«تافولبقامذنمتحبصأدقةيضابإلاةوعدلاتناك

.ةيبهذملاتاعانقللاهناكمتكرتدقاهعابتأمظعملةيقرعلاوةيلبقلاتاءالولاتناكو

ىرخأًانادلبتلخدلبءةيميمتلاوأةيدزألالئابقلاىلعرصتقتةكرحلادعتملو
ءاملعيديأىلعاومّلعتدقمهسفنأمهءاوناكنيذلا"ملعلاةّلَمَحريشبتلضفب

عاعشاإلاوومنلااذهلزكرمىلإلوحتتنامُعتأدبنيحلاكلذنمو.ةرصبلا

ءىدابمللءالولايففاهجضنتفلبدقتناكةيضابإلاةكرحلانأاميساليبهذملا

.يركفلاءانبلاةلحرملالختدّدحيتلا

يومألاةفيلخلاىلإضابإنبهللادبعباتك.٤
نيكلملادبع

نبهللادبعءةيضابإلاةسردملاميعزهعملدابت«ناورمنبكلملادبعدهعلالخ

ةيمالسإلاةفالخلابةّصاخلئاسمجلاعدقو.ةيركفتاراوحوتالسارم

ةلحرملاهذهزّيمتتو.ةمزألاهذهنمةيضابإلاةكرحلليفسلفلاويبهذملافقوملاو

(٢۲)Enna, op. p.85.۷٦صقاسعمرم(ديعسنبدمحأ)يخامشلااضيأعجار-

.٢۲-٢۲صقياسعجرمقيضابلاتقللةينيراتلا«(دمحمضوع)تافيلخ(۲۷)
‹ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءنامُعةنطلس«فشاكليعامسإةديسلاقيقحت«تابارهلادريسلابات(۲۸)
-٢۳۲صيناثلاءزجلا

۹۹



الناكو.اهفقاومليوقلادوعصلاوةيضابإلاةكرحلاروهظبويركفلاءانبلايفدهجب
.اهسسأوةيمالسإلاةلودللةيلجةيؤركلذنمجرختنأدب

طاقنعبرأ«ىرخأرومأنيبنم«يلياميفضورعملاليوطلاباطخلاشقاني

:ًاضيأمويلاامبرورصعلاكلذيفيمالسإلايركفلاراوحلايفةيسيئر

٥۳/٦-م٤٤٦/ھ۲۳)نامثعةفالخنمفقوملاه

.ةيومألاةلودلاروهظوميكحتلانمفقوملاه

.جراوخلانمفقوملاه

.(قرزألانباعابتأ)"ةقرازألانمفقوملاه

يتلاثادحأللًايحًاحيضوتلمحتضابإنبهّللادبعاهمّدَقييتلاةداهشلاو

.اهرصاع

نافعنبنامشعدهعب؛ٌصنلااذهةيادبيف؛ضابإنبهّللادبعركذُب
درطنافعنبنامثعنأاهنيبنموهيلعنيملسملاذخآم«هريبعتب«ضرعيو

ءارقفلايضارأرداصوةرصبلاوةفوكلايتنيدمنمةيمالسإلاتايصخشلاضعب
هثیدحضابإنبهللادبعيهنيو.هئابرقألهحايأوءارقفلالامبوتيببفارصتو

:يليامك

ةَّنسفلاخوهللالزنأامريغبمكحهنأنامثعلمعنمناكو»
رکبيبأنيحلاصلانيتفيلخلاوهللايبن

:هسقنيومألاةفيلخلاىلإًاهّجوتم«ةمزاحةربنبفيضيرخآناكميفو
نونمّؤملاركنأيذلاناورمنبكلملادبعايكليأينإو»

ىسعيصاعملانملحتسااميفهيلعهانقرافاميفونامثعىلع
كنلمحيالأهاوهوهنيدىلعریستتنأوالفاغهنعالهاجنوکكتنأ

."°”هّللاتايآبدحجتنأنامثعىوهكلملادبعاي

‹(دیعسنبدمحم)يتاهلقلاءًاضيأعجار۳۳۳ص‹يناثلاءزجلارکذقبس‹تابارهلارريسلابانک)۹۲(

.۲۷ص«‹يناثلاءزجلا«لیاسس

.٢۳۲۹ص«قباسعجرميسلابانك(٠۲)
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نمنييضابإلافقوميه«ىلوألا:نيتلأسممامأءانه؛ضابإنبهّللادبعفّقوتيو
وهو.ةيمالسإلاءىدابملاوليبسلانع«ثلاثلاةفيلخلا«؛نامثعفارحتا

ةبسنلاب.اهتيعرشبةيضابإلافرتعتالىتلاةيومألاةلودلانمىضابإلافقوملا

ًامئادًاهجوتم‹عباتيهسفنةيضابإلاةكرحلادئاقنإف؛جراوخلانمنييضابإلافقومل

:الئاقناورمنبكلملادبعىلإ

مهنيديفنولغيمهنأمعزتءجراوخلابضَّرَُتّيلإتبتكو»
:نينمؤملاليبسريغنوعبتيمهنأمعزتوءمالسإلالهأنوقرافيو
هيلعاوركنأنيذلاو.نامثعباحصأمهنإ.مهليبسكليننإو
هللامكحكرتوثدحأنيحهوقرافوةّنسلارييغتنمثدحأام

نيحبلاطيبانبيلعباحصأمهوءهبریصعنيحهوقرافو
هوقرافوءهيلعهورکنأفءهللامكحكرتوصاعلانبورمعمكح

.“”ءهللاباتكنودرشبلامكحلاوّرقينأاوبأوءهيف

:الئاقفيضيو

نسحآاوناکمهنأمهلمعیاروسانلانممهفرعنمملعدقو»
ليبسىفالاتقالمعسانلا

:يليامكهدّدحيضابإنبهللادبعنإف؛جراوخلانمنييضابإلافقوملةيسنلاباأ

نملاّنِإوءادعأمهاداعنملاناةكئالملاوهّللادهشُتاننإ»
.”ءانبولقوانتنسلاأوانيدیأبءءايلوأمهالاو

يفنيخّرؤملانيبلصاحلافالخلافقوملااذهبضابإنبهّللادبعمسحيو

جراوخلاءادعألواحويمالسإلانيدلامیلاعتنعتفرحناةکرحيهوهذه

:اھبمهتاهامم

اوناكدقل.سانلانمهعابتأوقرزألانبانمهّللاىلإربتانإ»

صمعرملا(۲۱)

ص‹قباسلاعمرملا)۳۲(

.٢٤٠۳صعملا(٢۲)

۹۳



اودترامهنكلوءانلرهظاميفمالسإلاىلعاوجرخنيحاوجرخ

.”«مهناميإدعباورفكوهنع

هبتاكسيلو.ةيبهذملاوةيخيراتلاةهجولانمةميظعةيمهأىلعباطخلااذهنإ

اهيفكراشلب«بسحفثادحألاهذهشعيملذإةديعبثادحأنعبتكيًاخرؤم

اذهءوضيفو.ةيضابإلاةكرحلايركفمدحأ«كلذقوفيهو.ةلعافةكراشم

ةفالخلالخءةيبهذملااهرظنةهجوتنبدقةيضابإلاةكرحلاةاوننأودبيباطخلا

يبأنبيلعةفالخاهنكلو١٥۳/٠-م٤٤٠/ه۲۳)نافعنبنامثع

لوحيلععماهتالاجرفلتخادقف؛كلذعمو٤-م٠٥1/ه١۳)بلاط

لجأنمو.اهجئاتنيفةحدافتاقاقشنالقيرطلاحتفتسيتلانيّفصيفميكحتلاةيضق

.ىرخألاةيمالسإلابهاذمللةبسنلابيضابإلاعقوملل«نآلا«ىّدصتننأانبردجيكلذ

يمالسإلايبهذملاقايسلاينةيضابإلا.٠

ميكحتةيضقدعبهعابتأتلكشويلعمامإلابتقّلعتيتلاةعامجلامهةعيشلا

نوکينأيغبنيالف.ةيثاروةفالخبديدشلااهقلعتبةعامجلاهذهتزّيمتدقو.نيمص

هذهلالإةفالخلادوعتنأيغبنيالو.تيبلالهأنم«شيرقنمالإمامإلاةفيلخلا

عضومنوكينأضفرتيهوءيهلإءاهيلإةبسنلابمامإلابصتمو.اهدحوةليبقلا

نعًاموصعمنوكينأبجي«يبنلاكمامإلانإ:يليامكاهفقومدّذحدقو«باختنا

:يبنلاتومدعبةعيشلاتأردقو.هدعبةعيرشلاوةديقعلاةنامألمحلًالهأنوكيلًاطخلا

هنعردصتملهنألءاطخلانعموصعملاديحولاناكًاّيلعنأ»
بجيناككلذلو؛مالسإلالبقمانصألادبعينكيملوءةيصعمةيأ
يفهريغنمًاملعلضفأمامإلانوكينأبجيو.مامإلانوكينأ
نودمامإلانوكیينأءاذإءبجوقف:كلذكيلعناکدقورامز

صععرملا

«ةعبارلاةعبطلا«‹يبارافلا‹؛توريبةييرعلاةْنسلفلافةيدرلاتاعازتلا(نيسح)ةورم(٢۲)

.٩٩٤صلوألاءزجلاء۱
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نأبجيلوسرلاةفيلخنأءةعيشلاكءاوَرقأدقفةقيبلغألاباحصأءةّنسلالهأامأ

هيلعقفاوتنأو«يمالسإلانيدلاميلاعتةاعارملمهيالنأةطيرششيرقنمنوكي

.نيملسملاةيبلغأ

اهلعجيتلاوءفنآةروكذملاةئالثلاطورشلاةّنسلاتضفر«ىرخأةهجنمو

مامإلاةمصعيطرشتبثيامءةّنسللةبسنلابكانهسيلف.يلقعلامهليلدةعيشلا

نوكينأبجيمامإلانإلوقييذلاطرشللةبسنلاباأ.ةيصعمبكتريملهنوكو
ةفالخلاتامهمبمايقللةيفاكتالهّومهيدلنوكتنأيفكيهنإف«هنامزلهُملعأ

ًادبماذإةّنسلالهأضفردقف.هنوراتخينيذلامهدقعلاولحلالهأنوكينأو

لضفأًدبتسممكاحدوجونأمهلةبسنلابتباثلانمفكلذنعًالضفو«باختنالا

.ةمألالحخادةنتفعوقونم

ةيواعمةسايسلايحةوسقءرمألاَءىداباودبأنييسنيخرؤملانأعقاولايف

.ءالبركيفنيسحلالتقمنعلوؤسملاديزيهنباصخشبقلعتياميفٌصاخلكشبو
‹؛ناكامهم«عقاولالوبقنوكيفوس«نيّقشنملابلاطمهاجتءيّنسلافقوملانكلو

ذختَتملةّنسلانأىلإريشننأعهملانمهنأالإ.ةينآرقلاميلاعتلافلاخُتملام

ةلودلاطوقسدعب‹يناثلايرجهلانرقلاعلطمعمالإبهذمکاهنایک

.بهذمكتنوكتوةيضابإلاتأشننأدعبيأ

ةمامإلانوكتنأاوضفرونييعتلاًادبماوضفرمهنأملعننحتف«جراوخللةبسنلاباأ

ًادبمىلع«لباقملايفءاورصأو.ةيهلإنوكتنأوءةيئارويأ«شيرقىلعاركح
طرشلاو.(ايشبحًادبعناكولوىتح»هتليبقوهتقبطنكتامهممامإللرحلاباختنالا

ىقتأمامإلانوكينأبوجووهمهلةبسنلاببصنملااذهلبولطملاىسيئرلا

اهتامازتلالةلودلامارتحامدعوأةينيدلاميلاعتللمامإلامارتحامدعلاحىفاأسانلا

مامإلاعلخنمدبال:ًامزحسانلارثكأاوناكجراوخلاةيمالسإلاةَمَألالايح

۹۷ص‹قياسلاعيمرملا

Gardet (L.), Les Hommes de l'Islam, op. cit., p. 246. (۳۷)

Ibid., p. 209. (۳۸)



:لتقُينايحتتلاهضفرلاحيفزوجيلبكاذنآ

.توملاٌقحتسيءهملظمكحبيعرشريغيأءًاملاظةفيلخنإ»
(...)صاخلاهمسابةطلسلاسراميالمامإلاوأةفيلخلانأكلذ

اهجئاتنىلإاهبيضملاوةينآرقلاميقلاوتالولدملاةيفرحب
-)۳۹(
.«ىوصقلا

جراوخلافقومللثامموهفمامإلاةلأسمنميضابإلافقومللةبسنلابو
.ينمزوهلبءايهلإسيلمامإلابصنمف.ةئارولاونييعتلايأدبمنوضفرينيذلا
ةفالخلاةرتفنمةاحوتسمقباوسىلعفقوملااذهنويضابإلاىنبدقلو

ةفيلخلّوُأةيلوتنأنوريمهو.ًاتباثًايعيرشتًاعجرماهفصوباهيلإاودنتساوةيمالسإلا
مل؛باطخلانبرمع«يناثلاةفيلخلاو؛قيدصلاركبيبأةافودعب

قلعتياميفلوألاهجولاوهاذهو.دقعلاولحلالهأةراشتسابلب«نييعتلابمتت

.باختنالاًادبمب

‹شيرقنمةفيلخلانوكينأيغبنيناكاذإاميأ«يناثلاهجولابقّلعتياميفو

امهنأللب«شيرقنمامهنألمتتملنيلوألانيتفيلخلاةيلوتنأنورينييضابإلانإف

بهاذملاهاجتًاحماستمًافقومنييضابإللنأىلإةراشإلابجبوتتًاريخأو
جراوخلاتاكرحضعبسكعىلعو.ةّئسلالهأٌّصاخلكشبوىرخألاةيمالسإلا
للحشولوبقمىرخألاةيمالسإلابهاذملادارفأنمثراوتلاوجاوزلافءةقرازألالثم
نمىرخألاقرفلاضعبنعنييضابإلاًادبملااذهزيميو.نييضابإلادنع
مهتغايصناَّبِإجراخلانعمهتكرحاوزّيمدقنييضابإلانأعقاولاو.«جراوخلا»
.ىلوألانامتكلاةلحرميفيضابإلابهذمللةضيرعلاطوطخلل

Ibid., p.211. (۳۹)

٦۹



يناثلامسقلا

حبرألاةمامإلاتالاحىلإمامإلاباختنانم:ةمامإلاماظن

ةيركفةسردم«ىرحألابيهلبءةملكللقّيضلاىنعملابةقرفةيضابإلاتسيل

.لالدتسالاوسايقلا؛عامجإلاءةّنسلاءنآرقلا:ةيعيرشترداصمةسمخىلإدنتست

يسايسلاروتسدلاةدعاقويحورلاماهلإلا؛نييضابإلاىدلرداصملاهذهرّفوتو

.بجاواهنإ.يضابإلابهذملادومعيهةمامإلاةلأسمو.ةيعامتجالاةفسلفلاحورو

ًايرظن.ءاوسٌدحىلعالومعنوهباوجلانإ؟ًاَقحضرفةمامإلالهنكلو

سكعىلعءةيضابإلانكلو.عامجإلاوةّئسلاوباتكلايفضرفةمامإلاف:معن

نکيملولوىتحلداعمكاحدوجولاحيفةبجاوةعاطلانأىرت«جراوخلا
:ًابختنمًامامإ

اذإءهريغبوأىروشلاقيرطبءاجءاوس:نيملسملامامإ»

٠٠هنع

نأالإ.ةبجاويهالوةمامإلاةماقإلاذِإةرورضالف«لداعمكاحدجواذإف

ءافيتسادعب«بجيفٌدبتسمىلإمكاحلااذهلّوحتاذإهنإلوقيرخآًادبمكانه

ىارشلاةمامإنالعإوهتعاطنعجورخلاءاملاعنيعبرأعامجإكءةبولطملاطورشلا

.ةبجاوةمامإلاحبصتةلاحلاهذهیفو

بناجنملإاهمسحلاحةيأىلع؛نكميالواجةفيقدةلأسملاهذهیقبتو

:لاقفءةلأسملاهذهايرظن«نييضابإلاءاملعلادحأصخخلدقو.ءاملعلا

تناكدقعلاتبثاذإفءدقعلاتبثينألبقةّنسةمامإلا»
۰)£1۱
.”ءةضيرف

.۱۹۷صيناثلاءزجلاباسعمسيلع)رمعم(٤٠)

ءزجلاء۱۹۸۳ءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوء؛نامعةنطلس؛تفنصملا‹(هللادبعنبدمحأ)يدنكلا

.(يضابإلاروتسدللصّصخميدنكلاباتكنمءزجلااذهنأركذياممو)؛۲۷صشاملا

۹۷



.**”هاضرفناكجاوزلادقعمتاذإفءةَّنسجاوزلا»

اهكلاسموأةمامإلاتالاح.1

:ةعبرألاةينيدلاكلاسملااضيأ«ىمستةمامإللتالاحعبرأنييضابإلاىدل

اهسفنةيضابإلاةكرحلادجتامدنعاهبلمعيونامتكلاةلاحيهىلوألاةلاحلا

‹ىلوألاةرمللءايمسرةلاحلاهذهبفرتعادقهنأودبيو.ةيرسوأعجارتةلاحيف
.ةمامإطوقسةلاحلاهذهتلتامابلاغو.(ه١٦)سادرملالبىبأةروثلشفدعب

ةلاحلاهذهلتسيلو.اهداهطضاوأةطلسلاعمقلضّرعتلابّئجتحيتتيهذٳ

راسحناةلاحلاهذهصئاصخنمنألوقلالفاننمو.مامإالوةرهاظةمامإ

نأالِإ.ًارصحينيدلانأشلاىلعذئدنعرصتقييذلاةكرحلليسايسلاطاشنلا
دلبلاعضوومهعضوةساردلمهنيباميفةلصىلعءاقبلانمءاملعلاعنميالنامتكلا

لصتدقةليوطتاونسامةلاحمودتدقو.ىرخأةلحرمىلإلاقتنالاراظتنايف

.نرقلاىلإ

.نامتكلاةلحرم«ينامُعلاخيراتلايفةرمنمرثكأءةيضابإلاةكرحلاتلخد

دوعسمنبىدنلجلاةمامإ«ىلوألااهتمامإطوقسدعبءىلوألاةرمللءاهتلخددقف

يأءةنسنيعبرأىلاوحكاذنآ؛نامتكلاةلحرمتّذتماو.ه١۳٠و۱۳۲نيب

نامتكلاةلاحىفةكرحلاتشاعثيدحلارصعلايفو.م۷۹۳/ھ۱۷۷یتح

ىصورخلاةمامإنالعإیتح(۱۸۸۱-۱۸٦۱۸)سيقنبنازعةمامإطوقسدعب

۱-۱۹۱۹).۱

عيب»:وهءارشلليفرحلاىنعملاو.ةيحضتلايأءارشلاةلاحيهةيناثلاةلاحلاو

ىوسءارشلامامإسيل‹ىرخأةرابعبو.«ايندلابةرخألاءارشوأةرخألاليبسيفايندلا

لاجرلابردوه(ءارشلا)ةيحضتلابردنأكلذ.ةيحضلاوأةمامإلاقيقحت

.۲۷صععملا)٢٦٤(
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بردب)ًارهاظهللارمأحبصينأدعبالإنوفقوتيالنيذلاو
.**”«كلذلجأنماوتامولوء(روهظلا

ةكرحلانأىهءىلوألا.ةيئانثتسالاةلاحلاهذهبناطبترتوناحرطُتناتيضقكانهو

برحلانالعإىلإ؛لعفلابءيأىارشلاةلحرمىلإلاقتنالارارقذخّتتالةيضابإلا

هذهو.هلامتحانكميالًاروطةريخألاهذهدادبتساغلبيامدنعالإةطلسلاىلع

ينيدلامهبجاومهنميعدتسينيذلاءاملعلارئامضىلعكاذدا؛لقثتفورظلا

.نطولاوةَمَألااياضقبمازتلالايقالخألاو

بجيذإ.هئافيتسانمدبالةلحرملاهذهزايتجالًايساسأًاطرشكانهنأالإ
اونوكينأوءارشلاةلاحىلإلاقتنالاةرورضىلعًاملاعنوعبرأقفّنينأ

نملاحييف؛نکمیالو.ةطلسلاىلعةروثلايفماهسالل؛نیدعتسم

لوسرلانأل؟نوعبرأاذامل.مهنمنيعبرألوبقنودرارقلااذهذاختا«لاوحألا
.باطخلانيرمعددعلااذهلمكأدقو.ًالجرنيعبرأبًابوحصمالإهتلاسربرهجيمل

ًادبمكنويضابإلااهيلإدنتسييتلاةّنسلانمًاءزجحبصأاذهلوسرلارارقو

عجارتلاهنكمياليذلامامإلاهنإ.ءارشلامامإباختنابلصتتءةيناثلاةيضقلاو

اهنإ.توميوأةمامإلاقيقحتىلعرباثينأهيلعبجيو.هتعامجهنعتختولىتح

.نييضابإلاىدلةقلطملاىسايسلاوىنيدلاداهجلاةلاح

ةعيبطبيأت‹*”(رصنلا»ةلاحبًانايحأمجرتتو‹روهظلاةلاحيهوفنلاغلاةلاحلاو

ةمامإلااهيفعضتيتلايهةلاحلاهذهو.ءارشلاونامتكلايّتلاحدعبءلاحلا

يعيبطلاعضولايهو.ةيضابإلانيناوقلاوعئارشلاٌةكرحلااهيفديشتوءارعألا

.ةيضابإلاةكرحلل

لامشةيضابإفلتختو.روهظلامامإىلإءارشلامامإلّوحتيروهظلاةلاحيف

Gardet (L.), Les hommes de l'Islam, op. cit., p.216. )۳٤(
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ةلاحدعب‹؛يضتقتاهنألةطقنلاهذهيفاهنع؛كلذعمءايقيرفإ

بختنيواهسفنمامإلاباختنااهيفداعيةعيبللةديدجمسارمىلإءوجللاىارشلا

.رخأمامإ

ةكرحلاوامدنعاهبلمعيوعافدلاةلاحىهعبارةلاحكانهنإفاريخأو

الامدنعءاضيأعافدلاةلاحتنلعأامّيرو.ةمامإلاودلبللىجراخٌديدهتءةطلسلاىف

.دلبلاةموكحبناجنمةدّدهماهسفنسحتوءةطلسلايفةيضابإلاةكرحلانوكت

.مامإبختنُيعافدلاةلاحنالعإدنعو

ىلإيمري«نامتكلاةلاحاهنيبنمو«تالاحلاهذهليسّسؤملاضرغلانأ؛عقاولاو

رضاحعجرمنودةمألاىقبتالنأىلعصرحتةيضابإلاةكرحلاف.ةمامإلارارمتسا

-ءاملعلا‹نييحورلاونيينيدلاهتداقوبعشلانیبةلصلانوکتءلذكهو.ةمامإ]نود

.نمزلاربعوتالاحلالكيفةمئاد-دقعلاولحلالهأ

ةعيابملاقرطوةمامإلابارم.۲

قفو.*°”نونقويانتاياباوناكواوربصاملانرمأبنودهيةمئأمهنمانلعجوإل
ًارداقءًافيرشًاعاجشءاميكحءًالداعنوكينأمامإلاىلعبجييضابإلاروتسدلا
لدعلابمهمكحينأومهحلاصمومهقوقحىلعرهسلاوسانلانيبةلادعلارشنىلع

ًاليخبالوًادوقحالوًادوسحنوكينأمامإلليغبنيالو.ةينيدلاعئارشلابسحمالا

الوىمعأالوًادعقمالوًاركامنوكيالنأبجيواراّذغالوًارذبمالوًالّجعتمالو

نمناعونءًاقباسانظحالامكءيضابإلايسايسلاريكفتلايف.”مصأوأمكبأ

ىلإو.روهظةمئأىلإ؛تالاقتنالامكحب«نالوحتي؛عافدلامامإوءارشلامامإءةمئالا
هيونتلابجبوتيناتماهناتّصاخكانهءاقباسةروكذملاوةبولطملاطورشلالكبناج
.امهب

ناديميفمهملعأوهنامزلهأىقتأءةماعةدعاقكومامإلانوكينأيغبنيءالوأ

..٢٤۲:ةدجسلاةروس(٤٥)

.١٠ء۳١ء۳۹ص؛رشاعلاءزجلا؛قباسعجرم؛تفنمصملا‹(هللادبعنبدمحأ)يدنكلا)٤٦٤)



«يوقلا»مامإلايأءاملاعًامامإهفصوبفرعُيةفصلاهذهبعّتمتييذلامامإلاو.هقفلا

نألبق-ءاملعلا-دقعلاولحلالهأىلإعوجرلاهمزليهتعيبيفصنكانهسيلو
.امًارارقذْختي

نوعّتمتينيذلل«ذعنيحمجريهنإفءةميقرثكألا«ىلوألاةفصلاقّقحتتملاذإءايناث
دقو.ةمئادهبشراطخأبةددهملاةمامإلانععافدللةبولطمةيركسعتالّؤمب

نأعقاولانكلو.«فيعضلامامإلابهبمامإلااذهفرعينأةقرافملاليبقنمودبي

ءاملعلاىلإيمتنيالهنأوهءيضابإلاقطنملايفءةّقدلاهجوىلعكلذببس

هتعيبصنتانهنمو.دقعلاولحلالهأنيبزرابيحوروأينيدرابتعابعّتمتيالو

تقعلاولحلالهأىلإيأءةمامإللةيعيرشتلاةسّسؤملاىلإعوجرلاةرورضىلع
مأًاينيدرارقلااذهناكأءاوس)ةَمَألاوأةمامإلابقّلعتيرارقيأذخَتينألبق

.(ایسایسماايهقف

زوجيالو«فيعضلامامإلاىلعطرتشتيتلاطورشلالقأنأىلعروتسدلاصني

ْنُأيهءاهنملق

.كلذبرمأيالوءايلاويلويالوءهقافنإبرمايالوءالامضبقيال»
الإكلذبرمأيالومكحبمكحيالوءكلذبرمأيالواشيججرخُيالو
.*”«عرولاوملعلالهأنيملسملاةروشمب

.تباثلاىروشلاًادبملعباتوهولجوحضاوةلأسملاهذهنمنييضابإلافقوم

نإف«بجاوضرفمامإلاىلعنوملسملااهطرشيتلاطورشلانأىلإروتسدلاريشي

.*”هتعاطةيعرلانعتطقسوهتمامإتلازورفكاهكرت

لباقريغنييضابإلاىدلىروشلاًادبمنإفمامإلاةعيبطنعرظنلافرصبو
لحلالهأىلإعوجرلاطورشهتعيبلمحتاليذلايقّنلاوملاعلامامإلاف.زواجتلل

ىلإنيمتنملاةَمئألانإف؛كلذنمسكعلاىلع.مهيلإعوجرلانعينغتسيالءدقعلاو

ىروشلاًادبمقيبطتىلعًاصرحرثكأمهمهنأبنيروهشملاوءاملعلافوفص

.٠۸صعملا(۷)

.١۸۱صعمرملا
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مامإلاىلإ«فاطملاةياهنيفتوعيرارقلانأيفكشالو.مهسلاجمىلإعوجرلاو

ةيسايسلاوةينيدلانوؤشلاةرادإطنيفًايساسأىقبيىروشلاًادبمنكلوءّيوقلا

نأينعيالكلذفءافعضلابنيفوصومةّمئَأدوجونكمأنإف‹لباقملابو.ةمامإلل

ادبم«يوقادبمىلعصرحوتابثبةيساريهف«سكعلاىلعلب«ةفيعض»مهتامامإ

.عامجإلاىلإءوجللاوةكراشملاساسأوهاذهو.ىروشلاىلإعوجرلا

‹يضابإلايسايسلاركفلايفًايزكرمودبيةكراشملاوىروشلاًادبمنإفءاذكهو

صنيثيحيضابإلاروتسدلاكلذصخحخليو.ةيضابإلاةسردملاحورلزيممهنإلب

نأىلع

مأناكًاملاعءرفكاهكرتاذإفءضرفمامإلاىلعىروشلا»
٩1”افدعش

ةمنألاباختناتاءارجإ.٢
يفف:لحارمثالثىلإ؛يضابإلاماظنلايفةمامإلاباختناتاءارجإمسقت

ءامسألوحءاملعلانيبتارواشمءهعلخوأمامإلاةافودعب«يرجتءىلوألاةلحرملا

ةلحرملةددحُمةرتفكانهسيلو.بصنملااذهلاهحيشرتحرتقملاتايصخشلا

نييلبقلاةداقلاضعبلنكميو.فورظلابسحًاتوافتمًانمزقرغتستىتلاتارواشملا

رارقلاىلعريثأتيأءايئدبممهلسيلهنأالإ.ءاملعلاعمتارواشملايفاوكتشينُأ

.مهدحوءاملعلاىلإدوعيوهف«يئاهنلا
ةفلاسلاةبولطملاطورشلالكةدحاوةيصخشيفعمتجتامدنعءةيناثةلحرميفو

‹يساسأطرشك؛لصحينأبجيوءاملعلادحأبناجنمحشرملامّدَقيركذلا

حّشرملاىلعقافتالامتيالو.مهمعدوَلقَألاىلعنيرخآءاملعةّتسةقفاوملىلع

نمىندألاٌدحلاىلعًالصاحنكيملامةعيبلامسارمىلإعبطلابمدقيالو
.(تاوصأةَتسا

باصن«يباختنالاباصنلاادبمهيلإدنتسييذلايعيرشتلاساسألاوهامنكلو

١ı۸صعيعرملا
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ىلعءاقباسانرشأامكءناموقينييضابإلاركفلاوةسردملانإ؟ةّئسلاتاوصألا

نودمتعينويضابإلاناکاذإو.عامجأإلاوةّنسلااهنيبنم؛ةيعيرشترداصمةسمحخ

‹ىتاثلاةفيلخلاليبسهومساملًادانتساكلذفءةّيسلاتاوصألاًادبمىلعمهرارق

ىلعوهومدقينأرمعىلعناكدقف.عامجإللوةّنسللقباطملاباطخلانبرمع

دهعوهباحصأنيبنم")لاجرةتسراتخاف.ةفالخلايفهبقعيلًاحشرم«هتومريرس

مهيلعىلمأو.نيملسمللةفيلخباختنالمايأةئالثبهتافودعبعامتجالارمأبمهيلإ

تاوصألاباصنحبصأفقيباشسلاهذهبجومبو.٩ةقيقدوةلصفمرايتحخاةقيرطرمع

.ةيروتسدلامهدونبدحألبءاتباثادبم«نييضابإلاىدلءةّتسلا
~o

فاكتاوصأةسمخىلعحشرملالوصحنأبلوقيرخآايأركانهنأىلع

ىفلخدتهذهرظنلاةهجونكلو.ةّيسىلإددعلالمكيهتوصنأساسأىلعءةعيبلل

۱.ةيوناثلاةيروتسدلاتالجاسمملاراطإ

ةبولطملاطورشلاوتافصلابمهلكنوعّتمتينيحشرمةّدعميدقتلاحينو

اذإف.دالبلااهبرمتيتلافورظللًاقفونينثانيباوراتخينأءاملعلاىلعبجي

فرعألاوملعألاوهلّضفملاحّشرملانإفيفناشيعيدلبلاوةمامإلاتناك

حشرملانإف«تابارطضاةرتفنازاتجيدلبلاوةمامإلاتناكاذإامُأ.ةعيرشلاوهقفلاب

.يركسعلاتالّمؤمودئاقلاتافصكلمييذلاوهةرتفلاهذهللّضفملا

يضابإلابهذملاةنورمىلعماهليلدامامإملاعريغٍدئاقباختناةيناكمإو

يطارقويثلاماظنلابةمامإلاماظنفصونكميالماهةطقنهذهوءلاذكهو.هحماستو

.ةيويندوأةينمزةعيبطوذءانلرهظيامكءوهلب‹(ينيدلامكحلاماظن)

نوكتنأةرورضىلعنودكؤيدقعلاوٌلحلالهأنإفكلذنعًالضفو
كلذو.ةيرئاشعلاوةيلبقلاتاريثأتلالكنمةررحتموطوغضللةعضاخريغتاباختنالا

ىلعمئاقلارحلاباختتنالاًادبمقيبطتلالخنمةطلسلاىلإحشرملالوصونامضل

نبريبزلاوعنبنمحرلادبعنافعنبنامثع«بلاطيبأنبيلع‹؛صاقويبأنبدعس:مه)۰٥(

.هللاديبعنبةحلطوماوعلا

.۲۹۷صلوألاءزجلا«نياسعمر(نيسح)ةورم
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كلذنألراذتعالاهرايتخامتينُأدعب‹حشرمللّقحيال‹لباقملاب.عامجإلاًادبم

نيبيأ؛نيملسملانيبولب«بسحفءاملعلانيبسيلماسقنالاىلإيدؤيدق
لبىاملعلاةقثبًاريدجدوعيالوًادرمتمرذتعملاحشرملادعيءاهدنع.ىنامُعلابعشلا

.*ًاضيأتوملاهجاويدق

.ةريخألاوةثلاثلاةلحرملامامتإىلإءاملعلالقتنيءةينافلاوىلوألانيتلحرملادعبو

ءاملعلاروضحيفيرجتيتلاةعيبلامامتإلدالبلالهأىلإراتخملاحشرملامّدقتيف

نإفيلافتحاالكشذخَتَتةعيبلاغيصنأنممغرلاىلعو.ةقطنملالئابقر

دحأكسميف.مسقلااهلالخحشرملايدؤيىاتفتساةميقلمحتءاهسفنءةعيبل

نأبجيف««ءارشلامامإ»مّدقملامامإلاناكاذإف.ةعيبلاصنايلاتحشرملاديبءاملعلا

قفوةعيبلاصنىلعلاثميلياميفو.«افيعض»ًامامإربتعاالِإوةعيبلايفكلذنلعي

:(۹٦۱۸)سيقنبنازعمامإلاةعيبجذومن

يضقتالوًامكحذّقنتالوةياردقعتالأطرشىلعكانعيابدقل»

ذافنإىلعكانعيابدقو.مهتروشمونيملسملايارباّءارمأ
تاعمجلاةماقإوتايابجلاضبقوهدودحةماقإوءهّللاماكحأ
ةمولهللايفكذخأتالنأوةثاغإومولظملاةرصنو

.هّللاٌقحهنمذخأتىتحًافيعضيوقلالعجتالنأو؛مئال
ليبسىلعيضمتنآوهللاماكحأهيفذّقنتىتحًاليلذزيزعلاو

.“"”ءهيفكحورينفتوأٌقحلا

اودهعينأيملاسلاهّللادبعملاعلاةسائربءاملعلارّرقامدنعهنأةلالدلاتاذصصقلاىدحإيورت

اوياجأف؟مكمامإنمىاملعلايملاسلالأس(۱۹۱۹-يصورخلادشارنبملاسىلإةمامإلاب

لبءحرفلانمالهيلعًايشغمحّشرملاعقورارقلاهعامسرثأىلعو.يصورخلادشارنبملاس:دحاوتوصب
برضينأهذيمالتدحأنمبلطيملاسلاديمحنبهّللادبعملاعلانكلو.راذتعالالواحورمألالوهنم

.نيملسملاقاقشناىلإيدؤيسكضفرنإ:ًالئاقهباجأ«ببسلانعيصورخلاهلأسامدنعو؛حشرملاقنع

ماعهلتقمىتحةمامإلاىلوتفقفاونأالإيصورخلانمناكامف

Rapport du comité spécial de 'Oman, Assemblée Générale, Nations-Unies, New York, 1964 - (2T)

document A/5846, p. 1965,.39

ةمامإبتكم«قشمدقيلرملالئامملافارحناونعتحتةيبرعلاةغللابًادجريرقتلااذهرشن)
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نأالإبعشلاعيطتسيالوءةطلسلاديلاقممامإلامستيةياهنينو

دقعلاوٌلحلالهألوبقبمامإلايظحىتمهنأىلعءالعفةدعاقلاٌصنتو.هعيطي

ةرضاحلالئابقللسيلءلاثملاليبسىلعف.دعباميفضارتعايألبقيالمهمعدو

ىلعو.ةعيبلاةجيتنىلعضارتعالايفّقحلا«حّشرمىلعءاملعلاعامجإلاحيف
ةيعيرشتلاةطلسلانولّنمينيذلاءاملعلارارقلعوضخلاءاهريغكءلئابقلاهذه

.ايلعلاةيقالخألاو

يفو.اهبًاينمضًالوبقةعيبلامسارمنعلئابقلابايغدعيكلذنعًالضفو
اهعاضخإديدجلامامإلاىلعبجبوتي«لئابقلابناجنمةضراعمةيمايقلاح
مامإلادهعيفلوألاىلعنالاثمةوقلالامعتساىلعانيدلو.ةوقلاب
سيقنبنازعمامإلادهعيف«يناثلاو((١٤١۱-۲١۱دشرمنبرصان

-١۱۸۷(

سيئرلاًاضيأهنإفةلودلاسيئرنوكيمامإلانأىلإةفاضإلاب»
ةّينيدلانيدايملاعيمجهتطلسلمشتوءءيشلكلىعرشلا
.°°”ةّيمالسإلاةعيرشلابسحاهسراميو.ةّيعيرشتلاوةّيسايسلاو

ٌددع«ليلقلبقةروكذملاطورشلاادعكانهف.ةمامإلاوَوبَتناكيالنكميال
مامإلابصتنملهياختناضفرتيهوءكبعلاةمامإلبقتالةيضابإلاف.ةمامإلاعناومنم

:لوقيددصلااذهيفيضابإلاروتسدلاف.نيرخألا

“°فرصتيفيكءهسقنيففرصتلاكلميالنم»

نوضرتعيالءاملعلانإفيحنكلودوسألجريفةمامإلاطورشتعمتجااذإو

:هنولببسبهتعیبىلع

)٤٥(.39Rapport du comité spécial de op. cit., p.

ص«رشاعلاءزجلا‹قباسعجرم؛تتنهملا‹(هللادبعنبدمحأ)يدنكلا(٥٠)
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ناک «دوسأناكولو

:رصاقلاةمامإيفرمألاكلذكو.انزلادلوةمامإلبقتالو

يفزوجتالهتمامإنأللاحلكىلعزوجتاليبصلاةمامإ»
.“”«هرمأكلميالنمماكحألاىلوتيًامامإنوكيفيكفءةالصلا

:يليامرخآصنفيضيو

”يهيقاعي ..ءمهبقاعيو

هذهلوحنيمزاحنويضابإلاىقبيرصاقلاةمامإنولبقينيذلاةعيشللًافالخو

لوبقبقلعتياميفف.تالاحلالكلًامساحًاّصنمّدَقيالروتسدلااذهنأالإ.ةطقنلا
مقيالالثم‹(ةبولطملاطورشللهئافيیتسالاحیف)‹؛هتعيبومامإلانباباختنا

.احضاوًاّصنيضابإلاروتسدلا

ميعزلاومامإلانبا‹؛ناطلسنببرعلببختنا‹ةيروتسدلاةرغثلاهذهببسبو

اذهىدأوماعًامامإ-٠٦٠لوألافيسنبناطلسينطولا
یلعو.ةيضابإلاديلاقتلاقرخىلإكلذكو‹یلالسماظنيٽبتىلإءايلمع‹باختنالا

یفاهراثآواهتایعادتضرعتس(۱۷۳۳-۱۷۱۸)ةليوطةيلهأًابرحنامُعتلخدهرث]
.ةيبرعيلاةلودللسركملاثلاثلالصفلا

مامإلاعلخةيناكمإء٥
:هَّنأىلعيروتسدلاًادبملاصني

علختنأةيعرللالوءثدحريغبهسفنعلخينأمامإللسيل»
5ثدحریغياهمامإ

.ه۷و۲۳صصاضيأعجار١١صعمملا
يموقلاثارتلاةرازو«نامعةنطلسمالارابللعمابعلاةمقلافشل«(ديعسنبناحرس)يوكزألا(۷٥)
.١١۱صء١۱۹۷تاساردلاراد«؛يبظوبأ«يسيقلابيسحديجملادبعقيقحتءةفاقثلاو
صءزجلا‹قباسعجرم«تفنعملا«(هللادبعنبدمحأ)يدنكلا(۸٥)

.٢۲۲۹صعمرملا)۹٥(
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مارتحاويسايسلارارقتسالاةرتفيفف.عامجإلاوىروشلاىلإليحيًادبملااذهنإ

ةرابعيو.ءاملعلاعامجإدعاوقلًاقبطالإمامإلاعلخيرجيالءةيضابإلاعئارشلا

.عامجإلاوههتمامإومامإلاةيعرشلديحولاردصملانإف«ىرخأ

مكبلاوىمعلاوممصلاك«؛يدسجزجعبباصيامدنعءيثدبمهبصنممامإلادقفيو
.ءاملعلانيبتارواشملرمألاعضخينأبجيلبءافشعتهعلخمتيالو.ةخوخيشلاو

نعدعيالهنإفءهماهمءابعأبمايقلانعهقيعيالزجعلانأءالؤهرقاذإف
ةقفاوموءرصبلاوعمسلافعضبمامإلاةباصإلاحيفنقييضابإلاروتسدلاو

ةيلمعلاةمامإلاماهميفلجرهدعاسينأ«بصنملايفهئاقبىلعءاملعلا

/ه۸٠۲)ديمحنبرمتسينأعساتلانرقلايفءررقتاذكهو.)ةيذيفنتلاو

.هتخوخيشنممغرلاىلعةمامإلايف(م٢۲۲/٤۸-م٤

وهمامإلانألسيلءةيضابإلاةيرظنلايفةغلابةيمهأمامإلاعلخةلأسمبستكتو

يفهلثمييذلايقالخألاويحورلاوينيدلارودلاةيمهأللببسحفةلودلاسيئر

ناكءانهنمو.هتمامإوعمتجملاىلعناسكعنيزجعوأفعضّيأو.عمتجملا

.ةلأسملاهذهلايحءاملعللمراصلافقوملا

يفةينيدلاميلاعتللمامإلامارتحامدعلاحيفهنأىلعروتسدلاصنيءاذكهو
:بنذلابهرارقإوكلذنعهدرىلعلمعلاءاملعلاىلعبجيف«يلمعلاهكولس

ملوَرصأنإو(...)مهعمهتيالووهتمامإىلإعجرباتنإف»
ةبوتلاضفرنإف.هلزعنيملسمللناكءكلذهثدحنمبتي
همدمهللحءلازتعالاو

ةيعرشلارداصمىلإيأ؛عامجإلاىلإةدوعلاءةّقدلاهجوىلعيهةبوتلاو
ردقبةلءاسملاىلعولعتوةناصحمامإلاةطلسدادزتاذكهو.ةيسايسلاوةيدئاقملا

.ةيمالسإلاميقلاوروتسدلابًامزتلمنوكيام

.۲۲۰صعمرملا

.٢٤۲۳و۲۲۳صعملا

.٢٠۲صعملا
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ثلاثلامسقلا

ةمامإلاتاسسؤم

؛يديلقتلايخيراتلاةلودلاموهفموهلوألا.نازيمتمناموهفمامومعةلودلل

ةيادبعمترهظمکيروتسدلاويقوقحلاىنعملابةثيدحلاةلودلاموهفموه«يناثلاو

.نيموهفملانمءايئانثتساءذخأتةمامإلاةلودةيضابإلاةلودلا.رشعسداسلانرقلا

نيناوقوأةيروتسدصوصنبجومبالثملمعتالاهتاسّسؤمنأنممغرلاىلعف
هبشلبةيديلقتفارعأوةيروتسددعاوقلًاقبطلمعتوموقت«كلذعم«اهنإفةيوتكم
ربع‹يهامكءةسّسؤملاهذهتنمضدقلوءاهقارتخاوأاهزواجتنكميالةسّدقم

بعشلانيبنواعتوماجسناتاقالعتنمضامك«يعامتجالانمألاورارقتسالا«نورق

ةمامإلاماظنماود«تاسّسؤملاهذه«؛تنمضدقفكلذنمرثكأو.هماكحو

.ماعفلانمرثكألهرارمتساو

سلجملاوءاملعلا.١

يهو««دقعلاوٌلحلالهأ»ةسّسؤميهءةيساسأةسّسؤمىلإةمامإلاماظندنتسي

يبهذملاويقوقحلاعجرملاوايلعلاةيعيرشتلاةطلسلانولّتمينييضابإءاملعنمةنوكم

لكةرادإنعنولوؤسملامهوءهعلخوأمامإلاباختنامتيمهفارشإتحتف.يسايسلاو

.هنعفارحنالامدعىلعنورهسيوىروشلاًادبمقيبطتىلعنوفرشيوءةمامإلانوؤش

‹نيفورعملاءارعشلاضعبجرخمهنيبنمو«نوملعملاونوخّرؤملاوةاضقلاءاضيأ«مهو
.هريمضوعمتجملليقالخألاويحورلاعجرملامهنإفاريخأو.نييروثلاةداقلاو

بتارتالالغمةعيشلا)«ىرخألاقرفللًافالخهنأىلإريشننأةيمهألانمو

ءيضتقتملاعلاةفصبفارتعالانإفاذكهو.ءاملعلانيبًادنحمجدتوأًايلكيه

ذيملتناكهنأضرتفياموهوءهقفلابةديجةفرعمصخشلاىدلنوكتنأءةّئاع

.ةنيعمسرادمنموأ‹مهبفرتعمنيرخآءاملع

سلجملااذهدارفأددعلصيو)«ىروشسلجمهتطلسةسرامميفمامإلادعاسي

اذهعمتجيو«نوراشتسموأءارزوامِإهؤاضعأومامإلاهسئري‹(ًايرقتًاوضع١٠ىلإ
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مامإلايضقيالو.رهشلكةّرمًانايحأوعوبسألكةرمًانايحأ.موزللادنعسلجملا

ةداقدحأ)«يثراحلاحلاصخيشلافصوو.ىروشلاسلجميأرذخأيملامًارمأ

تارارقلاذخؤتو.ةيراشتسالاةيطارقميدلاهنأبطمنلااذه‹(١١۱۹ةروُث

.ةيرثكلاب

رئاشعلاءاسؤروةالولاوىروشلاسلجمءاضعأمضييذلاماعلاسلجملاكانهو

سلجملااذهسرادتيو«هداقعتاةرورضمامإلاىريامنيحسلجملااذهدقعنيو
ريشتسينأدعبالإذخؤتالفةماهلاتارارقلااأ.مامإلاهيلعاهضرعييتلاعيضاوملا

تارارقلايفةيلوؤسملابكرتشيبعشلانإفاذكهو.اهبمهلئابقلئابقلاءاسؤر
)14(۔

۰هتداقعم

ةالولا٢

ةالولااَمَأ.رئاشعلاءاسؤروةالولاةطساوبدالبلايفمكحلاةّقدريديمامإلانإ

هتقطنمناكسنإفيلاولاىَمسُيامدنعو.ىروشلاسلجمةروشمبمامإلامهيمسيف

.”هنوضفريوأهتيمستىلعنوقفاوي

ضفرلانوكينأةطيرشمهيلعنيعييذلايلاولاضفرةقطنملاناكسليحيمعن
ىلعةالولانييعتيرجيو.ىروشلاسلجملومامإللةعنقموةبسانمبابسأبًاللعم
ناكسلايحهبجاوويلاولاتايلوؤسمنيبقّفوتتامازتلالاهذهو.مامإلاةعيبطمن
«صنتتامازتلالاهذهو.ىرخألاةهجلانممامإلاتايلوؤسموءةهجنمهتقطنم

ىلإونطاومللقوقحدوجوىلإحوضوبريشتو«نوناقلللداعلاقيبطتلاىلعءاضيأ
ظافحلاةرورض

Rapport du comité spécial de (عامجإلابذخۇتتارارقلانإفريرقتلانميبرعلاصنلاقفو)

l'Oman, op. cit., p.40.

Ibidem.
65)

Ibid.
(15)

دشرمنبرصانيلاولادهعيفةنطابلايلاو‹نسحلايبأةعيبلرصتخمجذومتيليامین)٦1(
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ًايراشتساًاسلجمفلؤيو.لئابقءاسؤروءاملعونييلحمءاهجوبيلاولاطاحُيو

يفًادئارًارودبعلتةعامجلاهذهف؛كلذعمو.هلةيمسرةفصالنكلوءًايديلقت

يفةموكحلا؛لاوحألامظعميفکعاستيهوةيرقلاوُةقمطنملانوؤشةرادإ

ريبكٌدحىلإهيبشوهو.لقتسم«يراشتساسلجم»دجويةقطنملكيفف

لئابقءاسؤروءاهجونمفلۇمسلجملااذهو.مامإلاصخشبطبترملاسلجملاب

سلجملااذهةمهمو.ةعامجللًايعرشًالثممدعينأنكميوةيلحملاةطلسلانولّتمي

ةطلسبء؛تالاحلاضعبيفنأنكميوامهتامهميفيضاقلاويلاولاةدعاسم

ةاصقلا.٢

نميسّسؤم«عجرم»وهءىرخألاةيمالسإلانادلبلايفامكنامُعيف«؛يضاقلا

يفرماتنأ(...)اهلوحاموةنطابلانمىولةيرقىلعكتيلودقينإنسحلااباايا»
مهّينغ؛مهريبكومهريفص؛مهّرحومهدبع؛مهرضاحومهيداب؛نادلبلاوىرقلاهذه

باتكبمهيفلمعتنأوءفوخملاركنملانعمهاهنتو.تورعملاولدعلاب.مهريقفو.
ةداقلاةريسو؛نيدتهملاةمئألاراثآو,نيمألايبنلاةّنسمهيفييحتوءنيبتسملاهللا
باتكلامهثرواوىوقتلاىلإسانلاةداقوىدهلارانمهللامهلعجنيذلانيصلخملا

كلذيفكذخاتالوءهيفيداعتوهّللابيلاوتنأوءةَّنجلاقيرطىلإنوعديةّنسلاو
ةّدشلاطلختنأوءمثآمرجملذعالومثالةمولهّللابفختالوءةمحرالوةفأر

هّقحءىرمالكلترعتنأو.نينمّؤملانمكعبتنملكحانجضفختنأو.نيللاب
نيذللريخكلذ,ليبسلانباونيكسملاوءهّقحىبرقلااذيتؤتوالماكهايإهيفوتو

نماهلهأيفاهلعجتوءاهقحبمهئاينغأنممهتاكزضبقتنأو.هللاهجونوديري
وأءايحنمكيلإءيجملايفرّصقيءارقفلانمًاريثكنإف(...).مهئافعضومهئارقف

هّللاتعطأام.كتيصعممهيلعترجهوكتعاطىرقلالهأتمزلأو(...).فقعض

ريغىلإتقلاخنإف.كيلإاذهيدهعيفكيلعهتطرشامبتمقو٠:مهيفهلوسرو

.«كلاموكسفنيفهبذوخاملاتنوكنمناثيربنيملسملالامواناف.هبكتدرأام
‹مهتعيبوةالولانعرثكألیصافتلجأنمص«يناشلاءزجلا‹«قباسعمر‹(هللادبع)يملاسلا

‹قباسعجرم‹تابارهلادريسلا:ًاضيأرظنأو١۷٠صنشاعلاءزجلا؛قباسعمم؛يدنكلانظن

.١۱۸صيناثلاءزجلا



نمو.صاخلافتحاوأةعيبنودمامإلابناجنمةاضقلانييعتمتي.ىلوألاةجردلا
نكلو.ًايضاقنالفوأنالفبمامإلابةطيحملاءاملعلانمةعامجيصوتنألمتحملا

نمًابلاغنوذخؤيةاضقلانأل؟اذامل.حضاولالقتسابناعّتمتي‹(هداهتجاو)‹يضاقلا

عوجرلاىقبيو.ةلقتسمةيئاضقوةيعيرشتتاطلسبنوعّتمتينيذلاءاملعلافوفصنيب

.ةصاخلاةيمهألاتاذاياضقلايفنوكيكلذنكلوءابجاوديكأتلابمامإلاىلإ

رظنتدارفألانيبتاقالعلاف.يضاقلاومامإلانيبيبسنةيئاضقلاةيحالصلاعيزوتو

عيطتسيو.مامإلاصاصتخانميهفلئابقلانيبتافالخلاامأقاضقلابناجنم

.`مامإلاةققاومبالإتينأنكميالذيفنتلانكلو«توملابمكحلاةاضقلا

قيبطتلاوةهازنلاولالقتسالاوهءهيلإةراشإلافاطملاةياهنىفامو

ىوكشميدقتيءادبملااذهقفوءّقحلانطاومللف.نوناقلامامأةاواسملاًادبملمزاحلا

يودبلاةّصقو.امفالخيفتبللءاضقلامامألوثملاىلعهماغرإوهسفنمامإلادض

يفتبللءاضقلامامألوثملاىلع(١١۱۹-۹٠۹٠)يليلخلامامإلاربجأيذلا
هذهلعفحبريودبلانأاميسالةلالدتاذلمجلاةلأسمبقّلعتملافالخلا

.ىوعدلا

:لخّدللةيسيئررداصمةثالثنمةمامإلاةنيزخىذغتت

هكاوفلاورومتلاكءةينامُعلاتاجتنملاتارداصىلعموسرلاوهلوألاردصملا

.سرافوايقيرفإودنهلانمتادراولاىلعةيراجتلاموسرلاكلذكو.ةيشاملاوكامسألاو

صنيتلاةسمخلاةيساسألاضورفلاىدحإيهيتلاةاكزلاوهيناثلاردصملا

هوجولادحأةاكزلاتناكاذإو.اعرشةضورفملاةّقّدَصلاىهونآرقلااهيلع

بلطم‹نييضابأإلایدليكليضرفلااذهفةيعامتجالامالسإلاةفسلفلةيساسألا

Rapport du comité spécial de l'Oman, op. cit., p.40. )۷٦(

Gardet (L.), Les Hommes de l'Islam, op. cit., p.48. (1۸)
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.ءاملعلاىلإةاكزلالاومأةرادإنسحىلعفارشإلالكويوةيعامتجاةاواسم

تايلقألاونيملسملاريغراجتلاىلع«ضرفت»ةبيرضوه«ثلاثلاردصمللا
نوسرامينيذلابناجألاراجتلالايحزيمتملايلاملاريبدتلااذهو.ةينامُملاريغ

نأرابتعاىلعوهسكعلانإلبةيزييمتةعزنديلوسيلنامُعيفمهتراجت
ةرمو.راجتلاءالؤهنادلبيفنوينامُملااهعفدييتلاموسرلارادقمللداعمهرادقم

يفامهروضحيراجتلانوناقلايفنارضاحةاواسملاوةلادعلايأدبمنإف«ىرخأ

.ةينامُعلاةفاقثلا

اميسالوءةيلخادلاةيلهألابورحلانممامإلااهبيأييتلاةمينغلاكانهاريخأو

.لاومألاهذهنعديحولالوؤسملاوهمامإلاو.ةضراعملالئابقلاًدضبورحلانم

ةعيلطىفءايئدبموهوهسفنمامإلاتايحالصنمفتاقفنلاىلعفارشإلااأ

لهُةروشمذخأنودءًايفيكًافرصتاهبفرصتلاعيطتسيالمامإلانكلو.هتامامتها

ةماعلاةيكلملاهنأيأ«لاملاتيبىلإدوعيلاملااذهنأامبوكقعلاوٌلحلا

ةباقرلعوضخلانودهبفرصتلاعيطتسيالمامإلانإفهلماكببعشلل‹نيملسملل

ةيصعمدعيةماعلاةحلصملاجراخءلاومألاهذهلرربمريغلامعتسالكو.ةقيقد

.كلذكهفصوبةعيرشلابناجنمبقاعيو

شيجلا.٠

ضفردقف.ركذلابريدجةمامإلاماظنيفشيجلارودليضابإلارّوصتلا

اهتمهمةمامإلازواجتتنأةيشخفرتحمشيجدوجوماودلاىلع«نويضابإلا
نامُعنأنممغرلاىلعو.ًدبتسممكاحىلإبختنملامامإلالوحتينأوءةيديلقتلا

ةظفاحملاًامئاداولواحنييضابإلانإفءاهخيراتلالخةرركتمتاءادتعاعضومتناك
يفىروشلاهيذْغُتيذلالادتعالاًادبمةيعهأانهنمو.ةمامإلليملسلاعباطلاىلع

يفمهاسي؛يساسألاىروشلاًادبمهوجونمرخآماههجورهظيانهو.مهماظن

.يضابإلاماظنللةيطارقميدلاميقلانامض

يفماهسإلا«برحلابّتجتنكميملاذإءةينامُعلالئابقلانمبلطينأمامإللو
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اذكهو.يجراخناودعبمأيلخادرطخبرمألاقلعتءاوسءةمامإلانععافدلا

مامإلاتاءادنةيبلتو.لئابقلاءانبأنيبنمنيدئجملاونيعّوطتملانمشيجبع

يضابإلاروتسدلاٌضنيو.هسفنتقولايفينيدضرفوينطوبجاوشيجللدئاقك
هنأىلع

(هایاعريأمهيلعف,قحلابماقومامإللةمامإلاتتبثاذإ»

.”ءمهرصنتسااذإهترصنواذإهتباجإ

نأوهاياعرىلعضرفمامإلاةعاطنأىلعهسفنروتسدلاصني«ىرخأةداميفو
نمةريبكبكرمامإلاىصعنم

ةيجراخلاتاقالعلا.١

لوألانرقلانميناثلافصنلايفيضابإلاروتسدلايفغيصيبهذمًادبمكانه

ةمامإلامرتحتنأيضتقيوهو.ةمامإللةيجراخلاةسايسلاحوضوبدّدحُي«يرجهلا

ملامرخآفرطٌدضبرحالوموجهالف:جورخلاًادبمضنفرتولادتعالاًادبم

.موجهللةمامإلاضِرَعَتَت
:ةيساسأداعيأةثالثىلعءاهخيراتةليطةمامإللةيجراخلاةسايسلاتلمعدقو

نيدعبلانيبطبرلانكميو.يراجتلاويسايسلا:نادعبلاو«يبهذملا-ينيدلادعبلا

نم؛جيلخلانادلبعمةينامُعلاةيسايسلاتاقالعلانأايديلقتدجناننأل؛نيريخألا

ةيراجتلاحلاصمللءةيسيئرةروصبءةروذنمتئاكىرخأةهجنمدنهلاوةهج
.ةيداصتقالاو

قرشعمتاقالعلايفًاروضحرثكأوديهنإف«يدئاقعلادعبللةبسنلاباأ

عمتاقالعلانعًابئاغسيلهنكلو«اينازنتورابجنزةقطنمعمٌصخألاىلعوءايقيرفإ
هذهيفةيضابإتاعمجتدوجولضفبرئازجلاعمامهسالو«ايقيرفإلامشنادلب
.نادلبلا

.۷١٠ص«رشاعلاءزجلا؛قباسعجرم«تفنصملا(هللادبعنبدمحأ)يدنكلا(1۹)
۱۷۸ص«يئاثلاءزجلاقباسعجرم؛تابارجعلادريسلااضيأعجار؛١١١صءباسلاعملا(٠۷)
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ًايسايسوًايخيراتًادادتماةبسنلابدعينأايقيرفإقرشلنکمی‹لعفلابو

طقسمةنطلسلسركملالصفلايفىرنسامك)ءةقطنملاهذهف.ًاينطولبءايبهذمو

ةبراعيلادهعذنمنامُغتاطلسلةرشابملاةدايسلاتحتتعقو«‹(رابجنزو

؛نيحلاكلذذنمءةرشابمءاملعلافرشأدقو.رشععباسلانرقلاطساوأ

ةكرحلانمًأرجتيالًاءزجتّدعيتلاةقطنملاهذهيفةيضابإلاتاعمجتلاىلع

.ةيضابإلا

يفاقثلاويبهذملادادتمالاًاضيألّتمتاهنإفءايقيرفإلامشةيضابإىلإاندعاذإو

.يفارغجلالماعلاببسبًايبسنةدودحمنامحمباهتلصنأالإةيضابإلل

‹نيدلبلاءاملعنيبتالسارملالضفبلاصتالااذهىلعةظفاحملاتّمَتكلذعمو

زكرملامهرظنيفءلّتمتتلظيتلانامُعىلإايقيرفإلامشءاملعتارايزوأ

بتكينأنامتىفديدجمامإباختناىدل«فولأملانمهنأامك.ىوزنةقطنم

مامإلابمهفيرعتوةمامإلاعضوبمهمالعإلايقيرفإلامشيفمهناوخإىلإنوينامُلا
.ديدجلا

ةديدجةيجيتارتساوةيسايسلماوعتضرف«ثيدحلاخيراتلاةيادبعمو

نمتوافتملاردقلاتاذتاعارصلاكءةيجراخلانامُعةسايسىلعاهسفن

.ًاقحالنييناطيربلاوًالوأنييدنلوهلاونييلاغتربلا:ةيبرغلاىوقلاعمةرشابملا
نورقلالالخىنامُملاخيراتلاعبطايناطيربعمعارصلانأبلوقلاىلإةجاحالو

.ةريخألاةثالثلا

دقفسرفلاعمًاديدحتوءىرخألاةيميلقإلاتاقالعللةبسنلاباأ
عارصلاذخأنيحيف«يسايسلاىوتسملاىلعابلاغسرفلاعمتاعارصلاترصحنا

.اجودزمًايسايسوايبهذمادعبنييياقولاعم

ىوقلاعمنواعتلانموهنييضابإلاىدلتباثلاًادبملاناكءةماعةروصب
نأنورينويضابإلاءاملعلاف.نيملسملاريغنمنيدعاسمىلإءوجللامدعوةيبنجألا

At



لعفاذإو.مهذوفنلوبقوأهتمامإيفنيملسملاريغىلإءوجللايفّقحلامامإللسيل

.٩””لاتقلاىتحولزعلاٌقحتساالإو«بوتي»نأهيلعف«كلذ

ةمامإلا«يضابإلايسايسلاماظنلاعبطتيتلاةيساسألاراكفألاوءىدابملايهكلت

لمعلااذهنمةيلاتلالوصفلايفينامُملاخيراتلاةساردانلحيتتسو.ةدارفلابهّدمتو

.اهتاسسۇؤموةمامإلاةطلسلمعةعيبطىلعفوقولا

.۲۱۹ص‹رشاعلاءزجلاعجرم؛«تفنعملا‹(هللادبعنبدمحأ)يدنكلا)۷۱(
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يناثلالصفلا

(۵۰۰٥٠.١٥٠٠)ةيلاغتربلاةبقحلا

ىلوألاةيرامعتسالاةلحرملا

ةقطنمونامُعلةبسنلابرشععباسلاورشعسماخلانينرقلانيبةدتمملاةرتفلالنت

يراجتلاويجيتارتسالاعقوملاف.لماكهبشبايغروطلب«رادحناروطاهلكجيلخلا
سفانتلاوتافاشتكالارصعيف«؛ببستءاهراهدزاواهحاجننامُعلبلجيذلازيمملا

يفءاهسفنةمامإلاتدجوثيحبءةيبوروألاعامطألامامأاهفعضيف«يلودلايراجلا

١١٠٠ماعذنماهتوقتدققيتلاةمامإلاف.ةرماضوةفيعضءةليوطللحتةريسمباقعأ

يفاهنايكةداعتسالواحتتناكءةطلسلاىلعمهبقاعتوناهبنينبكولمءيجمعم

عمو.جيلخلاةقطنمىلإنييلاغتربلاةازغلاةعيلطتلصوامدنعدالبلانمةدودحمةقطنم

ةبقحيفاهلاخدإودالبلاىلعمهترطيسضرفنعمهّدصدحأعطتسيملةمامإلابايغ

ةيرامعتسالالالغتسالاةلحرمتأدبدقلف.ةليوطيداصتقاوىسايسءاوطناورادحنا

نأةنس١١٠ةبارقلالخىلعنيبولغملاىلعبتكوةقطنملل

.ةقطنملاىلعنييوروألانيرمعتسملاعارص«نيزجاعءاودهشي

لوألامسقلا
ةيخيرات0

قیرط:نييسيئرنيقيرطةميدقلاروصعلاذنم؛تمسردقفرشلاةراجتتناك

AY



تحتعقاوامهالكو«(ىربكلاةيروس)ماشلاوجيلخلاقيرطورصمورمحألارحبلا

ناكو.طسوتملاضوحورمحألارحبلاوجيلخلايفءةينميوةينامع‹ةيبرعلاةدايس
.نيلماکتمونییزاوتم؛كاذنآ«ءامهارود

طيسولاءةميدقلاةراجتللةسيئرلاقالطنالاطاقنىدحإيهوتناكو

.يرحبلااهلوطسألضفببرغلاوقرشلانيبهتامدخىلإءوجللانمرفماليذلا

.كارتألامّدَقتمامأامهسالعجارتلايفراكتحالااذهادبىطسولانورقلالالخو

يخيراتلاويراجتلارودلارسحنا"٤٠٤١ماعةينيطنطسقلاءالؤهلتحاامدنعو

.دنهلايفةّصاخو«قرشلايفمهتازايتماومهعقاومءايئاهناورسخدقف.ةيقدنبلاراجتل

فاشكتسالاتالحروتافاشتكالاحاجنعموءرشعسداسلانرقلاعلطميفو

ىلإ-ابوروأىفةردانًافانصأتناكو-تاراهبلاوريرحلاةراجتتلقتناءةيلاغتربلا

.رخآًاقيرطديدجلاةيلودلاةراجتلاخيراتذخأو‹نييلاغتربلانيحالملايديأ

.جيلخلاةقطنمىلعًارثأكرتينأنودةيملاعلاةراجتللديدجلاراسملاضميملو

نييلاغتربلاطاشنببسبةلءاسملاطاسبىلعةيناملاوةينميلاةدايسلاحرطديعأدقف

لالخاهيلعاورطيسويديأنمةيميلقإلاةراجتلااوعزتنانأاوثبلامنيذلا
لّلستلانماوناعدقنوكينأءًاذإبجعالف.ماعيتئامنمبرقيام

اهلزنأىتلاةبرضلااياحضلوأاوناكدقف.ةرمتسملاوةريرملاةاناعملاهذهيلاغتربلا

.مهتدايسومهتيرحبوةيراجتلامهحلاصمبs0(لع(Gamaاماجيدوکسا

ديعتسننأءاهريثأتوةيلاغتربلاةرطيسلاعوضومىلإقرطتلالبقءانبردجيهنأالإ
.ةيداصتقالا-ةيفارغجلاتايطعملاو«يلاغتربلالخدتلاهنمضرّوطتيذلاقايسلا

دعبجيلخلالخدمىلع‹١٠۳٠ماعترّمُغةريغصةريزجيهو«ةيناثلا»زمرهنإ
ةريزجىلعةعقاولاةميدقلازمرهةلودلرشعيناثلانرقلايفلوغملاةازغلاةدابإ

نيبةيملاعلاةراجتلايفاهرودلضفبةرهدزمكاذناتناكهذهزمرهنإ-ةرواجم

.4صلوألاءزجلا١۹۷٠ةحودلاطقةموكحةمجرت؛عيلضلاليلد.ج)رميرول(۱)

.١٤٥۱صعم(ب.س)زلیام(۲)
.١٤۱صناسعمس(ٿ0نوسليو(۳)
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يلكلامادعنالاوةدودحملاةريزجلاهذهةحاسمنممغرلاىلعو.*”برغلاوقرشلا

رشعسماخلانرقلايفاهناكسددعغلبدقفءاهيفءاملاوراضخلاكةيتايحلادراوملل

اهطاشتناكو.رصعلاكلذيفريبكمقروهو‹(برعوسرفنم)ةمسنفلأ٠
مادرتسمأوندنلطاشننمًامجحربكأزيلكنإنوّصتخملوقيامككاذنآيراجتلا

ةيراجتلاةيممهألانعةركفنيوكتبحمستةماعلاةنراقملاهذهو.امهجوأيفىتح

.زمرهةريزجلةيجيتارتسالاو

رينتحتاهخيراتنمًابرطضمًارصعكاذنآ؛نامعتشاع؛كلذلةيزاومةروصبو

.ةيبنجألاتاوزغلاوىضوفلابدالبلاىلعتمكحيتلانييناهبنلاةلالس

نَودُيملىطسولانورقلايفنامعخيراتنأ؛كلذنعًالضفظحالننأبجيو

يملاسللتايعاقصتلثمءاهيلإعجرييتلاةيسيئرلارداصملاو.طققيقدلكشب
نمو.ايفاكًاحيضوترصعلاكلذثادحأحضوتاليوكزأللةّمْفلافتوأ

ىلإىّدأدق«نمزلاكلذءاملعىلعضرفيذلاداهطضالانأضرتفننأيقطنملا

تمص

ىلعاولوتسانيذلاناهبنينبكولملةعضاخءةرتفلاهذهلالخءنامُغتناك

ىتحءتالبلانمريبكمسقىلعاهباوظفتحاوم١١٠٠ماعنييمامإلانمةطلسلا
ةلالسلاهذهدهعنأضرتفيوماعيبرعيلادشرمنبرصانمامإلاباختنا

نوينامُعلانوخّرؤملافصودقو.ةنسةئامسمخنمبرقيامماددقناهينينبنم

اهيفاوناعءاملعلانأرابتعاىلعمهدلبخيراتنمةملظمةلحرماهنأبةرتفلاهذه
كلذك.ةيوبرتلاوةينيدلاتاطاشنلاىلعقّيضوبتكلاتقرحأفءافيخمًاداهطضا

نوينامُملاضرعتدقو.ةلماكلاىضوفلاترشتناوةيضابإلاعئارشلاونيناوقلاتيفلأ

لئابقلاضعبمغرأامم‹يضارألاوتاكلتمملاتردوصوعمقلانمةديدعلاكشأل

ء٤6۹۷ةيرصملا-ولجغألاةبتكمءةرهاقلايملاعيلضلاےنةيسايسلاتارايتلا(حالص)داقعلا(٤)
.۱۰ص

.١۱۱صقیاسعمر(ت.آ)نوسلیو(٥)

-١٤٠۱صقیاسعم(ب.س)زلیام(٦)
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نأثبليملعضولااذهنكلو.امامتاهنمبرهلاوأدالبلالخادىلإلاقتنالاىلع

.نييناهبنلاةطلسدضةديازتمةئبعتزرفأ

مامإلاباختنابءيشلاضعبرمألااهلماقتسامثالوأةضراعملاهذهتلشف

يفنييناهبنلاكولملاةميزهمغرو-١٠١٤٠ةرتفيفكلامنبيراوحلا

تزكرتذإ؛امامتراصتنالاىلإةضراعملاهذهلّصوتتملنامُعةقطنم

ةافودعبو.مهتمصاعاهولعجيتلاالهبلوحنيبحستملانييناهبتلاكولملاةمواقم

‹م٥٤٤١ماع«ةيعرشلاةظقيلاهباطبترمهمسايقبيذلايلعنبكلاممامإلا

‹(١١٤٠۱-١٤٤٠)سیمخنبنسحلاويأ:ةَمُثَأةّدعباختنانامُعتعاطتسا

دمحمنبدمحأو«فيرشلارمعًاريخأو-١١٤٠باطخلانبرمع

.أديجةفورعمريغةينمزلامهتمامإتارتفتيقبنيذلامهو؛نسحلاوبأو

ىلعاوردقيمليدمحيلاةليبقىلإنيمتنملانيريخألاةعبرألاةمئألاءالؤهنأديب

يفاوحجنمهنأالإ.رارقتسالاةداعتساونامُعديحوتةداعإوةدرمتملالئابقلاعاضحإ
ملو.ةيعرشلاةدوعةيادبىلعةظفاحملاوةيناهبنلاةرتفلارارضأنمدحلافيفخت
عمالإيلخادلااهمسقيفرارقتسالانمعونب؛ديدجنم؛عّنمتتنأنامُععطتستر

ماعليعامسإنبدمحممامإلاباختنا

اهتاميسقتءانثتساب)ةيسايسلانامُغةطيرختناك‹نييلاغتربلالوصوةيشعو

ةمامإلا:ةزيمتمةيسايس-ويجقطانمةدعنمةفلؤم(اقحالاهيلإدوعنسيتلاةيلخادلا

يقبدقفلحاسلااًمَأ؛الهبةقطنميفنييناهبنلاكولملارخآ؛ةيلخادلانامتيف

يفيناثلاوءةيلحاسلاتاهلقةنيدميفلوألاهلنيبئانممزمرهكلمةرطيستحت

.طقسم

صلوألاءزجلاعمر؛(دیمحنبهللادبع)يملاسلا)۷(

Ibn Ruzayq (Humayd), A! fath al mubin fi sirat al bû Sa'idiyin (d. 1873), translated and (۸)

edited «History of the Imûms and seyyids of Oman» by G.P. Bager, London, Draf Publishers Itd.

1986, p. XXV.

۹



ريرحلاقيرطء١

قرطداجيإلةيفاشكتساتالحرب«نرقفصننمبرقياملالخ«نويلاغتربلاماق

-دنهلاىلإلوصولاويكرتلا«(وّدعلاوأ)طيسولانمصّلختلابمهلحمستةيرحب

ركذُتةمواقمنود-ةيبوروألاقوسلاحيتافميهيتلااهنداعمواهتاراهبواهريرحىلإ

(Dهm)o080]واوجموددهععيفالإءاهرامثٍتوُتملدوهجلاهذهنكلو
Me- ۱(4۸۱

ًايئدبمةسركملاةيفاشكتسالاتالمحلاهذهنأبكاذتقوابنتينأدحألنكيمل

يرامعتسالالالغتسالارصعكيدجرصعةراشإيطعتفوسةيراجتقرطحتفل
.قرشلل

لوحلوألرادوءةنوبشلاماجيدوكسارداغ١٤٤۱(ویلوی)زومتيفو

هدشريحالمنعًاثحبرخآىلإًافرمنمىطببدوعصلادواعمث؛حلاصلاءاجرلاسأر
دحأوةيلاحلااينيكلحاسىلعماهًافرموهو‹(13انصفن)يدنلاميفو.دنهلاىلإ

ءاماجيدوكساثعنقأ؛جيلخلاورمحألارحبلاودنهلانمةدراولاعلسلالدابتزكارم

ىلإهدوقينأبءاريهشًايبرعاحالمناكو«(ةميخلاسأر)رافلجنمدجامنبدمحأ

٨٩٤ماعالصوثيح«دنهلايفاوغىلإمث(aلهutta)اتكلك

قرشلانيبتاراضحللًالصاوتهتمهاسميفىأريذلانيدمحألضفبو

ىلوالااماجيدةلمحتجّوُتهتفرعمىلإقوتييذلابرغلاوهفرعيناكيذلا
ةرظتنملاريغجئاتنلاكاذتقورّوصتيلنكيملدجامنبدمحأنأالإ.حاجنلاب
٩)هلمعل

نوعيطتسياملكءارشبهلاجررمأدنهلاىلإاماجيدوكساُلصوامدنعو

Wolpert (Stanley), A new history of India, second edition, Oxford University Press, New- (۹)

York, 1982, p.136.

)١۱(Al-Sabah (S.A.) op. cit., p.21.

ةدعاسمىلعقفاودجامنبدمحأنإلئاقلايأرلانوضفرينيخرؤملاضعبنأىلإريشننأبجي(١۱)

.خيراتلااذهلبقتامدجامنبدمحأنأبنودقتعينيرخآنأامك.هتمهميفاماجيدوکسا
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دونهلاراجتلاةشهدمغرةفعاضمراعسأب«تاراهبلافانصأنمهءارش

اهرعسقوفيامبكلتهعلسعابءةنوبشلىلإاماجيدةدوعىدلو.برعلاو

رشتناامدنعو.ةلمحلاتاقفنفاعضأكلذبىطغوًافعضنيتسبىلوألا

ةيقرشلاةرماغملابرجيواهلکحارفئاملاب٠غلبحبرربخءةنيدملايف

CR

ديس»بقلةفاضإىلع(ةصتع]°1)لوألاليونامكلملاحاجنلااذهلمحو

اذهابابلاكرابوتباقلاىلإ«سرافوبرعلادالبوايبويڻاودنهلاهراجتوةحالملاوزع

.بقللا

نولبنولتهنأالإ.يراجتعباطاذناكلوألافدهلانأدكؤملانم

(Alfonso de Albuquerque)خرۇمةداهشب‹ودبيو.نييركسعلاامهتداقو

Joo)سورابودواوجوهرشعنماثلانرقلانمىلاغترب de Barros)نأ

:اميدهتةطشنألارثكأنمناكملاعلانمةقطنملاهذهيفمهطاشن

-راٌفكلاوزغينأمهلبتكنأةمعنبلاغتربلاهللاضخدقل»

لازنإنعىضاغتهللانأودبيو.برغلايفاندالبىلإاودفوو

ىلعاهلًاباقعءاهفالتإواهيضارأريمدتواينابسإبتاليولابرعلا
ىعيبطلامهقحنويلاغتربلاسرامينأهتدارإتضقمث.اهاياطخ

سيلفيسلادحبءاهتاذةقيرطلابوةديدعنورقفءاضقنادعيءاڏه

اوقرحأواهندماورّمدثيحءءابدجلاةيبرعلاةريزجلايفطقف
اوكلموتاورثلاىلعاولوتساوءاهلافطأواهءاسناوبسواهلزانم

."”ءاضيأسرفلادالبيفنكلوءاهندمىلع

تغلبىتلاةيراجتلاحابرألااهيلإانفضأاذإوقيلعتىلإلاوقألاهذهجاتحتال

Wolpert (S.), op. cit., p.136. (۱۲)

Barros (João de), Da Asia, Lisboa, Regia officina Typografica, 1781 (réimpr. Paris, 1981, (\۳)

pp. 1-2).
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اهبّضقنايتلاىمحلاليختننأانيلعبعصينلفءقرشلاعئاضبنم٠
اميفنيرحبلاوزمرهىلعكلذكوءةينامُلاوةيقيرفإلاوةيدنهلاندملاىلعنويلاغتربلا

.دعب

الإًاديجحضنيملةيلاغتربلاةيروطاربمألاءانبليجيتارتسالاروظنملانإف«لعفلابو
نمةطخءكاذذإ«ترهظدقو.١٠١٠٠-١٠١١٠ماعدنهللكركوبلاودةرايزدعب

رحبلاىفةحالملاقالغإوبدنملابابنيمأتلندعلالتحاالوُأ:طاقنثالث
ناكفروخوطقسموتايرقوتاهلق«ةينامُلاءىفارملاوزمرهلالتحاايناث.رمحألا

ءاوغوويديتقطنملالتحاءاثلاث.جيلخلايفةراجتلاىلعةرطيسلاورافلجو

.دنهلاقطانملكىلعةرطيسلاطسبو

لوطسأسأرىلعدنهلاىلإءةيناثءاماجيدوكساثىضم١٠١٠٠ماعيفو
فشكنأةلمحلاهذهليئادعلاعباطلاثبليملو.نفسسمخنمريغص

.هقیرطيفهفداصبكرملکقارغإيفاماجيدوکساٹأدبدقف.هتقيقحنع
ةقطنمىلإ؛نيحلاكلذىتح؛نمالايدنهلاطيحملالوحتامناعرسو

ودوکسیشنارفموديمس٥٠٥٥ماعيفهنأبنوسلیونودیو.ةنصرقوتاعارص

Îاديمل)D0m Francisco de Almeida)ليوناممودكلمللًابئانواماعًامكاح

Manuel)دنهلايف«لاغتربلاكلم(ص”

يلاغتربلاوزغلا.۲
وسنوفلأريهشلاراخبلاةدايقبرخأيلاغتربلوطسألصو۸١١١٠ماعيف

نويلاغتربلاناكو.جيلخلالخدمنمةبيرقلاءةينميلاةرطقسةريزجىلإكركوبلاود

ىلإهقيرطيفناكملااذهبرمحيسملانأ«اهنولقانتيةروطسأىلعءانب«نودقتعي
اهنماولعجينأىلإنييلاغتربلاةراخبلاعفديذلاببسلاوهاذهناكامبرو.دنهلا
هتابيترتكركوبلاذختاءةطقنلاهذهنمو.جيلخلاودنهلاىلإمهتالمحقالطناةطقن
.جيلخلاةقطنميفةيرامعتسالاةطخلانمةيناثلاةلحرملاذيفنتل

.١۱ص؛قیاسعع(تءالنوسلیو(٤۱)
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تقرحأمايأةرشعنملقأيفوموجهلاقلطنا۸(سطسغأ)بآ١٠يف

طقسم‹؛تايرق‹؛تاهلق:يهندملاهذهو«تلتحامثتبهنوةينامعندمعبرأ

ةيلاغتربلاتاوقلاتلکنذإ«بيلاسألاعشبأعابتايفةازغلاددرتيملو.'”ناكفروخ

نعأريبعتمهناذآتعطقوىرسألافونأتعدجدقف.نيموزهملابًايشحوًاليكنت

عبات؛هسفنرهشلالالخو.ةمواقمةلواحملكعدرلًاضيأنكلو)راصتنالابحرفلا

نكمتدقلفًايبسنةدودحملاهلئاسونممغرلاىلعو.زمرهىلعهتلمحكركوبلاود

عيقوتوةينامُعةنيفس٠٠ةمواقمةيفصتنمةقطنملايفرشتنايذلاعلهلارثأىلع

‹قافتالااذهبجومبو.زمرهىلعاكلمىمسملانيدلافيسمكاحلاعمقافتالوأ

نييلاغتربللةيونسةيزجعفدبكلملادّهعتوءةيكرمجلاموسرلانمعئاضبلاءافعإنلعأ

٠”سرفللسيلو

يفف.ىرخأةنكمأيفيلاغتربلايرامعتسالاجمانربلاكركوبلاودعبات«كلذدعب

قالغإوعرصملاةقطنملالتحاءاثبع«؛لواحوندعىلعةلمحداق١٠١٠٠ماع

امكءلاغتربلاكلملنكمأولو.”ةيرصملانفسلاهجويفرمحألارحبلا

(Malaga(‹ةقالاموزمرهىلعرطيسامكندعىلعةرطيسلا‹؛نوسلیولوقي

.”زجناجلاهروبعىدلريبكلاردنكسإلارارغىلعهلكملاعلاديسبقلناكل

:جيلخلاةقطنملکيلاغتربلالاريمألاعضحأ١١٥٠ماعةيناثةلمحيفو

تحترزجلاضعبويدنلامواسابمومتطقسدقف:كلذنمدعبأىلإعفدنالب

.هتطلس

ريثأتاهيفبعلةئفاكتمريغةكرعمنمتاونسعضبدعبو؛لامجإلاهجوىلعو
لحاوسلانمءةعساشةقطنمةداسنويلاغتربلاحبصأءايسيئرًارودباهرإلاوةتغابملا

)٥(.3-5Barros (J. de), op. cit., pp.

.١٥۱صعمس(ب.س)زلیام(١۱)

.۷۰صرسم(ت0نوسليو)۱۷(

Bondarevsky (G.), Hegemonists and imperialists in the Persian Gulf, Moscow, Novosti Press (\۸)

Agency Publishing Home, 1981, p.37.

.١٠صباسس(ت0نوسليو)۱۹(
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‹نامكحتتزمرهقيضمونامتتناكو.دنهللةيبرغلالحاوسلاىلإايقيرفإلةيقرشلا
.جيلخلايفاهتراجتلكبءزاهجلااذهزكرميف

ءةضورفملاةيزجلاعفدنعزمرهمكاحزجعرثأىلعو١٤١٠٠ماعنمًارابتعاو

اوحبصأ«يعمقلاءارجإلااذهبو.ةيكرمجلاموسرلاعمجلنيبقارمنييعتنويلاغتربلارق
.°"نييلعفلاةداسلا

مهحلاصمقايسلامدخًاضيأانهوةيسرافلاةوقلاىلعاوقتلينأمهيلعيقب

زيربتنملعجيذلا-ليعامسإهاشلاناكدقف:ةشهدمةروصب

الضفو.بونجلابهمامتهانمرثكأةقطنملاهذهبمتهيهلةمصاعهدالبلامشيف
ناريدلاشتةكرعميفهشيجاوقحسنيذلانيننامثعلاةبراحملواحكلذنع

)aldiranعضبلزيربتهتمصاعاولتحاو١١١١ماع(حط

هبلقيفةصاخةلزنماهلةقطنميفينامثعلاعافدنالاهدذهيذلاهاشلاَرَيملو

زمرهلالتحالبقهنإلب.نييلاغتربلانيرمعتسملامامأجيلخلايفعجارتينأىوس

.لاغتربلاكلملهتيعباتبفرتعاو

لکانّلمأتاذإودبيناکديدهتلايحهاشلابناجنمفقوملااذهرّسفنفيك

يلاغتربلاخرؤملاهلوقيامعمسنل؟لقألاىلعيكرتلارطخلاةيدجلثميفييش

:سورابودواوج

هدالبمدقلًارظنهتيصعاذبعشمهوءسرفلانويلاغتربلاازغ»

اينابسإلمهتناهإنمثسرفلاعفددقو.اهتراضحواهتحلسأو
.برعلاكئلوأةنايداوقنتعامهنأل

‹يبهذملاهرايتخابًايسايسًافيعضهسفندجوليعامسإهاشلانإفءةيناثةيحاننم
ناكانهنموهتكلممليمسرلابهذملاميشتلانملعجنملوأناكدقف

عازنلااذهامهلقنبءنادلبلاناكدقوسرشلاةينامثعلاةيروطاربمألاءادع

.۸۲ صععملا(٢)

Al-Sabah (S.A.), op. cit., p. 22. (۲۱)

Barros (J. de), op. cit., p.2. )٢۲(
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نيرمعتسملاتاروانممامأقيرطلاناحتفيلوألاىوتسملاىلإيبهذمللا
°"”نيلاغتربلا

هاشبسكءيمالسإلاملاعلايفةينيدلامهتناكملًارظنكارتألاناكمإيفناک

طيحملانمنييبوروألادرطومهعمفلاحتلاودنهلايفيلوغملاروطاربمألاوسرفلا

ةيويحلاةيممهألاباعيتسايفقفخأريبكلاناميلسنكلو.ةليوطتاونسليدنهلا

."”)فدهلااذهغولبليبسيفىوقلالكةئبعتل

يهفنييوفصلاونيينامثعلانيبرّتوتلانمتدافتسادقةيلاغتربلاىوقلاتناكاذإو

يّنسلايعيشلاماسقنالاءاجدقف:يلحملاقاقشلانمكلذكتدافتسا

افعضأدقاناكنيذللايسايسلا؛نيرخآلانيماسقنالاىلإفاضيلديدجلا

.°"°”نييلاغتربلادضةينطولاةمواقملا

اتناكاهتمامإوةيضابإلاةكرحلانأداقتعالايفةغلابمال؛نامُغديعصىلعو

وليأ«؛نييناهبنلالبقنماتشّمُهدقانوكتملوليلاغتربلاناودعلاةهجاومناعيطتست

ةسّسؤمةمامإلاراطإيف«نوكلمياوناكنأل؟اذامل.ةدحومنامُعتناك

مدلاويزاغلابرحلانألكلذكو.وزغيأةهجاومىلعةرداقةكسامتموةنيتم
ًامازتلاوةسّدَقمةيضقنييضابإلاىدلاناك«ىحورلانطولاءةمامإلانعًاعافدقارملا

.هنعيلختلاىلعًارداقهسفنىريدحأنكيملًايقالعأ

تداعتسانأ؛موجولاوةأجافملانمزءاضقنادعبءةقطنملابوعشثبلتمل

١٠١١۱ماعدرمتتاکرحاوهجاوينأنييلاغتربلاىلعناكامناعرسوءاهسافنأ

ملو.١٠١١(ربمفون)يناثلانيرشت۳۰يفةّماعةروثتعلدنامث.١١١۱و

نكلو.دنهلانمًاصيصختءاجتازيزعتءاعدتسابالإاهقنخىلإنويلاغتربلالّصوتي
ماعاميسالدالبلاةدعتاروثوتادرمتتّرهدقواوملستسيملنيينامعلاناكسلا

.١۱ص؛نیاسعرس(حالص)داقعلا(٢۲)

.١۱۷صاسعمر(ب.س)زلیام(٤۲)
.١۱ص؛قاسعرس(حالص)داقعلا(٢۲)

.۱۱۸-١١٦۱ص؛شاسععس(ب.س)زلیام(٢۲)

٦۹



.ىوقلانازيمرٍيغتملاهنكلوتمادةديدجةروثتمعلدناثیح٦
.ةيبرعيلاةمامإلاغوزبرظتنتنأنامُعىلعناكو

يفمهعقاومميعدت‹نييلاغتربلانم‹ةيجراخلاوةيلخادلاتايّدحتلاهذهتبجوتسادل

لخدمىلعكسامتميركسععقومىلإاهليوحتوءةّماهةيجيتارتساةطقنيهو«طقسم
يهىلوألاءطقسميفنيتقالمعنيتعلقءانببنويلاغتربلاماق۸۷٥١ماعيفو.جيلخلا
ناطبقلاةعلقيهةيناثلاو«يلالجلامساباهتيمستنوينامُملاداعأيتلااوغسيدقلاةعلق
.نييلاغتربلارورمبناركذتطقسميفنيتمئاقاتلازامامهومسابةفورعملا

يناثلامسقلا

ةسفانملاكحمىلعةرطيسلا

عمف؛جيلخلاةقطنميفبلقنتةيسايسلاةوقلانيزاومتناكءتقولااذهلالخ

تّلخت‹١٥٠٠ماعةيوفصلاةلودلاوةينامثعلاةيروطاربمألانيبمالسةدهاعمعيقوت

ةقطنموحنبونجلاىلإاهمامتهالقتناونيرهنلانيبامةقطنميفاهبلاطمنعسراف
‹(۹١٦۱-١۸١٠)لوألاسابعهاشلاءيجمعم«سرافتفرعمث."")زمره

.ماهيميلقإرودبعليفءديدجنم؛تعرشفةيجراخوةيلخادءةيوقةعافدنا

ةياهنيفةيسرافلاةظقيلاببسبًالوأًاددهمهسفنيلاغتربلاقوفتلادجواذكهو
عباسلانرقلاعلطمةسفانمةيبوروأتايلايربمإدوعصببسبًايناثورشعسداسلانرقلا

ىلعنييسيئرلانيبعاللااحبصتنالامهقيرطيفادنلوهوايناطيربتناكذإرشع
.جيلخلاحرسم

رارضأِبةيتحتلااهانُبودالبلاباصأدقيلاغتربلادوجولاناككلذراظتنايف
ةقطنملاطاشنتمدعأةمصاقةبرضىَّقلتدقيبرعلايراجتلالوطسألاناكو.ةغلاب

.ةراجتلابةطبترملاتاعاطقلالكىلإيبلسلااهريثأتدتماوًايداصتقا

.۱1۸صعمرملا(۲۷)

.۱۸۲صععرملا(٢۲)

)۲۹ر
.39Bondarevsky (G.), op. cit., p.
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ةيرحبلاطوطخلاىلعةمئادلاةيلاغتربلاةرطيسلاببسبو«لامجإلاهجوىلعو

تناكثيحبءلوقلااذهحصنإ؛تتتفتدقةيلحملاةينطولاةفاقثلاتناك

نودةديدجةيرامعتساةلحرملةأيهمهبش‹نييدنلوهلاوزيلكنإلالوصوىدلةقطنملا
.ةمواقمیندأباهتهجاومعیطتستنُأ

ةيناطيربلاوةيدنلوهلاةلهرملا.١

دقو.سرافعممهتالاصتالضفبجيلخلاةقطنميفمهمدقنويناطيربلاعضو

امّيسالءةيمسرهبشتايصخشةردابمبسرافوايناطيربنيبلاصتالوأىرج

Robert(.يلراشتتربوريناطيربلاةردابم Charly)رثکالاتاقالعلانمزءاجمث

لصوتاذكهو.نيدلبلانيبفلاحتنمزًاريخأو؛نيتملاقافتالانمزةيمسر
ريبعتدحىلع؛سمشلاتحتمهلناكمداجيإىلإ؛جيلخلايف«نويناطيربلا

.مهيخرۇم

نيذلانييدنلوهلامهيمحازمىلعمهسفنأاوضرفينأالَوُأنيلكنإلاىلعناک

يتلاةيقرشلادنهلاةکرشاةسفانملاءةيقرشلامهتكرش‹١٠٠٠ماعاوسّسأدقاوناك

تطشنيتلاو٠٠11ماع(ربمسيد)لوألانوناك٢۳موسرمبنويناطيربلااهسّسأ

ةسفانميفناتكرشلاناتاهتلخدءةعرسبو.ةيقرشلادنهلاوايسينودنأيتقطنميف

ىتحةيقرشلادنهلاوةيسينودنألالحاوسلانمدهشملاٌدتماو.ذوفنلاقطانمىلعةّداح

دنهلاةكرشتعاطتسا«يناطيربلا-يسرافلافلاحتلالضفيودعباميفو.جيلخلا

نمبرقيامىلععقاولا(كسجردنب)؛كسجءانيميفعقومذاختاةيناطيربلا

.ىلوألامهتطقنزيلكنإلالّجساذكهو.زمرهءانيمنممك٠

مثًالَوَأةرشابمريغةروصبطشنتةيسرافلاةسايسلاتأدب؛كلذلةيزاومةروصب
لوألاسابعهاشلالزنأ١٠٠٠ماعيفف.ةيناطيربلاةسايسلاحلاصل«ءةرشابمةروصب
نع؛قحالتقويفvتاشلاربعمث.نيرحبلاةقطنميفنييلاغتربلابىلوأةيساقةبرض

ص؛لیامعرس«‹نوسليوءًاضيأعجار؛۲۳صلوألاءزجلاباسعمرمج۰(رمیرول

۹۸



ةيقرشلاكنهلاةكرشتلصحء١١١٠ىلاوحيفو.زيلكنإلاعمفلاحتلايفهتبغر

اذهو."”يسرافلاريرحلاعاونألكءارشلزايتماىلعةقيرطلاهذهبةيناطيربلا

نيدلبلانيبةيراجتلاتاقالعللًاسوملماعفدىطعأهعوننملوألاوهوراكتحالا

.جيلخلايفيزيلكنإلاروضحلازّرعو

ًاسفانمنيحلاكلذذنمهسفنيلاغتربلاقّوفتلادجووءحايرلاهاجتالّوحتاذكهو

ةقطنمليوحتسابعهاشلاررق١٠۱١٠ماعيفو.ةّيوقحلاصمةهبجبناجنم

سابعردنبهامسيسيئرًافرمىلإزمرهةريزجلةلباقملا(Gamاbعeruص)نوربمغ

طاشنلاىلعًابلسسكعنااممزمرهعاعشإىلعديدجلاءانيملااذهلّلظدقو
اهلالتحاوسابعردنبةمجاهمبيدحتلااذهىلعنويلاغتربلادرو.يلاغتربلايراجتلا

.١٠١٠٦٠ماعاهنمسرفلامهجرخأىتحمهترطيستحتتيقبو١۱١۱ماع

هتعبت‹١١١٠ماعةيلاغتربلاوةيناطيربلاتاوقلانيبكابتشالوأىرجدقو

تاروسلحاوسىلعيلاغتربلالوطسألامزهدقو.١٠٠٠ماعىرخأتاكابتشا

Surat)ماعيفو.دنهلايفىرخأتازايتماىلعلوصحلابزيلكنإللحمساموهو

.ةيقرشلادنهلاةكرشلًاعرفتاروسيفاوسّسُأء۳٠

يفءدبلاءةيلاغتربلاةنميهلازازتهااودهاشدقو«يبرعلالحاسلاناكسعاطتساو
هاشلالواح«لعفلابو.يسرافلاراجلانمةدعاسمىلعةنهارملاومهئايتسانعريبعتلا

ةقطنمنمنييلاغتربلادرطلناكسلاعمنواعتفةكرحلاهذهنمةدافتسالاءدبلايف
.يبرعلالحاسللددجلانيلتحملااوحبصأنأاوثبليملسرفلانكلو.”رافلج

قافتانمرهنمتاوقلاليحربقعأيذلاحلاصتلاخانميف«كلذنعًالضفو

نمةيرقةديدجةعلقاهيفاونبوةقطنملاةرصاحمءالؤهداعأف.نييلاغتربلاوسرفلانيب

ظفتحييقبدقفماشللةبسنلابامأ.رافلجيف“ةيسرافلاتاوقلااهتلتحايتلاكلت

.١۱۰-١۱۰صعم(تءالنوسلیو(۳۱)

Bondarevsky (G.), op. cit., p.41. (۳۲)

ITbid., p.41.
(۳۳)

.۱۹۱ صعمس(ب.س)زلیام(٢٤۳)

۹۹



ةلتحممهيضارأنأنولوذخملادالبلاناكسىأراذكهو«لحاسلاىلعرسجسأرب

.ةدحاوةلودنمالدب«نيتيبنجأنيتلودبناجنم

.فارطألانمفرطألةبسنلابدحلااذهدنعرومألاىقبتنأًادراونكيمل

يفنييلاغتربلامهموصخنم«ىلوأةلحرميف«صلختلاىلعنويناطيربلاوسرفلاقفتاف
ٌدضكرتشميركسعلمعبمايقللةيقرشلادنهلاةكرشوهاشلانيبقافتاَدقُعو.زمره

نيبنمءًاضيأوههعوننملوألاوهو«قافتالااذهصندقو.يوقلايلاغتربلاعقوملا
زيلكتإلاعميواستلابءالبقتسمزمرهلةيكرمجلادراوملاماستقاىلع«ىرخأدوني
نمةيزيلكنإلاةراجتلاءافعإو

ةداقلاهيلإىعسيامنأًامهوناكامك.ةحضاوةيزيلكنإلاحماطملاتناك

اهطاقنةبقارموءةقطنملايفمهحلاصمةيمنتوهءةيراجتلافادهألاءارونمزيلكنإلا

العفو.هتالصاومقرطوهتاورثوقرشلاىلعةمئادوةحضاوةرطيسنيمأتلةيجيتارتسالا

.ةنس٠نمرٹکال‹؛یرنسامكةرطيسلاهذهتدتما

ةقطنمتّلتحانأدعبزمرهعقومنيلكنإلاوسرفلاةفلاحتملاتاّوقلاترصاح

‹۲۲٦۱(لیربأ)ناسین۱٢۲يفو.ءاذغلاوءاملابزمرهنيومتردصميهومشق

مالستساوةنيدملاريمدتدعبةيزيلكنإلاوةيسرافلاتاوقلايديأيفزمرهتطقس

يفمهتعلقىلإةيزيلكنإنفسىلعتاوقلانميقباملقنلقافتادقعدقو.نييلاغتربلا

.طقسم

تكرُتيتلاةنيدملاراهدزااهعمىهتناوزمرهىلعةيلاغتربلاةرطيسلاتهتناو

ةكرشلاهنمتلعجيذلاسابعردنبءانيميلختلااذهدافأدقو.رامدلاوبارخلل

درطملالوفألانموءةيساقلاةبرضلاهذهنممغرلاىلعو.يسيئرلااهزكرمةيدنهلا
لوحمهعقاومىلع«ىرخأةرتفلءاوظفاحينأءالؤهعاطتسا«نييلاغتربلاةيروطاربمأل

.طقسمةّصاخ

.٤٤-4۳٤صلوألاءزجلاقاسعم(ج.ج)رميرول

.7٤صععرملا



دقو.ًافيلحوًاقيدصايناطيربتدقفسابعهاشلاةافوعموىانثألاهذهيفو

اذهنمنويدنلوهلادافتساو.هاشردانءيجمىتحيبسنِءاوطناةرتفسرافتزاتجا

ةقطنميفنييلاغتربلاىلعًاراصتنااوزرحأف.ةيرامعتسالامهحلاصماومتنيلءافكنالا

.ايسينودنأيفمهروضحاودطووةيدنهلالحاسلا

ماعاتراكاج)ايثاتابةيدنلوهلاةكرشلاتسسأاذكهو
لضفأنموء١١١٠ماع(Maاaعد)ةقالامنمنييلاغتربلادرطيفتحجنوء۱۹

ًاراهدزارشععباسلانرقلاةليطةروكذملاةكرشلاتفرعدقو.دنهلايفمهقاوسأ

عمتاراهبلاةراجتراكتحاتنمضوءاريبك

ىلعلوصحلاىلإ«يلاغتربلالوطسألاَّدضزيلكنإلاعمنييدنلوهلانواعتىّدأدقو

ىلعو.زيلكنإلااهبعمتيناكيتلاتازايتماللةلئاممسرافيفةيدنلوهتازايتما

.اهلًايسيئرًازكرمسابعردنبةيدنلوهلاةكرشلاتنبتةيزيلكنإلاةكرشلارارغ
فصنلالالخجيلخلايفاهتورذىلإةيدنلوهلاةيراجتلاتاطاشنلاتلصوجيردتلابو

ةيناطيربلاتاطاشنلاديدهتدحىلإرمألااهبلصولب.رشععباسلانرقلانملوألا

راجتيديأنيبسرافلريدصتلاوداريتسالاةراجتلكتناكدقف.قانتخالاب

نامضلفنعلالامعتسايفاودّدرتيملوءةقطنملارخمتمهنفستناكو«نييدنلوه
.ةيزيلكنإلاحلاصملاباسحىلعةيلحملاةراجتلاراكتحا

ءاهحلاصمىرتادنلوهوايناطيربلةيراجتلاوةيرحبلاىوقلازكارمتأدباذكهو

ىلإيوتنأالإنكميالةجردىلإضراعتتءابوروأيفامكقرشلايف
تعلدناء۷٦٦۱ىلإ١١٥٦۱٠نمءةنسنيرشعنملقأيفو.ةيركسعةهجاوم

ةصاخو)ءةرمعتسملاقطانملايفوابوروأيفةيدنلوه-ةيزيلكنإتاعازنةعبرأ

عقومنمًاثيشريغتملبورحلاهذهتناكاذإوسابعردنبلوح

دكؤملاقّوفتلاءاسرإبنييناطيربللتحمساهنإف؛جيلخلايفنييدنلوهلا
.مهتيروطاربمأل

Al-Sabah (S.A.), op. ci!t., p.23. (۳۷)

-١١٠صعم(ت.أ)نوسليوعجار(۳۸)
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هيرامعتسالاتاعارصلالحىلإنييسنرفلالوصونم.۲

ءامةرتفلءةيرامعتسالاقرشلاةبعليفةيسنرفلاحلاصمللرخأتملاروهظلاريغ

٤11زايتمابهرودب‹([oانis)X]7×رشععبارلاسيولسسأدقف.ىوقلانازيم

جيلخلاةقطنماضيأيهتلخدنأتثبلامىتلاءةيقرشلاةيسنرفلادنهلاةكرش

دقوًازكرمسابعردنبنمةيزيلكنإلااهيتفيصوك؛تذختاو

.ةقطنملايفىرخأتاعزانمةرتفديدجلاحومطلااذهشد

دعبنكمتوةيدنلوهلاةيراجتلاةوقلاىلعءاضقلابالأرشععبارلاسيولأدب
.*”ينابسإلا-يدنلوهلافلحلالوطسأريمدتنمطسوتملايفكراعم

يفتدقعفيدنلوهلاعسوتلليئاهنٌدحعضولةصرفكلذيفايناطيربتأرو

زيلكنإلابلقىتحنييدنلوهلاةميزهتلمتكانإاميث.اسنرفعمًافلحةيادبلا

ًالصفنمًاحلصاوعَقووءاسنرفليداعملايزيلكنإلاماعلايأرلاطغضتحتمهفلاحت
١٤۷٦ماعادنلوهعم

.ةيسايسلاةبعللاتبرطضاامكءديدجنمىوقلانيزاومتبرطضا«فلحلااذهبو
ةنميهلامامأقيرطلادسىلإيمرييدنلوه-يزيلكنإفلحداقعنا۸۸١۱ماعدهشو

‹نييناطيربلااهئاكرشحلاصمعماهحلاصمادنلوهدهعلاكلذذنمو.ةيسنرفلا

ةيسنرفلاعماطملامجليذلاكيوسرحلصدعبامىتحكلذو
)۹۷

نويدنلوهلاوزيلكنإلافدهتساشععباسلانرقلانميناثلافصنلانمًاءدي
وختمهاوقتأدبنيذلانييلاغتربلا؛نيقباسلامهموصخىلعفافتلالا

(Habsbourg)غروبسباهلارسأةياصونم١٤٠٠ماعذنماورحتمهنأمغر

.اينابسإيف

Al-Sabah (S.A.), op. cit., p.24. (۳۹)

.٠۸صلوألاءزجلاعمم.ج)رميرول(٠٤)
.١۸ص؛نياملاعملا(١٤)

.۱۳۸صعمرم(تألنوسلیو(٤٤)



يناطيربلاجاتلاىلإلاغتربلانماهئانيمويابموبةريزجةيكلمتلآء١١٠۱ماعيف
كلم«يتاثلالراشاهجوزلةيلاغتربلاةريمألااهتمّدقيتلاجاوزلاةّيدهنمءزجك

لاغتربلاكالمأةمالسنامضباهبجومبزيلكنإلادّهعتيتلاةقفصلانمءزجكوءارتلكنإ

|.*ةيقرشلادنهلارزجيف

سرفلاعمءاهحلاصملًاقفو«بقاعتلاىلع«تفلاحتيتلاايناطيربنإفاذكهو

عارصلااذهنمةديحولاةحبارلاتناك‹نييلاغتربلاعماريخأو‹نييدنلوهلاو

اهتيروطاربمألبقتسملكهناهرناكيذلايسامولبدلاقابسلااذهنمويرامعتسالا

‹نامُعيفمهدوجوىلعزمرهيفنوموزهملانويلاغتربلاظفاحدقو.قرشلايف

ةسايسلءاهريغك؛نيحلاكلذذنمتداقناءةقطنملايفةيرامعتسالامهتسايسنكلو

ذنميرامعتسالامهلبقتسمطبترانيذلانييدنلوهللةبسنلابرمألاكلذكو.زيلكنإلا

نيتقؤملاءافلحلا-نييسنرفلاىلعناكو.ايناطيربلبقتسمبمهذوفنةيفصت
اسنرفتدجواذكهو.ةيناطيربلاةيتامغاربللاضيأمهاوملستسينأ-(نييدنلوهلا

ظافتحالاىلعةصيرحتناكيتلارشعسماخلاسيولمثرشععبارلاسيول

يزيلكنإلايروطاربمألاعسوتلاكرتتاهسفنتدجو-ةيبوروألاةراقلايفاهتازايتماب

.قرشلايفةصاخءاهقبسي

فاكةوقعقوميفاهسفنايناطيربتدجوءرشعنماثلانرقلليناثلافصنلاذنمو

يفةيرامعتسالااهتحاسميظنتلةّصاخو«قرشلايفمئادروضحسسأءاسرإل

ةيفارغجتانايكةثالثىلإدنهلاةيزيلكنإلاةيقرشلادنهلاةكرشتمسسقو.ةقطنملا

جيلخلاةقطنمتعقواذكهو.يابموبوساردمولاغنبلاتاموكح«يلاوتلاىلعيه

.*””يابموبةموكحةيلوؤسمتحت

ءاهتدايسلكجيلخلاةقطنمنادقفدنعرمألافّقوتيمل«ىرخأةرابعبو
ةيخيراتلارظنلاةهجونمككفتلايفةقراغًاضيأاهسفنتدجونأىلإهادعتلب

يتلاةطخلانعحوضوبربعيلاحلاهذهىلإجيلخلاةقطنملوصونإ.ةيقرعلاوةيفاقثلاو

.۸۳صلوألاءزجلاباسعمص(ج.ج)رميرول(٤٤)

)٤٤(.25-24Al-Sabah, op. cit., pp.



نعىأنميفنوكتنأنامعلنكيمللاحلاةعيبطبو؛يرامعتسالاعسوتلااهيلعراس

سجبوتنأكشالو.زيلكنإلامأسرفلامأنييلاغتربلارينتحتءاوسريصملااذه
يفةمامإلاتداعأيتلاةينطولاةضافتنالاكلتءاروفقواموهعايضلاوللحتلا

.ةبراعيلايديأىلإنامع



ثلاثلالصفلا

ثيدحلاخيراتلاينةيمالسإلاةلودلليضابإلالاثملا
ةوقلانأامبوءههيبشىلعةيعيبطةطلسناسنإللسيلهنأامب»

.ءةيعرشةطلسلكساسأءاذإىقبتءقحيأجننتال

ېادقملالرمءوصور.جج

)١۱۱۲.١۱۷4ةلودلا

نماهريرحتودالبلاديحوتةداعإلجأنمو«نطولاولاةحلصملجأنم

«قاتسرلاوىوزنيتسردمنيبقافتاىلإ١۲٠٠ماعلّضوتلاعت«يبنجألالالتحالا
؛نامُعتلخددقو.(١٤١۱-۲٠۱يبرعيلادشرمنبرصانباختناهبقعأ

ءانبةمامإلااهيفتداعتساةبقحيهو«ثيدحلااهخيراتنمةيئانثتساةبقح

.ةيعامتجالادالبلاةدحواهلالختقّقحتواهتاذ

ردانيجيتارتساوعرابلجروهو(۸۸٦۱-فیسنبناطلسفلخمث

ةينامُملاةلودلاًاشنأوايقيرفإقرشنمنييلاغتربلادرطو«نامُعررحوءدشرمنيرصان
ةلودلليضابأإلاجذومنلادييشتةرتفلاهذهتدهشدقو.«ةيقيرفألا-ةيبرعلا»

.ةيمالسإلا

ماظنىلإلوحتلايفرشععباسلانرقلاةياهنعمةيبرعيلاةلودلانأالإ
اهسفنةرسألاىلإءالؤهءامتنانإفةمئألاباختناديلقتىلعءاقبإلامغرو.يلالس

هذهتضّرعتاذكهو.هبحاطأنأىلإيطارقميدلاهاوتحمنمديلقتلااذهغرفأ

لصفلااذهيف.ةموتحمةيلهأبرحىلإاهبتّدأةيلخادراطخأىلإةديرفلاةبرجتلا

.اهتمتاخواهحاجنءةبرجتلاهذهجلاعن



لوألامسقلا

(١٤٠۱«١۱۱۲يبرعيلادشرمنبرصانمامإلا

ةرجهللثلاثلانرقلايفىلوألاةمامإلاطوقسذنمًابيرقتنورقةسمخلالخ

نمجرخدقينامُعلاعمتجملاناك«نييناهبنلاكولملادهعيفوعساتلا)
اذهفرعدقو.ةيضابإلاهديلاقتوهعئارشوهنيناوقوهتفاقثوهميقهلهتمسريذلاراطإلا
لشفلابورضبةموسومةليوطةلحرموةيلكلاىضوفلاوقّرمتلانمةلاحعمتجملا

ندمللزمرهةلودلالتحاكلذقوفدهشدقو.يونعملاوينطولانيديعصلاىلع
اولتحانيذلانييلاغتربلالوصوكلذالتو.رشعثلاثلانرقلافصتنميفةيلحاسلا

ماعزمره:اهيفامب‹قطانملاهذه

اهضعبةّلقتسمهبشقطانموتاعطاقمرشعنمرثكأىلإكاذتقو؛نامُع

يفبرعلايبأنبكلام:ًايتاذةلقتسمةَيلبقتاطلساهيمحتءرخآلاضعبلانع
نبيلع«؛لئامسيفيريمعلانانسنبعنام؛لخنيفبرعلايبأنبناطلسءقاتسرلا

تستطقسامك.')يربعيفريفجنبدمحموناشلادمسيفيلالهلاناطق

تناكنيحيفءةعونتملئابقةرطيستحتةفلتخمقطانمتسيفةعقاوعالق

‹۸١١٠ذنمنييلاغتربلاةرطيستحتءانيأرامك«؛تايرقوروصوحرطموطقسم
ةطيرخلاتناككلت.ةجودزملاةيسرافلاوةيلاغتربلاةرطيسللةعضاخرافلجتناكو

ةيسايسلا

ٌلحلاناكو.ةدحولالاكشأنملكشيأىلعةلبقمنامُعنأكاذذإكيملو
ةدحولاقيرطيفطارخنالاوهةنحملاهذهنماهجارخإودالبلاذاقنإلديحولا

لجرءاهحشرمميدقتلدتتناكيتلاةيضابإلاةكرحلالوحفافتلالاوةينطولا
.يبرعيلادشرمنبرصان«ينطولاصالخلاوعامجإلا

٠نيبلاطلابشمباتكفّلؤم؛يصقشلاديعسنبسيمخةمالعلاخيشلالضفيو
يديلقتلارواشتلانابِإحّشرمكيبرعيلادشرمنبرصانمسامَدُفغبر

Ibn Ruzayq (H.), op. cit., p. 54. (۱

 



ةبخننمًالجر٠۷عضماعسلجمعامتجادقعنادقو.نييضابإلاءاملعلانيبلوألا

عامجإلاىلإًايئانثتساىهتناو«قاتسرلاةقطنميف«ىرصقةيرقيفءاهجولاوءاملعلا

رمعلانمغلابلايبرعيلادشرمنبرصانبختنااذكهو.ديدجلاحّشرملامساىلع

.”رارقلاهغالبإىرجو١۲٠٠ماعءاييرقتًاماع١

؛نيرخأآلاةَمْئَألاةعاطتسايفنکيملامكءدشرمنبرصانةعاطتسايفنكيمل

اطرشفولأمريغوحنىلعطرتشامامنكلوينطولابجاولاضفر

مامإ»هباختنامتو.مَسَقلاءاملعلاىّدَأفقاتلاءالولا:اديحو

:زلیاملوقي

هنكلوةديدجةرسألةمامإلامسارمباختتالااذهدلقيمل»

ةجردىلإهلالختمّدقتيتلانامُعخيراتيفًاديدجًادهعحتف
لجرلاكلذءدشرمنبرصانءدالبلادوقيناك.ةيهافرلانمةريبك
دعيدنأنكميهنآیتح.ةردانةوقويداعريغءاکذبمسايذلا

.٩«نامُعءارمآرهشأنمدحأ

ةيلبقلاةيبصعلاحورنأكلذ.ةيخيراتتامهملمحتةديدجلاةمامإلاىلعناك

لماعلاءاجامكعمتجملايفًاقيمعًارذجتةيناهبنلاةلحرملاةليط؛ترّذجت

ىلإليبسنمنكيملاذكهو.يلخادلامحالتلارايهناجّوتيليلاغتربلايجراخلا

.ةينطولاةدحولاديطوتةداعإويعامتجالامحالتلاءانبةداعإبالإدالبلاريرحت

هبشةروصبوءكشرمنبرصانمامإلاقبطهدهعنمىلوألاةينامثلاماوعألالالخو

ًاعاضخإاهعضخأدقو.ةدرمتملالئابقلالايحةيوقوةمزاحوةتباثةسايسةظم

.قطانملاوتاعطاقملايفةمئاقلاةيلكشلاةريغصلاكلامملاعضخأامكامراص

وهومامإلامزحعمبنجىلإًابنجناریسيموصخلانعوفعلاوحماستلاناک

Ibn Ruzayq (H.), op. cit., p. 53. (۲)

Ibid., p. 54. (۳)
.يناثلامسقلالوألالصفلاعجار(٤)

.۱۹۸صلاسعمسص(ب.س)زلیام(٥)
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ةسايسلاهذهنعجتندقو.نيينامُعلاناهذأيفيسايسلاويحورلاهعقوممعدام

نعهوفعاأ.ترشتناواهنعرابخألاتعاذيتلاهتلادعاهتدّيأمامإلاةَوقيفمظاعت

قطانملانمدوفولانمديزممودقىلإ«ىرخأةيحاننم«ىدأفهيلعنيرمآتملا

.°”هلدعبهتيامحبلالظتساللةرواجملا

ةرتفلاراثآوحملةبْهأتمتناكولامكءىرخألادعبةدحاولاندملاتطقس

اذهقفارتو.اهيفةقراغتناكيتلاتاملظلانمنامُعجارخإوءدبألاىلإةيناهبنلا

.اهتضرفدقةينامُعلاكلامملاولئابقلاتناكيتلا«ةيعاطقإلافارعألا»ءاغلإعمرييغتلا

نمدالبلاجرخُتفوسيتلاةروريسلانمةمساحةلحرمةمامإلاةروثتقّفحاذكهو

.ىضوفلا

ىلعماكحلاًافكأوىوقأنمهنأءةقلطمةروصب«ينامُلامكاحلااذهتبثأدقل
مثرارقتسالاقيقحتورومألاىلعةرطيسلانمريصقتقويفنكمتو.قالطإلا

قطانملاىلعنورطيسياوناكنيذلانيرمعتسملادرطلهتاناكمإوهمامتهالّوح

.”مهرحدىلإتدأةليوطًابرحمهعمضاخوءةيلحاسلا

ناطقنبرصانعاضخأإللبونجلاىلإهشيجمامإلالسرأ؛كلذنعًالضفو

يقلو.ىسيعنبرقصاهسيئرلتقيتلاسايينبلئابقبكانهشيجلاىقتلاو«يلالهلا
نامُعلحاسلئابقهلتعضخاذكهو.ريصملاسفنهلرأثلاهتلواحميفهوخأ

نماثلانرقلافصتنم)ءةطلسلاىلإيديعسوبلالوصوىتحوكلذذنمو.اضيأ

.ةبراعيلاةلودةطلسللئابقلاهذهتعضخ

ممتجملاديطوتةداعإلةيفاكةديدجلاةمامإلانمىلوألاينامثلاتاونسلاتناك
ديدجلاماظنلاىلإعمتجملالخدو.عدصتلاوتّتشتلاةلاحلٌدحعضوويناملا

»١٥۱۷ىدقلاراد«توریب۱۱-١۱۱۲:ایمينانرسن‹(ةشئاع)رايسلا)۱(

Nص

.١۱۹صعمر(ب.س)زلیام(۷)
زاسعمرم‹يوكزألا:ًاضيأعجارصيناثلاءزجلاعم(دیمحنبهللادبع)يملاسلا)۸(

-\٤۰ص



ديدجنماهسفننامُعتدجواذكهو.ةيلبقلاةيبصعلاحورةرطيسنعیلختو

نم"ةيلحاسلاتدملاريرحتلينامُعلابعشلاًايهتوءيلخادلامالسلاتّدرتساو

.نييلاغتربلارين

ىلاغتربلادوجولاهيفصت.١

هذهلكلالختناكةيلاغتربلا-ةيزيلكنإلاتاقالعلانأىلإريشننأانبردجي

قافتالاىلعموقتتناكفةيلاغتربلا-ةيسرافلاتاقالعلاامُأ.فلاحتتاقالعقرتفلا

الإمهلدنسالويلاغتربلاٌلتحملاةهجاومىلعناكاذكهو.نسحلا

.ًاعمةيسرافلاو

نمهئابرقأدحأبًاموعدمكمحأنبيلعىلإهبدهعًاشيجمامإلاايه

نمسرفلاونييلاغتربلاتعلتقاوًارصنةمامإلاتاوقتزرحأنمنيمويدعبو
ىلعيركسعراصتنالوأكلذناكو.۳۳١۱(سطسغأ)بآيفرافلجةقطنم

ةيبنجألاتاوقلا

يف«+ةمامإلاةضبقيفتایرقوروصةقطنمتعقوء٤ماعيف‹ةنسدعبو

تلحخد٤ماعيفو..ةيلاغتربلاتاوقللنیتعضاحخطقسموراحصتّلظنيح

قارتخاىلعةرداقنكتملاهنكلوءةيلاغتربلاةوقلاعمةعطقتمًابورحةمامإلاتاّوق

اونبدقاوناكيذلاتقولايفهونبدقنويلاغتربلاناكيذلاطقسمبطيحملاروسلا

نبدوعسمةدايقبةلمحتاوقلاتدرج»۱۸ماعيف؛كیدجنمو

بآ١۱يفو.اهريرحتوطقسمىلعراصحلاضرفلديعسنبسيمخو«ناضمر

يفنييلاغتربلانوينامُعلامغرأ(ربمتبس)لوليأ١٠ىتحمادراصحبرض(سطسغأ)

.۱۳ص«يناثلاءزجلاعمر((دیمحنبهللادبع)يملاسلا)۹(

Le Cour Grandmaison (C.), «Présentation du Sultanat d'Oman», in: la Péninsule arabique (\ (+

d'aujourd'hui, sous la direction de Paul Bonnenfant, Paris, C.N.R.S., 1982, tome IL p.276.
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عفو(ربوتكأ)لوألانيرشت٢۳يفو.مامإلااهدّدحيتلاطورشلالوبقىلعهتياهن

ةبيرضلابقلعتملانوناقلاءاغلإىلعاهنمدحاوصنيةسمخنم)قافتا

.نييلاغتربلالبقنمىلعةضورفملا

ًایسايسًارصنناک.نيرمعتسمىلعةينطوةوقهتضرفقافتالّوُأاذهناك

مهتداقنماوبلطدقفءاوسأييملنييلاغتربلانكل.ًايونعمًارصنناكامردقبنيينامعلل

ءطقسميفمهعقاوماودقفاذإمهنأنولهجياونوكيملف.ةديدجتادجندنهلايف

.جيلخلاةقطنمعقاوملكًايئاهننودقفيفوسف

ىلعُبَصْنَينيرمعتسمنيبًاعارصدعيملف.حوضوبعارصلاةّفكتلامدقل

نیهوركمنيرمعتسموةدعاصةينطوةوقنيبًاعارصحبصألبءفوفنقطانمماستقا

(ليربأ)ناسينيفف.هعورشملةمتاخريرحتلايفَرَيملمامإلانكلو.قرشلالكنم
نمنيعبرألاوةعباسلايف«دشرمنبرصانيفوتمكحلانمةنس٢۲دعبو۹

ةنيدميفنفدو«ًاييرقتهرمع
نامُعدیحوتقّقفحدقف.ةيخيراتوةيمحلمدشرمنبرصانمامإلاتازاجنإتناك

داعتساوةماركللرابتعالاداعأدقو.ةينطولاةرارملانمنورقةسمخراثآاحمو

سسأىسرأدقو.نيينامُملاناهذأىلإاهتناكمداعأامكءاهثارتعجرأوةمامإلاديلاقت

خيراتلالوخدنامُعتعاطتساءاضيأهلضفيو.ةيسيئرلااهرصانعوةيبرعيلاةلودلا

.ةحضاوةيفاقثوةينطوةيوهوةيحورةلاسربةدّوَرُموةدحَوُمثيدحلا

.١٤٦۱يبرعيلافيسنبناطلس.٢

دیدجمامإباختنالًاًماعًاسلجمءاملعلادقعكشرمنبرصانمامإلاةافوموي

مامإلابيرقفيسنبناطلسصخشىلععامجإلاعقوو.ةيديلقتلاتاءارجإللًاقبط
ءانبنمىلوألاةلحرملايفكراشدقناطلسناكو.نييركسعلاهتداقدحأوىقوتملا
روكولءةيسنرفلاةخرؤملانودتو.هتدارإوهتمكحبًاروهشمناكامك.ةيبرعيلاةلودلا

.۱۹۲ص(ب.س)زلیام(۱۱)

.۱۷صيناثلاءزجلاعممنبهللادبع)يملاسلاعجار(١٠)
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e[((نوزيمنارغ Cour Grandmaison)يلاتلا:

وهًارصانهّمعنيافلخيذلالوألافيسنبناطلسنإ»
يجيتارتسالالذبدقواذهحتفلاةداعإدجمهيلإدوعييذلا
مالسةلاحشيعتتناكيتلادالبلادادتماىلعافيثكاطاشن

نيمأتبةليفكتناكةيوقةيرحببدالبلادّوزامك(...)تقؤوم
.”«نييلاغتربلاىلعهراصتنا

ىلعنيينامُعلاتاردقلوهقتاعىلعةاقلملاتاممهمللًايعاوديدجلامامإلاناك
ثاريملانمةدافتسالاممةلودلالبقتسممسرىلعًارداقناکواهزاجنإ

ًادادتماءلوألافيسنبناطلسدهعرابتعانكمياذكهومامإلليسايسلا

ةلودلليضابإلاءانبللةيناثلاةلحرملادهعلااذهناكفءةيبرعيلاةلودلاسّسؤمدهعل

.ةينامُعلاةيمالسإلا

عمدوقعملاقافتالااوضّقنيلدشرمنبرصانةافوةبسانماوزهتنانييلاغتربلانكلو

اهتحتءونيناكيتلابئارضلابقّلعتياميفٌصخألاىلعو«هدونباوقرخيوةمامإلا

فرشأومهيلع.برحلافيسنبناطلسنلعأدقو.لحاسلانونكسينيذلا

مغرأدقو.رهشأةّسزواجتيمللجأيفرصنلاىتحةيركسعلاتايلمعلاىلعهسفنب

نوناك۲۳يفةينامُعلاتاّوقللنيتعلقلانعىلختلاىلعماعلايلاغتربلامكاحلا

١١٦(ریانی)يناثلا

ءانبىهنأونامُعررحوراصتنالاناطلسقّقفحهدهعةيادبنمةنسنميفو

يفةيرحبةلودیوقأکاهعقومنامُغتداعتسافلحرملاهذه|ضفببوةلودلا

ِفتكيملو.ايقيرفإقرشىلإجيلخلانماهذوفنواهتطلسةطساب‹يدنهلاطيحملا
يفودودحلاجراخنييلاغتربلاةدراطميفًاضيأذخألبرصنلااذهبمامإلا

مامراىلإتبلطدقايقيرفإفرشيفةيبرعلاوتاعمحتلاتناكسفنتقولا

.ةيلاغتربلاةطلسلانماهريرحت

Le Cour Grandmaison (C.), «Présentation du Sultanat d'Oman», op. cit., p.267. (۱۳)

Jbid., p. 270. )٤۱(
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:نوزيمنارغروکوللوقت

ايقيرفإيفمهتاكلتمميفىتحمهاّيإنيمجاهموكراعملا

جيلخلاىلعةنميهلانمهنسنيسمخوةئمةياهننلعاأويلاغتربلا

طيحملاوبرعلارحبو
اتابوهولكرزجهریرحتبنييلاغتربلاىلعًاراصتنافيسنبناطلسزرحأدقو

اهيفيعدقوةطلسلاتحتقطانملاهذههعضوبوءاسابمومورابجنزو

نماءزجءايمسرةقطنملاهذهلكتدغدقو.اهنوؤشةرادإلةينامُغتايصخش

.ةينامُملاةلودلا

ءةيقيرفإلا-ةيفاقثلاوةيراجتلاتاقالعلاتمّعدتةرتفلاهذهلالخو

كلذذنمءةينامُعلاةعامجلاتبعلدقلو.ايقيرفإقرشيفيبرعلاروضحلاكلذكو

اهيفتداسو.اهتراجتوةقطنملاهذهداصتقاةرادإيفايساسأارود؛نيحللا

رصتقانيحيفةلوادتملاةغللايهةيلحاوسلاةغللاتيقبولىتحةفاقثلا

ةموكحلانملاجرةعضبىلعونيينيدلاءاهجولانمةبخنىلعةيبرعلالامعتسا

دحأ؛يابموبجيلخبرقويدةقطنمىلعًاموجهنوينامحتلانشماعيفو

ناسيبةقطنم‹١۷٠٠ىلاوحءاقحالنوينامُملامجاهامك.يلاغتربلارامعتسالاباطقأ

(Bessin)بارطضالاتابرضلاهذهتعقوأدقو.('”ىرخأةيلاغتربةرمعتسميهو

قۇممهذوفناهيفتفعضأوةيدنهلالحاوسلاةقطنميفنييلاغتربلانزاوتيف
نماهءانبلّوَمىتلاةريهشلایوزنةعلقءانببمامإلاماقتاراصتناللزمرکو

عورشملااذهِءانبةرتفتماددقو.ويدةكرعمنمةينامُملاتاوقلااهتلمحيتلامئانغلا

TIbid., p. .276

.يقيرفإلا-ينامعلابطقلارّوطتةساردلسداسلالصفلاصّصخنفوس(١۱)

.1۷صء١۱۹۱ثاحبأةلسلس»بتكمتاروشنم؛قشمد«تارع

.١١۱۹ماعىتحةيلاغتربلاةرطيسلاتحت(Diن)ويدواوغةقطنمتيقب(۱۸)
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.ينطولانامُعخيراتملاعمىدحإةعلقلاهذهربتعتو.ةنسةرشعيتنثانمرثكأ

ةيداصتقالاةدعصألالكىلعنامُعلةضهنورّوطتدهعةرتفلاهذهتلم

ءطقسمتداعوقراجتلاتطشنيرحبلالوطسألالضفيو.ةيسايسلاوةيعامتجالاو

جاتنإلاغلبو«؛جيلخلالكلتيزنارتءانيمويراجتعقوممهأزمرهلحمتلحيتلا
يوبرتلاديعصلاىلعةظوحلمةضهننامُعتفرعامك.هتايوتسمىلعأكلذكيعارزلا

لضفلانكلو.كرحملارودنويضابإلاءاملعلاونيدلالاجراهيفبعلدقو‹يفاقثلاو
يفهبعّتمتتنامُعتأدبيذلاةيرحلاوةلادعلاخانمىلإدوعيةضهنلاهذهيفلوألا

.ةمامإلاماظنلظ

معديٌصخألاىلعتهادقلف«ضوهنلااذهرارمتسافيسنبناطلسىعرذإو
نيذلاةالولاوةاضقلالمع؛ليصفتلابورارمتساببقاريناكوءةمامإلاتاسّسؤم

.ةمامإلاقطانمفلتخمةرادإيفًاريبكًارودءاضيأمه«اوبعل

ةفاضإ؛ناك‹نيمامإلانيذهلظيفققحتينأنكمأامنإفلامجإلاهجوىلعو

نمهنأكلذ.نيينامُعلاعمتجملاوةلودللةيقيقحءانبةداعإءةيوهلافاشتكاةداعإىلإ

ءدشرمنبرصانرصعيفديدجنماهسفنتدجويتلانامتنإلوقننألدعلا

عمو..اهتاقاطنمريبكمسققيقحتنم«لوألافيسنبناطلسمامإلاعمتنکمت

ةلودلليضابإلاجذومتلاناكء۸۸١٠ماعلوألافيسنبناطلسمامإلاةافو
.هجولمكأىلعهتمهمىدأمامإلانإفاذكهو.هدييشتلمتكادقةيمالسإلا

(۱۷۱۱ءناطلسنببرعلب:ينالخلاباختنالا.٢

ناک.عامجإلابناطلسنببرعلبهنبابختناناطلسمامإلاةافودعب

اروهشمناكولب«بصنملااذهلةبولطملاتافصلاٌلكبعّتمتيبرعلب

عرشيذلالمعلارصاعدقو.«برعلايبأوبهعمبقلٌدحىلإهمركوهئاخسب

يمسرلاميلعتللتاسّسؤمقلخيفلضفلاٌصاخلكشبدوعيهيلإو«افلسهيف
هذهتجرخدقو.ماعطلاكلذيفامب؛بالطللتاليهستلالکاهيفمّدَقَت

.يسبحلاسيمخنبدشاررعاشلامهنميابدألاوةاضقلانمةوفصسرادملا

۱۱۳



قرخيأالوبيعيأناطلسنببرملبباختنايفنكيمل؛ساسألايف

مظعمنمابيرقناكديدجلابختنملانأاميسالةيضابإلافارعأللوأروتسدلل

.ًايصخشاهيفمهسأهنإلب«هدلاودهعيفةريبكلاتازجنملاوتارّوطتلا

رييغتةيادبلًارّشؤمىطعأهتيعرشنممغرلاىلع«باختنالااذهنكل
يفديدجديلقتلةيادبوةقباسكلتتناكو.ثيدحلاخيراتلايفةمامإلاةعيبط

حومطلاعاونأمامأقيرطلاباختنالااذهحتفدقف.ةيضابإلاةينامُعلاةيسايسلاةفاقثلا

ةمامإللةيحورلاةطلسلانإانلقاذإغلابال«لامجإلاهجوىلعو.اهنادشنوةطلسلاب

بلقتنالةلباقةطلسدرجمىلإتلّوحتاهتفيظونإو؛نيحلاكلذذنمتفرحدق

.حالسلاب
مهأدحأنعًاحفصهبرّضيةيقيقحلاهتميق.ةّرملّوُأل.باختنالاَدَفَاذكهود

هنإف‹نييبرعيلاةمامإدهعلّوَأيفةّوَقردصمباختنالاكلذناكنعلو...هطورش

.”«مهدهعرخآيفةريطخفعضةطقنىلإلّوحت

.ةيضابإلاديلاقتلايفتحتُفدقةرغثنأةقحاللا«تاباختنالا»وبقاعتتبثأالعفو

ملمهنمنيريخألانكلءاهسفنةرسألاىلإنومتنيةتةعبسمكحلاىلعىلاوتدقف
ءاعبرأامبرو«؛تارمثالثهباختناديعأيناثلاناطلسنبفيسف.ةيلكةيعرشباوعّتمتي

.ةبولطملاةيعرشلابعّيمتينأنود۱۷۲۸ماعيفًاريخأو١۱۷۲و۱۷۱۸ماوعألايف

هنطوةناهإةيلوؤسموءةفسؤموةعجافةروصبةيبرعيلاةبرجتلاءاهنإةيلوؤسمعقتهيلعو
.ةيعرشلاريغهتمامإديطوتلةسئايةلواحميفسرفلانمةدعاسمهبلطب

رخآعوننّسدىتحةيباختنالاةدايسلاًادبمليلالسلاقرخلاثدحتثدحنإامو
ىلإءةيمادًابرحنانثالاضاخوبرعلبهاخأناطلسنبفيسىّدحتدقف؛عازنلانم
نمتاونسعبسدعب«؛يعرشلامامإلا«برعلبيفوتنأ

صاسععس؛تارع(۱۹)
نوکنعكلذمجنامّبرو.ناطلسنبفيسهيخأوناطلسنببرعلبيدهعنيبلخادتكانه(٠(

يأ(١۱۷۱-برعلبهیخأدهعنمتاونسعبرأیلاوحدعبلئابقلاضعبفارتعازاحدقريخألا

ةرتفلاهذهلوحكوكشىقبتنكلو.نامعيفنامامإ١۱۷۱ىتحكانهناك‹یرخأةرابعبو.١۱۹ماع
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هتعیابلئابقةلمجبسكينأ(١۱۷۱-۹۲١٠)لوألاناطلسنبفيسعاطتسا

نكلو.ًاياصتغاهتعيبمهرابتعاوكلذةيضابإلاةكرحلاءاملعضفرنممغرلاىلع
روهشملاناطلسنبفيستاليكنتنمًافوخحيرصضارتعايأاوغيصيملءاملعلا
.هتوقب

ةسراممنوكينأنعٌفكو«يباختنالاهاوتحمنمبصنملاغرف؛كلذلةجيتنو

ضرفللئابقءاسؤراهميقيةيلافتحاتايلكشنمرثكأدعيملوءةيلعفةيطارقميد
.ةيلهأبرحةراثإةلئاطتحتاوعيطُينأىلعناكو.مهيحشرم

ىلعةريبكلامعأبماقلوألاناطلسنبفيسمامإلانإفرمأنمنكيامهمو

ةينامُلاةوقلاتديازت«يجراخلاديعصلاىلعف.ةيجراخلاوةيلخادلانوؤشلايديعص

فالآةثالثلسرينأ؛كلذكعاطتساو.يراجتلالوطسألارهدزاوهدهعيفًادطوت

يديايفتطقسيتلااسابمومةريزجةداعتسالايقيرفإقرشىلإماع؛لجر

.°"”ينامُعلاذوفنلاىلإاهتداعإونييلاغتربلا

:ندناللوقي

ةبراعيلاناكىتحرشعنماثلانرقلاادبنإامءاذكهو»
ىلإهلكجيلخلاةقطنمربعيسايسلااهذوفنةلودنومكحي
فراشمىلإوءابرغيبرعلابونجلاوةيقرشلاايقيرفإلحاوس
ربعيداصتقالااهذوفنناكامك.قرشلاىفسدنألايداو

امأ؛ةيبرعلاةريزجلاوقارعلاوناريإلخادىلإجيلخلاءىطاوش
ىطسولاتاريحيلاىلإذوفنلااذهلصودقفةيبرغلاةهجلاىلع

رهناتلدىلإيقرشلابناجلاىلعلصوامنيبايقيرفإيف
."”«جناجلا

يعارزلايقرشلاداصتقالاريوطتلضفمامإلاىلإدوعيف‹يلخادلاديعصلاىلعاأ

نبناطلسدهعةياهنممنمازتيماعلااذهو۱ماعيفوتبروعلبنُأًاضيأظحاليو.اهيفقيقدتلابعصيو

.هسفنخيراتلايفايفوتدقنيمامإلانأينعيامم.فيس

.۱۷صعرس؛تارع)۲۱(

.۱٠۰صعمس(ج.ر)‹ندنال(۲۲)
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نارفعزلااهّمهألبقنمةفورعمنكتملةديدجتاتابنهلاخدإبًاعساوًاريوطت

٠""هميظنتويرلاحالصإيفًاضيأهعورشبو«ةوهقلاو

ناطلسنبفيسمامإلاباختناتفمديتلاةيعرشاللارمأنمنكيامهمو

.ةيبرعيلاةلودلاتايصخشممهأنيبةريخألايهءةيوقةيصخشيقبدقفءلوألا
ةلودلجرءكلذعمءناكهنكلوءاملاعهسفنلوألاناطلسنبفيسربتعيمل

رابكنمحبصأهنأوههيلعذخؤُييذلارخآلاذخأملاو.لوألازارطلانم

یدليحورغقومنمهلاميشامیلنکیملهتایحبولسأنأو«نامُعيفنيكالملاو

يذلادهازلالجرلادشرمنبرصانمامإلاةروصعمهنيابتةهجلامّيسال‹نيينامُلا

.مهناهذايفارضاحيقب

الهنأالإةيبلسنوكتنأنعةديعبةرتفلاكلتةليصحنإف«لامجإلاهجویلعو

ىلعلثاممروطتهبكاويمليّداملاعمتجملاوةلودلارّوطتنأةظحالملانمٌدُب
اهنومضمةمامإلانادقفيواهاوتحمنممسقنمةمامإلاتغرفأدقف.يحورلاديعصلا

.ةسّسؤمكاهدوجوريربتلةلهؤمدعتمل«يحورلاويونعملا

ء١٠۷٠(ربوتكأ)لوألانيرشت١٠يفلوألاناطلسنبفيشمامإلاةافودعبو

باختناةلأسمنوخّرْؤملاضرعتسادقو.ًامامإيناثلافيسنبناطلسهنباباختنامت

نمةيضابإلاةكرحلاءاملعفقوملوحليصفتيأاوطعيملمهنكلوديدجلامامإلا
هفقوفقوملعامجإلاببختتنامامإلانوكينأاًمِإينعياذهو.باختنالااذه

نيخرؤملانألةدعبتسمريغةريخألاةيضرفلاهذهو.نوينامعلانوخرؤملاهنم
يأ«ةربابجلا»مهرظنيفيعرشريغماظنلخيرأتلاًادمعنولهاجتيدق

.نايسنلابمهيلعمكحُياذكهو.(نييروتسداللا

هتيصخشب«هدلاوکافورعمیناثلافیسنبناطلسناکةهجنم

يفّسعتلاهمادختساوهريذبت«حوضوبنوخّرؤملادقتنادقو.ةيوقلا

نمًاريثكنادتساوهوبأاهكرتيتلاةورشلالكقفنأدقف.ةماعلالاومألل

Ibn Ruzayq (H.), op. cit., p.93. (۲۳)
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.هئمًافوخهيلعاوجتحيملنيينامملانأالإ.فاقوألاودجاسملالاومأ

لتحاو؛سرفلانمنيرحبلاریيرحتىلإء؛نامُعتلّصوتةرتفلاهذهلالخو

ءاسرإمتاذكهو.زمرهوكرالمشقلثميسرافلالحاسلاىلععقاوم

.رشععساتلانرقلاىتحرمتستفوسيتلاوجيلخلاةقطنمىلعةرطيسلا

يناثلامسقلا
ةيبيرعسلاةلودلاطوقس

عارصلانمًاديدجًاروطنامُعتلخديناثلافيسنبناطلسمامإلاةافوعم

-۸۸١٠)ناطلسنببرعلبباختنانأنممغرلاىلعو.ةطلسلاىلعفينعلا

ًاعجرموًاخرؤمنأالإ.ًايثاروًاعباطةمامإلاماظنىطعأهنإفءايعرشناك
ثريءةبراعيلادهعةياهنيفىتحنكيملمامإلانأدكؤي«يملاسلاوهاماهًايهقف

."”)دقعلاولحلالهأبناجنمباختنالاوةعيبلاباهالوتيلبايلةطلسلا

بايغيف«ببسدق«يلالسلاديلقتلا»اذهقالطنانإفمأنمنكيامهمو
يلبقلاويسايسلافقوملارّجفتىلإىدأوةطلسلاىلعًاسرشًاعارص«لوبقملاةفيلخلا

.دالبلايف

ةرشعةيناثلايف«فيسمهربكأناكءانيأةّدعيناثلافيسنبناطلسكرت

ةطبترملالئابقلانمةعومجمنإفءارصاقهنوكنممغرلاىلعو.هرمعنم
فرصتلايفةقيرطلاهذهتناكو.هيبألًافلخةمامإللهحيشرتتحرتقاةبراعيلاةرسأب

يبهذملاةمامإلاماظنباهلةقالعالةيثاروةيلآىلإساسألايف«ىرخأةرم«دوعت

.يحورلاو

حوررييغتبدّدهييذلاحيشرتلااذهىلعاوضرتعادقعلاوٌلحلالهأنأالإ
ةمامإف:عوضوملااذهلوحٌمِطاقيضابإلاروتسدلانأبركذنلو.مهديلقتومهتاسّسؤم
نأرصاقللءكاذذإ؛نكميفيكف.ةالصلادنعةعونممهتمامإنألةلوبقمريغرصاقلا

)٤۲(Ibid., p.94.

.١۱۱۲صرس‹(ةشئاع)رايسلا:عجار)٥۲)

۱۷

 



بساحينأباقعالوهيلعباسحالنملنكميفيكو؟ًالوبقمًامامإحبصي

.؟ەهىقاعيوسانلا

مسحةلواحمالإءاملعلامامأنكيملةيسايسلاوةيروتسدلاةمزألاهذهلايح

وهءاهسفنةرسالانمرخآحّشرمبناميلسنبيدعخيشلامّدقتاذكهو.رمألا

متںوصحمولصفنمقافتابوءةفولأمريغةقيرطبو.فيسبيرق«ناطلسنبانهم
رايايفیوزنةعلقيفًاديدجًامامإناطلسنبانهمباختنا

الو.ةلواحملاحاجننمضتةيبلغأوأيلبقعامجإبظخَيملباختنالااذهنأالإ
ةلأسملانكلو.يداعلاءارجإلانعًايبسنجرخيعيرسلاءارجإلااذهنأيفكش

هذهلثميفيلبقعامجإىلعلوصحلانكميناكاذِإامةفرعميهةيسيئرلا

لحلالهأفقوممّهفتننأعيطتسنانهنمو.الديكأتلابوهباوجلاو.فورظلا

.يرورضويئانثتساءارجإكءارجأإلااذهىلعمكحنوءدقعلاو

جهنمللًارظنءاوّفكدقدقعلاولحلالهأنأبلاقينأنكمي«لاحلكىلعو

حرسملاىلعنييسيئرلانيلعافلااونوكينأنع«باختنالااذهيفًارهاظعبّتملا

فوسو.ةيلبقلاةطلسلاحلاصلمهذوفنءامٌدحىلإءاورسخدقف.ينامُعلايسايسلا

رارقلانأحضاولانمو.رارقلابمهقحومهتطلسلماكنودقفيءاقحالىاملعلای

.ةوقلانهرحبصأو‹عامجإلاوىروشلاىلإةدوعلانعنيحلاكلذذنمفكدق
مامإلاىلعًاموجهءةنسءاضقنالبقءانهمبيرق«برعلبنببرعينشك
.°"ةمامإلانعيلختلاىلعهمغرأوقاتسرلايفديدجلا

نكلو.اهاّيِإهحنميذلابرعينمةيامحلامالستسالالبقبلطدقانهمناک

.١۱۱۱صیاسعمرم(دیعسنبناحرس)يوكزالا(٢۲)
ءلوألالصفلا:عجار‹۸٥صرشاعلاءزجلاقياسعجرم‹(هللادبعنبدمحا)يدنكلا)۲۷(

.يناثلامسقلا

Bathurst (R.D.), «Maritime trade and imamate government: two principal themes in the (YA)

history of Oman to 1728», in: Hopwood (Dereck) ed et alii, The Arabian Peninsula: Society and

Politics, London, George Allen and Unwin, 1972, p. 104.

.۱۱۳ص؛قباسعمرم(دیعسنبناحرس)يوكزألا)۲۹(

۱۹۸

 



يفهبىقلأو‹لسالسلابانهمديقوءةطلسلاىلإهلوصودعبهدهعبٹکنبرعي

خانملباوبألاحتفوةيلبقلاةيبصعلاحوروداقحألالمعلااذهراثأدقو

حبصيودشرلاّنسغلبيىتح«ناطلسنبفيسىلعًايصوهسفنبرعيبصن
ايدئاقعةضوفرمةلأسميهو«ينامُلاخيراتلايفةديرفةقباسهذهو«لبقتسملامامإ»

ةياصولانعلدعةطلسلاهترغأيذلابرعلبنببرعيّيصولانأالإ.ًايروتسدو
قيزرنباخّرؤمللنكمأدقو.ةمامإلاهتيلوتبءاملعلاضعبعنقينأعاطتساو

هلاعفأنعوفعلاهحنمناميلسنبيدعيضاقلانإعوضوملااذهلوحلوقينأ

نوخرؤملاوقيزرنباهنيبيالامنكلو.ةعيبلاىلعهلوصحبىهتناو.انهملهلتقو
هنإلوقلاباوفتكادقل.كلذىرجاذاملوفيك«فسالاعموهنورخآلانوينامُملا

ناكانهملتقنإفرارقلااذهقفوو.وفعلاةروصلاهذهىلعلانهنإوهلاعفأنعبات

.("الوبقميلاتلابوءًاعورشم

ًايعرشًامعدتقالدقةعيبلاهذهنوكتنأداعبتساىلعانرهظُييورتلانكلو

يضاقلاىوسنكيملانهممامإلالتقرربوبرعيلةعيبلاىطعأنمنأامسالءايفاك
رومأللىرخأةيؤرنأالإ.هتاذانهملةعيبلاىطعأنأهلقبسيذلا«ناميلسنبيدع

برعلبنببرعيةيمستزرابلاملاعلااذهلوبقنأانمّلسذإ.اهسفنضرفتنأنكمي
.ءامدلانقحلجأنموحماستوةحلاصمحورنمقلطناءامامإ

لجأنمو.فيسىلعءاقبإلاباوبلاطوبرعيةمامإاولبقيملقاتسرلاناكسنكلو
نم«؛فيسلاخصاننببرعلبءاذوفنةيلبقلاتايصخشلارثكأدحأىلإاومّدقتكلذ

ةدعلادادعإىلإهرودبرصاننببرعلباجلدقو.فيسةمامإةداعتساللحدينألجأ

ءيبرعيمام]لوااهتاكلتممىلعهيرضيذلازجحلاعفروانهينبةليبقعمفلاحتو

.”"هيلعًاعونممناكيذلارمألا‹حالسلاىلإءوجللاباهلحمسامكءدشرمنبرصان

.١٠۱ص؛قياسلاععرملا(٢۲)

Ibn Ruzayq (H.), op. cit., p. 102. (۳۱)

.١٤۱۱صاسعمس(دیعسنبناحرس)يوكزألا)۳۲(

۱۱۹



كلذلةجيتنو.ةلماكةنستّدتمابرعيًّدضةسرشًابرحرصاننيبرعلبضاخو

نعيلختلاىلإبرعيىهتنا‹لئابقلاضعببناجنمطوغضنمهلضّرعتاملو
نمةرشعةنماثلاغلبدقنوكينأنود«۱۷۲۲ةنسمامإكضرُفيذلافيسلهبصنم

بقلهاطعأوهيلعًايصونوكينأرصتنملاهلاخنمفيسبلطلياقملابو.دعبهرمع

عضوليئانثتسابصنموهو"”ةلودلالامعأبمئاقلا»

هموصخّدضلاتقلافنأتساذإًايلكعقاولارمألابدقنكيملبرعينكلو
هدناسدقناكيذلاناميلسنبيدعيضاقلاامأ.اهسفنةنسلايفتاموءتدجلا

اذكهوةقطنميفهراصنأونافلخنبناميلسعمًابولصمىهتنادقف

.رادحنالاوىضوفلانمةّداحةلحرمنامُعتلخد

(۱۷۳۷ء۱۷۱۸)ةيلهألابرحلاء١

بيلغتبولئابقلاةطلسلعوضخلابدوقفملامالسلاىلعظافحلاٌةلواحمرمتمل
ةيرفاغلالئابقلاورصاننببرعلبنيبلعتشاعازنلاف.عاضوأللةئدهتةحلاصملاحور

.«ةلودلالامعأبمئاقلا»بقليصولالاخلاىلعتركنأوعقاولارمألالبقتمليتلا

نامتطرخناويعامتجالانزاوتلاٌلتخاةمزاحةيزكرمةطلسبايغيفو

لبقتداسيتلاكلتبةهيبشىضوفةلاحىلإدالبلاتعجرأةسرتفمةيلهأبرحيف

خيشكرابمنبفلخةدايقبلئابقلاتراثدقف.٤ماعدشرمنبرصانِءيجم

توضنا«يرفاغ-يوانه»روحمًاشنورفاغينبخيشرصاننبدَمحموهانهينب

.*)دالبلالئابقهيءاولتحت

يريدوبهييلاشيشريرقتنأالإ.برحلاهذهاياحضلةقيقدةينامُعتاريدقتنمسيل
)Chevalier Podery)اويودلاتيدراكلاىلإ«سابعردنبيفميقملا

:ظحالي‹۱۷۲۳(ربمتبس)لوليأ٢۲يفءةيسنرفلاةيجراخلاريزو

.١١۱٠صنيالاعملا(۲۳)

.١٠٠صععرملا(٤۲)

(٥۳(Ue Cour Grandmaison (C.), «Présentation du Sultanat d'Oman», op. cit., p.276.
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.نيمامإلانيبةَّرمتسمتلازامةيلهألاطقسمبورحنإ»
نيعبرأنمرٹکأطقسدقو.برعلبنببرعيوناطلسنبفيس
يفامهايضقنيتللانيتنسلالالخنيبناجلانمليتقفل

ةمامإلاتطقسجيردتلابو.ةمامإلاماظنىلعامًاعونبرحلاهذهتزهجأدقل

ٌفتلاغارفلانمةلاحلاهذهيفابلاغثدحيامكو.ةسّسؤمك

ةمامإلاباسحىلعءًايمانتمًايسايسًارودبعلتةريخألاهذهتأدبو.مهلئابقلوح

برحلاهذهتغرفأامك.يلخادلامالسلاباسحىلعكلذكوءةيعامتجالاةدحولاو

.يحورلاهاوتحمنممامإلابصنم

اهرودوةمامإلاةناكمالّوحءهعباطكلذكوعازنلاةَّدمنإ»

تلوحتوبصتملابتطبهدقفةايحلايفًاقيمعًاليوحت
ةراهطللءاردزالاتلمحامك.حالسلاةوقباهبسكيرجيةمينغىلإ

حشرمللةبولطملا

ىلإيمتنتتايصخشتقفتا؛يلكلارامدلانمنامحتذاقنإلو«فيزنللًدحعضولو

رصاننبدمحموهءةيبرعيلاةرسألاجراخنمةيصخشحيشرتىلعءاملعلاكلس

.٩"”لوبقلايفهدّدرتنممغرلاىلع١٤۱۷۲ماعًامامإبختنايذلا«يرفاغلا

نيبنمًاتقْؤمةمامإلاباختتنالااذهجرخأامامتةنسةعمدعبو«ىلوألاةّرمللو
نمنامُعجارخإيفلمألارييغتلااذهيفنيينامُلانمددعىأرو.ةبراعيلايديأ

كلذ.هبدعويذلالمألااضيأىرخأةرمملباختنالااذهنكلو.ةمزألا

لعفدرك؛تعمجتنالعجيفيلعوبينبورضحخألالبجلايفمايرينبلئابقنأ
.مامإلاًدضةعساوةهبجتلكشو«كلذىلع

L'Oman et la France - quelques éléments d'histoire, Archives et documentation, Paris, (T\)

Ministère des Affaires étrangèêres, 1989. p.3.

Kelly, «A Prevalence of furies: tribes, politics, and religion in Oman and Trucial Oman», in: (۳Y)

Hopwood (Derek) ed., et alii, The Arabian Peninsula: Society and Politics, London, George Allen

and Unwin, 1972, p. 108 (Studies on Modern Asia, No. 8).

.۱۲۷ص؛((دیعسنبناحرس)يوكزألا)۳۸(

۹١۱

 



ضرفوةرئاثلالئابقلاهباجدقف.ؤفكلجرديدجلامامإلانأنيبتدقفكلذعمو

نمةيرخسباطقستاونسسمخذنمنييداعتملانيمصخلانكلو.اهيلعهسفن

۔۱۷۲۸ماعراحصيفكلذىرجدقوةكرعميفالتقو«ردقلا

ناطلسنبفیسباختناةداعإرفاغينبةليبقتتبثرصاننبدمحمةافوىدلو

.هتعيبنالعإءةيئانثتساةروصب«؛تبلطونييضابإلاةمصاع«ىوزنىلإريخألااذهتداقو

ءةّصاخلاهتايحببسبءاملعلابناجنملزعهنأكلذءًاليوطمدتملفيسةمامإنأالإ

.*°”برعلبنببرعيب١۱۷۲ماعةمامإلاتطينأو«نييضابإلانيخّرؤملاريبعتبسح

(۱۷۳۷٠١٤۱۷يسرافلاوزغلا٢

تعمقووتاديدجتلاهذهمهرودبةحاورينبلئابقنمهؤافلحوفيسضفر
ردتعيطتسينكيملًافيسنأامبو.هراصنأوديدجلامامإلانيبومهنيبتاكابتشا
ةصرفبملحينكيمليذلاهاشردانةدعاسمبلطةعيطخفرتقادقف«هسفنبهرمأ

.ةينامعلالحاوسلاىتحجيلخلاربعيسرافلاذوفنلاطسبيللضفأ

دقو.*ةریثکتاوقوةنيفس۳۰سأرىلعنامُعهاشردانازغ۱۷۳۹ماعيفو۱

يفترشتناوتلّلستكانهنموةيلحاسلاناكفروخةقطنميفةيسرافلاتاوقلاتلزنأ

نكلو.ةازغلاليكنتيناعتنأاهيلعناكيتلاىوزنىتحةينامُملاةيلحاسلاندملا

يوناثعارصىلإًاتقؤميلخادلاعارصلالّوحةينامُملايضارألاىلعسرفلادوجو

مغرلاىلع«نوينامملاىّببتو.لوألاىوتسملاىلإسرفلادضينطولاعارصلالقتناو
ليتفعزنعيرستوينامُعلاتيبلاديحوتةداعإيفنيمهشُمهابلصًافقوم«مهتافالخنم
.ةنسنيرشعىلاوحتماددقتناكةيلهأبرح

يفذخؤتملةصاخلاهتحلصمنأًارّخأتمكردأيذلاًافيسنإفىرخأةهجنمو

Bathurst (R.D.), op. cit., p. 105. (۳۹)

عمرم(ديعسنبناحرس)يوكزألاو١١۱١ص«يناثلاءزجلا«قباسعم«(هللادبع)يملاسلا(٠٤)
.۱۱۳ص

.۸٤ص؛نباسعمرم(حالص)داقعلا(١)
۰.

١۱۲



ةمامإلانعيلختلا‹لئابقلاضعبطغضتحت؛راتخاسرفلابناجنمنابسحلا

ريرحتىلإنوينامُعلالصوتءةحلاصملاهذهلضفبو.ريمحنببرعلبةحلصمل
دیعسنبدمحأاهريديناکيتلاراحصءانثتسابسرفلايديُانمقطانملامظعم

رفاغينبلئابقءةيسيئرلالئابقلاتعمتجاةغيصداجيإوعضولاحالصإلو
دهعتنأتررقوىاملعلانمةعامجعم؛لواعملالئابقوليامسيداووةرهاظلانم

.۱۷۳۸ماعهتعیبتّمتو«يبرعيلادشرمنبناطلسوهلجرىلإةمامأإلاب

تناكوةعساوةيبلغأىلعةعيبلاهذهتلصحبةيلهألابرحلاذنمىلوألاةرمللو
.يوانهلاويرفاغلانيعزانتملانيركسعملانيبقافتاةجيتن

ىلعناكناطلسنبفيسنأالإ.دالبلاةدحوقيقحتيفًايلعفقافتالااذهمهسأ

يفمهسأو‹نيينامُلاةيبلاغوءاملعلاضفرنممغرلاىلعةمامإلادادرتسايفهتبغر

هنأوهكلذنمرثكألاو.ديدجلامامإلاةلتاقملهبةطبترملالئابقلايهوحورجلاكيرحت

.هيلإةريبكتاوقلاسرإىلإدّدرتنودعرسأيذلاهاشلاةدعاسمبلطلهءادندّدج

ةيسرافتالمحثالث«١٤۱۷(ربمتبس)لوليأيفهنأبليامنّودُيو

رهشوبنمتکرحتدقو.ناخيقتدمحمازريماهدوقيويدنجفالآةّنساهدامع

ةلوهلاةليبقحازأوةعلقءهلوصوىدل«ناخيقتىنبو.ًابيرقترهشدعبرافلجيفتلزنو
نبناطلسبناجىلإتمضناوبصخةقطنمىلعرطيستتناكيتلا

«ضاخو.ةقلطمةيولوأنامُعريرحتةيضقلدشرمنبناطلسمامإلاىطعأدقل

تامء١٤۷٠ماعيفو.مهتمواقملواحنيذلاسرفلادضكراعمهدهعةليط

هتافوبفةلودلاباتكنمةريخألاةحفصلابتكدقوهدييفحالسلاو

.يبرعيلادهعلاىهتنا

فيلحوةيلهألابرحلالصأناكيذلاناطلسنبفيسرقىانثألاهذهيفو

.۹٤صعملا(٤٤)

.۱۹۹صعمرم(ةشئاع)رايسلا:رظنأ(۳٤)

.٢٠٠٠صععملا(٤٤)
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لمهأدقوتامثيحقاتسرلاىلإءوجللاوءًابئاخَباحسنالارق«هبعشىلعسرفلا

يسرافلادوجولاةياهن.٢

‹يديعسوبلاديعسنبدمحأويناثلاناطلسنبفيسىقتلاء۱۷۲۸ماعي
يهيتلاءةيلحاسلاراحصةقطنمللاولوأكريخألانييعتءاقللاجئاتننمناكو

.ةراجتللقطانملامهأىدحإ

نألهتلُمأوهترهشةحومطوةزيمتملاديعسنبدمحأٌةيصخشتنمأامناعرسو

ملهنکلو.نامُلکقاطنىلعلب«بسحفراحصقاطنىلعالًالاعفًارودبعلي

ةلشافةّدعتالواحمبمايقلايفدّدرتيمليذلاناطلسنبفيسقلقراثأنأثبلي

ءةيسايسلاةعقرلاىلعاعيرسديعسنبدمحأمساعملرصتخملايف.هنمصلختلل

.هلضرعنساماذهوخيراتلايفًاريبكًارودبعليلةبسانمصرفهلترقوتو

قطانملاضعبوطقسمتّلتحادقةيسرافلاتاوقلاتناكيانثألاهذهيف

ةقطنميفٌصخأةروصبو«نيينامُملاةمواقماهتهباجدقو.راحصاهيفامبءةيلحاسلا

نودرهشأةعبسةمواقملاهذهتماد.ديعسنبدمحأدييفتناكيتلاراحص

ةمواقملاهذهنكلوفالآةثالثديعسنبدمحأاهيفرسخوعاطقنا

ىلعناكقافتااهنعمجنتاضوافميفناركسعملالخدوءةيسرافلاتاوقلاتكهنأ

تاوقةحلصملاكربوراحصةقطنمنمباحسنالا؛هبجومبءةيسرافلاتاوقلا

نأدمحأىلعناكوءةيسرافلاةرطيسلاتحتتيقبطقسمنأالإ.ديعسنبدمحأ

ىلعصنيمليذلاقافتالااذهلوبقنكيملو.هاشردانلةيونسةيزجعفدي

.دیعسنبدمحأبناجنمةروانمىوسنامليلكلاريرحتلا

يديعسوبلادمحمنبنافلخاهيفٌيَعوررحمكاكربىلإدمحألصو

.٢۲۰ص‹(ةشئاع)رايسلا:رظنأ)٥٤)

.٢٠۲۰صعمملا

)۷٤(Ibn Ruzayq (H.), op. cit., p.151.
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اهرودنمطقسمهنامرحبسرفلاةيويحقنخىلإىمر«نيحلاكلذنمًارابتعاو

اكربءانيموحنةيراجتلاوةيرحبلاطوطخلالكليوحتىلإلصوتدقف.يداصتقالا

.سرفلاهلتحييذلاطقسمفرمًاشممهموءررحملاًافرملاىلإىنغلاكلذبًالقان
وزغلاتاوقتدفغف.ًاريبكًافاعضإةيسرافلاعقاوملاةيداصتقالابرحلاهذهتفعضأ

ًابنءاجءاذهنعًالضفو.طقسملالتحايفكلذنمرثكأرارمتسالاىلعةرداقريغ

ةيرامعتسالاهاشردانمالحأتلشفومهعقومفعضيلًاضيأناطلسنبفيستوم

دعبالإباحسنالامدعاوررقمهنكلو.طقسمنمةعرسبباحسنالاسرفلاررقف

ىلإطقسمميلستلالخنمكلذو«ىرخأةرممهتدوعىلعدعاسيدققاقشعرز
.دیعسنبدمحأىلإسيلوفيسءافلح

بلطيء؛ناطلسنبدجامفيسءابرقأدحأماشلاىلإةيسرافلاتاوقلاتلسرأ

ةيئاهنةبرضهيجوتديريناكيذلاديعسنبدمحأنكلو."”طقسمهميلستبنذإلا
عدخيلهمدختساوباوجلازجتحافةليحلابةليحلاىلعدريلةصرفلاهذهمنتغاسرفلل

ةحبذمبیھتنااکرپيفمهليحرلبقًالافتحامهلماقأفطقسمهوملسنيذلاسرفلا

نوجانلاوکذإةيرحبةحبذمبتعبألبةيربلاةحبذملاىلعرمألارصتقيملوماع

اهورداغوَرانلااهُمقاوطاهيفلعشأىتحرحبلاضرعىلإتلصونإامنفسنتمىلع
رابدألانيلوم

يفنكيملذإو.نامُعيفيسرافلادوجولاةياهن١٤۱۷ماعدهشاذكهو

نكيملينامعلاراصتنالانإف«روعشلاضوهنيالإةنحملاهذهزواجتناكمإلا

‹؛تاقاقشنالاىلعةينطولاةدحوللًاراصتناناکلبطقفيبنجأزاغىلعًاراصتنا

ىلوألاةلحرملاراهدزاىلإةدوعلايعّدتنأنود«لّتمتسةمامإةداعإةدارإلًاراصتناو

.نيينامُعللةبسنلابىلعأينطوويسايسلثملًارارمتساءاهعاعشإوةيبرعيلاةلودلانم

Kajare (F.), Le Sultanat d'‘Oman - étude d'histoire diplomatique et de droit international, (£۸)

Paris, A. Pedone, 1914, p. 66.

)۹٤(Ibidem.; Voir aussi, Ibn Ruzayq (H.), op. cit., p.155.

.۱۲۸صيناثلاءزجلاقیامعجرم((دیمحنبهللادبع)يملاسلاو

١۱





عبارلالصفلا

ةنطلسلاماظنلوصأ:يديعسوبلاةلود

ةنطلسلاماظنىلاةمامإلاماظننم:ةيلاقتنالاةلحرملا٠
انيناطيربو.ةسيئامقلاةقالصلا٠

:اديدشًالخادتنيتلخادتمنيتلحرمىلإثيدحلاينامغلاخيراتلاميسقتنكي

ةيلهألابرحلانابإةيبرعيلاةلودلاعمىهتنايذلاةمامإلاماظنءىلوألاةلحرملا
نبدمحأمامإلادهععمأدبيذلاةنطلسلاماظنةيناثلاةلحرملاو(۷۲۸-۱۷۳۷)

نيماظنلانيبينمضلاصفنالوأذخأدهعلااذهلالخو.(۱۷۸۳-۱۷ديعس
خيراتىلعاهعياطءافضإيفترمتساةيضابإلاةكرحلانأالإ.رونلاىرينييسايسلا
.لككدالبلاىلعةدئاستّلظةيضابإلاةفاقثلانأبًاملعىتالبلانمةيلخادلاةقطنملا

اسنرفيفف.يسامولبدلادهشملاىلعرييغتلانمءيشىرجىانثألاهذهيفو

ةسايسلاهيجوتةداعإىلإنايعستةيروطاربمألاةموكحمثةروثلاةموكحتناك

اًملو.اسنرفونامُعنيبةقادصتاقالعةماقإلجأنمتالاصتاترجو.ةيجراخلا

يرامعتسالاماظنللًاديدهتلکشت(۱۷۹۹۔۱۷۹۸)رصمىلعنویلبانةلمحتناك

يعسلانمًاحاحلإرثكأوهامارتلكنإىدلنكيمل«قرشلايفيناطيربلا
عماهتقالعيفترمتسااسنرفنكلو.نامُععمىلوأةدهاعمعيقوتبصرفلازاهتنال
ةيرامعتسالاةيسايسلاةعقرلاىلعريثأتلايفوحنلااذهىلعءةمهسمنيينامُملا

۹۱۷



لوألامسقلا

(۱۷۸۳«٤۱۷يديعسوبلاديعسنبدمحأمامإلا

‹؛يسايسلاحرسملالخددق«يديعسوبلاةلودسّسؤم«'ديعسنبدمحأناك
طبتراهمسانأالإ.يناڻثلاناطلسنبفيسدهعينًايلاوهنييعتذنم«انيأرامك
يفاهايِإهتدايقبوةينطولاةمواقملايفهماهسإب«يسرافلادوجولانمنامُعريرحتب
جارخإىلعرداقلالجرلاىاملظلاتاونسلاكلتهتكّتحدقو«ناكو.راحصةقطنم

ءةيرحبلاةيويسآ-ورفألاةحاسلاىلعاهتناكمميمرتوةيلهألابرحلاةلاحنمنامُع
ليدبكةنطلسلاماظنخيرات؛ثيدحلااهخيراتليکشتيفةمساحةروصبماهسإلاو

.ةمامإلاماظنل

هتيقادصمنممغرلاىلعف.ًايهيدبًارمأنكيملةطلسلاىلإدمحألوصونكلو
ةيلهألابرحلاراثآنإثيحًافينعًاعارصهمكحتيبثتىضتقادقفءةينطولاةيسايسلا
ةهجنمءامورحمناكهماظننأامكءةهجنمةلثامتيقب(۱۷۱۸-۱۷۳۷)
بابسألادحأنأبركذتنلو.رارقتساللطرشلوأوهو«بولطملاعامجإلانم«ىرخأ
.عامجإلااذهبايغءةقدلاهجوىلعناكةيلهألابرحلابوشنلةيسيئرلا

ريمحنببرعلبرشابملاهسفانمداعبإوهكمحألةبسنلابرمألارادمناكو

ىرخُأةرمو«ناطلسنبفيستوملبقةّرم«قاتسرلايفنيتزرمبختناهنأضرتفملا
؛فيسةافودعبمامإكدیدجنمحشرتدقبرعلبنوکينألمتحملانمو.هدعب
نيخرؤملابناجنممسحتملةلأسملاهذهنکلو.ىلوألاهتعيبلًاقفو

«يناثلاهحيشرتاوضفرءاملعلانمًاريبكًاددعنأًاضيأىقبي.كشلابةطاحمتيقبو
.حيشرتلااذهنمءاملعللايئدبمافقومكلذلتمدقو

سرفللهدرطدعبةعيبلاىلعلصحهنإلوقيمهضعبف.ًاديجدّدحمريغةطلسلاىلإدمحألوصوخيرات(١)
لخادلايفماظنلاضرفنمنكمتنأدعبيأ١٤٤۷٠ماعاهيلعلصحهنأنورخآلجسیو١٤۱۷ماع
.ةقدبديدحتلاةبعصهمكحةّدمىقبتاذهىلع.ىلوألانمحجرأةيضرفلاهذهانلودبتو.ةضراعملاىفضو
«يناثلاءزجلاهركذقبس؛تايعلاةفصت)ةنس۲۹تماداهنإلوقييملاسلاىرننأبيجعلانمو
.ةنس۳۹مادهمکحنأدجنہالعأخيراتلاىلعانقفاواذإنكل.(۱۳۹ص

۱۸

 

 



معدنمضنُأدعبهيأرريغهنكل«يناثلاهحيشرتميدقتيفدّدرتبرعلبنأىوريو

ةوقسأرىلعناككيعسنبدمحأهمصخبرعلبهباجامدنعفلعفلابو.مساوقلا

ىلعًاماهًاليلدريبكلامقرلااذهكشنودنمو.(لجرفالآ٥مضت

كلذنإفرمأنمنكيامهمو.ينامعلايسايسلاعقاولايفةلعافلامساوقلاةكراشم

ةجيتنو.برعلباهيفلتقيتلاةكرعملاهذهنمًارصتنمجورخلانمدمحأعنميمل

هيلإدهُتالعفوءهتعيابماهيلإبلطوهتعبتيتلالئابقلاهلوحعمجدمحأنإف؛كلذل
.ةمامإلاب

يف«ناتطقنكانهف.نيخّرْؤملانيبشاقنعضومةعيبلاهذهةلأسمىقبتو

مدعبيساموهوvماعيابنيذللانيلجرلاةيقادصمصقنىلإدوعتىلوألا.ظّمحتلاناريثت

ينطولاماسقنالايأ‹يلبقلاعامجإلابايغىلعةيناثلاو.هيلعءاملعلاعامجإ

.ةيناثةهجنمةيلهالابرحلاةكرتلةجيتنوءةهجنمءاملعلاعامجإبايغلةجيتن

ةعيبلانأىلإاهنمصلخوةعيبلاهذهىلعءاملعلاضعبتاضارتعايملاسلاركذ

.(اضيأدالبلالهأوءاملعلاانهىنعيوهو)؛نيملسملاةراشتسانودتمتدق

نيذللاباسيلنباو«يديعسوبلاملاسنببيبحءةعيبلاادقعناذللانالجرلاف

.°)ةنتفدعبتدقعةعيبلاهذهنأوامّيسالءامهتعيببنيملسملانامزل

الوءاملعلانمانوكيملقيرُغنباوملاسنببيبحنأةداهشلاهذهيبتامبرو

نوناقلااهيطعييتلاةطلسلابيلاتلابناعّتمتيالوءةينيدةيعجرم«ىرخأةرابعب‹نالَتمُي

ىاملعلاامهرارقمرليالاذهلو.روتسدلايفاهيلعصوصنملاةطلسلايأ‹يضابإلا

ةيعرشنوكتيك«بجيةعيبلاف.(نينطاوملا)«دالبلالهأ»الوتقعلاولحلالهأ

اذهوءلقالاىلعءاملعةّنسةقفاومىلعلصحتنأ«ىضابإلاروتسدلابجومب

ملكلذلوءةعيبلاهذهبنويضابإلاءاملعلامزتليملارلبيسلااذهلو.ىساسأطرشلا
.بعشلابناجنمماعلالوبقلاىلعةعيبلاهذهلصحت

ةبتكملاءةرهاقلا«تفرللاةبررمسلاةلررلارتارخرلماسلاتارابا؛(يسرمدمحم)هللادبعرظنُ)۲(

.۹۳-١٩صلوألاءزجلاء١۱۹۱-۱۷۹۳قيرصملا

.۱۳۷ص«يناثلاءرجلاقیاسعمر(دیمحنبهللادبع)يملاسلا)۳(
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يفةمامإللدمحأباختناناكرميروليناطيربلاخرؤملالوقيامىلعو

ضارتعالدیو.عامجإلاببخُتناهنوكيفكشننحنو..ةيانعبرّبُدًارمأودبيامىلع

نيذلانييوانهلاةعيبلضفبةمامإلاىلإلصوهنأىلعاقحالةيرفاغلالئابقلاضعب
بسنينأعاطتساهنأ«هبناجنمتاقعلاظحالدقو.(”يديعسوبلاةليبقىلإنومتني

ةمامإللةعيبلاىلعهلجأنملصحيذلاببسلاوهاذهوءيلإنامُعريرحتلضف
دمحأنبديعسخيشلانأىلإ«لوألاهثيدحلةلمكت«يملاسلاريشيو١٤۷٠ماع

ةيبلغأنوكنعوةمامإلانعهثدحدقناك(نيخرؤملاوءاملعلارهشأدحأ)‹يدنكلا

.ًامامإةيديلقتةروصبيمسدقو.هيلإاهبتدهعدقسانلا

عامجإلاىلعلصحيملديعسنبدمحأنأتباثلانمفءرمأنمنكيامهمو
هتفصلضفبتافتسادقف.ةّصاخةلاحربتعادقهعضونأالإ.بولطملا

ىلإيأةطلسلاىلإلوصوللينطولايسايسلاهديصرنمءةلودلجرك
ًالضفو.سكعلاسيلوةسايسللديلاقتلاعضخأءةيئانثتساةقيرطبوءاذكهو.ةمامإلا
ًادئاقهنمرثكأًايسايسًادئاقنوكينأىلإهلمحيناكهحومطنإف؛كلذنع

.ًايحور

دیعسنبدمحأدشعيفنام١

لالحةرمنمرثكأهلمعتسينأهيلعناكوتكمحأصقنييسايسلاٌسحلانكيمل

ىلعنكميو.قاقشلالماوعهيفمدعنتمليذلا(۱۷۸۳-١١٤۱۷)ليوطلاهدهع

لئابقلاعمعازنلاةدالوتدهشىلوألا.نيتلحرمىلإهدهعميسقت«يلخادلاديعصلا

هيلع«ناطلسوفيس«هيدلودرمتبةيناثلاةلحرملاتعبطنيحيف؛ةضراعملاةيرفاغلا
.هدهعةياهنيف

رخآًامصخهجاوينأریمحنباعمهفالخلًادحعضونُأدعبكمحأىلعناك

.١٤٤٠ص«يناثلاءزجلاعع(ج.ج)رميرول(4)
.۰٠صعم(حالص)داقعلا(٥)

.۱۳۷ص«‹يناثلاءزجلالباسعمر(دیمحنبهللادبع)يملاسلا)۱(
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وهوصانرمآتدقو.هسفندمحأمامإلارهصوسيئردمحمنبرصانوه
ناكامهيلإىمانتيذلاريخألااذهًابعو.دمحأًّدضءايسايسكّنحموعرابلجر

ةرهاظلاةقطنميفةهجاوملاتلصحوءلجرفلأ٢۳نمًايوقًاشيجهّدضكاحُي
دمحأنأدقتعيو.رصانهمصخمامأدمحأاهيفمزهنادقف«هشيجةوقنممغرلاىلعو

مّدَقَتيتلاتاوقلاميمصتمامأاهزجعواهضضمءاجانهنمورسقلابلئابقلادّنج

دقعيواهجئاتننمًدحيلءةميزهلاهذهسردنماديفتسمدمحأروانو.رصاناهب

فارتعاعملماکهبشًالالقتسادمحمنبرصانلدمحأكرتدقوهمصخعمًاحلص
.)هةيزكملاةطلسلابيلکش

ةيلهألابرحلاءاهنإيفدمحأللضفلادوعي؛همكحبيلاسأنعرظنلاٌضغبو

ىنبامك.دالبلاةرادإريوطتىلإ«كلذقوفلصوتدقو.اهتامزأنمنامُعجارخإو

جيلخلاويدنهلاطيحملايفةيميلقإةوقكهتلودعقومدطووًايراجتوًايرحبًالوطسأ
يفةينامُعلاتاكلتمملاىلعنامُعةطلستيبثتةداعإبماق«ىرخأةهجنمو.يبرعلا

ىفهنأالإ.ةيلهألابرحلالبقةيبرعيلاةلودللةعضاختناكىتلاايقيرفإقرشةقطنم

تضفرءطقسميفةطلسللمهءالونونلعي«اتابوابميورابجنزماكحناكنيح
.”دمحأةدايسبفارتعالااسابموميفةمكاحلا«يعورزملاةلئاع

عزنتةيرامعتسالاةيعبتلاءاوجأتناكفةيجراخلاتاقالعلاديعصىلعاأ

ةلدتعملاتاهاجتالانممغرلاىلعف.ينامُعلامكحلاةطلسةداعتساعمعجارتلاىلإ

حاتفناويراجتلاضوهنلارصعيفصخألاىلعوءديعسنبدمحأمامإلاةسايسل

نإلب.ايناطيربعمةّصاخوأةيمسرتاقالعمقتمل؛جراخلاىلعنامت

دعيو.”طقسميفاهلزكرمةماقإةيقرشلادنهلاةكرشبلطضفرمامإلا

يرفاغنيبریبکلانامُعماسقنايفًافرطناكيذلايرفاغلارصاننبدمحمنباوهدمحمنبرصان(۷)

.يوانهو

Kajare (F.), op. cit., p.69. (۸)

.رابجنزوطقسمةنطلسبصاخلاسداسلالصفلايفءًاقحالةلأسملاهذهجلاعنفوس(۹)

.١۱۱صعمس(ت0نوسليو:رظنأ

۹١۱۳



.هايازمنمةدحاوةيرامعتسالاةرطيسلانمدمحأفقومنويضابإلا

ةريزجعمهتاقالعيفاميسالءةيسنرفلاةقرولامامإلابعليدنهلاطيحملاينو

l(Ileسiرفةريزج(Maurice(‹سيروم de France)نوينويرلاةريزجواقباس

)Réunion)ٽوبروبةريزج(Bourbon)وبيتعمصخألاىلعوءدنهلاعموًاقباس

كلذىلإدوعنس)ريهشلاايناطيربمصخ‹(150۲۴)روسيفةقطنمميعز

.(ليصفتلانمديزمب

بلطىتحءجيلخلاةقطنميفيديلقتلاذوفنلاةداعتساترجنإامو

دقتناكيتلاسرافدضهعازنيفهعمفلاحتلانامُغنمىنامثعلاناطلسلا

ةيبلتىلإمامإلاعراسدقو.(١۱۷۷-١۷۷٠)ةرصبلاىلعًاراصحكاذنأتضرف

ىلعلجرفالاةرشعىلاوحلمحتنفسرشعنمةيرحبةوقلسرأفةدجنلابلط
عمتاهجاوملاىدلمساحلكشبمهسفنأنوينامُملاضرفدقو.)لالههنبااهسأر

ًاديدجًاراصتنااوزرحأاذكهو.ةرصبلاىلعضورفملاراصحلااوعفروةيسرافلاتاوقلا

نوبرعكوءةينامشعلاةلودلابمهتاقالعهسفنتقولايفءاودطووىسرافلاراجلاىلع
عفدُيلظلاملانمًاغلبمنامُحماکحينامشعلاناطلسلاحنمنافرعلاىلع

.رشععساتلانرقلاةياهنىتحمهل

-ةقادصلاةيصوصخنعريبعتللدمحأمامإلالسرأليلقبكلذدعبو

ةيدهسرفلاًدضبرعلاطشةكرعمتضاخدقتناكيتلاينامحرلاةنيفس«ةيدنهلا

ةوقلاتافلاحتلديدجلاماظنلالظيفروسيمتيظحدقو.روسيميفوبيتناطلسلل

يسايسلااهلٹمملاركرمكلذلةجيتنتذختادقوةّصاخةناكمب‹ةداعتسملاةينامُعلا

.'”«باونلاتيب»يمسأنامُعيف

عضبيفءنامُعىطعأدقديازتملاةمامإلاعاعشإناكءلامجإلاهجوىلعو

.١١۱صءزجلاء٦۱

Kajare (F.), op. cit., p. 68. (۱۲)

.٢۲۲صععس(ب.س)للیام(۱۳)

رفا

 



لك.دالبللةيديلقتلاتافلاحتلادطوويميلقإلاحرسملاىلعةميظعةناكم«تاونس

ماقدقلف.ةيلخادلاراطخألانمنمأميفنكيملجراخلايفيوقلاماظنلانكلو
‹۱۷۸۱(ریاربف)طابشيفف.امهيبأدرمتيتلواحمب«ناطلسوفيسمامإلاادلو

نعافعواكربمامإلاداعتساةعرسيو.مامإلايلاوالتقوءاكربلالتحابناوخألاماق

لتحاذإاهسفنةنسلانم(ربمسيد)لوألانوناكيفثدحرخآًادرمتّنكلو.هيدلو

انجسوطقسميفيناريملاوامهدلاورقمنمةبيرقلايلالجلايتعلقناطلسوفیس

ةريخألاهذهةداعتسالًاعساوًاداضمًاموجهمامإلانشف.ًاديعسامهاخأهذهىف

لالتحابرافلجمساوقخیاشمدمحأءةمحرنباماقيانثألاهذهيفو.ديعسريرحتو

عضولاميوقتءاضيأةرملاهذهدمحأمامإلاعاطتساو.ةلبلبلانمًاديفتسمقاتسرلا

داعتساامك‹هيدلونعدیدجنمافعو‹نيتعلقلاىلعبورضملاراصحلاعفرو

نبااهكرتيتلاقاتسرلا

يفءهلخديالعفادلااذهو.ىرخأمأنمدولوملاديعسامهيخألايحامهدلاوهادبأ

مساوقلارودىلإًاضيأريشننأالإنكميالفكلذنعًالضفويأءانيأر
.٩ّدضهيدلودرمتمعديفاودّدرتيملنيذلاكمحأموصخ

نعرظنلافرصب«(ًابيرقتةنس۳۹)ديعسنبدمحأمامإلاٌدهعدهش
يلجت«؛جراخلايفنامعةوقمظاعتولخادلايفهكابرإتعاطتسايتلاتازهلا

ةديدجةيؤرعنصيملدهعلااذهفعمتجملايفةديدجتاهاجتاوتالوحت

ةيفاقثوةينطوةيسايسةيوهسسءاسرإيفةصاخمهسألبيسايسماظنل

.هدیدج

‹يداصتقالاويسايسلاهرودوةيوقلامامإلاةيصخشلةصاخبوةفلتخمبابسألو

٩٤٦.۰ص‹يناثلاءزجلاعمس(ج.ج)رمیرولعجار(٤۱)

.ءنامُعلحاس»لسركملاسماخلالصفلايفلّصفملكشبجلاعيسعوضوملااذه(١٠)

۱۳۴



ماظنىلإةمامإلاماظننمةيلاقتنالاةلحرملاديعسنبدمحأرصعرابتعانكمي

ىلعقفتاامومنينأنكمأديدجلاعباطلاتاذةطلسلاهذهلظىفف.ةنطلسلا

اذهدجودقو.نييضابإلل«لدتعملا»حانجلاريغنيخرؤملاىدل«هتيمست

يفلادتعالاةدارإبزيمتهنأل؟اذامل.ديدجلاينامُلاعقاولابًاموعدمهسفنحانجلا

ةلدتعملاتاهاجتالاتحبصأو.ةيضابإلاةيبهذملاعئارشلاونيناوقلاضعبقيبطت

ثيحدالبلالخادلافالخءةيلحاسلاةقطنملايفةينامُملاةفاقثلاهوجودحأءايجيردت

.«ةظفاحم»ةامسملافقاوملابكسمتلاىرج

جذومنلانعدعتباهنأامبو.ةطلسلاةينبيفرييغتةيادبدمحأءىجملججس

ةطاحإلّضفو؛مهدحوءاملعلاىلإدنتسيدعيملهنإفةمامإلليديلقتلا

نودةاضقوةالويعامك.ةمامإلانوؤشةرادإلوةروشمللءانبألاوبراقألابهسفن

ةطلسلايففارعألاتضرعتدقو.مهتقفاومىلعلوصحلانودوءاملعلاىلإعوجرلا
ريغتتاضيأءاهسفنةيسايسلاديلاقتلاتدجواذكهو.رييغتلاضعبىلإةيسايسلا

.جيردتلاوةرورضلاب

ىوتسمىلعًاسوملمًافعضنييضابإلاءاملعلاذوفنفعضءكلذلةيزاومةروصبو
ةلوزعماهسفنةيضابإلاةكرحلاتدجوءىرخأةرابعبيأءةطلسلاويسايسلارارقلا
ةيخيراتلاةروريسلاىفاهريثأتنملقيذلارمألاءةيسايسلاةعقرلاىلعءًافیشفاعيش

لخادًاحجارلباقملايفءيقبةيضابإلاةكرحلاذوفننأالإ.ةثيدحلا

.داليلا

اهتدهشىتلاىبسنلارارقتسالاومالسلاةرتفلالخ«تنّوكت«ىرخأةهجنمو

ىلعاهتورذىلإةلحرملاهذهلمحيفتمهاسةذفانوةعساوةّيراجتةقبط

يفاهرودبةديدجلاةقبطلاهذهمهاستفوسو.يراجتلاويداصتقألاىوتسملا
.مداقلايسايسلاماظنلاسسأءاسرإ

رّوطتةلأسمبقلعتيديدجلاقايسلااذهاهحرطييتلاةيسيئرلاتالؤاستلادحأنِ
لئابقلاضعبف.ًادودحمنوكينأالإنكميالباوجلاو.هتروريسويلبقلاماظنلا

ةضراعمليكشتىلإتلّصوتوةليوطلاةيلهألابرحلالالخاهزكارمتيوقدقتناك

۱۳



ةيرئاشعلااهحلاصمىليًاليدبديدجلاماظنلاىفتدجودقو.ةّمئألاضعبل

`.يسايسلاةمامإلاماظنلةيديلقتلاتايضتقملاعمةضقانتملا

ىلع؛تطعأوءةمامإلاماظنلئابقلاتمعدامًابلاغفرمأنمنكيامهمو

موقتلئابقلاضعبةيمهأتناكو.دالبللةمئأوةاضقونيديدعءاملع؛نمزلارم

تايصخشوجذامنوًازومرةفاقثلاوخيراتللتمدقاهنوكىلعًايخيرات

بجيينامحلاعمتجملابٌصاخلاواهلاعقاولااذهنأالإ.ىلوألاةجردلانم
؛يوقمامإبايغيفءةيلبقلاتافالخللنكميهنأكلذ.رخآًاعقاويفخيالنأ

لبءهفارحناوةمامإلاماظنفاعضإوىروشلاًادبمةسراممعجارتيفمهستنأ

.هميطحتو

بقلمهحتمومكحلايفهتفالخلهءانبأدمحأمامإلاايهدقفرخآبناجنمو

ىلإنوبستنملاهلمحييذلا«ةداسلا»بقلبعبطلابةقالعهيأكلذلسيلو؛«ةداسلا»

.(ص)يبنلا

ديدجلايسايسلاماظنلالظيفءَثيرولا«ةفالخلا»ٌةلأسمتعضوءاضيأانهو

قيرطىلإينامُتلاخيراتلاهجوتنأتايطعملاهذهىلعناكامك.كحملاىلع

يفاهريثأتلءاضتينأودعبتستنأثبلتنلةيضابإلاةكرحلانأوةصاخةديدج

.يسايسلاماظنلا

(طقسم)لحاسلانامغولخادلانامغ:ماسقنالا.٢

خيراتلايفةمساح۱۷۸۳ماعديعسنبدمحأةافوتلتيتلاةرتفلاتناك

ةفاقُثمثنموءةديدجةينطوةيسايسةطيرخاهلالخترهظذإ«ثيدحلا

اذهفرعيفوسو؛ةداسلاماظنوءةمامإلاماظن:نيماظنلانيبةنيابتمةينطوةيسايس
.ةنطلسلامسابقحال4ريخألاماظنلا

نبالا؛لالهناكو.ًامامإديیعسعبارلاهنبابختنا؛دیعسنبدمحأةافودعب

عباتيلدنهلاىلإبهذوءهبابشيفهرصبدقفدقنيينامُعلاىدلةيبعشرثكألاركبلا

يفافكدقففيسءثلاثللو«؛ناطلسءيناثللةبسنلاباأ.كانهيفوتوًاجالعاهيف

١۱۳



الإ.نيينامُعلابناجنمنيلوبقمانوكينأنعامهييألامهتايدحتلةجيتن«تقولاكلذ

.ًايخيراتًاروددعباميفبعلينلوعدمناكناطلسنأ

لصحدقدیعسنکیملف.هتافویدلةموسحمدمجأةفالخنكتمل‹عقاولايف

خيشلاينامُلاخّرؤملالوقيامكءأمامإهسفنديعسىمسدقو.ةمامإلاةعيبىلع

بقلركذيالخيراتلانإ.”دقعلاولحلالهأةعيبىلعلوصحلانود«يبايسلا

ةقفاومبمأثرإبجومب«هتمامإ»وتناكله:لؤاستلاانهنمو.هيبأدعبديعس

هيطعياماذهيفسيلو؟ءاملعلانم«ةيئانثتسا»

مامإلامسابديعسفرعدقل:هلوقبلاؤسلااذهىلعباجأنأىملاسللقبسدقل

كلذءاملعزربأدحأناكناهينايأنأفورعملاو.'^””بقللااذهبناهينوياهبطاخو

عامجإىلعلصحهنأوأًايروتسدًامامإناكًاديعسنأينعيالاذهنكل.رصعلا

.ةعيبلاوأءاملعلا

الةلودلجرنکیملكمحأنبديعسديدجلادئاقلانإفلاحلکىلعو

ملاديعسنأعقاولاو.اهروطتنمةماهةلحرمكاذذإناتجتتناكنامُعنأواميس

ضعببهدلاوهيلإدهعذنمةّصاخنمًالوبقم«دلاودهعذنمنكي
دمحهنبالةريبكتاطلسىطعأهنأهيلعذحخاملازربأدحأناكو.ةيمسرلاتامهملا

ىلإيمتنيهنوكدرجمبمكاحةطلسسراميناكثيحةيلحاسلاةقطنملايفهلثمم

.يديعسوبلاةرسأا

؛ناطلسوسيقهاوخأهيلعراثهدهعنمتاونسعستدعبو‹«۱۷۹۲ماعيفو۱

ريخألااذهناكو.ديعسنبدمحهنباحلاصلمكحلانعلزانتلاىلعديعسمغرأو

.ةطلسللهتاحومطنعًارکیمفشکدقوةيوقةيصخشبعّنمتي

ةيضابإلاةكرحلاءاملعف:ةرتفلاهذهثادحألوحرداصملاتمصانهظحالنو

.يسايسلقثزکرمکومهرودكلذبرْثأتوءايجيردتدقاوناك

.۱۸۲صءزجلا«قباسعع؛(دومحنبملاس)ييايسلا(١۱)
.١۱۸ص‹قياسلاعملا

.١٤٠٠ص«يئاثلاءزجلا«باسعمرم«(ديمحنبهّللادبع)يملاسلا(۱۸)

٦١۱۳



.ةيسايسلاةطلسلاوةيضابإلاةكرحلانيبلاصفنالارثكأفرثكأقمعتاذكهو

ملًاديعسمامإلانأدكؤملانمنكلورصعلاكلذءاملعءارآوفقاوملهجناننإ
اذإو.دمحدّيسلاهنبالةيسايسلاةطلسلانعىرحالابلزانتلبمامإكهبقلنعلختي

يذلا-دمحهنبانإف‹قاتسرلايفيقبو«يمسرهبقلبظفتحادقدیعسناک

هتمصاعلقنبيخيراتلارارقلاذختا-ةيلعفلاةطلسلابحاصنيحلاكلذدعبحبصأ

.طقسمىلإةيسايسلا

خيراتللقحاللاروطتلاىلعًاريبكًاريثأتيجيتارتسالاويخيراتلارارقلااذهرثأدقو

‹ينيدلاماظنلاويسايسلاماظنلانيبيوينبلاصفنالوأطقفسركُيملوهف.ينامُلا
يركسعلاويسايسلاذوفنللءاهلكدالبلاوةديدجلاةيلحاسلاةمصاعلاًاضيأضرعلب

ةمصاعلا«ىوزن:ناتمصاعاإ؛نامُعلناكف.ةّصاخيناطيربلا«يبنجألايفاقثلاو

ةيسايسلاوةيراجتلاةمصاعلاطقسمويحورلاوينيدلازكرملاو«ةيديلقتلا
۱۱.لحاسلل

ًاحاجن«يكسڭرادنوبيسورلاخّرؤملالوقيامكريبدتلااذهيفىرننأبجي

اهلتولوأعرزىلإوحنلااذهىلع«تلّصوتيتلاةيناطيربلاةيقرشلادنهلاةكرشل
لَقَتف.ايناطيربونامُعنيبةيمسرتاقالعدوجومدعنممغرلاىلع«نامُعيف

يجداررادناشماريدنهلارجاتلانمحارتقابًالعفرّرقَتطقسمىلإةمصاعلا

Chandar Raadji)٩”طقسميفةيقرشلادنهلاةكرشليكو.

يفوتذٳإ؛لطيملديعسنبدمحدهعنكلو«فاطعنارصعكلذناك
‹كلذلةجيتنو.ًايمسرةطلسلااهيفىلوتيتلااهسفنةنسلايفديدجلادئاقلا

يفًاديحويقبيذلاديعس«يمسرلامامإلا»نيبةطلسلاىلععارصلادّدجت
هترطيسةداعتسالًاديعسٍتاؤتملصرفلانكلو.ناطلسوسيقهيوخأوقاتسرلا

لجركوليدبلاكزوربلايفءةيوقلاهتيصخشبءناطلسادبنيحيفتالبلاىلع
.ءفكلاةلودلا

Bondarevsky (G.), op.cit., p. 59. (۱۹)
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ميسقتبقّلعتيقافتادقعريغصلااكربءانيميفءةطلسلاةثرونيبءاقللالالخو

يفءقاتسرلايفيقبمامإلا»ديعسف.ةيسيئرطاقنثالثنمضتءنامُع

ةييرقلاراحصةقطنمسيقذختاوطقسمةقطنميفةطلسلاىلعناطلسىلوتسانيح

ةلودتجرخ‹نييناطيربللةيلعفلاةدعاسملابءاذكهو.هتطلسلًازكرمزمرهقيضمنم
حرسملانمةنس١٠٠٠نمرثكأذنمةدوجومتناكيتلاةدحوملاةيمالسإلانامحت

4

ًايجيردتًايفنىنعلبديدجيفاقثويسايسخيراتةيادبقافنالااذهلّتميمل

.ةيفاقثوةيسايستالّوحتوتابارطضاةرتفنامُغتشاعدقو.ةمامإلاديلاقتل

ةرابعبوءةديدجةيجيتارتساوةيفاقثوةيسايسةغيصبكلذنمطقسمتجرخو

.ةديدجةينطوةيوهب

-ةيعامتجالاةغيصلاتيبثتيفًاماهًارودهرودب«يفارغجلاطيحملابعلدقو

ىلإمئادلكشباهسفندالبلاتدجوو..نامُعيفةديدجلاةيسايسلا

دوجومدعنممغرلاىلع‹نيتزيامتمقدألكشبوأ«نيتلصفنم»هبشنيتقطتم
عم؛يلخادلامسقلايفةمئاقةيضابإلاةكرحلاتيقبف.ةحضاوةيفارغجدودح

يتلا؛لحاسلاةقطنمىلعنيطالسلافرشأو.قاتسرلاوأىوزنيهاهلةمصاع

نماولعجوءةنطابلالحاسوحرطموطقسمونالعجوراحصوروصلمشتتناك
.ةمئادلامهتمصاعطقسم

يسايسلاماظنلاةعيبطويفارغجلاطيحملانيبةمساحةقالع«بيرالكانهنألو

ىلعلبقمهنأًايلجادبوحاتفنالايفلحاسلاىضمذإًايجيردتميسقتلااذهرولبتدقف

حلاصموهحلاصمنيبقفويوةيجراخلاطورشلابمزتليامردقبحاتفنألانمديزم
يفًادطومةلزعلايناعينأ«هبناجنم«لخادلاىلعناكنيحيفهئاكرش

.ةظفاحملاهميقهسفنتقولا

«ةظفاحم»هبىمسيامنيبًائيشفاعيشةيفاقثلاةوهلاتقميعتوحنلااذهیلعو

)٢۲(Ibid., p.60.
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ىلإتهجتاو‹؛ةوهلاهذهيفایناطیربتسشدناولحاسلا«حاتفنا»امولخادلا

.يفاقثويسايسوينطوماسقناىلإدعباميفءاهليوحت

يناثلامسّقلا

ةيسنرفلا»ةينامقلاةقالعلا

رصمةلمحىلإراونألارصعنمء١
‹(اسنرفةريزج)«سشيروميتريزجليسيئرلانّوَمُملانامُعتناكءًايخيرات

‹؛تناكامك.يدنهلاطيحمللةيبونجلاةيوازلايفنيتعقاولا«(نوبروب)«نوينويرلاو
نوكتنأيعيبطلانمناكوءدنهلليديلقتلاويخيراتلافيلحلا«ىرخأةهجنم

نامُعنوكتنأو؛لمتكتنألةوعدمةيسايسلا-ةيفارغجلاةلداعملاهذه

نأاميسال.يدنهلاطيحملاوايقيرفإقرشىفاسنرفلىجيتارتسالافيلحلا

نادلبلكودنهلاونامُغددهيرطخكروهظلافكاذنآتأدبدقتناکایناطیرب

۱.جيلخلا

تكردأدقو.ةرّخأتمالإةلداعملاهذهةيمهأروصتتملاسنرفنإف«؛كلذعمو
ء١۸۰٠ماعةيلصنقلادهعيفمث‹١۱۷۹ماعةيروثلاةرتفلالالخالوأكلذجئاتن

ديدجهاجتاقلخلنيتليآلانيتلواحملانيتاهنأالإ.نامُعىلإاهيلئمملاسرإدنع

ًادحاعضتنأنود؛نيفرطلاةدارإنعةلقتسمفورظلءاتقفخأةقطنملاخيراتيف

.نيدلبلانيبلاعىوتسمىلعةقالعلًايئاهن

برحّصخألاىلعوءايناطيربواسنرفنيبةمئادلابورحللناك«ىرخأةهجنمو
لكشبةراجتلاويرحبلاطاشنلاىلعتاساكعنا-عبسلاتاونسلا

ريغفقوميفنامُععضودقءيناطيربلا-يسنرفلاعازنلاناكو.ةقطنملايفٌماع
تناكامردقبءايناطيربلايحفعضييسنرفلاعقوملاناكامردقبف.ًامامتحيرم
ىوقييسنرفلاعقوملاناكاملكفلباقملابو.ةدّيقمةيميلقإةوقاهسفندجتنامُع

.ززعتيورهدزيينامُملاعقوملاناك«ايناطيربمامأ

۱۳۹



ماعةيلصنقاهيفتماقأمث١٠٥۷٠ماعذنمةرصبلاىفاسنرفلناك

ًاضيأماقيسنرفيکیلوئاکفقسأدادغبيفرهظهسفنتقولايفو٥

نعيسنرفلالّتمملافك۱۷۹۷-١۱۷۹يفعمو.اسنرفللصنقةفيظوب
بقلللثامملا‹«ةيجراخلاتاقالعلاثوعبم»بقلىلعلصحوءةسينكلاليثمت

نبدمحأةلحرملبقامىلإةرشابملادوعتفةيسنرفلا-ةينامُعلاتالاصتالااأ

ءاسنرفعمهتقادصةيمهأنعهدهعةيادبذنمءدمحأمامإلاربعدقو.ديعس

.فورظلانسحأيفتأدبدقنكتملنيدلبلانيبةقالعلانأنممغرلاىلع

عملاصتايأ؛هتاذتقولايف؛ضفردقناكدمحأمامإلانأًاملع

.ایناطیرب

ماع(D’estaing(ناتسيدلاريمألالوطسأزجحءعبسلاتاونسلابرحءانيف

‹(يدومحملاتناكامّبر)”«يدونملا»طقسملةنيفس«؛جيلخلايف۹

.رابتعالانيعبجاجتحالاذخأتملودبيامىلعاسنرفنأالإًايمسردمحأجتحاف

اينامُعًابكرمءةيسنرفلاةيرحبلاتزجتحاف«١۱۷۸ماعثداحلااذهرركتدقو

.ةراحبلاضعبوينامُعلاناطبقلااهلالخلتقةيمادةيلمعيف‹(يحلاصلا)رخآ

ررقو.تاضيوعتببلاطوةيسنرفلاتاطلسلاىدلديدجنمكمحأجتحاف

تارمعتسملاىلإةهججوتملاةّيئاذغلاداوملاضعبىلعرظحلاضرفكلذقوف

.ةيسنرفلا

كايوسودديسلاىدلىدصكاذذإتاجاجتحالاهذهتدجودقو

(De Souillac)وسورديسلاواسنرفةريزجمکاح›)Rousseau)يسنرفلالصتنقلا

ىلعالمعوءةيسنرفلاتاطلسلاىدلدمحأبلاطمنالوؤسملاناذهدّيأو.دادغبيف

.ةبولطملاتاضيوعتلاميدقتىلعةريخألاهذهتح

صلوألاءزجلا(جرمیرول

)٢۲(.74Kajare (F.), op. cit., p.

۱



ةيلمعوناودعلانأشنمفيفختلااولواحدماسنرفةريزجولوؤسمناكاذإ

دقلف«تحبينوناقراطإيفاهرصحنفسلادضنيفَرتَقملاةنصرقلا

اودكأووسوررظنةهجوءةيزكرملاةطلسلاىلإمهريرقتيف«نويسنرفلانولوؤسملا
.طقسميفةيلصنقحتفاوبلطوةيسنرفلاةينامُلاةقادصلاةميقىلع

اهدوقيناكيتلاسونیفةنيفساسنرفتلسرأىانثألاهذهيفو

هيلإتهجبؤوءطقسمىلإريخألااذهءاجو.ةيملعةلحريفيليزور
لبنييسنرفلاعمهتقادصىلعدكأيذلادمحأمامإلافرطنمةديدجىواكش

هضفردقناكيذلارمالا-طقسميفةيراجتةلاكو؛كلذقوفمهلمدقو
.(۲ارتلکنالةيسنلاب

هروعشىلإوةيسنرفلا ةينامُملاةقالعلاةيمهأىلإمامإلانمةردابملاهذهريشتو

‹كلذعمو.يناطيربلاذوفنلانمًدحينأهنأشنمديدجفلحداجيإةرورضب

ةبيطلاةردابملاهذهىلعدرلاىف([0اننو×۷])رشعسداسلاسيولةموكحترخأت

دادزیناکيناطيربلادوجولانُاميسال‹نيدلبلاةحلصمريخأتلااذهناکو

.يدنهلاطيحملايفادطوت

ديسلاةفيلخ‹(Dء(Coudrayياردوكودتنوكلانإراجاكلوقيو

بکرمِءارشعطتسيملءاسنرفةريزجمكاحبصنميف()ءكايوسود

هيلوتنمتاونسعبرأدعبالإتاونسعستبكلذلبقزجحيذلايحلاصلالحملحي

دقو‹۱۷۹۰(سرام)راذآ١٠يفالإهتهجوىلإبكرملالصيملوبصنلملااذه

لافتحايفملس

ةايحيفهتهجوىلإلصيمل-ةحلاصملانوبرع-بكرملااذهنأنيبتياذكهو

نامُملًابسكهيفىأريذلاديعسهنبادهعيفىرحألابلبءديعسنبدمحأمامإلا

.نيدلبلانيبةقادصللًاديدجتو

Ibid., p.15. (۲۳)

Ibidem. )٢٤۲(
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؛مكحلاىلإدمحأنبناطلسدّيسلالوصوعم؛طقسمتدب«یرخأةهجنم

ديسلاماقدقو.هيبأدهعيفتناكامكءةيميلقإلااهتناكمةداعتساب«۱۷۹۲ماع

ءزج)«رداوجةقطنمٌلتحاف«نيتحجاننيتريبكنيتيسايسونيتيرکسعنیتیلمعبناطلس
ناعمةليبقخياشمدضةيرحبةلمحءهسفنتقولايفنشو«(ةيلاحلاناتسكابنم

سرافمكاحنم١٤۱۷۹ماعبلطمث.مشقوزمرهيتريزجيفةميقملاةيبرعلا

ىلعًاّقلعم«يكسئرادنوبخّرْؤملاريشيو.سابعردنبءانيمراجعتسادمحماغآديدجلا

."°”ةيناطيربلاةيقرشلادنهلاةكرشمعدلضفبتقّقحتدقاهنأىلع«تابستكملاهذه

عمو.ةيقرشلادنهلاةكرشوناطلسديسلانيبنواعتىرجدقهنأيفكشال
وأ«تقّفحتدقةينامُعلاةيركسعلا-ةيسايسلاتاحاجنلانأتبثيءيشالفكلذ

نعًالضفو.حيملتلايكسٹرادنوبلواحيامكزيلكنإلابناجنمتعجشدقىتح
ءايناطیربعمةبيطتاقالعىلعنوكينأنعًاديعبناكدمحأنبناطلسنإفكلذ
يتلا۱۷۹۸ماعلةينامُعلا-ةيناطيربلاةدهاعملاعيقوتدعبیتحنشحتيملرمألاو

.ًاقحالاهركذىلعيتأنس

تلسرأدقو.ةعساوةيسايسضارغأاسنرفلتناك؛جيلخللىرخألاةهجلاىلع

(Olivier)رييغوربامهنيريهشةعيبطيَمِلاعةيروثلاةموكحلا
نم)؛تاونسسمخامهتلحرتمادو.سرافورصموماشلاوايكرتىلإةمهميف
‹ناماعلاناذهاهعمجيتلاةيملعلاتاظحالملانعًالضفو.(۱۷۹۸ىتح۳
Napoléon(تربانوبنويليانةلمحلرينضحتلايفةثعبلاتمهاس Bonaparte)ىلع
ةينامثعلاةلودلاعانقإًاضيأءثعبلاهذهفادهأنمناكو.۷۹۸٠ماعرصم

نيتلودلانيتاهليديلقتلاودعلاءايسوردضاسنرفعمفلاحتدقعبسرافو
.°"ةيسنرفلاةروثلاكاذنآ«ةيوروألاتايكلملا»فلاحتوضعونيتيمالسإلا

(٢۲(.60-61Bondarevsky (G.), op. cit., pp.

.٢٢۲-٢٢۲صلوألاءزجلاعبس(ج.ج)رميرول(٢۲)

57Bondarevsky.:اضياعجار (G.), op. cit., p.

.۱۳صعمس(حالص)داقعلا(۲۷)
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ةمالسلاةنجل»ةامسملاةنجللاُتأَشنأ«ء١۱۷۹”رياربف)طابش٤يف

Le)»ةماعلا Comité de Salut Public)اهترادإلتنيعوطقسميفةيلصنق

غروبودودوریممودهمعهراتخايذلا(Bءauchamp(ناشوبنطاوملا

)Dom Miroudot du Bourg)تبثيفوسو»:هلاينيدانواعم«دادغبفقسأ

لذبيفوسولةموكحلارايتخانسحءهطاشنوهتسامحوهتيانعب«ناشوبنطاوملا

ركذي."”ةيروهمجللةديفمةديدجلاةيلصنقلاتاقفنحبصتنألجأنمهدهجلك

.يكلفوةلاخروملاعككلذكفورعمناشوبنأ

نعربعتةثعبلاهذهةيمهأتناكدقفقزرابلاثوعبملاةيصخشنعًالضف
اباهسفن تناكدقف.هيلإتمّلُسيتلاةركذملايفناشوبلةاطعملاتاميلعتلاب

تدهعدقو.ةيفاقثوةيداصتقاوةيجيتارتساوةيسايس؛هسفنتقولاىفءهتمهم

ةركذملايففصويذلاينامُعلابعشلاعابطةساردبثوعبملاىلإةركذملاهذه

طوطخلافشكيٌصنلااذهنإفلعفلابو.هقرعأو«ملاعلايفبعش»لوأهنأب

لوقت؛ةقطنملايفدمألاةليوطلاةيجيتارتسالااهيمارموةيسنرفلاةسايسللىربكلا

:ةركذملا

ًادجةديفمنوكتسطقسميفةيسنرفتاسسؤمنإ

هذهلثمف.نوينويرلاوسشيروميتريزجيفانتارمعتسمل
ًابلاغنوموددمنمهيلإجاتحتامانتارمعتسملنمؤتستاسسؤلا
يفف.ةيلاحلابرحلاكلذتتبثأدقوءبرحلانمزيفدقتفتام

ءةعاجمةلاحيفناتريزجلاناتاهتناك١۱۷۹٠(ربمتبس)لوليأ

ليكوءنيحلاكلذيفءانلناكولكلذايناعتلانوكتملوءابيرقت
یف

يفةيسايسلاىوقلانعتامولعملايّصقتبلصّتتةيناثلاتاميلعتللاتناکو

.ةيصنرفلاةيجراخلاةرازولةيسامولييدلاةقيثولاهركذتيذلاخيراتلاوهاذه:١۱۷۹(رياربف)طابش٤(۲۸)

لوألانيرشتيفتلحتاءهنعتقثبنايتلا([عComناغلعSدلداPubانم)ةماعلاةمالسلاةنجلنأالإ

Af. Eu. N.S. Mascate, vol. 37, p. 168. (۲۹)

Aff. Eu. N.S. Mascate, vol. 37, p. 171. )۳۰ر
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لوقت؛ةيناطيربلاتاّوَقلانعامّيسالوءةيدنهلاةعقرلاىلعوةيبرعلاةقطنملا
:ةركذملا

دصقبطقسميفهنأىسنيالنأناشوبنطاوملاىلعبجي»

عضولانعهفرعينأهنكميفوساملكبةموكحلامالعإ
هذهيفزيلكنإلاتايلمعلكنعوناتسدنهلاىوقلكليسايسلا
نمءيشيأتلفيالنأبجيو.اهبطيحتيتلاراحبلاوقطانملا
فيرعتيفطابضتالالكًاطبضنمنوكينأبجيوههابتنا
."”ءهفرعيفوسماهرمألكبةموكحلا

ًاضيأمدخيلهدهجلذبينأناشوبنطاوملاىلعنأىلعاهسفنةركذملاٌصنتو

.ةينطولاسيرابةبتكملتاطوطخمىلعروثعلالواحينأًاضيأهيلعو.بدألاومولعلا

ةعيبطوةيبرعلالويخلاةساردثوعبملانمبلطتنأًاضيأةركذملاهذهلمهتملو

°""”برعلادنعةعبتملاجالعلاقرطكلذكوءاهبيصتنأنكمييتلاضارمألا

.عقوتملاىرجملايفرستملرومألانأاةقيقدوةدذحمةمهملاتناك

.هتثعبرقمىلإًادبألصيملءةريخألاةظحللايف«ههيجوتديعأيذلاناشوبنطاوملاف

ايسآقرطفلتخمىلعفّرعتلابفلكهزکرمبةرشابمقحتليهلعجنمًالدبف
قفوونودءًاضيرمناشوبدجورصمىلإتربانوبلصوامدنعو.ىرغصلا
ًاروعشتراثأيتلانويلبانةلمحلةجيتنهتمهمةلصاومنعرذتعاناشوبنإفداقعلا

*سنرفلًايداعمًايوق

دعب.ةنيتمةينامُعةيسنرفتاقالعءاسرإلةلواحملوأتهتنااذكهو

ةيخيراتلاولبءةيجيتارتسالاوةيسايسلاتايطعملارّيغتل«تربانوبنويلبانةلمحكلذ

Ibid., p.172. (۳۱)

يفةركذملاعجار«ناشوبلةاطعملاتاميلعتلاليصافتنأشب )۳۲(

Aff. Etr. N.S. Mascate, vol. 37, pp. 186 a 176.

Auzoux (A.), «La France et Mascate, aux XVIlle et XIXe siêcles», Revue d'histoire (TY)

diplomatique, 1910, p. 235.

.۱۳صاسعع(حالص)داقعلا(٢)

۱4۹



رصمىلعتربانوبنويلبانهلمه.٢

Napoléon(تربانوبنويلبانةلمحتلجس Bonaparte)ةلحرمةيادبرصمىلع

يدنهلاطيحملااهيفامبءةقطنملاعومجميفةيخيراتلاةروريسلاتريغةديدج

ءدبلايفيتلاايناطيربنكلو.ىوقلانزاوتاهببسبرّيغَتدقو.جيلخلاو

۱.ةنحملازواجتنمتنكمتاهځلاصم

دعبةصاخلاةيمهألاكردأدقناكيذلا«تربانوبلارنجلالسرأدقو

-ةيسنرفلاةقادصلاديكأتاهيفديعيطقسمناطلسىلإةلاسرصمىلإهلوصو

رضينلرصميفةيسنرفلاتاوقلادوجونأىلإناطلسلانئمطيوءةميدقلاةينامملا

:ةلاسرلايفدرواممو.سيوسلاوحنةينامُلاةيرحبلاوةيراجتلاةكرحلاب

ءطقسممامإىلإ»

نعءكشنودءهتملعدقامبكربخألباتكلااذهكيلإبتكأ

ءامئاد,تنككنأامبو.رصمىلإيسنرفلاشيجلالوصو
نفسلکةيامحيفيتبغربةعانقىلعنوكتنأبجيفءانقيدص
ءكوجرأو.ةراجتللسيوسلاىلإاهبنوثعبتفوسيتلامكتمأ
حنستةبسانملوأيفبحاصوبيتىلإةلاسرلاهذهغالبإاضيأ
."ءكلذل

.ةنسدعبالإناطلسديسلاىلإلصتمليتلاةلاسرلاهذهاوزجتحازيلكنإلانأالإ
.اسنرفونامُعنيبتالاصتاةّيأةقاعإيفةنسلاهذهلالخًادهجايناطيربأتملو
.ةلعافةيميلقإةوقكنامُغدييحتىلعهسفنتقولايفةلماع

اهجئاتنو۱۷۹۸ماعةدهاعم.٢

مايقلامتحانمفوخةلاحايناطيربتشاع‹ةيسنرفلاةروشلاةلحرمدادتماىلع

عقاولاو.(يزيلكنإلاذوفنللةضراعمدنهلايفةيالو)«يروسيم-ينام-يسنرففلح

‹ةينعملافارطألانيبةيديلقتلاةقادصلاببسبكلذوءايلمعًامئاقناكفلحلااذهنأ

(٢٥۳(Graz (Liesl), Les Omanais: nouveaux gardiens du Golfe, Paris, Albin Michel, 1981, p.22.

40



اذهناکدقو.(نوينويرلاو-ًاقحالسشيروم-اسنرفيتريزجبةلثمماسنرفتناك)
يدنهلاطيحملاةقطنميفةيناطيربلاةيرامعتسالاعيراشملالقرعييمتسملانواعتلا

.نمثيابهبّئجتديرتايناطيربتناكاماذهو.ايسآقرشوةيدنهلاةراقلاهبشو

ةيبرعلانادلبلابناجنماسنرفًّدضطخسةجومترشتنايانثألاهذهيفو
تدافتساو.رصمىلعتربانوبنويلبانةلمحجئاتنىدحإكلتتناكوةيمالسإلاو

ىدحإتناكو.اهحلاصلعضولابلقتلةصرفلاهذهىوسرظتنتنكتمليتلاارتلكنإ

ىلإةماهوةلاعفةيسايسوةيسامولبدتاثعبلاسرإوتالاصتاءارجإىلوألاتاردابملا

.نامُغوةدجوسرافاهيفامبءةقطنملا

عسوتلابّتجتىلإ؛نيحلاكلذىتحتمرةيناطيربلاةسايسلانأبداقغلالوقيو

نأالإ.دكؤمحبرباهيلعدوعتالتاقفنفلكتتالىتحنكمأاميبرحلالخدتلاوأ

ىلإيلسليوزيكراملاوهديدجمكاحلوصودنعترّيغتةسايسلاهذه
مدعوعّشسوتلاةسايسعابتأنملجرلااذهناكو.۱۷۹۸(ليربأ)ناسينيفاتكلك
يفريكفتلايابموبةموكحتداعأهنمعفادبو.ةتحبلاةيلاملاتارابتعالابدَّقَلا
يفاهتسايس

ةكرشىلثممدحأناخيلعيدهمفلكءةيناطيربلاتاردابملاهذهبجومبو
دمحأنبناطلسدّيسلابلاصتالاءةيسرافلاةيسنجلانموهورهشوبيفةيقرشلادنهلا

مايأةرشعدعب«ثوعبملااذهحجن؛عقوتلكسكعىلعو.هعمقافتادقعةلواحمو
العفو؛ايناطيربعملوأقافتادقعةرورضبناطلسديسلاعانقإيف؛تاثداحملانم

.۷۹۸۱(ربوتكأ)لوألانيرشت١۱يفقافتالااذهعيقوتمت

نامُعدييحتىلإةيسيئرةروصبفدهتودونبةعبسىلعيوطنتةدهاعملاتناك

ةلاكوللىطعأيذلارقملاعاجرتساقيرطنعةيسنرفلا-ةينامُعلاةقالعلاعطقو
يفيهيتلاةيدنلوهلاوأةيسنرفلانفسللةحونمملاتاليهستلاوطقسميفةيسنرفلا
ةيناثلاةداملانمةريخألاةرقفلانإف«كلذنمرثكأو.ةصاخارتلكنإعمبرحةلاح

.٦۱صعمس(حالص)داقعلا(٦٢)

١۱



ةداملاتناكو.«هّودعهّودعورخألاقیدصاندحأقيدصحبصيا»:نُأىلعتّضن

ةيرحبللةيركسعتاليهستحنمىلعةيزاومةروصبصنتةريخألاوةعباسلا
ديسلادهعذنمطقسمةطلسلعضاخلا«سرافيفسابعردنبءانيميفةيناطيربلا

ىلوألاةجردلانمًاحاجنتلكشدقف؛ةدهاعملاهذهاهيفتعفويتلافورظللًارظنو
.ايناطيربويبرعدلبنيبىلوألاةدهاعملا؛كلذنعًالضف«تناكو.ةيناطيربلاةسايسلل

ناكندعاطتساو.ةقطنملايفيناطيربلادوجولل«يعرشلا»ءاطغلانماعونتطعأامك

:الئاقدنهلماعلامكاحلا؛يلسليوىلإبتكينأ؛يابموبمكاح(Dنصaص)

انکاممرثكأىلعقافتالااذهبناخىلعيدهملصحدقل»
٠لمان

يرامعتسالاعشسوتلانمةلماكةروريسحاجنلابتجةقيثولاهذهنأعقاولاو

:بيقنلالوقي؛حاجنلانمديزمبءاهتياغىلإزيلكنإلااهبراسو«نويلاغتربلااهرّوصت

قيقحتیفايناطیربتحجن۹ماعو۱۸۸ماعنيیب»

ءاهلروصتلوأنويلاغتربلاعضويتلاىمظعلاةيلايربمإلاةطخلا
زيلكنإلاعاطتساء۸۸١۱ماعيفف.اهقيقحتىفاولشفمهنكلو

اومكحتوزمرهقيضمىلعنييدنلوهلانمةرطيسلاعازتنا

اوحجتو١٦۷٠ماعيبرعلاجيلخلايفمهعقاومنمنييدنلوهلا

كلذبو.۱۷۹۸ماعطقسميفمهلمدقعقوملوأتيبثتيف

تاقلحنإو.زمرهقيضمقيرطنعةراجتلابمكحتلااوعاطتسا

١٠١٠ماعكركوبلااهلروصتلوأعضويتلاىمظعلاةطخلاهذه
دعبةدحأوءًاريخأتلمتكادق

Aitchison (C.V.A.), Collection of Treaties, Engagements and Sanads relating to India and (TV)

Neighbouring Countries, Delhi, Manager of publications, 1933, vol. XI, pp. 287-288.

.۸٦۱۹صرس‹(حالص)داّمعلا)۳۸(

تاساردزكرم؛توريبةييرملاعيلغلاف(نسحنودلخ)بيقنلا(۳۹)
.۸۳صء۱۹۸۷ءةيرعلاةدحولا

۱۷

 



طوطخلاىلعةيناطيربلاةرطيسلااهيلإتلصويتلاةطقنلاًاديجةحمللاهذهنيبت

دعباميفمكحتلاكلذكوءةيسيئرلاةيقرشلاءىناوملاىلعويدنهلاطيحمللةيرحبلا
نبناطلسدّيسلاعيقوتءاروتناكيتلاةيلعفلابابسألايبتىهو«قرشلاةراجتب

۱.ةدهاعمللدمحأ

ضعبكاذنآعفداسنرفليداعملاماعلايسايسلاخانملانإف؛كلذنعًالضفو

ىلعحاتفنالاةركفينبتىلإءتدرتلانمءيشىلعنإوءةيمالسإلاوةيبرعلالودلا
نوسليويناطيربلابودنملاًالثملبقتساةكمفيرشنإفاذكهو«يناطيربلاذوفنلا

)Wilson)نبناطلسىلإتربانوبنويلباناهلسرأيتلاةلاسرلاهنمملتساوةذجىف

اهزجتحاوبحاصوييتودمحأ
ةدّيَفُملاةدهاعملاهذهنکمتتملفمقوتلكسكعىلعوءنامُعلةبسنلابامأ

؛صقتنتنأاهنأشنمناكلءايفرحتقبطولهنأبًاملع.اهتاسايسيفرثؤتنأ

ةيميلقإةوقكاهرودنمًدحتنأوءةلودكيسايسلانامرارقلالقتسانمءايجيردت

يسايسلااهرارقلالقتساىلع؛كلذلًافالخ؛تظفاحنامتنكلو.ةيديلقت

اسنرفيتريزجعماقباسةدوقعملاتاقالعلابةمزتلمدالبلاتيقبو.يجيتارتسالاو

.نوينويرلاو

.قافتالااذهءبعنمصّلختلاىلإناطلسدّيسلاىعسامناعرسف

ةماقإبحامسلاًاعطاقًاضفرناطلسنأهدافمامنوسليويناطيربلاخّرْؤملايوريو

نييسنرفلاعمبرحيفهطّرويسكلذنأةعيرذبطقسميفيناطيربزكرم

الإطقسميفيناطيربريفسنييعتةيادبلايفلبقهنأنممغرلاىلعو؛نييدنلوهلاو
هذهبحسوداعهنأ

قروىلعربحدرجمنامتعمةدهاعملاىقبتنأاهتهجنمايناطيربتيشخو
ملوكلامنوجنتباكلاريهشلااهثوعيملاسرإةردابميابموبةموكحتذختاف

.۱۷۹۸قافتالایحهتامازتلابهرکذیوناطلسدّيسلاديدجنملباقيل

.۱۹صاسعمس(حالص)داقعلا(٤٤)

.۱۱۹صعمر؛نوسلیو

۱4۸



طقسمرداغف.يناطيربلاثوعبملالابقتسايفبغريناطلسدّيسلانكيملو

نأالإ.جيلخلالخدمدنعةعقاولامشقةريزجىلإةّصاخلاهتنيفسرهظىلع
هماغرإلتاديدهتلالامعتساوهتنيفسنتمىلعهبقاحللايفدّدرتيململوكلام

يناطيربلاثوعبملاركذدقو.۱۷۹۸ةدهاعمدّطوديدجقافتاعيقوتىلع

ارتلكنإقوفتهلرّوصامكءتنهلانميلكلاهبشنييسنرفلادرطبناطلسدّيسلا
هجويفدنهلاءىناومقالغإبهددهدقفكلذنمرثكأو.لودلالكىلع

نيتطقننمديدجقافتا*”عيقوتىلعلصحةقيرطلاهذهبونفسلا
تباث»هنأبهفصتو۱۷۹۸مازتلاديكأتديعتىلوألا:(١٠۱۸.رياني-يناثلانوناك)

.ًايناطيربًايسايسًاليكو)B081€(لغوبروتكدلايَمسُتيراسو
نمو»)؛صاخلاناطلسدّيسلابيبطًاضيأحبصأدقفءاحارجناكهنأاميو

نإفكلذنعًالضفوهلريمألاعامتسالّهستوهذوفننمديزتنأهتنهمنأش

ةرابعبةيسامولبدلاةلمحلاهذهلهتياورمتتخيملوكلامريسلاةايحةريسبتاك
:ةيلاتلاملوكلام

ةراجتلليفءةنيدمدنهلايفانتيروطاربمأنإ»

لصوتدقف.نيتنسنملقيفايناطيربلمساحيجيتارتساحاجنيناثكلذناك

فقوملايفريثأتلاوماهيسايسرودبعلىلإءًالعفيسايسلاثوعبملااذه

لايحناطلسلاةسايسيفًابالقناثدحأهنإلوقلانكميلب.ناطلسديسللىصخشلا
ةياهنهيفهبحنىضقذإءةريصقتناكدلبلااذهيفهتماقإنأعم‹نييسنرفلا
Di۸®ماع

.۷۷صعمر(حالص)داقعلا

Aitchison (G.U), op. cit., p. 288. )۳٤(

Auzoux (A.), op. cit., p.239. )٤4(

Ibid., p.239. )٥4(

.۷۷صععس‹(حالص)داقعلا

۹١١۱



ثلاثلامسقلا

نييياهولارومظو١۱۷۹۸ةدهاعمبرظنلاةداعإ

اشابونيیباهولانيبعلدنادقناكيذلاعارنصلا١ماعلاةيادبىف

ذخأو«ىرخألاةهجلانمنيينامُلاونييباهولانيبوةهجنمدادغب

ىلعءاقبلايفاوبغرءالؤهنكلو.زيلكنإلاتدجلا«مهئافلح»یدلمعدنعنوثحبي

.ينامحملاخيراتلايفةرمتسمةروصبةيباهولاةلأسملاتلخد

ةميقنيينامُعلا«اهئافلح»لايحايناطيرببناجنمىبلسلافقوملااذهىفلأدقو

مازتلالااذهنمصلختللةصرفكلذيفنامُعتدجوو.ًاينمض۱۷۹۸ةدهاعم

ةدعتسماهرودباسنرفتناکو.ةيسنرفلا-ةينامُغلاتاقالعلاطیشنتةداعإلوء؛ليقثلا

ماعلاىلإدوعتةلاقميف(۸نz0ن×)وزوألوقيامىلع«ثدحنكلورشابمدرل

٠

:ةيطقسمبكارمةثالثىلعاولوتسا(نييسنرفلا)ةنصارقلانأ»

نولاغامضفروملديقلاوىفطصملاوةيدمحألا

اهربتعاوتاءاليتسالاهذهةيعرشبفارتعالا(اسنرفةريزجمکاح)

ليئوتاشةنيفسلاطباضفلكو.سانلاقوقحلاكاهتنا

ريمألاىلإاهّدرل,دنهلاىلإةثالثلابكارملاةداعإ

.**”هعمفلاحتلاىفركفيناكيذلا

ةريزجمكاحنمةيمسرتاراذتعاعمنفسلاهذهتيفالديسلاداعأو

نمًاعزجنويسنرفلالسرأكمحأنبناطلسبلطلةباجتساوكلذنمرٹکأو.اسنرف

:ةيلاتلاتاريبعتلابهنانتمانعناطلس

انيلعليحتسيوانيلإاهلاسرإبمتمركتيتلاايادهلاكلذكوتيفال

)۷٤(Auzoux (A.), op. cit., p.240.



عراباهانلبقتسايتلاوانيلإاهلاسرإبمتمركتيتلاتاوقلالوصو
.”ء...ءاقدصأوانلةوخأاهدارفأربتعنسيتلاوةحوتفم

تاطلسلاةدايقتحتةنسلافصنوةنسىلاوحةيسنرفلاةيرحبلاتاّوقلاتضق

‹نييباهولاوبوتعلاتاوقبةيوقةبرضلازنإىلعدمحأنبناطلستدعاسوءةيناملا

ملو.١٠۱۸ماعملاسهنباىلإاهمكحبناطلسدهعيتلانيرحبلارزجلالتحايفو
نيحلاكلذدعبتدباهنإلبءةيسنرفلا-تاقالعلاةدوعىلعرمألارصتقي

.اهرهاظملضفأيف

ةسمخلاوطىبرعلاناطلسلاقفاريذلاليثوتاشبكرملادئاقكلذىلعدهشيو

:لوقيثيحءارهشرشع
لكنمتيفعأورابتعالالكبتلموعطقسميفيتماقإلالخ»

ضرعيهنايلارنجلللقنأنأ.تلحرامدنعءريمألاينفلكو.يتاقفن
.**”ةرمعتسملانيومتلهتامدخهيلع

رّتوتةلاحرصعلاكلذيفءةيناطيربلا-ةينامعلاتاقالعلاتغلبدقو.ثادحألا

ةيساقةيداصتقاًاطوغضتمدختساوريبادت«كلذىلعدرللءارتلكنإتذختاو.ةلماك

ًايئاهندمحأنبناطلسفقومفاعضإىلإامّبروداصتقالاقنخىلإيمرت

كلذكو۱۷۹۸ةدهاعمدعبناملةحونمملاتازايتمالادنهلاةموكحتفلأف

.*نامُعنيبةيراجتلاتازايتمالا

لبقةمئاقتناكدونهلاونوينامُعلااهبعّيمتيناكيتلاتازايتمالاهذهنأعقاولاو

تأريتلاةيدنهلا-ةينامُملاةقالعلاراطإيفلخدتتناكوارتلكنإعمةدهاعملاميقوت

.ديعبنمزبقرشلاىلعاهديايناطيربعضولبقرونلا

Ibid., p.240. (4۸)

(۹٤(Ibid., p.241.

.۷۸صعمر(حالص)داقعلا(٠٠)



تلّتتةردابمناطلسدّيسلاذختاةيناطيربلاةيماقتنالاريبادتلاهذهىلعةرللو

نولاغامىلإ؛نامُغريفسنوخّرؤملاهيمسييذلاء؛يلعخيشلاهلّتمملاسرإب

هفقاومبوارتلكنإلهئادعبًافورعمخيشلااذهناكوءاسنرفةريزجمكاح

ريزوىلإةلاسريف«نولاغامريشيو.ةينامُملا-ةيسنرفلاتاقالعلاديطوتلةدّيؤملا
:لوقيفةرايزلاهذهةيمهأىلإ«۳٠۱۸(رياربف)طابش١٠يفةيرحبلا

اذهةحلصملٌمهملانمو.ًادجماهيسايسلافدهلانإ...»
ةيسنرفلاةيروهمجلاةقادصبلطينأوًارساهيقبينأريمألا
ىوكشلانمريثكلاريمألااذهىدلنأودبيوءةصاخلااهتيامحو
.”«...ةيزيلكنإلاةموكحلاديكنم

عضونكلو.ةينامحتلاةردابملابلاحلاةعيبطبهتداعسنعنولاغامربعدقل

دعبالإيلمعريبدتذاختامتيملورخأَتيناطيربلاديدهتلاًدضةكرتشمةيجيتارتسا

اکردم‹‹°”لوألالصنقلاررقامدنع١۱۸۰ماعيأ؛ناطلسبلطنمنيتنس

يفاسنرفلًالصنقكايناثاكهثوعبملاسرإءةيميلقإلانامُعةيمهأل

الوةنورملاالكايناثاكىدلنكتملذإءاقفومنكيملرايتخالااذهنكلو.نامُع

.°°”ةمهملاهذهلثملناتيرورضلاةقابللا

ء۸۰۳٠(ربوتكأ)لوألانيرشتيفكايناثاكةثعبلوصونإفكلذنعًالضفو
اهدنع.ارتلكنإواسنرفنيبلاتقلاةدوعو(۸صmنenو)نايمأةدهاعمقرخعمتنمازت

ايناطيربٌلغتستنأةيشخةثعبلالابقتسانعراذتعالاالإدمحأنبناطلسمامأدعيمل

دايحىلعصنتيتلاةسماخلاةداملاةصاخوةدهاعمصوصننامُعدص

هذهيفعيطتستتناكارتلكنإنأكلذ.ارتلكنإواسنرفنيببرحلاةلاحيفطقسم

ضرفيأ«نامُعىلإيدنهلاٌررألاكءةيسيئرلاةيئاذغلاداوملاريدصتقيلعتءةلاحلا
.دالبلاىلعيداصتقاراصح

Auzoux (A.), op. cit., p. 242-243. (°۱)

Aff. Etr. N.S. Mascate, vol. 37, p. 162. (°۲)

Kajare (F.), op. cit., p. 80. 9



ةيسنرفلاةثعبلالابقتسالكمحأنبناطلسليصخشلادفوملا«نافلخهجوتكلذل

:ديدجلاهتموكحفقومكايناثاكىلعضرعيلو

مكنيببرحلاتنلعأدقونآلاامأ.ةوافحبمكلبقتسيناطلسلا

انيدلنإ.مكليدّيسلابقتسانمنوؤاتسيفوسفزيلكنإلانيبو
لحاسىلعوألاغنبلايفيفةريبكةنيفسنيرشع
نوملعياملاحاهيلعنولوتسيسمهنأيفكشالوءرابالام
.*«.ەكايإەلابقتساب

نيبتاقالعلاةعيبطعضيمللشفلااذهنكلو.ًاذإةيناثلاةلواحملاتلشفدقل

هيفدجتيذلاجرحلافقومللهمّهفتكايناثاكرهظأو.ةلعاسمعضوماسنرفونامُت
.بعصلااهدايحواهسفنةينامُعلاةموكحلا

نبناطلسىضمو.نامُغونييباّمولانيبيميلقإلاعارصلادذجت١٤٠۸٠ماعينو
نكلو.نييباهولامصخ‹تادغباشابمعدىلعلوصحلاىلإیىعسيةرملاهذهكمحأ

لوطسألابًايساقًامادطصامدطصا؛طقسمىلإهقيرطینو.لشفلابِءابىعسملااذه

ةكرعميفو.قيرطلاهيلعاودسنيذلاىايوقالانييباهولاءافلح‹مساوقلليرحبلا

.(٤۱۸۰)هفتحدمحأنبناطلسىقالةجنلنمةييرقةيرحب

ةيباهولا.١

شعنماثلانرقلانميناثلافصنلايف«باُمولادبعنبدمحمءادنرُثُأىلع

ابيرقتةنسنيعبرألالخو.ةيبرعلاةريزجلاطسوكجنىفةيباّكولاةكرحلاتدلو

ةقطنملالئابقديحوتىلإءابهذمدوعسنباريمألااهاّنبتيتلاةكرحلاهذهتلّضوت

.(۱۸۱۸-۱۷۹۳)ىلوألاةيدوعسلاةلودلاتماقأف

يفهراشتناويباّمولابهذملليميلقإلاعّسوتلاةيناثلاةلحرملاتدهشو

ةيباهولاةكرحلاف.يسايسويبهذمعارصباهسفننامُعتّرتهادقو.ةرواجمقطانم

Auzoux (A.), op. cit., p.252. (° )٤



ضرفللئاسولالكلامعتسايفدّدرتتملةدحوماهفصوباهسفنمدقتتناكىتلا

نإفلعفلابو.مهسفنأنويدوعسلانوخّرْؤملاهدكؤياموهوءاهذوفندمواهبهذم

ندمدضتنشيتلاةيدوعسلاتامجهلااوركذ«(رشبنبالثم)‹نييباهولانيخرؤملا
هذهيفاولوتسايتلامئانغلارخفلاحوربءاوفصوو.ةيرثلاقارعلاوجيلخلا

ةصاخةيركفةسردميهوءةيضابإلانيبةيدئاقعلاتافالخلاةلأسملانهقرطتننل

يهو«ةيباهولانيبوءةقيرعديلاقتتاذوءىلوألاةيمالسإلاةلودلانضحىفتدلو

هجولاحاضيإىلعلمعنساننكلو.لمعلااذهراطإيفلخديالكلذفهةفيدحةقرف

رافلجةقطنميفونامُعيفٌصخألاىلعاهريثأتوةكرحلاهذهليميلقإلايسايسلا

.«نامُعلحاس»مسابًاقحالفرعتسيتلا

لئابقٌضعبةيباولاتنبترشع«نماثلانرقلاةياهنىلاوحءعسوتلااذهقايسيفف
ببسبو«بتجينبوبعكينبوميعنلالئابقك««نامُعلحاس»نمةقطنملاهذه
ةلودلادودحىلعةينامُعلاتاقعمجتلاَمهأدحأ«يميربلاةحاويفلئابقلاهذهدوجو

يفمثةقطنملاكلتخيراتيف؛نيحلاكلذذنمذوفنلانإفءةيدوعسلا

نامُغخیرات

يميربلاةحاو«قراحلافورعملادئاقلااهسأرىلعةيباقوةّوقتلتحاكلذدعب

لالخةحاولاهذهنويباّمولامدختساو.رهاوظلاوميعنلاةليبقواهعالقتعضحخأو
نيطالسىلعةيزجاوضرفونامُعّدضموجهةدعاقكءةيلاتلاةرشعينامثلاتاونسلا

.°"”يديعسوبلا

.۰۸ص؛نیامعمس(حالص)داقعلاظن)٥

ءىرخألاثالثلاطبترتو؛يبظوبألةعبات؛نيعلااهنيبءاهنمتس«ىرقعستيميربلاةحاومضت

.يميربلاةيضقةجلاعمدعباميفدرونسو.نامُغةنطلسبيميربلاةيرقوةسامحوءارعص

قايحلاراد«توريبفامحيريخةمجرتءةييرملاةريزهلاهبّسل((ب.ج)يليك(۷٠)
.٢٥۸ص۱
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لتقوكرّشلابمهمهتاونيملسملاءامدلحتسادقفءالبوةثراك»ناك«(نامُعّدض

.°°^مةيزجلاعفدىلعءامعزلامغرأوهبهذمقلتعيملنملک

ةقراشلاوةميخلاسأرةقطنميفةيرحبةوقمهو؛مساوقلاينبتعمو
اهجوأةيباّمولاةلودلاتغلبشعنماثلانرقلاةياهنىلاوح«يباّمولابهذملا

عساتلانرقلاعلطميفبهذملايلعوبينبةليبقتّنبتامدنعو.ًابيرقت

نمةيقرشلاةقطنملاىفنالعجىتحلوصولاةكرحلاتعاطتسارشع

.نامُغ

يباتولاذوفنلاىمرًائيشىرنسامكوءرشععساتلانرقلاةيادبنمًارابتعاو

نوؤشلاىفةمئادتالخدتبكلذمجرُتدقوةينامعلاةحاسلاىلعهلقثلكبلاقفلا

عمو١۱۸۷-١۱۸۱ةرتفيفنازعمامإلاةروثنابإٌصخألاىلعوءةينامُعلاةيلخادلا
.نيرشعلانرقلافصتنميفيميربلاةيضق

١۱۸۰)يديعسوبلاناطلسنيبديعسء۲

روطديدجنمنامُعتلخدكمحأنبناطلسةافواتلتنيتللانيتنسلالالخ
ءكيعسوملاس؛نيرصاقلاناطلسدّيسلايدلونيبمكحلاىلعتيمتسمعارص

ةرسالاىلإللستدقناكيذلايباّمولاذوفنلالضفبو.ردبوسيقءامهمعيدلوو

ًاقافتاديدجلامكاحلاىلعاوضرفنييباقولانكلو.ردبرصتناءةيمادبرحدعبو
مهتمصاعل«(ازيريتايرامتارالود)رالودفلأ٠٠غلبتةيونسةيزجعفدىلعصني

يفيدوعسسراف٠٠٠نويباهولاعضوءقافتالااذهذيفنتىلعرهسللو.ةيعردلا

ديدجيلئاععارصةبسانمبطقسذًٍاليوطهناكميفقبيملًاردبنكلو."اكرب
.ديعسهيلعىلوتسايذلامكحلاىلع

ةرشععبسكاذناهرمعناكو.١٠۱۸ماعمكحلاىلإناطلسنبديعسلصو

بليناملديسلواناکو.١١۱۸هتافویتح«نرقفصنلاوطمکحوهةنس

.۷١۱ص‹يناثلاءزجلاباسعمر((دیمحنبهللادبع)يملاسلا9

٥(.5-6Maurizi (Vicenzo), History of Sa'id, Cambridge, Oleander Press, 1954, p.
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ةسسؤمدطوفءًاحومطوًايوقناكوكعباميفىعُدَمُث««ناطلىسلاب

.هذهانمايأىتحنامغغاهفرعتسىتلاةنطلسلا

لجأنمءاوريغيملنييدوعسلانكلو.ردباهعفديناكيتلاةيونسلاةيزجلاعفد
لالخءةعوبطمنامُعبمهتقالعتناكاذكهو.نامُعلايحمهعامطأومهفقاومكلذ

:ددصلااذهيفراجاكلوقيو.نيمئادفنعورثوتب«نرقلافصنونرق

ءارتلكنإواسنرفءناتريبكلاناتيبوروألاناتلودلاتناك(...)»
نييباًّفولاءاضرإىلإىعستتناكارتلكنإف.ديعسًّدض

كاينافاكةمهملشفببسباسنرفومهحومطدّيؤوتو
AYماع

ءاسنرفبهدلبةقالعةيمهأًاديجكردأدقنويلبانببجعملاديدجلاناطلسلاناكو

هقالعدیطوتةركفلهدادعتساكمحأمامإلاهذجوناطلسهيبرارغىلع

-ينامحتلاعازنلانمايناطيربفقومنأواميسالءاسنرفعمةيديلقتلانواعتلاوةقادصلا

لاشفإىلإنومرياوناكنييناطيربلانكلو.ةينامُغلاحلاصملادضناكيباهولا

ىهةيسنرفةنيفسترسأ١٠۱۸(ويلوي)زومتيفو».هذهديدجلامكاحلاتاحاتفنا

يفدروكنوكةيزيلكنإلاةطاقرفلابناجنمViعناوص#)ناليجيئول

.۱٩”طقسمِءانيم

ديیعسذختاًاروفو.نيينامغلاونييسنرفلایدلءايتساةءاسإلاهذهتراثدقو

:اهيفِءاج«نولاغام

ةيزيلكنإلاةمألاةحاقونولهجتالمكتداعسنأدكؤملانم»

ىف«؛صاخلكشباذهدجنو.مامإلابقلبًانايحأبطاخيناكءناطلسلاديعسديسلا(٠1)

.ةيسنرفلاةيجراخلاقئاثو

Kajare (F.), op. cit., p. 85. (1۱)

)١1(Ibidem.

١١۱



ىدحإ.يابموبىلإاهعمانلسرأةجردىلإانءايتساراثأةيزيلكنإلا
نوعب,لمأنوةيضقلاهذهبقلعتتلارنجلاىلإلئاسرعماننفس
.°`”ءمهيديأنمةيسنرفلاةنيفسلاريرحتعيطتسننأءهللا

لاملانمًاغلبمةيسنرفلاتاطلسلاىلإلسرألب؛كلذبناطلسلافتكيملو

اسنرفلهصالخإوثداحللهفسأىلعسفنتقولايفنأدارأو.ضيوعتك

:ةلماجملايفةغلابمنمكلذولخينأنود«بتكف

اوقثتومكدلباندلبرابتعابمكتداعساولّضفتتنألمآو...»

.`””مكتعاطلمئادلاهدادعتساب

.ًايفرحنييبرعلاةغلابملاومركلااذه«ناكودلارنجلارسفُيملظحلانسحل

هثوعبموهتنيفسناكودزجح«يباجيإلاناطلسلافرصتنممغرلاىلعو؛نكلو
ًادؤزمهلّقممهيلإلسرينأناطلسلانمبلطو.عضولانمةدافتسالالواحو

ةيسايسلاتايحالصلابهيلإدهعونافلخنبجامٌديعسلسرأف.ةلماكتايحالصب

.ةبولطملاةينوناقلا

عفو۱۸۰۷(ويلوي)زومتيفو.ةينامُحلاتايصخشلازربأنمثوعبملااذهناك

يلاهألحامسلاىلعٌصاخلكشبصنءةيسيئرطاقنعبرأنمًاماهًاقافتاناكودعم
لبقدياحمءانيمىلإكانهنمو«يناطيربلامصخلاءىناومىلإباهذلابنامُع

ليکولابقتسابنامُعمزلَأامكءةيسنرفلاءىناوملابلاصتالا

ناككلذكوهفةيسنرفلاةيجيتارتسالايفلخديقافتالااذهناكامردقبو

فلاحتلاولبنواعتلاىلإ«حوضولاةديازتمةروصب«يمرتيتلاةينامملافادهألامدخي

قافتالااذهربتعادقف«رمأنمنكيامهمو.اسنرفونامُعنيب

ينوناققئاعبمدطصاهنأالإ.نيدلبلانيبةقالعللًابسكمبعصفورظىفلصاحلاو

يذلايرحبلاميرشتلاّدضهنأةجحبقافتالاىلعةيروطاربمألاةموكحقداصُبملذإ

Auzoux (A.), op. cit., p.258. )۳٦(

Kajare (F.), op. cit., p. 86. )٤٦(

Al-Wasmi, (Khêlid), Oman entre l'indépendance et l'occupation coloniale, :يفصنلارظنأ)٥1٦(

Genève, Labor et Fides; Paris, Publications orientalistes de France, 1986, p. 39.
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(1 «(۱۸۰۸)يراقلاراصحلالوح۱۸۰۷و١۱۸۰اموسرمهيلعصن

تقولانكلو.اضيأعورشملااذهلشفىرخألاةماهلاتاعورشملارارغىلعو

حوضوبليميناكيدنهلاطيحملايفىوقلانازيمنأواميسال«طغضيناك
ًاراصح«تلتيتلاتاونسلايف«تضرفةريخألاهذهنإفلعفلابو.ايناطيربحلاصل
ىلعوءتوينامُعلاهبعليذلايخيراتلارودلانممغرلاىلعو.اسنرفةريزجىلعًايساق
نماهناكسذاقنإوةريزجلاهذهىلعيداصتقالاراصحلارسكىلعمهتردقنممغرلا
يديأيف١٠۱۸(ربمسيد)لوألانوناكيفءاسنرفةريزجتطقسدقفقعاجملا

.سشيرومةريزجمساباهتيمستتديعأوزيلكنإلا

نزاوتوةقطنملاىفىوقلانازيملّدعتنأةينامُملا-ةيسنرفلاةقادصللنكميناك

امكةيكلملااهيلعرهسلاتءاسأىتلاةقادصلاهذهنأالإ.اهيفىناطيربلاقوفتلا

نيبةقالعىلعكلذببسبترصتقاءةيروطاربمألاةموكحلاامكةيروثلاةموكحلا
الإفاطملاةياهنيفٌدؤيملريبدتفصنوهو.اهنمةبيرقلاةيسنرفلارزجلاونامت
.هلةديدجدانتساةطقنريفوتويناطيربلاذوفنلاةيوقتىلإ

ناكامبيرةليدبةقالعىشالتءةيسنرفلاةقادصلالوفأعمتدهشنامُعنکلو

ذوفنويزيلكتإلايلايربمألاعسوتلاهاجتاهتدايسنامضباهلحمستنأاهنأشنم
هجاويديدجلايناطلشلاَماظنلايسنرفلاباحسنالاكرتدقف.ديازتملا

.نامُعبقدحتيللاةديدجلاتاديدهتلاهدحو

Kajare (F.), op. cit., p.87 )١1(
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سماخلالصفلا

«كرتشملاخيراتلا:.نامغلاس

.نامعلحاس|رافلج

ًانايحأةامسملا««رافلج»مسابءايخيرات«نامُبرغلامشةعقاولاةقطنملافرعُت

تدهشرشعنماثلانرقلانمىناثلافصنلاذنمو.«نامُعلحاس»ًامومعو«ريصلا»

ةيسايسوةيقرعتاليكشتروهظةقطنملاهذه

مسااهيلعةريخألاهذهتقلطأءارتلكنإهجويفةقطنملاهذهتفقوامدنعو

ةندهلاةدهاعم»لئابقلاتعقونأدعبةوقلاباهتعضخأامدنعنكلو«ةنصارقلالحاس»

لحاسلا»وأ«نداهملالحاسلا»مساباهتيمستتداعأ١١۸٠ماع«ةيرحبلا

كلذكوءةقطنملاهذهلةينطولاةيوهلالكشتلصفلااذهجلاعيفوس.«حلاصتملا

.(نامُغلحاس»ونامُغ

لوألامسقلا

يخيراتریکذت

يخيراتلاهريبعتاهنملكليتلاوةددعتملاءامسألاتاذءةقطنملاهذهدتمت

ةريزجهبشنمء؛جيلخلليبونجلالحاسلالوطىلعمك٠ىلع«مويلا

ًاضرأكلمتامك.ابرغرطقیتحةميخلاسُرةنيدمقرشلامشېد
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.نامُعجيلخىلعلحاوسلانممك٥

روهظعمنامُغيفرشعنماثلانرقلافصتنميفيديعسوبلاةلالسروهظقفارت

ةليبقداحتاوهءلوالا.«نامُغلحاس»ةقطنميفنيلقتسمنييسايسنييلبقنينايک

ًالوأتماقأيتلانايهنلآةرسأاهيلعرطيستةيربةوقفلؤيناكوءاهئافلحوسايينب
ذختادقوءةماهةيرحبةوقوهومساوقلا«يناثلاو.يبظوبأةريزجيفمثةرفظلايف

.ايسيئرًازکرمةميخلاسأرةنيدم

روهظلابادبنينايكلانيذهنأظحالن«انهابتناةيخيراتلاةرهاظلاهذهانيلوأاذإو

يتلا(۱۷۳۷-۱۷ةليوطلاةيلهالابرحلاوةيبرعيلاةمامإلاطوقسدعب

تظقيتساةمامإلانمزيفتمجُليتلاةيلبقلاتايصوصخلانأامك.كلذتلت

نارثؤتسناتللاناتيعامتجالاناتوقلاترهظةيلبقلاةيبصعلاحورشاعتناببسبًاددجم

.ةيوانهلاوةيرفاغلا:«نامُغلحاس»ونامُغخيراتيف

هذهيفكاذنآء؛تأدبدقةيسايسلا-ةيفارغجلا؛تالوحتلامظعأتناك

لحاس»ةقطنميفسايينبومساوقلاونامُغيفيديعسوبلاروهظعمف.ةقطنملا
دودحللًادحعضوويميلقإلا-يسايسلاهريبعتديدجلاعقاولااذهدجو«نامُع

.ةلقتسموةديدجةيسايسدودحاهلحمرهظتلةميدقلاةيخيراتلا

مساوقلا.١

نامُغخيراتيفلب«نامُعغلحاس»خيراتيفًادئارًارودًاركبممساوقلابعلدقل

رافلجيفميقيلِءاجدقريبكلامساقيهدادجأدحأناكو.لككجيلخلاةقطنمو

مساومقلليسيئرلازكرملاةنيدملاهذهتحبصاهلضفبو.رشععباسلانرقلاذنم

.(ةميخلاسأر»ديدجلااهمسابنيحلاكلذذنمتفرعو

Heard-Bey (Fronke), «Le développement d’un Etat-Cité maritime dans le Golfe: L'exemple )ا(

du Dubayy», in: La péninsule arabique d'aujourd'hui, sous la direction de Paul Bonnenfant, Paris,

C.N.R.S., 1982, tome II, p. 523.

Al-Sabah (Salem Al-Jabir), op. cit., p.61. (\)
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ىلإمهئيجمخيراتومساوقلالوصأ:نيتلأسمىلعنوفلتخينيخرؤملانألإ
رفاغينبنمًاعرفنوفلؤياوناكمساوقلانأدقتعييليكيناطيربلاخرؤملاف.رافلج
عباسلانرقلايفنامُغىلإةيبرعلاةريزجلاهبشطسوةعقاولادجننماورجاهنيذلا

ةيبرعلئابقاهنأبلوقي؛لفونديسيرصملاخرؤملانإف«لباقملابو.ابيرقترشع
اهنطونوكتاميرو.قارعلاىفءارماسلوألااهنكسمناكوناندعىلإاهلصأدوعي

|.رشعنماثلانرقلانملوألافصنلاىلاوحديدجلا

خيراتيفقيقدتلانكمملانمفدحأديكأتبعصلانمناكاذإنكلو

زوربومساوقلاروهظةيادبديدحتبهقلعتلءةيمهالانمولخيالرمالااذهو.لوصولا
يلاغتربلالالتحالانمرافلجريرحتمتامدنعهنأظحالياممف.ةقطنملايفمهرود

نبرصانيبرعيلامامإلاةداقدحأ؛يلعنبدمحأديىلع۳۳١۱ماعيسرافلاو

مساوقلانأًاديجودبيكلذعمو.مساوقلاىلإةراشإةّيأنيخرؤملاىدلدرتملدشرم

.۱۷۲۳ماع‹لفونهركذييذلاخيراتلالبقةقطنملااونكسدقاوناك

؛لعافلكشب«مساوقلاكرتشاء۱۷۲۳ماع؛تاذلابخيراتلااذهيفهنأعقاولاو

برحلالخادئاراروداوبعلدقو.ةينامُعلاةيلهالابرحلايف«رفاوغلابناجىلإ

نأبداقتعالايقطنملانمفكلذلو.(١٤۱۷-۱۷۳۷)سرفلادضريرحتلا

قيسوء۳۳٠٠ماعىلوألاةرملايفسرفلانمرافلجريرحتالتمساوقلالوصو
نيبامةرتفلايفىرجهنأيأ‹((۱۷۳۷-۷۱۸٠)ةينامغلاةيلهألابرحلاعالدنا

.نيينامُعلانييخيراتلانيثدحلا

طقتسموةميخلاسأر.۲

نماثلانرقلالالخءةقطنملاهذهلةيسايسلا-ةيفارغجلاةغايصلاةداعإتعبطنا

صلوألاءزجلاقباسعجرم‹چیلضلارايناطیرب؛(ب.ج)يليک(۳)
ءةعيلطلاراد؛ةييرملاةريزهللةيَترسلادربعلارپيرملاعيلعلا‹(ديسلا)لفون03

.٢٢۲ص
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نعفشكريخألاىوتسملااذهو.يدئاقعلاويلبقلا:ىوتسمنمرثكأىلعهسفت

‹يباهولابهذملامهينبتىتحنييّنسلا«هرفاوغلا».:مساوقلانيبحضاونيابت

.نييضابإلايديعسوبلاو

رفاوغلاميعزبناجىلإمساوقلافقو(۱۷۳۷-ةيلهألابرحلالالخو

نبنافلخنييوانهلاسيئررخألاركسعملاداقنيحيف«يرفاغلارصاننبدمحم
ةيلهألابرحلاعالدنانمتاونسسمخدعبيأ۳ماعيفو.يوانهلادمحم

نمةفلؤمةوقبالعن-۱۷۲۲)يمساقلارطمنبةمحرخيشلاكراش

سوؤر«حوحش»ىلإمهتيبلاغيمتنتلجر٠

يفةيلصألامهعقاومىلإمساوقلاداعرصاننيدمحميرفاغلاميعزلاةافودعبو
نوينامُملاعضو۷۳۷١ماعنامُعىلإةيسرافلاةلمحلالوصوعمو.ةميخلاسأر

لئابقلالتكتبناجىلإكاذذإمساوقلافقوو.سرفللاودصتيلمهتافالخلًادح
ناكيذلاديعسنبدمحأىلإاومضناو.ةينطولاريرحتلابرحتنشيتلاةينامملا

كبتشامث.مهيلعراصتنالاىلعهودعاسوراحصيفةيسرافلاتاوقلارصاحي

لحاسلاىلعسابعردنبءانيميفصاخلامهركسعميفسرفلاعممساوقلا

.”يناريإلا

هذهديحوتلاةداعإنأالإ.ةيناملالئابقلاةدحونيوكتديعأبرحلاهذهلضفبو

اهيفاهتدحولئابقلااهيفتداعتسايتلاةريخألاةرملاتناكلبلجألاةريصقتدب
ريرحتدعبنكلو.ىرخألالئابقلاةيقبعممهنماضت«نامُعغلحاس»ناکساهیفدکأو

نممغرلاىلعو.ةينطولاةدحولااهعموةيلبقلاةحلاصملاتعدصت١٤ماعنامُع

نإفنماضتلاحورملالّوأءاهلحمتّلحوتهتنادقتناكةيلهألابرحلانأ

مهتجهلبحوحّشلازيمتيو؛تارامإلاونامُعنيبةعقاولالابجلاسوؤرةقطنمنكستلئابقحوحّشلا)°(

اوسيلمهنضعبلادقتعاذإ؛مهلوصوىدلنوينامُملاشهُددقو).مهفلاىلعةبعصلاومهبةصاخلاةيلحملا

.(ًابرع
)٦(.111Voir Inb Ruzayq, op. cit., p.

.۳٩ص؛لیامعرمرمدمحم)هللادبع)۷(
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.ةمامإلاةلأسماهعموةيناثتزربامناعرسةيوانهلاوةيرفاغلاةيلبقلاةيبصعلا

حرسملاىلعروهظلاىلإريمحنببرعلبداع«عبارلالصفلايفانيأرامىلعو
یلعو.همعديفاودّدرتيملنيذلامساوقلالضفبكلذوءتالبلاريرحتدعبيسايسلا

ىلعراصتنالانميديعسوبلاديعسنبدمحأنكمتةيوقلاةضراعملاهذهمغر

ىلعدمحأىلوتسافيفوتيذلاريمحنببرعلبءةيرفاغلالئابقلاومساوقلاحشرم
ةعيبىلعلوصحلاءلاحلاةعيبطب؛عطتسيملهنأَديَبنامتيفةيسايسلاةطلسلا
ذنماوظفتحافةيئاهنةروصبهتطلس-كلذنعًالضف-مهيلعضرفينأالومساوقلا

.ةميخلاسأرةقطنميفيتاذلالقتساهبشبنيحلاكلذ

ةيسايسلادودحلامسترتتأدبءةميخلاسأرةقطنمزوربعموءوحنلااذهىلعو
هذهروهظةروريسنأءانهظحالننأانبردجيو.رثكأفرثكأ«نامُعلحاس»نايكل

نايكروهظيفهرودبمهسأيذلاةيبرعيلاةلودلاطوقسدعبالإًادبتملةقطنملا

روهظعم«نامُعلحاس»ةقطنمروهظقفارت«ىرخأةرابعبو.نامُعيفيديعسوبلا

طقسمةرطيسل؛نيحلاكلذيفعضختملةقطنملاهذهنإفاذكهو.يديعسوبلا

-۱۷ديعسنبدمحأمامإلاةلحرمدعبةصاخو؛يديعسوبلاةدايسليأةرشابملا

.(١۱۷۱-١۲١٦۱)ةيرعيلاةمامإلل؛كلذلبق«تعضحخدقتناكنيحيف

ءةيوانهلالئابقلاضعبتلظةيلبقلاتالصلاببسبفرمأنمنكيامهمو
عمةيديلقتةَيفرُغةقالعىلع«نامُعلحاس»ةقطنميف«(اسالفوبلآوسايينب)

.بيرقرصعىتحنامُغيفيديعسوبلا

يسايسلا-يفارغجلاعقاولااذهزرفأدقفءةسايسلامكحتامابلاغةيفارغجلانألو

‹ىلوالاتاروثلاتعقو-١١۷٠ةرتفيفف.ةيركسعوةيسايسجئاتنديدجلا

درمتكلذبقعأونالعجوروصيفءكمحأمامإلاىلعءةبراعيلاتاروثةامسملا

عمقعاطتساًالوطسأةقطنملاىلإدمحأمامإلالسرأدقو.ةميخلاسأريفمساوقلا

.“اهلٍتقؤمًدحعضَوَوتاضافتنالاهذه

.٢۲۲صباسعمس.س)زلیام(۸)
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ديعسنبدمحأمامإلاانباراثامدنعءاذكهو.مودينأالإفالخلااذهلنكيمل
ددجتو.نينبالابلطىلعءانبةروثلاهذهمساوقلادناس«۱۷۸۷ماعءامهدلاودض

بلطدقفهلافلخديعسهنباةيمستودمحأمامإلاةافودعباقحالدهشملااذه

.ةرملاهذهامهيخأدضمساوقلامعدًاددجمناطلسوفيس

ناك«ىرحألابلب؛صاخشأعارصرمألانكيملنهاظملاسكعىلعو

يفمكحلاىلعدمحأنبناطلسءاليتسادعبف.ًايسايس-ًايفارغجًاعارص

ىلعوهيبأىلعنيترممساوقلابهداجنتسادعبو‹(١۱۸۰-۱۷۹۳)طقسم

ةميخلاسأرنيبوهنيبيأهئافلحنيبوهنيبعازنبشنءديعسهيخأ
ديطوتلنامُعيفةطلسلاىلعتاعارصلانمةدافتسالاديرتتناكيتلا

عمةيرحبةهجاوميفء١٠۱۸ماعدمحأنبناطلسيفوتًالعفو.اهلالقتسا

ةميخلاسأروءاهتطلسديكأتيفبغرتيتلاطقسمنيبعارصلانكلو.مساوقلا
نييناطيربلايديأنيبةريخألاهذهعوقوىتحرمتساءةيسيئرلاةذفانلاةوقلارقم

.۸۲۰۱ماع

يناثلامسقلا

ايناطيربومساوفلانيبعارصلا

ءىلوألاةجردلانمةيرحبةوقءةرتفلاهذهلكلالخءاولتمدقمساوقلاناكاذإ

سفنبنكتملءةيربلاةيركسعلامهتءافكنإف«(راحبفلأ۸١وةنيفس٠٠۷بتردق)
ةقطنميفةيرفاغلالئابقلامظعمىلعذوفننمهوطسبامممغرلاىلعو.ىوتسملا
اوفلاحتنيذلانييباهولاطغضًاليوطاومواقينأاوعيطتسيملمهنإف«نامُعلحاس»
.ةقطنملايفىرخأةليبقيهوعم

ىلعنيموجهءرشعنماثلانرقلاةياهنىلاوح‹مهئافلحةدعاسمب«نويباهولانشو
ةدايقبلجرفالآةعبرأحجنىلوألاةمجهلالشفدعبو.ةميخلاسأريفمساوقلا
نأةرصاحملاةنيدملاثبلتملوسأرةنيدمةرصاحميف«يريطملاقلطم

.٢٦۳ص«يقاسلارادعاص(ينغلادبعزيزعلادبع)ميهاربإ
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-۱۷۲۲)يمساقلادشارنبرقصمساوقلاسيئرعضخو«تملستسا

.نييباهولاةطلسل

رمألالوااوناكيذلايباهولابهذملاينبتءةميزهلاهذهدعبمساوقلاىلعناك
ءانبردجيو.اهجوأىلإةيباهولاةلودلاباذهمهعوضخعفددقوقةوقبهوضراعدق

نيبهذملاباوظفتحاةميخلاسأرناكسنأىلإريشننأ«لاحلكىلع

.هذهانمايأىتحامهيلعاوظفاحو‹(يكلاملاويعفاشلا)‹مهنيبنيدئاسلا

بهذملامهينبتنماوبسكعضولااذهمهفعضينأنمًالدب«مساوقلانكلو
يفةدعاصلاةيباهولاةوقلاعممهفلاحتىّوقدقف.ةحبارةيسايسةقرويباهولا

‹نييباهوللنييديلقتلاموصخلاءطقسميفيديعسوبلادضيسايسلامهفقومةقطنملا

مهفقوممعديملةيباهوللمهينبتنكلو.«نامُغلحاس»ىلعمهتدايستدطوتامك

.يناطيربلايرامعتسالاعسوتلالايح

يناطيربلادوجولاقلقيةيركسعلاوةيراجتلامساوقلاةوقليجيردتلادطوتلاادبدقف
يفةيناثلاةبترملامساوقلالوطسأمَلَبسشعنماثلانرقلانميناثلافصنلايفف.ًالعف

مضضرشععساتلانرقلاعلطميفو.ديازتمومنيفناكوطقسملوطسأدعبجيلخلا

نيبحوارتياممدختساوةريغصنفس١٠۸۱وةلومحلاةريبكةنيفس۷۳لوطسالااذه

فلأ٥۲و۸

يناطيربلالوطسأللةسفانمةيراجتوةيداصتقاةوقنولكشيمساوقلانكيملاذكهو

.جيلخلاةقطنميفةيزيلكنإلاةيرامعتسالاةنميهلاةسايسًاضيأنوقيعياوناكلبءطقف

نييناطيربلاعمىلوألاتاهجاوملا.١
ناکيذلاكاذنأطقسمناطلس«ردبعمزيلكنإلافلاحتء٥٠ماعيف

نبناطلسةافوىدلهولتحايذلاسابعردنبءانيممساوقلانمدیعتسينُىلإىعسي

‹(خیراتنودب)‹لسالسلاتاذراد؛تيوكلا‹برملافايناطيبةمايس‹(ديعسداؤف)دباعلا(١٠)

.۳٤ص
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ارتلكنإنيبةدهاعمكلذتلتو؛مساوقلانوفلاحتملامزه.ةيرحبةلمحِءانَأدمحأ

رقصنبناطلسوةهجنمةيقرشلادنهلاةكرشنيبحلصلاىلعتّصنمساوقلاو
.ىرخأةهجنمهاياعرلكويمساقلا

نيموزهملامساوقلاىلعلزانتيأضرفتملايناطيربنأهابتنالاتفليامو
مهتوقومساوقلاةدايسبتفرتعاةدهاعملاهذهنأوهكلذنمرثكألاو.ًايركسع

نمةهّرنمنكتملزيلكتإلابناجنمةعجافملاةاعارملاهذهنكلو.ةيرحبلا
مهلاغشنالةقطنملاهذهيفكاذنآ«تقولابسكىلإنوفدهياوناكدقف.ةحلصملا

.ابوروأيفنييسنرفلانيبومهنيبلاعتشالاىلإداعيذلاعارصلاب

يتلاةعقوتملاريغةدهاعملاهذهبةقطنملايفةيسامولبدلا-ةيسايسلاةبعللاترثأتو

ةجيتنو.ايناطيربنممساوقلافقوميفلوحتاهءارونوكينأيفنويباهولاكش

ماعيفو.رقصنبناطلسمساوقلاسيئرنمصلختلايباهولامكحلاررق؛كلذل

تاميلعتهنايصعىلعماليل؛نييباهولاةمصاعةيعردلاىلإناطلسيعدتسا۸

مث((١۱۸۱-۱۸۰۸)يلعنبنيسحهمعنباءاتقؤمهبلدبتساونييباهولا

.ةيزيلكنإلا١۱۸۲-۱۸۱۹ةلمحىتحةمحرنبنسح

درجمالإمساوقلاعماهتدهاعمايناطيربربتعتمل«نييباهولاةبيرنممغرلاىلعو
ملذإًاموتحمنيتيرحبلاةقطنملاهذهيتوقنيبمادطصالاناكدقف.يليجأتريبدت

قيعتنأالإجيلخلايفةدوجوملاةيزيلكتنإلاةيركسعلاوةيراجتلاةيرحبلاعطقللنكي
.يلحملالوطسألاتاطاشن

ةلالدكو.حلسمعازنبوشنلامتحالؤيهتلانعليدبنممساوقلایدلنکيملو

اقرينمةيزيلكتإلاةنيفسلااوزجتحا‹نييناطيربللديازتملادوجولانممهئايتساىلع
(r۷۵عMin).رورمموسرعفديابموبةموكحنماوبلطينأ۹٠۱۸ماعاوررقمث

.`"اهتمالسةنامضلوجيلخلاهايميفةيزيلكنأإلابكارملاروبعل

(١۱(Al-Sabah (S.A), op. cit., p.65.

.٤٤-٤٤صقیاسعمر(ديعسداؤف)دباعلارظنأ(١٠)

١۱۹



يراجتلالوطسألالالقتساومهتدايسديكأتءارجإلااذهءارونمدصقلاناك

مايقلاتررقواهحلاصملًايدحتكلذيفتأرايناطيربنأالإ.جيلخلايفيبرعلا
ءادعأبىتحوةنصارقلابمساوقلاتعنبددرتتملو.ةميخلاسأردضةلمحب

ةليقثلاةيناطيربلاةيعفدملاتفصقدقف؛ترفوتدقةلمحلاةعيرذنأامبو.«ةيناسنإلا

ةيبرعةنيفسنوسمختقرحأيكسئرادنوبخرؤلابسحو.ةداوهنودةميخلاسأر

ةثعبلاتزاتجاو.نييلحملاناكسللةديحولاقازترالاةليسوتناكءانيملاىفةيسار

ةرطيستحتكاذتقوناكيذلاةجنلءانيمتقرحأوجيلخلاكلذدعب

.”ةميخلاسأرماكح

نييناطيربلاباجعإعضومناكمهسفنأنعةميخلاسأرناكسعافدنأىلع

(Smith)ٹيمس«مهييمسردحأةداهشقفو.مهتشهدو

بناجنمميمصتلااذهنمربكأًاميمصتليختننأنكميال»
نععافدلااوررقمهنألةسرشةمواقمانهجاودقل.(مساوقلا)انئادعأ

.””«لجررخآیتحمهعقاوم

ةعيبطحوضوبحرطتاهنألءيشلاضعباهدنعفقوتننأةعقاولاهذهقحتستو

نأمهسفنألنويناطيربلاكرتةسفانمةوقةيأبايغيففرمغَتسُملاةقالع

ةنصرقبرضاقرنيمزاجتحااودعدقلفاذكهو.مهحلاصممدخيامبعئاقولااورسفي

.برحللةعيرذو

«نويلاغتربلاةراحبلامهةرملوألةقطنملايفةنصرقلالخدأيذلانإفانيأرامكو

ذإ؛اهولتحاو(١١٦۱-۸١٠٠)جيلخلانمىرخأقطانمونامتاوزغنأذنم

.ةقطنملاىلعةييرغكلذلبقةسرامملاهذهتناك

لايحهضفردلبيدبُيامدنعءةنصرقنعثيدحلا«؛لاحلكىلع«بعصلانمو

اهقايسيفةيضقلاهذهعضويسورلاخرؤملاديعُيو.يبنجأدوجو
دضلاضتلالاكشأدحألعفلابناكعافدلااذهنأدكؤيو«قدألايسايسلا

Bondarevsky (G.), op. cit., p. 75. (۱۳)

صعم؛(ديعسداؤف)دباعلا(١١)

۷٦۹



تاذةيتايحلامهدراومنمنييلحملاناكسلااومرحنيذلانييناطيربلانيرمعتسملا

ةسرامملبءكلذكسيلةنصرقنويناطيربلاهيمسيامنإ.”رحبلابةقيثولاةلصلا

.سدقمينطوبجاوةسرامموءةينطوةدايسلةيعرش

مساوقلاماقةيزيلكنإلانفسلامساوقلاتاوقتزجتحاامدنعف«كلذنعًالضفو

لبقاهورخبواهورهطونفسلاةراحبلافظنذإ«ريهطتلاسوقط»نمعونلاهعاضخإب

ىلعهذه«ريهطتلاسوقط»نمضرغلاو.برحةمينغكةميخلاسأرىلإاهوداتقينأ

لكيفدجويالهنأبدكؤيو.اهنم«يبوروألاسجرلا»ةلازإريبعتدح
الهنأىلعليلداذهو.سوقطلاهذهلًاهيبشنينسلافولأدتمييذلاةنصرقلاخيرات

تناكامردقبةروثلاىلإيمرتةسرامملاهذهنكتملف.ةنصرقهيفىرننأيغبني

.0”نيسجنبناجأنيرمعتسمنمءةملكلليزاجملاويقيقحلاىنعملاباهلًاريهطت

ةنيفسلاىلعمهئاليتسادنعءاورسأنيذلامساوقلانأكلذكظحاليو

.°'هارتحالانمردقربكأاهلايحاومزتلارولياتةديسلا«ناطبقلاةجوز

ةنصارقلافقاومعمًاريبكًانيابتنيابتيفقوماذهوءاهسفنيهاهتداهشبكلذو

نأيفددرتتملايناطيربنأوهريخألاضقانتلاو.ءاسنلالايحةفورعملانييقيقحلا

ةامح»ضوافينألقعيلهف.ةعونتمتادهاعموتايقافتامساوقلاعمكلذلبقعقوت

.”؟تاقافتالامهعماودقعينأوةنصارق«ةراضحلا

تايلمعلالضفأنمًايسامولبدوًايسايسءةيلمعلاهذهتناك«رخآبناجنمو
ىلعفافتلالابةميخلاسأرىلع١٠۱۸ةلمحلبقءايناطيربتلمعدقف.ًاريضحت
مهتلمحفدهنأبمهورعشأ«ةيعردلاماكحىلإنويناطيربلااههجوةلاسريفف.نييياهولا

ءةلاسرلاهذهيقلتىدلو.ةيلحملاةنصرقلابةبرضلازنإوهةميخللاسأرىلع

ريغمهداهجوباتكلهأ»زيلكتإلانأهلالخاوررقًاعامتجاةيعردلاءاملعدقع

Bondarevsky (G.), op. cit., p.75. (۱ (٥

Ibid., pp. 73-74. )٦۱(

Maurizi (V.), op, cit., p. 52. (۱۷)

Bondarevsky (G.), op. cit., p.76. (۱۸)
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لايحاهتسايسةغايصتداعأو'ءاملعلايأرةيسايسلاةطلسلاتفقلتو«بجاو

.نييناطيربلا

مساوقلاىلعمهئادتعادعبفقوملااذهنويباهولاىنبتينأةقرافملاليبقنملهنإو

امكةيقرشلادنهلاةكرشعمءادتعامدعةيقافتاءادرفنمهدقعةعيرذبمهدئاقرسأو

.لبقنمانرشأ

ريغتلااذه؛كشىندأنودرسفييذلاوهةقطنملايفدجتسملايسايسلاعضولانإ

مصخلاشيمهتنمكاذنآتنكمتدقتناكايناطيربف.نييباهولافقوميفءىجافملا

ةروصبو‹(١٠۱۸۱ماعسشيرومةريزجطوقسدعب)‹يدنهلاطيحملايفيسنرفلا
نمايناطيربمامأقبيملف.دنهلايفةينطولاتاكرحلاقنخىلإتلصوت«؛كلذلةيزاوم

نويباهولاامأ.ةميخلاسأرومساوقلاىوسةقطنملايفاهتاحومطهجويفزجاح

.مهئافلحنممهفقومرييغتيفاودّدرتيملفىوقلانازيميفرييغتللنوكردملا

نجسوعلخيذلاةميخلاسأرلقباسلامكاحلارقصنبناطلسخيشلانكلو

ءوجللانمنكمتوةيعردلانمىانثألاهذهيف«برهلاعاطتساء۸٠۱۸ماعىتح

طقسمناطلسعمافلحءىيهيلنامُعىلإهلسرأيذلاصممكاحيلعدمحمىلإ

يفًانسحًالوبقةيرصملاةردابملاتقالدقو.نييباهولادض

يركسعلا-يسايسلاطاشنلاقالطإةيزيلكنإلاةبرضلاتداعأرخآبناجنم

ىلوألاةميخلاسأرىلعنيتبقاعتمنيتلمحنامعناطلسنشاذكهو.ةيميلقإلاىوقلل

ىلعءاتمهسأامهنكلوءايركسعامهاتلكاتلشفدقو.١۱۸۱ماعةيناثلاو۸۱۳ماع

‹يمساقلارقصنبناطلسخيشلاديدجلاطقسمفيلحعقومديطوتيف«لاحلك

.نامُعناطلسنممعدبةقراشلاةقطنمىلعيلويذلا«قباسلاةميخلاسأرمكاح

مغرلاىلعةميخلاسأرنعًايرادإوًايسايسةلقتسمهبشةقراشلاةرامإتحبصأاذكهو

.مساوقلاةرسألاهعوضخنم

.١٠صعجرمىامژلاعاص(ينغلادبعزيزعلادبع)«ميهاربإ

.١1۹صيناثلاءزجلاعرس(ج.ج)رميرول:عجار(٠۲)

۹٦۱



ةميخلاسأرطوقسو١۱۸۱٠۱۸۱۹اتلمحء۲

تاوقلاتنشدقلفمساوقلاةمواقمبمدطصيلازياميناطيربلاقوفتلاناكا

ةبرضلااهبلزنتنأةلمآةميخلاسأرىلعةلمح١ماعةيناطيربلاةيرحبلا

نمناك«نييناطيربلانيلوؤسملاتاعقوتفالخىلعوءةلمحلاهذهنکلوءةيضاقلا

يفمساوقلامكحتيبثتنيلكنإلا:نولوؤسملاهديريناكامسكعىلعءاهجئاتن

مهعورشميفاوحجنينلمهنأبنيقيىلعاوناكنييناطيربلانكلو.ةقطنملا
سأريفالماكًاريمدترمديمليبرعلالوطسألامادامةقطنملاىفيرامعتسالا

.اوسأيبملةميخلا
لبمهسفنأنععافدلاىلعناكسلاةردقطقفسيلءانهةظحالملابريدجوهامو

نمةميخلاسأرةنيدمثعبو«يرحبلامهلوطسأنيوكتةداعإىلعمهتردقًاضيأوه
ءابیرقتتاونسثالثلالخو‹١۱۸۱ةلمحلشفدعبو.ةرمدمةلمحلكدعباهرامد

ىلعءاضقلالجأنمتاريضحتلاوتاردابملاةيناطيربلادنهلاةموكحتفعاض

للستلاةمواقمزمرةميخلاسأرىلعوةقطنملايفريخألامهمصخمساوقلا

ةيسامولبدلانكتمل«نيحلاكلذىتحتيدبأيتلاةمواقمللًارظنو.يرامعتسالا

.ربسنودليبسيأكرتديرتةيزيلكنإلا
ءطقسموسرافوةينامثعلاةلودلاضبنسجىلإدمعتاهارناذكهو

ىلإكارتشالايفهتبغرسرافهاشىدبأدقلو.رصماشاببًاضيألاصتالاىلإو

لحاسلاىلعنيميقملامساوقلاتاوقدضةلمحيفةيناطيربلاتاوقلابناج

وهًاراظتنارثكألارارقلاناكو.هنمًايئاهنبرعلادرطلةصرفلاًامنتغم‹يسرافلا

حلاصملاةضراعمىلإاليمرثكأ؛نيحلاكلذىتح«تناكيتلاطقسمرارق

ناطلسلاىطعأف.نامُعىلإةميخلاسأردربةينعمتناكاهنكلوءةيزيلكنإلا

ًارودهيفبعلينألدعتساولب«نويناطيربلاهدوقييذلافلاحتلاىلعةلماكلاهتقفاوم
.ًامدقتم

ةميخلاسأروحنيناطيربلالوطسألارحبأء۸۱۹١(ربمسيد)لوألانوناك۲يفو

هسفنديعسديسلاامهادحإنتمىلعطقسمنمنيتمداقنيتيبرحنيتنيفسبابوحصم

1۷۰



بناجىلإءةيرحبلاةوقلاهذهتناكو."لئابقلالاجرنملجر١٠٠هبكاوي

عضوهسأرىلعريكلارنجلاةيناطيربلادنهلاةموكحتنيعيذلالوطسألا

.نيحلاكلذىلإجيلخلايفعمتجتةيرحبةَوقربکأ۲طباضويدنج٢۰٥۳یلاوح

."”ةراجتلاوديصلاسرامياهمظعمتاكةيبرعةنيفس٢٠۲تقرحأامك.اهناكسةيبلاغ

ةينطولاةمواقملانمنرقفصنةحفصتيوطءةميخلاسأرىلعءاليتسالاعمو
يفيناطيربلاطغضلاهبمدطصيناكزجاحرخآمطحتوءةيبرغلاةيرامعتسالاةوم

ةنميهلاهجويفةبقعلكشتكلذدعب«نامُغلحاس»ةقطنمدعتملوجيلخلا

نبنسحخيشلا‹مساوقلاسيئررسأنمزيلكنإلانكمتكلذنعًالضفو.ةيرامعتسالا
.ةقطنملاتايصخشضعبوةمحر

نابيذنبطوبخشخيشلا؛لحاسلاماکحىلعایناطیربتضرف«۱۸۲۰ماعيفو

ةدهاعملايبدمكاحلثمم«لعزنبعازهنبدمحمو«يبظوبأمكاحلثمم

Preliminary)ايلوًُادهعت»ةامسملا Engagement)ءىهُتنأاهنأشنمناکيتلاو

]Genera(«ةماعةدهاعم»عيقوتل 7reaty(دهعتلاةمحرنبنسحعقودقو.ةيئاهن

يتلاةخسنلاىلإتفيضأدقهنألجسننأيغبنينكلو.*ةميخلاسأرنعلوألا
ةنيدمنوكتنأيضتقت«(ىلوألاةداملا)ءةيفاضإةدامةميخلاسأرةموكحاهتعقو
سأرناكسعضخينأ«ىرخأةرابعب."°ةيناطيربلاةموكحلايدينيبةميخلاسأر

.رشابملاةيناطيربلادنهلاتاطلسلةميخلا

.۷۳صعرس؛(ديعسداؤف)دیاعلا(۲۱)

)٢۲(Bondarevsky (G.), op. cit., p.77.

Ibidem. (۲۳)

.مساوقلاةطلسلامهعوضخلًارظندهعتلااذهملنيويقلامأونامجعنأىلإانهريشننأبجي(٤۲)
.ةقطنملاهذهةئزجتلةيمارلاةيناطيربلاةيجيتارتسالاعممجسنيلًاقحالريغتيسعضولانأالإ

Aitchison (G.U.), op. cit., p.241. (٥۲(
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نمضتهدهعتنكلءالثاممًادهعتةقراشلامكاحرقصنبناطلسخيشلاعقوو

.ةقراشلاةقطنميفةيناطيربلاتاطلسللمهناوعأومساوقلامالستسالوحةيئانثتساداوم

نامجعوةقراشلايفةدوجوملاعفادملاونفسلاوعالقلاميلستدهعتلااذهضرفامك

.ريكلارنجلاىلإنيويقلامأو
صندقف.هسفندهعتلانتميفاممهأقحبوهقحلميلوألادهعتلابقحادقو

:نأىلعقحلملااذه

تفقوتدقرقصنبناطلسولارنجلانيببرحلاةلاح»

نفسيأ)مهنفس(مهالاوهكلذو)نكلوءدهعتلااذهبپجومب
..”هةحالملانمءايئانثتساءعنمت(مساوقلا

يداصتقالاراصحلانملعجتاهنإذإءاريطخةيفاضإلاةداملاهذهفدهناك

انهةمدقملاةحالملايفمساوقلانفسقحوءةيناطيربلاةيجيتارتسالايفةيسيئرةقلح

حوضوبينعيمئادلاراصحلاناكو.اهببسوبرحلاناهرىدبلاذنمناكقحلمك

ريصمنعلصفللًالباقنيحلاكلذدعب«؛نوكينلهنأوررقدقةقطنملاريصمنأ

.اهیفایناطیرب

اهجناشنو(٠۱۸۲)برعللاحخويشلاحمةماعلاةدشاعصلا.٢۲

ضرفولحاسلاخويشءديدجنمريكلارنجلاىعدتساءةميخلاسأرضاقنأىلع
جيلخلالئابقعمةماعلاةدهاعملا»مسااهيلعقلطأدقو.ةماعلاةدهاعملاعيقوتمهيلع

ةدايستسركةدهاعملاهذهنإلوقلانكمی؛ليصافتلايفلوخدلانودو

ءةنصرقلاةبراحمةعيرذبو.اهماكحىلعامكاهناكسىلعوةقطنملاىلعايناطيرب
ىفةيراجتلانفسلاةبقارمقحاهسفنايناطيربتطعأ«(ىلوألاةداملايفدريامىلع)

لحلجأنملئابقللةيلخادلانوؤشلايفلخدتلاقحو؛جيلخلاةقطنملك

)٢٦۲(Ibidem.

,.Ibid:يفصلنلارظنا(۲۷) p.240.
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ةيذيفنتلاوةيعيرشتلاةطلسلاتحبصأايناطيربنأةصالخلاو.اهنيبةبشانلاتافالخلا

-ةنميهرصعحتفةميخلاسأرطوقسنأبلوقلانكميانهنمو.ةقطنملايفايلعلا
.جيلخلايفةيناطيربلاةيرامعتسالاةوقلل-عزانمنود

تدقتناذإ.ةدهاعملاهذهيفلاقيامةيناطيربلادنهلاةموكحتدجوكلذعمو

ةمحرنبنسحررحدقف.«نامُغلحاس»ناکسلايحهمزحةلقببسبريكلارنجلا

اهمجحالواهكالتمالئابقلاعيطتستيتلابكارملاددعددحيملويلعنبنسحو

صوصننعوهفقومنععافدلايفةقشمدجيمللارنجلانكلو."اهتلومحو
ةرطيسلاطورشتناكدحيأىلإانلنيبتياذكهو.دنهلاةموكحمامأةدهاعملا

.ةيساقوةددشتمةيناطيربلا

‹«نامُعلحاس»ىلعةيناطيربلاةيامحلاخيراتيفةقرافةمالعةدهاعملاهذهربتعتو

طئارخلاةيقيىلعمثءةيناطيربلاطئارخلاىلعايمسرنيحلاكلذذنميمسيذلا

ميطحتوةميخلاسأرطوقسلنوكيساملكلذو.”هةنصارقلالحاس»ءةيملاعلا

.ةقطنملاخيراتىلعةداحةيبلسجئاتننميبرعلالوطسألا

ةروصبو«يسايسلا-يفارغجلاديعصلاىلعةدهاعملاهذهتتبثييشلكلبقف

عقاولارمألاتسركو«نامحتلحاس»نايكلةلقتسملاةيسايسلادودحلاءةيمسر

LÎ .(De facto)يركسمعلاويسايسلاهنزولكبىمريذلانامُعناطلسلةبسنلاب

طوقسدعبف.ققحتتملهتاحومطنإفءايناطيرببناجىلإ۱۸۱۹ةلمحيفهکارتشاب

ةيلخادلااهنوؤشبمامتهالاونامُعىلإةدوعلاناطلسلاىلعناكةميخلاسأر

ايناطيربقتاعىلعتكرتيتلا«نامُعلحاس»ةقطنمنوؤشيفلخدتلامدعو

.اهدحو

رايهناىلإيبرعلامساوقلالوطسأبتلزنيتلاةيساقلاةبرضلاتدأ«قدأةروصبو

ًاظوحلماومنتمنيتلاةيجراخلاةراجتلاداصتقالااذهماوقناكذإ«يلحملاداصتقالا

.۱۰۷صاسعمس(حالص)داقعلا(٢۲)

Bondarevsky (G.), op. cit., p. 78. )۲۹)
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ديصنمءىرخألارداصملاتناكو.رشعنماثلانرقلانميناثلافصنلاين
انهنمو.ادجًةدودحمةراجتلااذهعمةنراقملابودبتولولاىلعصوغلاوكامسألا

.هنمىقبتامدييحتواهلوطسأميطحتدعبةقطنملاةايحعبطيذلايواسأملاعباطلا

ىلإودنهلاىلإجيلخلانمةيبرعلاةيراجتلاطوطخلاقالغإكلذىلإانفضأاذإو
.ةقطنملاىلعبرضيذلايداصتقالاراصحلاةروصتحضوت«سكعلابوايقيرفإ
ةحالملاوديصلاطاشنتضرعدقةماعلاةرئاجلاريبادتلانإفاريخأو

تناكاهسفنةريغصلابكارملانأوةصاخ.يداصتقالاءاوطنالارطخلةيلحملا

اوشاعاهناكسوةقطنملانإلوقلانكمياذكهو.عنملاريبادتبًاضيأيهءةدوصقم

.۰۱۸۲ةدهاعمةأطوتحتنرقلافصنونرقةدمل

دقف.يعامتجالاروطتلاىلعاحساكعنايداصتقالارايهنالااذهلناكدقلو

هبشوةيداصتقالاوةيراجتلاتاطاشنلاقنخلةجيتنو.عمتجملليعيبطلاومنلاقاعأ

وأنيلماعلاناكسلانمريبكءرجبكن«(الثماهتنايصونفسلاءانب)ءةيعانصلا
.نيجتنملا

ومنلاةروريسلةيرورض«ةطسوتمةقبط»روهظضهجأًاضيأكلذلةجيتنو

ثيحنموأهومنثيحنمنإعمتجملاةكرحليوطتقولتبرطضاف«يعامتجالا

.ةيفاقثلاوةينطولاهتيوهةرولبىلإهيعسثيحنمىتحوأ«هسناجت

لئابقلاعمةدوقعملاتادهاعملاتسرك«يعيبطيداصتقاومنبايغيفواريخأو

هذهلدحومينطويزكرمراطإبايغعموء؛نيحلاكلذذنمو.رثعبتملايلبقلاعضولا

ةيلبقلاتاعمجتلاتلوحتوايلعلاةيزكرملاةطلسلارودايناطيربتصمتءةقطنملا
تادحوكاهسفنىلعةظفاحملاعطتستملةيسايسهبشىوقىلإةرثانتملاةريغصلا

.يناطيربلادوجولاباهطابترالالخنمالإ«ةلقتسمهبشءةيسايس-ةيعامتجا

ةغيصبهّنَرطأوهتتبثيذلاعضولااذهيذغتنأالإايناطيربىلعقبيملو

ةقطنملاهذهلةديحولاةيمسرلاةيسايسلاةيوهلاتلثميتلا««ةيناطيربلاتايمحملا»
ةفاقثديحولاليدبلاناكءةككفملاةيلبقلاةفاقثلابناجىلإف.بيرقرصعىتح

.تايمحملاراطإيفايناطيربلةيعبتلا
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ِثلاثلامسقلا

تايمحملاماظنىلإكوصو.نامغلهاس.ونامغينعاضوألاروطت

ناميفعاضوألاروطت.١

نودرمينأةميخلاسأردضةلمحيفناطلسلاكارتشالًانكممنكيمل

ىلعلصحتملطقسمنأواميساليلخادلاعضولاىلعةيسايستاساكعنا

قلمحلاكلتدعبف.زيلكنإلاعميعيبطلاريغفلاحتلااذهنمةرظتنملاجئاتنلانميأ

ةرطيسلاتحتايئاهنةقطنملاتطقسنيحيف‹نيديلارفصهدلبىلإناطلسلاداع

.زيلكناللةرشابملا

قرشابمةميخلاسأرطوقسدعبوشععساتلانرقلانمتاينيرشعلاةيادبيفو

فقومىلعاجاجتحااعساواحلسمًانايصعقرشلايفةعقاولانالعجةقطنمتفرع

ينبةليبقاهسأرىلعةعونتملئابقةروثلاهذهتعمجو...ةميخلاسأرنمناطلسلا

.رمألالَوُأكلذتضفريتلاارتلكنإمعدٌُناطلسلاَبّلَطاهتهباجملو.ةيباهولايلعوب
نيبةيزيلكنإللابكارملادحأعقودقف.اهفقومريغتايناطيربتلعجةئراطةعقاونأالإ

وهوءقيرطلاييفتامفلمعلااذهلًاريسفتبلطيلثوعبملسويلعوبينبيدي

.””برحلاىلإايناطيربرجام

ناطلسلامهيامردقبزيلكنإلامهييلعوبينبنايصععمقذخأنيحلاكلذذنم

ىلوألايفالإناطلسلاكرتشيملراوثلاىلعناتلمحتدّرجف.رثكأنكيملنإ
٩"”.رييناطيربلاطابضلادحأةدجنلواحامدنعيضقيداکثیحامهنم

ىلعواهعقومىلعسكعتتنأاهنأشنمةميزهلبقتنأعيطتستايناطيربنكتملو
لكةيناطيربلادنهلاةموكحتعمجف.مساوقلاىلعاهراصتنادعبةيركسعلااهتناكم

ةلمحلا»تيمسةديدجةلمحلتأيهتو؛ظهبامهمنمثلاعفدتنأتررقوءاهتاوق

۳۰۰۰نمرثكأمضيًاشيجيابموبةموكحتعمجىرخأةميزهبنجتلو.«ةيبيدأتلا

.۰٠٦۲صقاسس«(يسرمدمحم)هللادبع)۳۰۱
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.""”ثيمسلينولوكلاىلإهتدايقبدهعًايدنه١۸١۱وًايبوروأ۳١۱۲مهنيبيدنج

ناکونالعجتاوقبةيناطيربلاتاوقلاتمدطصا(رياربف)طابشةيادبيف

ىهتنادقلف؛نيركسعملايفرئاسخلاةحادفمغرو.زيلكنإلاحلاصلىوقلانازيم

٩٥مهنمةيقرشلاةقطنملايفًالجر١١٠رسأونالعجلةركنمةميزهبمادطصالا

ءةيقرشلادنهلاةكرشسلجمءاضعألوقدحىلعو.يلعوبلاةليبقىلإنومتنيالجر
ماعلامارتحالاءاهناكسواهيضارأنعىلوطبلااهعافدبتزاحىلعوبىنبلئابقنإف

.مهتايحةياهنىتحدنهلاىلإىرسألاةداقلاضعبيفتدقو.”لقألاىلع
تباوثیدح]حبصتفوسةيلخادةيسايسةمزأنعنايصعلااذهفشكدقل

‹؛تنّسحةثداحلاهذهنكلو.ةرمتسمهبشةروصباهسفننعربعتوينامُعلاعمتجملا

تزاتجادقتناكيتلاةقالعلايهوءايناطيربوطقسمنيبةقالعلاهسفنتقولايف

دطوتنأارتلكنإلةقالعلاطيشنتحمسدقو.ةميخلاسأرطوقسدعب«ادراب»ًاروط

ٌدحلاظحلتامدادعيفظحلتتادهاعملانمةلسلسناطلسلاعماهعيقوتباهروضح

.قيقرلاةراجتنن

قيقرلاةراجتربتعت١۱۸۲ماعايناطيربعمًادهعتتعقودقتناكنامُعنأركذي

نايصععمقيفناطلسلابناجىلإارتلكنإلوخدعمنمازتلابءةنصرقلعفهبجومب

برحلاهذهنمةرصتنم۱۸۲۲ماعتجرخيتلاءارتلكنإتعقوكلذدعبو.نالعج

ةيناطيربلاتاكلتمملالكىلإقيقرلاريدصتعنمىلعصنيًايناثًادهعت«ناطلسلاعم

اذهصنامك.ةيبوروأتاكلتمموحنةيبرعنفسىلعهلقنعنمولبةيبوروألاوأ

يفقافتالااذهقيبطتىلعفارشإلابفلكميناطيربفظومنييعتىلعًاضيأدهعتلا
*)ايقيرفإقرشيفديعسديسلاتاكلتمم

ىلإتدأقيقرلاةراجتبةقلعتملاتادهعتلاهذهقيبطتنأبانهلوقلانعينغو

لامعأبةيناطيربلانفسلاتماقلعفلابو.جيلخلانادلبلةيداصتقالاتاطاشنلاةلقرع

.٢۲۹صعملا(۲۲)

.٢۲۹-٢٦۲۹ص‹ناملاعملا(٢۲)

.٦٩صعمرم(دیعسداؤف)دباعلا

۱۷۹



تناكامدنعاهتلومحعماهترداصوشيتفتللةيبرعلابكارملاتفقوأف‹ةيسيلوب

لصفلايفرثكأةلصفمةروصبعوضوملااذهجلاعنفوس)؛اديبعاهيففشتكت

.(يلاتلا

.نامغلحاس,ينعاضوألاروطت.٢۲

يّرتىلإراصحلانملكشلااذهىدأامناعرسف«نامُعلحاس»ةقطنميفامأ

نيبةصاخوةمزألاءارجنمةيلبقلاتافالخلاتقّمعتف.يعامتجالاويداصتقالاخانملا

.مهعباطب(۱۷۳۷-۷۱۸١)ةيلهألانامُعبرحلبقنماوعبطنيذلا

دعبحبصأيذلاقلؤللاديصرثأتف.يداصتقالادوكرلاقايسلااذهزّرعدقو

ًارثأتديصلابناجىلإيسيئرلاقازترالاردصمءىرخألاةيراجتلاتاطاشنلارايهنا

عقاولااذهلتمو.ةريبكةاناعمكلذِءارجنميشيعملاىوتسملایناعدقو.ًاسوسحم

.١۱۸۳ويام)رايأ١٠ىفةعقوملاةيرحبلاةندهلاقافتالةيسيئرلابابسألادحأ

نمخويشدقعوءاهتافالخلحلايناطيربىلإةعزانتملافارطألاتأجلًالعفو

ماعيفو.رهشوبيفيناطيربلاميقملابئانعمًاعامتجا؛مهنعنولٹمموأءةقطنملا

يف)ءطّعُيملوهو.يرحبلاحلصلاقافتايمسولئابقلانيبقافتالوأعقو٠
نلعأمثةيلاتلاةنسلايفددجو.رهشأةتسةّدميأقلؤللاديصمسومةرتفالإ(ءدبلا

ةموكحتحرتقامثنمو١٤ماعىتحماعلاميقملاةقفاومبًايونسديدجتللًالباق

حلصلادهعتحبصينُأيابموب

اهلرربيناكاموهوةندهلاهذهذيفنتىلعفارشإلاٌقحهنميابموبةموكح

هيعرسةيحاننمءاهحنميوءةهجنمقطنملايفيركسعلااهرودةسرامم

.اهتيجيتارتسامدخت

.١۱۱صعم(حالص)داقعلا
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ميعزرقصنبناطلسعم۱۸۳۹ماعايناطيربتعقو؛كلذلةيزاومةروصبو
دقنورخآنويلبقءامعزناكو.قيقرلاداريتسامرحيًايلوأًادهعتةقراشلايفمساوقلا

.هسفنءيشلااولعف

ءاضيأوه؛لخديدهعتلااذهنوكنعفشكتةلأسملاهذهلةيسايسةءارقنإ

«قح»لةيمسرةفصةرم‹؛يطعيهنأىنعمب«ةيناطيربلاحلاصملانمض

لبةيبرعلاةيرحبلاةحالملانميقبامىلعقييضتلاوةبقارملايفيناطيربلالوطسألا

.اهتقاعإيفو

(١١۱۸)مئادلايرحبلامالسلاةدهاعم()

عمًاماجسناو؛نيحلاكلذىتح«ايناطيربهيلعتراسيذلاقطنملابجومب
ىمسملاوهوعممئادلايرحبلامالسلاقافتا١١۱۸ماعدقعءاهتيجيتارتسا

ىلعارتلكنإفرشتنأىلعداوملاهذهىدحإتّصندقو.«ةمئادلاةندهلا»ًاضيأ

نماضكديدجنمموقييناطيربلاروضحلاىرناذكهو.ةيبرعلالئابقلانيبهقيبطت
لكشلااذهبظافتحالاىلعاهرارصإحبصأدقو.ةقطنملايفيلبقلايسايسلانزاوتلل

.اهتيجيتارتساتباوثمهأنمًادحاوروضحلانم

خيراتيفدهعةياهنةباثمب١١۸٠قافتارابتعابجيهنأىلإداّقعلاريشيو
ةظفاحملاىلعدعاسلبءةيرحبلاتاكابتشالاعنميملقافتالااذهف.(نامُعغلحاس»

بعصيًادحرغصلانمغلبيتاخّيشَملاضعبنأبًاملعمئاقلايلبقلاعضولاىلع

قافتالااذهنكمىرخأةهجنمو.اهتاذبةمئاقةيسايسةدحوكاهرارمتساهعم

مجاهتيتلاتاخيشملاىلعتامارغلاضرفيًاميدتسُمًامكححبصتنأايناطيرب

فرصتاهنماهلقورياليتلاوأ-ىرخأةخيشموأةلودةيأنفسوأ-اهنفس
.)نعميسايس

ماعةيديهمتلاةدهاعملايمسامىلععيقوتلامتامدنعهنأىلإةظحالملاردجتو

نأرابتعاىلعنيويقلامأونامجعاهعقوتملءةميخلاسأرطوقسدعب٠

١صعم(حالص)داقعلا

۱۷۸



يفءايناطيربنكلو.مساوقلاةطلسلنيحلاكلذيفنيتعضاخاتناكنيتقطنملانيتاه

تتبثونيتنيدملانيتاهتلصف‹مساوقلاةوقتيتفتلاهدهج ىلإامهَمضبامهلاصفناتتبث

.«ةيبرعلالئابقللةماعلاةدهاعملا»عيقوت

ناك«ةيعبتلاوماسقنالابجيلخلاقطانمىلعتمکحيتلاهذه١١۸٠ةدهاعمنإ

ارتلكنإتناكيذلانيهملاءةنصارقلالحاس»مساةلازإلضفءلقألاىلعءاهل

لحاسلا»مساباهتيمستتديعأومساوقلاعماهعارصةيادبيفةقطنملاهذهلهتلحتنا

ةقطنملايفعضولانعلضفألكشبء؛تربعةديدجلاةيمستلاهذهو.(نداهملا

ىلعوةيناطيربلاةيرامعتسالاةرتفلالکلالخهبالومعميهبدقو.ایناطیربلايح

«نامحتلحاس»مسايقبنيحيفءكنهلاةموكحلةيرادإلاتادرفملايفصخألا
.نيرشعلانرقلانمتاينيتسلاىتحيبعشديعصىلعءالمعتسم

(۱۸۹۲)ضارأنعيلختلابقلعتملادهعتلا(ب)

مسابفرُءًاديدجًادهعتةقطنملاهذهىلعارتلكنإتضرف۲ماعيف

اوعيبيوأاولختيالنأىلع«ىرخأرومأنيبنم«خويشلامغريوهو؛عناملادهعتلا»

ءةيناطيربلاةموكحلاريغفرطنمةروصةيأبلتحُتاهوكرتيوأمهيضارأاونهريوأ
كلذذنمزيلكنإلاءاقدصأحبصينأىلعو‹مهؤافلخومهتثروومهكلذباومزتلينأو

ةيامحبايناطيربدهعتت‹لباقملابو.مهءادعأزيلكتإلاءادعأوخويشلاءاقدصأنيحلا

يأنعىنغيفدهعتلااذهو.يبنجألحدتلكنمةقطنملا

نبلصيفناطلسلادهعيفء۱۸۹۱ماعنامُععمعفودقلئاممدّهعتناكو

ايناطيربتددهنأدعبالإعيقوتلاررقيملناطلسلانكلو.(١۱۸۹-۱۸۸۸)يكرت

نعاهلصفدعبرابجنزلثدحاملثمنامُعىلعةيناطيربلاةيمسرلاةيامحلانالعإب

.(اقحالكلذىلإدوعنفوسو)ماعنامُع

لاوطءايناطيربتنكمتدقف.ةيناطيربتايمحمىلإيبرعلالحاسلالوحتاذكهو

لاصتالكنماهنامرحوًايلكةقطنملاهذهلزعنمءلالتحالانمةنس٠

Aitchisson (G.U.), op. cit., p. 256. ::يفدهعتلاصنرظنأ )۳۷(

۱۷۹



يداصتقارقفةلاحشيعينألحاسلاىلعناكو.يجراخلاملاعلاعميفاقثويراجت

ةيأكانهنكتملهنألوقنامىلعةلالديفكيو.يفاقثرومضويعامتجاقالغناو

ةلثمأنمءلاثمىوسسيلاذهو.نيرشعلانرقلافصتنمىتحىفشتسموأةسردم

نيوكتوطفنلاريدصتةيادبعمالإريغتتمليتلارقفلاوءاسأبلاةلاحىلعقديدع

١۹۷ماعةدحتملاةيبرعلاتارامإلاداحتا

١۱۸



لوألابابلاةمتاخ

ةّصاخلاةيسايسلاسوردلاوبراجتلانمددعءزجلااذهلانتساردنمصلختسي

ءانبةرمثوهيذلاوءةليصأةيضابإنيناوقوروتسدىلعمئاقلاةمامإلاماظنف.نامُئب

عمناكامرارغىلعءيلخادلالالتخالانموراطخألانمىأنميفنكيمل«بوؤد

مثالوأ(يداليملاعساتلا)؛ثلاثلايرجهلانرقلايفكلامنبتلصلاةمامإطوقس

عدصتوةمامأإلاماظنطوقسو‹(١٤۱۷-۲١٠ةيبرعيلاةلودلافارحناعم

ةليوطلابورحلانمةلسلسىلإةفاضإلابةيلبقلاةيبصعلاروهظوةينطولاةدحولا
.ةكهنملاو

بورضنموضعبيفروصقنمةمامإلاماظنيرتعيامممغرلاىلعو
نزاوتللًايساسأًاعجرمنيينامُعللةبسنلابيقبدقلفءهنعمجنتنأنكمييتلاقاقشلا

ميقىلعًامئاق«ىرخأةرابعبو.عامجإلاوىروشلاادبمىلعًامئاقةدحوللو

۱.ةليصأةيطارقميد

كلذعمنمازتلابترهظيتلاتاماسقنالاوةمامإلاماظنطوقسنإفلباقملاب
ةمامإطوقسدعب«نامُعتلوحتاذكهو.ةفلتخمةيفارغجتاميسقتىلإًامئادتدأ

ةلودلاطوقسدعبًاضيأثدحامك.«ةلقتسم»هبشتاعطاقموكلاممىلإ؛تلصلا

.ةديدجةيسايس-ةيفارغجتانايكتلكشتنأءةيبرعيلا

١۱۸



ءاولصوتوةمظنمةمواقمةيأ؛تلصلاةمامإطوقسدعب‹مهتهجاوميفنويلاغتربلادجي

.نرقلافصنونرقةدمللحاوسلالالتحاىلإوحنلااذهىلع

ةلودلالاوزدعبفكدقينامحلاخيراتلانوكينأًاذِإةفدصلاليبقنمسيلف
بقعأدقلف.اهدحوةيضابإلاةكرحلاخيراتنوكينأنعءدالبلارادحناوةيبرعيلا

.ثيدحلارصعلاةليطةيفاقثلاوةينطولاةيوهلايفعّدصتةمامإلانعيلخنلا

اذإديكأتلابيفنلاوهباوجلا؟ةموتحميضابإلانامُعجذومنةياهنتناكله

ةلصوبةباثمبنيحلاكلذىتحتناكةيضابإلانألةيضاملاةبرجتلاىلإانرظن

تناکو.ايرذجالدبتلذبتدقتناكةيسايسلا-ةيفارغجلاتايطعملانكلو.دالبلا

نأىفةحلصماهلناكوةقطنملاهذهلكىفًايساسأًارودبعلتتذخأدقايناطيرب

|`.تاماسقتالاوفعضلااهيفيّذغت

ةيديلقتلاةفيلحلادنهلاطوقسواسنرفباحسناكءلماوعلانمةعومجملةجيتنو

قرشلاطوطخوءىناومىلعزيلكنإلاةرطيسكلذكونيلكتإلايديأنيب
ةوقكدالبلاعقومفاعضإوءايجيردتينامعلالوطسألاشيمهتمت«يدنهلاطيحملاو

.ةيميلقإ

ةبرضزيلكنإلاديىلعةميخلاسأرريمدتومساوقلالوطسأرايهنالزنأًاريخأو
لحاس»ونامُعةقطنميفال‹يفاقثلاويعامتجالاويداصتقألاومنلاىلعةيضاق

.جيلخلالکيفاضيألبامهدحو«نامُع

ةيسايسلاةفاقثلابوةبرجتلابةناهتسالاربكأتناهتسايتلاةيناطيربلاةوقلانإ

هذه-‹قيرعلايضابإلاثارتلاعدوتسم«نامُغيفةصاخونادلبلاهذهيفةمكارتملا

اهحلاصمواهانبنعةبيرغحلاصموئنبءاهلماكبةقطنملاىلعضرفتملةوقلا
.ًايساقًايرامعتساًاخيراتءاضيأءاهيلعتضرفلببسحف

۱۸۲



نمررقتتحبصأجيلخلانادلبرئاصمنإ»

«نييلصألااهباحصأنعلايمألافالادعبىلع

ايناطيربءارزوسيئر«يروبسلاسدروللا
۹0۳-۱۸۳(

:ةّيمامإلاةباجإلاويرامعتسالايدحتلا
ةينامغلاةيروطاربمألاكيكفتنم

ثيدحلارصعلاىلإ
يناثلابابلا





يناثلابابلاىلالخدم

نم)«ىلوأةرتفيفةيسيئرلااهفادهألاهقيقحتدعب«ايناطيربةيجيتارتساتناك

اهروطيفءيمرتعساتلانرقلافصتنمىلإرشعنماثلانرقلاةّياهن
نعرابجنزلصفيأءةيقيرفإلا-ةينامُتلاةلودلاميسقتىلإيناثلايرامعتسالا

.(۱۸۱۱)نامُغ

يفةيناطيربلاعقاوملاديطوتلامكإلةمزاللاطورشلادحأنامعوضخناكو

يفيناطيربلاذوفنلاديازتعمو.دنهلاقيرطىلعةرطيسلانيمأتفدهبةقطنم

.يمامإلاليدبلاىوسجرخمنماهعمدعيملةجرديداصتقالاروهدتلاغلب«نامغغ

نعدالبلاتاروطتعباتتتناكيتلاةيضابإلاةكرحلاىلعناكءوحنلااذهىلعو

.ةروثلابمايقلاعضولابيعونع«ررقتنأبثك

-۹١٦۱۸ةروُتنابإءاهتيبعشوةيمامإلاةكرحلاةوقىلعةصاخةلالدلديامملهنإو

.ةنطلسلاماظنلًاتقؤمًادحةعضاوطقفرهشنمَلقأدعبتطقسةمصاعلانأء١

ةكرحلاتحجنوءامامإكاذذإبخُتنادقةروثلاةداقدحأ«سيقنبنازعناكو

ايناطيربنكلو.ًابيرقتنرقفصنمادعاطقنادعبةمامإلاماظنةداعإىفةيضابإلا

.اهطاقسإوًايداصتقانازعةمامإقنخنم«فاطملاةياهنيف«تنكمت

ةداعإلضفهيلإعجرييذلا(۱۸۸۸-۱۸۷۱)يكرتناطلسلافرمألاكلذك

ءهتفيلخدهعوهدهعمستيفوسونامُعلكاشملحىلإلّضوتينلءةنطلسلاماظن

٥۱۸



ديازتويداصتقالاروهدتلاوةيلبقلاتابارطضالاب‹((۱۹۱۳-۱۸۸۸)لصيفهنبا

.يناطيربلاذوفنلا

ةروثرارغىلعو.ديدجنماهتروثةيضابإلاةكرحلاتنلعأ‹۱۹۱۳ماعيفو

الولهّنِإلوقلانكميو.نيتغلابةّدحوةسامحبةروثلاهذهتزّيمت(١۱۸۷-۱۸۹)

ملًاضيأةروثلاهذهنكلو.طقسينأةنطلسلاماظننأشنمناكليناطيربلارودلا

يتلاةريهشلا(٠۱۹۲)بيسلاةدهاعمعيقوتىلعنويمامإلامغرأوحاجنلااهلبتكي

.«طقسمةنطلس»و«نامُعةمامإ»:نيزيامتمنيمسقىلإاهبجومبنامُعتمّسُف

نيبعازنللنكيملء؛يطفنلارصعلايفةقطنملالوخدعمو.نييلکللشودوکر

.ددجتينأالإةمامإلازومروايناطيرب

ةديدجةلحرمزاتجتنامُعتلعجدق١١۱۹-١٥۹٠ةروثنأنممغرلاىلعو

اهلدجتنأتعاطتساةيضقلانأنممغرلاىلعو«يسايسلااهروطتنم

ملاهسفنةروثلانإفءةيملاعلاريرحتلاةكرحراطإيف«يلودلاحرسملاىلعاناکم

دیکأتيف‹لاحلکىلع؛تمهسأاهنأالإ.ةرشابمةروصبةماهةجيتنةيأىلإدون

نامتنكلو.ًايخيراتًافطعنمتمسروهشاعنإوينامُعلاينطولايسايسلايعولا

.دیعبذحىلإنيتلوهجمكلذعمءاتيقباهتيضقو

٦۱۸



سداسلالصفلا

«ةيقيرفإلا.ةينامقلاةلودلا

رابجنزرونامعةنطلس
-ةيبرعلاتاعامجلابءاهلوصأذنم«تطبتراىتلاةيبرعيلا-ةينامُملاةلودلاتلوأ

ةلصلاهذهبةصاخةيانع«(رابجنزلحاس)ءايقيرفإقرشةنطاقلاةيمالسإلا-ةينامملا
ىلإرظنُيناكو.رشععباسلانرقلاةيادبيلاغتربلارينلانماهريرحتدعبةصاخ

ةوقللةيداصتقالاةيمهالايفيناثلابطقلاةبترمىلإيقريذلايقيرفإلالحاسلا

زكرملاءرشععساتلانرقلايف؛حبصأىتحناملدادتماكءائيشفًائيش

نأىتح«يناطيربلاعّسوتلاديىلعقانتخالابةدّدهملاةلودلليقيقحلا

تزيمت«ةديعبلاةيخيراتلاطباورلاىلإةفاضإلابو.رابجنزىلإهتمصاعلقنناطلسلا

.ثيدحلارصعلايفيئانثتساعضوبةقالعلاهذه

يفلاصفنأالاعوقوىتحاهتيادبنمتالصلاهذهروطتلصفلااذهشقاني

.رشعنماثلانرقلانميناثلافصنلا

لوألامسقلا

رشعنماثلانرقلاةياهنىتحةيقيرفإلا.ةينامُشلاتالصلا

ابمبورابجنزاهمهأةيلحاسندمورزجةعومجمةيقرشلاايقيرفإةقطنملمشت
)nbaعP)هولیكو(waاKil)اسايممو.)M0mbas4(يذلايلحاسلاعومجملااذهو

۱۸۷



.رابجنزةقطنممسابفرعيذلاوهًايرقتمك١٠٠٠هلوطغلبي

‹يرجهلايناثلانرقلاىلإةقطنملاهذهيف«ينامملاةصاخو«يبرعلادوجولادوعي

ىلع.ريثكبخيراتلااذهلبقتماقٍتالصنأقّقحملانمهنأمغر«يداليملاعساتلا

نميناثلافصتلاىلإالإىقريال؛لعافلاويمسرلاودجاوتلاةيادبنإفاذه

.رشععباسلانرقلا

الإ.يراجتعباطتاذبابسأةركبملاتالاصتالاهذهِءارونأيفكشنمام

ءةيمالسإلاةفالخلاةلودطوقسدعبف.ةينيد-ةيسايسةعيبطتاذمفاوداهبناجىلإنأ

ضعبتمغرأءةيلخادةينيدتاعارصببسبولوألانرقلانميناثلافصنلاىف

ًايمالسإًازكرمكاذذإتناكيتلاءةرصبلاةقطنمكرتىلعةيبرعلاتاعامجلاولئابقلا

كعباميفو.ةيبرعلاةريزجلاهبشةقطنمونيرحبلاونامُعىلإءاجتلالاوءاريبكًايفاقثو

ىلإةرجهلانكلو.ايقيرفإقرشةقطنمىلإتاعامجلاهذهنمددعرجاه
ةمامإ«ىلوألانامُعةمامإطوقسدعب؛حضوأةروصب«تعراستةقطنملاهذه

يومدلاعمقلادعبونييسابعلاتابرضتحتدوعسمنبىدنلجلا
.ءاملعلالاطوكلذبقعيذلا

تأشنأدقف.ةقطنملاهذهيفةّدعةيبرعتارامإةماقإىلإنوينامحملالصوت

ماعىلاوح)Brava((13ع44عsho)وشيدقميتنيدمثرحلاةليبق

ةيبرعلاةلودلاتاموصحخنعًاديعبهذهعومجمعّتمتوم٤

داصتقاويسايسرارقتسابةقطنملاهذهىنغلضفيواهتاعارصوةيمالسإلا

نرقلالطمنييلاغتربلالوصوعمالإبرطضيملو«نورقةعبسنمرثكأمادرهدزم
.رشعسداسلا

راهدزالااهيفمجليملورتوتوفنعةرتفلخدتملةقطنملاهذهنألاحلاعقاوف

وزغىلإهقيرطيفناكيذلا١٠٠٠ماعكركوبلاودلوصوعمالإيلحملا

؛نايبلا‹يبد۸۱9_-۱۹:ةيتاينلاةيررطاربمإلاريسَقَت(دمحمنبناطلس)يمساقلارظنأ)۱(

.(ةقراشلاةرامإليلاحلامكاحلاوهيمساقلادمحمنبناطلسروتكدلاخيشلا).١۱ص۹

۱A۸



ةيركسعلاةوقلانكلويزاغلاًدضةحلسألالمحناكسلالواحًافبعو.قرشلا
.احضاوًاقوفتمهيلعاقّوفتةقطنملاهذهلكىلعهتطسبيذلاباهرإلاوةيلاغتربلا

ةلاحرلاتاداهشبسحءرشعسداسلانرقلايفءةيبيلصلابرحلاحرسملقتناف

.°"”يدنهلاطيحملاىلإطسوتملانم«نيييرفلا

ءةيلاغتربلاةرطيسللًايلكةعضاخاهسفنةيقرشلاايقيرفإةقطنمتدجواذكهو

ةريزجىلعلاغتربلاةطلسب«يمساقلالوقيامكماعرابجنزناكسفرتعاو
نييلاغتربلاةازغللمتءةريصقةذمبكلذدعبو.ةيونسةيزجعفدىلعاوقفاوو«رابجنز
نمةلاحكلذدعبةقطنملاتلخدثيحاهتراجتريمدتوةيلحاسلاندملالالتحا
.ادبأاهنمصلختتملفلختلا

:يليامكينامُعلادوجولالحارممسرنوزيمنارغروكولةديسلاتداعأدقو

:ومنلحارمثالثيلحاوسلالحاسلاىلععسوتلافرع»
ةيسايسلانامُعةوقباعوفدمعسوتلااذهاهيفناكىلوأةلحرم

ثيحءنامُغتابارطضااهيفتسكعناةيناثةلحرموءةداعتسملا
ةلحرماريخأوءةيقيرفإلاتاكلتمملاىلعءةيلخادلاةدحولاتعّدصت

يفاهتطلسنامُغيفةرصتنملاةعامجلااهلالختدطوةثلاث

دوجوللًاراهدزاتارتفلارثكأةيادبكلتتناكو.ةيقرشلاايقيرفإ
نرقلافصتنمهتورذفرعيذلاىقرشلالحاسلاىلعىنامُلا

`رشععساتلا
-٤٤٦۱)لوألافيسنبناطلسمامإلاماقشععباسلانرقلايفلذكهو

لتحملانماهقطانمريرحتبءةيقيرفأإلاةينامُعلاتاعممجتلانمبلطب‹(۱۸

تبعليتلاةقطنملاهذهيفينامحتلادوجولاَمُعَدَنلحدتلااذهلضفبو.يلاغتربلا

ةهجاونأوهكلذنمرثكألاو.ًاحجارًايسايسًارود«نيحلاكلذدعب«نامُعاهيف

.نامُملايمسرةعبات«تقولاكلذذنم«تدغةيقرشلاايقيرفإ

.۸۲صعمس‹(ةشئاع)رايسلاظنا)۲(

.١٠ص؛قباسعجرمةيررطارمألاريق؛(دمحمنبناطلس)يمساقلا(۳)

)٤(Le Cour Grandmason (C.), «Présentation du Sultanat d'Oman», op. cit., p.278.

۱۸۹



نمالوءيضارألاهذهررحملوألافيسنبناطلسُمامإلادقو

تلبقتسااذكهو.اسابمموابمابورابجنزرزجةرادإمهيلإدهعةينامُملاتايصخشلا

ةرسأ«رابجنزةيمهألةيواسمةيداصتقاوةيجيتارتساةيمهأتاذىهو«ةريخألاهذه

.رونلاةيقيرفإلاةلودلا»تأراذكهو.اهسأرىلعةيناملايعورزملا

بطقلاعمةمئاقلاةيفاقثلاوةيراجتلاتالصلاديطوتبةيبرعيلاةلودلاتممتها

ةقطنملانكلو.ةيضابإلاةيمالسإلاعئارشلاونيئاوقلاءةّصاخهيفتتبثو«يقيرفإلا
ةفاقثتأشننأيقيرفإلامدلابيبرعلامدلاجازتمانمناكف.ليصأعباطبتظفتحا

مسابكعبامف«فرعٌصاخيقرعععامتجاجذومناشننأوءةيقيرفإ-ةينامُع

ءاملعلاىلعةقطنملاهذهىفءةيبرعلاةغللالامعتسارصتقادقو.«ىلحاوسلا»

`.ةدئاسلايهةيلحاوسلاةغللاتّلظنيحيفةيخنلاو

ةيمسرلاتاقالعلاتعطقنا(۱۸۳۷-۷۱۸٠)ةينامعلاةيلهألابرحلاءانثأيفو

الإ.ةيزكرملامهتموكحوةالولانيب‹عقاولايفءيأايقيرفإقرشةقطنمونامُعنيب
ۇيمل«؛يديلقتلالالقتسالانمءيشبةالولاعتمتنممغرلاىلع؛عضولااذهنأ

.يقيرفإلامسقلاىلعتاساكعنانملختملةيلهألابرحلانأولولاصفناةلاحىلإ

ةيبرعيلاةلودلارايهناوةيلهألابرحلاةياهنعمنامُعيفعضولاروهدتعمهنأالإ

خيشلايعينأيناثلايبرعيلاناطلسنبفيسىلعناك(١٤۱۷-۲٦

ىلعةلماكةطلسبهيلإدهعينأوءاسابممةنيدملًايلاويعورزملانامثعنبدمحم
ةريزجلاعضوفولأملاريغريبدتلااذهنكلو.ةيونسةبيرضعفدلباقمةريزجلاهذه
..سيتلمعضومامأ

مكحلاىلإ(۱۷۸۳-١٤۷٠)يديعسوبلاديعسنبدمحأمامإلالوصوىدلو
ادعامكيدجلامامإللمهءالواونلعأومهتعيبةيقرشلاايقيرفإةقطنمةالوميمجىطعأ
لايحو.نامُلةيونسلاةبيرضلاعفدنعفققوتودمحأةطلسضفريذلااسابمميلاو
هتاوقتلواحفةمساحريبادتذاختايفدمحأمامإلادرتيمل؛يلاصفنالاعضولااذه
ًاضماغفاطملاةياهنيفءاهعضويقبيتلااسابممةريزجةداعتساءاثبعةّدعتارم
|.(١١۱۸-٦۱۸۰)ناطلسنبدیعسناطلسلاءيجمىتح
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ناطلسنبدعسترفء١

ًاّصاخًامامتهاديعسناطلسلاىدبأرشععساتلانرقلانملوألافصتلايف

نمدروتسملالفنرقلاةعارزلاخدإعجشنأهتازجنمنمناكو«رابجنزةريزجب
هذهلةيسيئرلاةورثلاتحبصأامناعرسةعارزيهو‹۱۸۱۸سيشيرومةريزج

°زفنرقلليملاعردصملورابجنزنمةلعاجءةقطنملا

ةمئادهبشةروصباوماقأنيذلاراجتللةريبكةرجهعمحاجنلااذهقفارت

يفًانويلمهراجشأددعغلبفىانثألاهذهيفلفنرقلاةعارزتمانتو.ايقيرفإقرشيف

ةقطنملاهذهليداصتقالاويجيتارتسالاعقوملابستكانيحيفوةريزج

.)رخأآلاوهًاريبكًادطوتاهيفدطوتدوجولانإف‹ةديازتمةيمهأ

لعجمثطقسميفهنمرثكأرابجنزيفميقيناطلسلاناك١۸۳١ماعذنمو

هذهتحبصأ«تاونسعبسلالخو.١٤۱۸و۱۸۳۷ماعنيبةيقيرفإلاهتمصاعاهنم

ثيحنم١٤ماعرابجنزًافرمةكرحتغلبدقو.ةرهدزمةراجترقمةنيدملا

ةتسنمرثكأيأ«ينابسإشرقفلأيتئامونويلمءةعمتجمتارداصلاوتادراولا

.”كنرفنييالم

ىلعةلودلللوألالغاشلا؛كاذذإحبصتنأىلإتهتنارابجنزنإلب

)٥(.101Phillips (Wendell), Omar - A History, Beyrouth, librairie du Liban, 1971, p.

يموقلاثارتلاةرازوءنامُعةنطلسبابتغيرتفرابغللا(يلعنبديعس)يريغملا(١)
.۸۰صء١۱۹۸ءةيناثلاةعبطلاففاقثلاو

:يليامككاذتقورابجنزىنغةيسنرفلا([مايدرلةديرجفصتو(۷)

نطقلاوركسلا(لفنرقلاةعارزىلإ)اهيلإفيضينأىلعلمعيهسفنناطلسلانإ»

ءصلاخيقيرفإلصأنماهضعبنإ.زيممتاجتنملايفعونتلااذهوتاراهبلاو

نمةبولجم.ىرخأءتاعارز»ودبتو.دنهلاوةيبرعلاةريزجلايفهليثمرخآلااهضعبلو
كلت.يداهلاطيحملارزجنمىتحوةيبونجلااكيرمأيفةيبوروألاتارمعتسمللا

ثيحنمايقيرفإنمءيشهيفءىرخأنادلبةدعتافصهدحوعمجيدلبلةنيمأةروص
هراوجثیحنمملسملاقرشلانمءيشهسفنتقولايفوهخانموهعقوم

ثيحنمةينيتاللااكيرمأنموهتاتابنضعبثيحنمدنهلانموءهيلعنورطيسملاو
149Journal:عجار؛ءةديلولاهتاعارز des Débats, in: AfT. Etr. M.A. Afrique, vol.

Journal des Débats, in: AfY. Etr. M.D. Afrique, vol. 149. (۸)
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ىلعديزيةيقيرفإلاةحاسلابمامتهالااذهناكو.طقسمةيويسألااهتمصاعباسح

ةيراجتلاوةيسايسلااهتيمهأدقفتتأدبوءايجيردتاهلامهإىفذأىتلانامُعباسح

تامامتهالازكرم«يسايس-يفارغجروظنمنم«تیقبطقسمنأل.ءاوسدحىلع

.ةيناطيربلاةيجيتارتسالا

ملرابجنزةريزجيفهتماقإوةقطنملاىلإناطلسلامودقنإفكلذنعًالضفو

ةرسأءاسابممةقطنمةداقنمةيوقةضراعمهجاوينأهيلعناكدقف.مالسبامتي

ىلعناكف.ةيونسلابئارضلاعفداوضفرويديعسوبلامكحاوضفرنيذلا«يعورزملا
.مهيلعتالمحلادّرجُينأناطلسلا

ىلإتداعيتلاةنيدملاتضراعدقف.تّقؤمرمأىوساسابممعوضخنكيمل

ايئاهناهيلعءاليتسألاديعسعطتسيملو.١۱۸۳ماعمامإلاعيراشميعورزملاةرسأ

(ربمفوت)يناثلانيرشتنمتدتمايتلاةعبارلاهتلمحيفالإمهلتقواهماكحرسأو
.۱۸۳۹٩(ربمتبس)لولییتح٦

ةبسنلابةيويحءايداصتقاتحبصأةقطنمىلعةرطيسلاةداعتساتميتاذكهو
ةيسامولبدلاتانزاوتلاديدحتةداعإةمهمتفيضأنيحلاكلذذنمو.ةينامملاةلودلل
رابجنزيفديدجلاهعقومنمءناطلسلافثكدقو.لامعألالودجىلإةيميلقإلا

نفسلاضعبنإلب.ةدحتملاتايالولاعمكلذكواسنرفوايناطيربعمهتاقالع

نمةيقرشلاقطانملانفساهنمامّيسالو©ملعلاعفريفتأدبةينامُملا

-ةيسنرفةمزألاحتسانأثبليمليسنرفلاملعلاعفرنكلونالعجوروصونامُع

.١١۹٠ماعياهالةمكحمىلعتضرُعةيزيلكنإ

ةيناطيربلا.ةيسنرفلا.تاقالعلا.۲

وهو؛جيلخلاةقطنمىلعةيناطيربلاةرطيسلادطوترشععساتلانرقلاةيادبتدهش

(J.L.), «Oman et l'Afrique Centrale au XIXe siêcle», in: La péninsule arabique (۹)

d'aujourd'hui, sous la direction de Paul Bonnenfant, Paris, éd. CNRS, 1982, tome IH, p. 294.

Ibid., p.301.
.۲۱۹ ص«توريبهّللادبعنيمأدمحمةمجرت١۱۸۵ذنمتارك(ج.ر)ندنال:ًاضيأرظنأ
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ىلعريثأتيذريغرّوطتلااذهنكيملو.هيلإةراشإلاتقبسيذلارمألا

ىلعصيرحلاء؛ناطلسلارشابكلذل.ةينامغلاةلودلانميقيرفأإلاقشلا

عمًابراقت؛كبرملايزيلكتنإلادوجولانممغرلاىلعةروانمشماهبظافتحالا

يتلا«نوبروبةريزجتّدرتسانأدعبيدنهلاطيحملاىلإتداعيتلااسنرف

ادحدقو.(١١۱۸راذآ)«سیرابةدهاعمبجومب«نوينويرلامسابتفرع

يفةيسنرفلاتاكلتمملاعميديلقتلافلاحتلاطيشنتىلإناطلسلابروطتلااذه

.عاطتسملاردقبةقطنملا

تاطلستعقو۱۸۲۹ویام)رایأيفو۱۸۲۲(ليربأ)ناسيننملوألايفو

اسنرفنكلو.(ةنطلسلا)ةمامإلاعميراجتمهافتدونبنانّيعُينيرارقنوبروبةريزج

يحىلعتلصحو‹۱۸۳۷ماعالإطقسميفلصنقنييعتٌقحىلعلصحتمل

4٤£ماعةقادصلاوةراجتلاةدهاعمبجومبرابجنزيفلصنقنييعت

يذلاينامملا-يسنرفلابراقتلاىلإاضرلانيعبارتلكتإرظنتمللاحلاةعيبطب
ليفكءيليكلوقيامككّهعتلااذهنألوءةلعاسمعضوم۱۷۹۸ةيقافتاعضيدق

.('اسنرفعمبرحىلإليوطلاىدملاىلعارتلكنإرجب
حومطلاىشخيلازيامناكيذلاءديعسدّيسلانإفراجاكلوقدحىلعو

ررقهببوغرملالالقتسالاتانامضهلرّقويالطقسمعقومنأمهفيويناطيربلا

دّيسلالقنامدنععضولااذهىمانتو.'ايقيرفإلحاسىلعرثكأفرثكأدامتعالا

‹نييسنرفلانيلتمملاةحيصنىلعءانب٤١٤اهسفنةنسلاهذهيفكيعس

نمبرقأوةيزيلكنإلاةوقلانعًالالقتسارثكأحبصيثيحبرابجنزىلإهتمصاع
هتقیدصتاكلتمم

Kajare (F.), op. cit., p.95. (۱۱)

AfT. Etr. N.S. Mascate, vol. 37, pp. 162-167. (۱۲)

.١۱۱صلوألاءزجلا؛قباسعجرم؛ييلْضلارايناطيب((ب.ج)يليکعجار(١۱)
)٤۱(Kajare (F.), op. cit., p.93.

٥(Ibid., p.97.
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ءتاطلسلاتفتلاءةيزيلكتإلاةرطيسلافلتةديدجتانزاوتءاروهيعسيفو
تايالولاةموكحعمةيقافتالوأ۱۸۳۳ماععقوف.ةيكيرمألاةيسامولبدلاوحن«كلذك

دلبعمدقعتةيقافتايناثهذهلةيسنلاب«كلتتناكو.ةيكيرمألاةدحتملا

يكيرمألاثوعبملاحرصو.(ةيبرغملاةكلمملاعمىلوألاةيقافتالاتعقو)«يبرع
ةقادصبةطبترمةدحتملاتايالولاةيؤرلديعسهنأبةبسانملاهذهب(Roاتءrا6)ستربور

حضيلوطسألااذهنكيمللعفلابو.ةدحتملاتايالولالوطسأنمربكأٍلوطسأعم
۹١۱

.ةنيفسنيعبسوسمخنملقأ

ثوعبملاسرإيفونامُباهتاقالعةيمنتيفاهتبغراسنرفتديأ«۱۸۳۹ماعيف
ةدحتملاتايالولاعمناطلسلااهعقويتلاكلتلةلثاممةدهاعمدقعييكلاهيلإيمسر

.۳۳ماع

نمناطلسلادجوزيلكنإلاونامُعنيبةرتوتملاتاقالعلانممغرلاىلعو
اياونلانماهيأراهلأسيةيناطيربلادنهلاةموكحىلإنيباتكهججوف.مهتراشتسابسنألا

ءلاحلاةعيبطبرلاىصوأدقو.اسنرفلايحةسايسنمهدامتعايغبنياموةيسنرفلا

دونبيناطلسلاريكذتءدنهلاةموكحسنتملو.ةريخألاهذهعمقافتايأعيقوتمدعب

۱۷۹۸ةيقافتا

«نوبروبمكاح‹(¢iعا)لييهودديسلااهمّلسيتلاتاميلعتلانمةخسنريشتو

نامُعةنطلسعمةيكيرمألاةيلصنقلاةيراجتلاةقالعلاتايادبلوحةحمل»«(دراشتر)نوسنفيتس

ةنسلاء١١ددعلا«؛تيوكلاةعماجةييرملاةريزهعلاهبشرعيلضلاتاسارد(ةلجم)۸(١4-۲۳)

لسرأ«ءةيكيرمألا-ةينامعلاتاقالعلاةيمنتلةلواحمىيف.١۱۲-١۲٠صعويلوي)زومتءةيناثلا

تناكو»ةناطلسهتنيفسنتمىلع١٤۸٠ماعةدحتملاتايالولاىلإًاثوعبمنامعننبيلعنبدمحأٌناطلسلا

يفةجضاهلوصوراثأو.كرويوينءانيميفوسرتةيبرع.ةنيفسلوأويبرعثوعبملةيمسرةلحرلوأكلت
لوصوفداص)«ةيناثلاةبترملاىلإةيكييرمألا.تاباختنالارابخأاهعمتعجارتةجردىلإةيكيرمألاةفاحصلا

؛نامُعةنطلس«ككرريرينفةناطلس؛ستبيإ:عجار«(نروبنافنترامسيئرلاةيالوءاهتناعمةنيفسلاهذه
.١۹۸۱ةرهاقلا«برعلاتافيشرأءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو

‹قباسعجرمء١۱۸۱-١١۱۸:ةينإملاةيررطاربمللاييسقتنبناطلس)يمساقلا:عجار(۱۷)
٩٤ص
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La(‹تيروقافالدئات(عءرجابنتباكلاىلإ Favorite)(سطسغأ)با٢خيراتب

ةرايزل‹(Gنناادنص)نايغنتياكلاءاهثوعبمتلسرأاسنرفنأىلإ١
اسنرمليلصنقليكوةفصبليوندّيسلاةماقإعوضوميفثحبللناطلسلا

ديسلافيضيو.طقسميفءاهسفنةفصلاب«نافلخنبدّيسلاةماقإورابجنزيف

:لييهود

اندقفينأديدجفرظكشوأ.ءطقسمبنايغديسلارورمذنم»
ىلعًاضارتعاّيلِإهجودقلف.ةبيطلامامإلاتادادعتسانمديزملا
اذهلساسأالناكالو)10058s:-Bًé(هييسنةريزجلاسنرفلالتحا

.”ءهضقفرىلإتردابدقلفضارتعالا

عوضومركذىلعءةلبقمتاثداحميفىتأاذإهنأليهوددّيسلاحرشو

ةحضاواسنرفةسايسنوكتنأبجيف(٤٤May)تویامةيضقوهبیسنةريزج

:لاقذإ.ةمزاحو

(Mdagascar(رقشغدمىفقوقحبةوقةيألفرتعأال»

امأ.اهقوقحواسنرفحلاصمىلعمدقتتنأاهتعيبطنمءاهعباوتو
لكلنأربتعأو.ةلقتسمانادلباهربتعأينإفءرزجلابقلعتياميف
لضفاىلعاهناكسهافرنيماتاهلحيتيامىلإىعستنأاهنم
.”.نكممهجو

ناطلسلانأمطانإاموطقرزجلاعوضومركذيملعفوتلكفالخو‹لعفلابو
يفو.ًايرذجهفقومريغتیتحاهتدايسورابجنزوطقسملالقتسانماسنرففقومىلإ
طابش٤يفاهيلعةقداصملاتمتةينامُع-ةيسنرفةدهاعمتعفو‹٤٤۱۸ماع

قحلابًاعطاقًافارتعافرتعتقافتالااذهنمةسماخلاةّداملاتناكو.١٤۱۸(رياربف)

هذهلًاقفوو.امهيدلبيفنييلصنقءالكوولصانقنييعتبنيدقاعتملانيفرطلللدابتملا
۱يفامكطقسميفِءالكواسنرفتماقأةدهاعملا

Aff. Etr. M.D. Afrique, vol. 149, p.6. (۱۸)

Afr. Etr. M.D. Afrique, vol. 149, p.6, 7. (۱۹)

Aff. Etr. N.S. Mascate, Vol. 37, p.167. Al-Wasmi (K.), op. cit., p.230. :يفةدهاعملاصنرظنا(٠۲)
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ًارخأتماهعيقوتىرجولوىتحنيدالبللًاريبكًابسكمديكأتلابةدهاعملاهذهتلّتم

هذهيفايناطيربواسنرفنيبةسفانملاريعستيف«لاحلكىلع«تمهاسو.ًادج

يكرتنبلصيفناطلسلادهعيفًاقحالاوملاهذهضعبشقوندقو.ةقطنملا

)۱۸۸۸-۱۹۱۳(

:يليامكصنلانومضماييدرلةديرجتصُحلسيرابيفو
ءاکذفّرشتةيلاربيلحوربناطلسلاعمةدهاعملارّوصت

اهيفاوميقينأوءهدالبىلإةلماكةيرحباولخدينألبقتسملا
دقيتلاوأةاطعملاتاناصحلاٌلكبنوعّتمتيفوسوءاولّوجتيو

لبقتنألجأنمرماوأكلذقوفءناطلسلاىطعأدقو»

.اهتميقتتناكيتلا.تاکنرفةسمخلاةعطقليقتسملايف

.”ةيقيقحلااهتميقبقارس

نم‹؛يسايسلانامُغخیراتيفةلالدلاتاذةماهلاتارّوطتلاهذهتدازدقو

ماعيفو.ةيناطيربلا-ةيسنرفلاتافالخلانمكلذكو‹ةيناطيربلا-ةينامُعلاتافالخلا

ىلعلصحيلديعسناطلسلاىلإلاتسيرفنتباكلااسنرفتلسرأ٤

طغضتحتءناطلسلانأالإايرومايروكرزجءارشلةقفاوم

ماعايروتكيةكلمللةّيدهرزجلاهذهمدقيوبلطلاضفرينأرطضاءارتلكنإ

Le Journal des Débats, in: Aff. Etr. M.D. Afrique, vol. 149. (۲۱)

رحبيفةعقاولاءايرومايروكرزجص«قباسعجرمهئادلبعيلضلا(ب.س)زليام(٢۲)
مكحلالخف.هابتناللتفلم«خيرات»اهلءةينميلا-دودحلانمتارتموليكةعضبىلع«برعلا

يفاهتبغرنعاسنرفتربع«يسنرفلا-يناطيربلاعارصلاجوأيفو((١١۱۸-١٠۱۸)ناطلسنبديعس
يفءاقحالو.ايروتكفةكلمللةيدهرزجلاهذهتمّدق«نييناطيربلالمعنمتابيترتبوهنأالإاهراجعتسا
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ذنمةيقرشلاايقيرفإهتشاعيذلايداصتقالاراهدزالالايحو؛هسفنتقولاىفو

نامغرودعجارت‹(ديعسدّيسلاليحردعبامىلإيأ‹۱۸۷۰ماعیتحو۸

كلذدعبتعيمل«لوبورتملا»نأةجردىلإًاسوملمًاعجارتةيرحبةوقك
.ةينطولاهتدايسنععافدلاىلعارداق«نيحلا

؛عطقسمخىلإ١١۸٠ماعطبهةينامُعلاةيرحبلاعطقلاددعنأيليكلجسُيو

تاطلسلاىدلدعيملهنأًاضيأ.راحبإللةحلاصاهلكنكتملاهنإولب
ىلعطقسمنماهديرجتدعبةنطلسللدعيملاذكهو."")ةراخبوأةيرحبطابض

اوذخأدقاهتداقنأقحلاو.يقيرفإلااهّفشيفالإيلعفروضح«نييناطيربلايديأ

مكىلإنكلو.رابجنزىلإةمصاعلالقنكلذىلعدهشيونابسحلايفرابتعالااذه
يفىقبيينأودمصينأةيقرشلاايقيرفإيفراهدزالاذالمةعاطتسايفناكتقولانم

؟ةيزيلكنإلاةيرامعتسالاتاحومطلانمنمأم

قسفرلاةراجتهلكشم.٢

قيقرلاةراجتنإفكلذىلعهعيجشتوديبعلاريرحتبمالسإلاةادانمنممغرلاىلع
لحاسللًاماهلخدردصملكشتتناكولبءةيمالسإلاقطانملاهذهىفةمئاقتّلظ
ةبلاطملانإفةقطنملاهذهخيراتيفةمتاقةحفصةراجتلاهذهلثمتذو.يلحاوسلا

ةجردلابةيجيتارتساوةيسايسفادهأىلعةلومحمتناكاهلعضوبةيناطيربلا

ريثكبءّقرلاءاغلإىلإةفداهلاايناطيربةسايسىلإرظنلابجيكلذلجأنمو.ىلوألا
.نمتلانم

نرقلاذنمدوسلاءاقدصألةيسنرفلاةيعمجلا»وتمهاسدقفرخآبناجنم

اهتداعأ«رزجلاهذهلةيجيتارتساةيمهأالنأبايناطيربتأرامدنع‹(١۱۹۷-۱۹۳۲)«روميتنبديعسدهع

ةيئاطيربلاريراقتلاديفتو.رداوجةريزجايناطيربهنمترجأتسالباقملابنكلو.كلذبلطينأنودهيلإ

Recordنعةرداصلا OfficeانعPuقّلعتملاناطلسلارارقةيطغتبًاليفكناكايرومايروكرزجةداعإنأ

.ةينطوةيصخشكءاهلوقٌذحىلعهراهظإبورداوجب

.٢۳۳صيناثلاءزجلا؛قباسعجرم؛عيلضلارايئاطيب؛(ب.ج)يليک(٢۲)
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هشييجتيفوةّيضقلاهذهىلإًايجيردتماعلايأرلامامتهاتفليفءرشعنماثلا

لاجرنم‹نييبوروألانيركفملاضعبىلإةيضقلاهذهيبتلضفدوعيو.اهدض
ةيناسنإلاةيضقلاهذهيفاودجونييناطيربلاةداقلانكلو.نييسايسلانمىتحونيدلا

ةموعزملا«ةنصرقلا»ىلعمهبرحدعبهباوملحاملاطًايقالخأوًايعرشءاطغةليبنلاو
.ةيرامعتسالامهتيجيتارتساقيبطتلامكتسال

يفنينرقنمرثكأتضقيتلاايناطيربىرننأءالعفةقرافملاليبقنمنكيملأ
ءاهتراضحواهداصتقاٌةرُّمدمةقطنملابوعشّدضةيرامعتساتاءادتعاوتالدت

؟ناسنإلاقوقحنععافدلاةيارعفرت

ءارتلكنإعمنيتعقوملانيتيقافتالابجومبذيفنتلازيحقيقرلاةراجتعنملخددقل
تاءارجإتعضودقوماعنالعجةروثةياهندعبمثالوأ١۱۸۲ماع

نفسلاتأجلامك.ةرثؤمةبرضيبرعلايراجتلاضوهنلاتبرضةيركسعوةينوناق

اهايإةشّتفمةيبرعبكارمتزجحو«يفرحلاىنعملابةيسيلوبلامعأىلإةيناطيربلا
.ًاديبعلمحتاهنأفشتكتتناكامدنعاهتالومحةرداصمو

تباصألبًاديبعلمحتيتلاعطقلاىلعرصتقتملةرداصملاتاءارجإنأعقاولاو

دنهلاةموكحىلإىواكشوتاجاجتحاراثأاموهوءةيراجتلانفسلاضعبًاضيأ
بكارملاتدقفاذكهو.ثادحألانعاهتيلوؤسمًامئادتركنأيتلاةيناطيربلا

ىلعطغضةسراممبنيينامُملاءايتساىهتناو.اهتمالسوةحالملاةيرحةييرعلاةيراجتلا
هتاقالعةيمنتلالخنمةمزأللجرخمداجيإيفءهبناجنمءدهتجايذلاناطلسلا

-ةينامُعلاةقادصلاةيقافتادقعناكانهنمو.ّيوقيلَوُأدّدرتنممغرلاىلعاسنرفب

.٩"*)ةیقيقحةّجضاهلوحايناطیربتراثأيتلاو١٤١٤۱۸ماعةيسنرفلا

عنملةغلاثةيقافتاعيقوتىلعایناطیربتلمع‹؛فقوملاىلعةةرطيسلاةداعتسال

ةيسايسلاوةيداصتقالاةدايسلاةاونرابجنزةقطنميفقرملاهذهءامنإ‹قيقرلاةراجت

.ثلاثلامسقلاسماخلالصفلاعجار(٤۲)

230Al-Wasmi.:يفةدهاعملاصنعجار(٢۲) (K.), op. cit., p.
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ىوسءةبسانملاهذهيفنكتملقرلاةيضقنأنايبلىودجالو.ةبلصلاةينامُملا

.يناطيربلاذوفنلاىلعةيصاعٍةقطنميفلحةعيرذ

ةدهاعمىلعةقفاوملاتناكو.ناطلسللماهلخدردصمقيقرلاةراجتتناكدقل

ةعبرأًاقبسمعضوكلذلجأنمو.هلخدرداصمعطق؛نمزلاعم‹ينعتاذهنم

:طورش

ديعسدّيسلامكحنامضايناطيربمزتلتنأةطيرش«هتاكلتممىلإنيرحبلامض(١

.رابجنزىلإايقيرفإلخادنمديبعلالقنتايلمعيفايناطيربلحدتمدع(۲

كلذىرجاذإديبعلاريدصتعنمتاقافتاقرخنعديعسدّيسلاةيلوؤسممدع(۳

.هملعنودب

يتلاطورشلانمًاعبارءاطرش»قفو«تربتعا«ىرخأةطقنتفيضأدقو

:هدرويامىلعاهدافموديعسديسلااهبمدت

اضرلانيعبرظنتنأبةيناطيربلاةموكحلانموجرنولمأن»
.”ءينيوثدّيسلاودلاخدّيسلاءانيلجنىلإ

ىلإنيرحبلامضةيضق:لوألاطرشلا.طورشلاهذهيفناتيسيئرناتطقنكانه

ًاعقومكعب؛نكتمل«؛ناطلسللميدقحومطعضوميهيتلاءةقطنملاهذهف.نامُت

نكلو.ناطلسللاهميلستءايئدبم«ضراعتنلاهنأعفوتانهنمو.ايناطيربلًايجيتارتسا
حلاصمءالعف‹سكاعيناكديعسدّيسلاىلإنيرحبلاميلستف:اقيقدناكقايسلا

نييباهولاو؛نيرحبلايفةيميلقإلامهعامطأمكحبسرفلا؛اعمنييبامولاوسرفلا
بوتعلالئابقعممهفلاحتنعكيهانءنامُععميخيراتلاويدئاقعلامهفالخببسب

سرفلااهئاقدصأباهتاقالعىلإءيستنأديرتنكتملايناطيربو.نيرحبلامكحتيتلا

.ةمداقلاةريبكلاةيميلقإلاةوقلا؛نيلمتحملااهئافلحبالو

رظنتنأ»هيفىنمتثيحناطلسلاهحرطدنبمهأوهعبارلاءطرشلا»ناكو

.٢۲۲ص«يناثلاءزجلا‹قباسعجرمايناطيب((ب.ج)يليکرظنأ)٢۲
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عيطتستايناطيربنكتملو.«ينيوثدّيسلاودلاخدّيسلاهيدلوىلإاضّرلانيعبايناطيرب

نألناطلسلانمبلطك«طرشلا»اذهترفًالعفو.كلذنمرثكأوهامبلمأتنأ
يفيناثلاوطقسميفامهدحأهيدلولمكحلايفةفالخلاةيناطيربلاةموكحلانمضت

طقسمنيبلصفللوءةنطلسلاميسقتلالخدمكلذناك«ىرخأةرابعبو.رابجنز

ةهجونم««طرشلا»اذهناك.ةيقيرفإلا-ةيبرعلاةلودلاةياهنلالخدميأرابجنزو

اهحلاصممدختتناكةيصويهوءةيسايسلاناطلسلا«ةيصو»لّتميءةيناطيربلارظنلا

.اهذيفنتىلع؛تصرحكلذلوةشهدمةروصب

اهحرطيتلاىرخألاطورشلاىلعهبترميذلايبسنلالامهإلاءاجانهنمو

مّدَقَتيتلاطورشلالكةلمهمءقافتالاعيقوتىلعهتربجأنأثبلتملاهّنُأالإ.ديعس
اسنرفنيبةدهاعملاةادغ«؛تلّصوتارتلكنإنأددصلااذهبراجاكيوريو.اهب

(ربوتکأ)لوألاننیرشت٢۲خیراتبريخألااذهعمقافتأدقعىلإءطقسمناطلسو

:يلاتلاىلعصن١۱۸

جراخىلإديبعلاريدصتعنمبطقسمناطلسدّهعتي(١
.تابوقعلاىسقأةلئاطتحتةيقيرفإلهتاکلتمم

ىلإيقيرفإلصأنمديبعداريتساعنمبءكلذك.دّهعتي(۲
ةريزجلاءاسؤرلکیدلءهذوفنلامعتسابوايسآيفهتكلمم

.هسفنفدهللةيبرعلا

ةموكحنفسوةيبرحلاةيناطيربلاةلالجلاةبحاصنفسحنمُت(٢
شيتفتيفٌقحلادنهلا ءاوسءديبعلاةراجتسرامتيتلانفسلالكشيتن
لقنتيتلاكلتءانثتسابءهاياعركلممأناطلّسلاومسكلمتناك
7٠,۱ضرعلاطخنيبيأءةيقيرذنإلاهتاکلتممفلتخمنیبًادیبع

...خلإءابمبورابجنزكلذيفامب.ًابونج۲,٩ضرعلاطخو

يناثلانوناكلوأيفذيفنتلازيحقافتالااذهلخدي(٤
.١٤۱۸(ریانی)

."”١١٤۸١(ربوتکأ)لوألانيرشت۳يف.رابجنزيفدقع

Kajare, (F.), op. cit., pp. 108-109. (۲۷)
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يمسرلايناطيربلاخّرْوملاَناوتيملًالؤاستيهامك«قافتالااذهىوتحمراثأ

بابسا؟١٣٤۱۸قافتایوتحملوبقدیعسناطلسلاعاطتسافيك:هحرطنعيلیک

.٩"”ةلوهجموةضماغىقبتكلذ

ةبسنلابةّصاخ«سابتلالانمردقلااذهىلعنكتملبابسألاهذهنأةقيقحلاو

نامُعبراقتىلعلعفةرةباثمبناطلسلاىلعيناطيربلاةرلانأل«يليكلثمخرؤمل
٤٤ةيقافتاراطإيفاسنرفعم

۷٠ةدهاعمةنزاومهنمارتلكنإلمأتتناكيذلاقافتالااذهنإفلاحلكىلعو

ناطلسلانفسلكىلعاهترطيسطسببءةيسنرفلا١٤٤۱۸(ربمفون)يناثلانيرشت
اذکهو.")اسنرففقومببسبهنماهعقوتتتناكيتلاجئاتنلاىلإتنيمل

.رابجنزونامُعةيامحلةبسنلابةيويحلاديازتمنيينامملالايحاسنرفرودحبصأ

يناثلامسقلا

يزيدكنإلا.يسنرفلا١١۱۸نالعإىلإرابجنزلاصفنانم
نمهرفسلالخ‹١١۸٠(ربوتكأ)لوألانيرشت۳۰ىفديعسدّيسلاةافوىدل

ديحولاثيرولاناطلسلاءانبأثلاث«ينيوثنلعأرںابجنزىلإطقسم

تيقبةيروطاربمألاةدحونأكلذ.اهعباوتلكلهاعةفصلاكلتبونامُعيفةطلسلل

يفامكءىقبتنأضرتفايتلاةدايسلاسيلوءطقفةرادإلاهدلاومشقذإةميلس

.°””يويسألالوبورتملاناطلسبةّصاخءيضاملا

ةافودعبهسفندجامنلعأدقف.اذهةدحولاًادبمًّدضلمعتفورظلاتناك

ينعيناکاموهو.رابجنزىلعًاناطلسىاهجولاضعبنممعدبةرشابمهيبأ
رارقلوبقهبناجنمينيوثضفر.نامُعنميقيرفإلامسقلالاصفناءايهيدب

.۳۳۳صيناثلاءزجلا؛قباسعجرم؛عيلضلارايتاطيب.ج)يليک(٢۲)

Kajare, (F.), op. ci!., p. 109. (۲۹)

بناجنم‹لالهءيناثلادعبتسأنيحيف»٤٥١۱۸ماعمهدلاولبقدقدلاخرکبلاناک)۳۰)

Kajare (F.), op. cit., p.112. (۳۱)



ىلإلصوتلايفحجنيذلاملاسنبدمحمءهثوعبمرابجنزىلإلسرأودجام

اهتميقغلبتينيوثلةواتإعفدىلعدجامقفاودقف.نيوخألانيبيدوقافتا
ةينازيملرابجنزلخدنمهوبأهعطتقيناكامةميقيأ«؛نوروكفلأ٠

رابجنزعضوبقّلعتياميفًائيشمسحينكيملٌلحلااذهنأالإ
رابجنزةيعبتةمالعةعوفدملاةيزجلايفينيوثىأردقف.يدايسلا
كلذبايغلمهتمهاسمعفدنععطقناةنسدعبو.كلذیرینکيملًادجام

.قافتالا

نمةنسدعبالإدرينأةيميلقإوةيلخادتامزأهجاويناكيذلاينيوثعطتسيملو
هنکلو.رابجنزوحنرحپأولجرفلأرشعةسمخىلاوحءكاذذإعمجف.هيخأرارق

داعأيذلايزيلكنإلالوطسألالبقنمطقسمنملايمأةعضبةفاسمىلع

يفًامئادهسفنلاهاعرايتلاةقلطملاةدايسلابجومبءانيملاىلإينيوثدّيسلانفس

.مساحلااهروطرابجنزةيضقتلخدو.”راحبلاهذه

هنكلوهميكحتوكلملاةطاسوينيوثناطلسلالبقءةديدجلافورظلاطغضبو

تحجنولب.ًاعطاقًاضفراهرودبايناطيربهتضفراموهوءظّفحلايفهّقحنعربع

ميكحتلارارقلوبقباهبجومبينيوثدّهعتةيلوأةقيثوىلعلوصحلايفرمألاةياهن

ينيوثرقأء۹٥۱۸(ربمتبس)لولا۳۱يفخرۇمباتکيفو.قبسمطرشيأنود
:يليامب

ةموكحينتجردقوينأبحّرصأءينيوثدّيسلاءهاندأعقوملاانأ»

الوزنكلذنععنتمأ.رابجنزَدضلمعبيابموقاالنأايلعلادنهلا

ةموكحلادجاميخاعميتافالخلكيفمُكحأامكواهتبغردنع

ءنآلاو.فوطعلالسورلينولوكلاةطاسوبةيناطيربلا
ينيبهميكحتيفماعلامكاحلاةداعسلموتحملارارقلاناكامهمو

‹قباسعجرمء١۱۸۱-١۱۸۵:ٌةيئإرملاةيررطارملاريسقت‹(دمحمنبناطلس)يمساقلااضيأعجار(۳۲)

-٢۲٦صيناثلاءزجلا«قباسعم(ج.ج)رمیرولوص

Aff. Etr. N.S. Mascate, vol. 1, p. 53. :كلذك

Aff. Etr. N.S. Mascate, vol. 1, p. 53. (۳۳)



اناو.هلعوضخلابدّهعتأينإف.ىرجامهمودجاميخأنيبو
”رارقلااذهنكيامهمهرارقلعوضخلاىلعمّمصم

نامُعریصملوحضايبىلعكيشنمًاعون«رذحنود«ينيوثعفو«ىرخأةرابعب

ىلإبلطءةيصخشلاهحلاصمبالإهبآريغهرودبدجامدّيسلابلطو.هريصمو
:يليامكهسفنمزلدقو.نامُغٌدضوهيخأًدض«(هيماحم»نوکتنُأارتلكنإ

ىلإروكذملاقاقشلاةئدهتوفالخلالحبتدهعدقل...»

ةموكحيفةيماسلاةلالجلابحاصبثئانمكاحلاةدايس

ىلعقفاوأوهلبقأينإفءروكذملامكاحلارارقنكيامهمو.دنهلا
يبقلعتياميفهبمكحيساملاحلك

نامُعميسقتةيقافتاحورسفنيف.ًافرطوًايضاقءةبسانملاكلتيفمكخلاناك
تناك«سيقوناطلسوديعسءةثالثلاةوخالانيب۱۷۹۳ماعاكربيفةعقوملا

لاصفقناناكوةلودلا؛خيسفتىلعلب«كيكفتىلعلمعتايناطيرب

ةلبقملاةلحرملاهفصوبيجيتارتسالاراسملااذهيفلخدينامُعنميقيرفإلامسقلا

.ةيقطنمرثكألا

ىلعهلأرهاظملاذاقنإلًايعرشًالكشةوطخلاهذهىطعتنأوهىّقبتامو
ةلاسرايناطيربتجرخأاذكهو.يسنرفلايرامعتسالاسفانملامامأ‹يلودلاديعصلا

(ريوتكأ)لوألانيرشتةدهاعمىلعتاضوافملالالخاهيلإةهجوملاديعسديسلا

دلاخدّيسلاانيدلوةياعرايناطيربنموجرنولمأننحن»:اهيفلوقييذلاو٥
اذهنكلو.ناطلسلا«ةيصو»باتكلااذهربتعتاهنأبترهاظتو«ينيوثدّيسلاو

ةلودلاميسقتىّتمتيناطلسلانأىلإًاقلطمريشينكيمل«؛كلذكربتعاولو«باتكلا

!نيوخألانيبتافودعبءةينامُلا

ايناطيربلحمسينأنكميءيش«ةيصولا»هذهيفنكيملهنأةقيقحلاو

يفايناطيربىلعنكيملهنكلو.ديعسدّيسلاةيروطاربمأباينوناقوًايعرش«فرصتلاب

Al-Wasmi (K..), op. cit., p. 238. )٤۳(

Ibidem. (٥۳(

.١مسقلامبارلالصفلا؛ميسقتلابقلعتملامسقلارظنأ

گنا



ترفدقو.طقاهتارارقواهلامعأرّربتنأ«يرامعتسالااهعسوتنمةلحرملاهذه

تفلكوءةيجيتارتسالاوةيسايسلااهحلاصمتايضتقمقفو«ةيصوهكروكذملاباتكلا

ةطخلاهذهذيفنتيأ‹««ةيصولا»هذهذيفنتىلعرهسلا(oجطتاوص)نالغوكلارنجلا

.ًاقبسمةررقملا

هجناتنونالغوكلارنجلاريرقت:,ميكحتلا».١
يتلادنهلاةموكحنمةبدتنملاةنجللاهتلسرأيذلاريرقتلاحلاءاعقوتمناكامك

:ةيلاتلاطاقنلاىلإةدنتسمميسقتلاةرورضىلعنالغوكلارنجلااهتسائرىلوت

عتمتييتلاةبيهلامغرًاديعسنأريرقتلاركذدقف.نمألاىلعةظفاحملاًالوأ

ىلإبهذاملكناكف.ةيلخادلاتاروثلاولقالقلاةنطلسلابينجتعطتسيالءاهب

.تابارطضاللايقيرفإتضرعتاهدامخإللقتنااذإو«نامُعيفةروثتلعتشارابجنز

درجمتناك ديعسدهعةيادبيف-ايقيرفإيفةيبرعلاتارمعتسملانإءايناث
نامُعاهتيمهأيفقوفتةريبكًاندمتحبصأدقفنآلاامأ.قيقرلاةيبرتل«تاناضحد»

.قيقرلاةحفاكمليهستءًاڭلاث

كلذيفامبىربكلالودلانمدجامهيلعلصحيذلايلودلافارتعالاءًاعبار
.اسنرف

طيحملايفةريبكةيلحمةلودموقتالأيفمهألاوهوءايناطيربةحلصمءاسماخ
.يدنهلا

ًاجاتحمنيمسقلانمالكلعجتنأاهنأشنمميسقتلاةسايسنأريرقتلافاضأو

مسقلاو«ايناطيربنمنامضبةيلاملاةناعإلاىقلتيسيذلايويسألامسقلاءايناطيربىلإ
اهلًانيدمحبصيسيذلايقيرفإلا

تاساردلاراد«تيوكلا‹(١۱۹۱-تارامإلاغيراتفسارد«(ایرکزلامج)مساق(۳۷)
.٦۸ص‹١٤۱۹۷ءةيملعلا

 



نيبفالخلل«فصنم»لحبهسفنتقولايفءةيناطيربلاةموكحلاتدعودقلو

دروللاررقو.دنهلاكلمبئانميكحتلوبقبءوحنلااذهىلعءامزتلانيذللانيوخألا

وکیلأ٠٤.غلبمطقسمنيطالسلرابجنزُنيطالسٌعفدينأ(Canning)غتناک

وأطابتراةركفةيأكلذنممضتينأنود(ةيدنهةيبورفلأ۸۰ىلاوح)«"”ايونس

ًادبأنمضتتالةيونسلاتاعفدلانأىلإ«حوضوبميكحتلاصنراشأدقوكلذك

ةبلاطملانعيّلكلالزانتلاويلختلا«ىرحألاب؛نمضتتلبطقسمبرابجنزطابترا
حبصأاذكهويابجنزنوؤشيفنامُعلخدتمدعًاضيأنمضيناكو.ةينامحلا

كلذذنمو.ضعبنعامهضعبًايسايسنيلصفنمميكحتلااذهلةجيتن«نافرطلا
.دجامناطلسلاوينيوثناطلسلا:نيوخأللناطلسلابقلايناطيربتحنم«نيحلا

ةيبنجأةلودلةرئاجلاةسايسلابناجنمضورفملاناهترالااذهنأيهيدبلانمو

كيكفتلباقمةلوديَسيئرةبترمىلإايقرنيذللانيوخألانطولبقتسمىلع
يلثممنيبةليوطةلجاسمترجدقو.ةميظعاراثآكرتينأنودمتيملامهتيروطاربمأ

يأ.ميسقتلااذهلءةينيدلاىتحوءةيقوقحلاوةيعرشلاسسألالوحنييتعملانيفرطلا

مىسقينأءةعيرشلارظنةهجونمناطلسلاٌقحنمناكاذإامةفرعملوح
.«ةينامُملاةيروطاربمالا»

ناطلسلاةيصولعضخيملميسقتلانوكيفعقتتناكةيساسألاةلأسملانكلو

.اهدحوةيناطيربلاةيجيتارتسالاتايضتقمل‹ىرحالابلب

:راجاكلوقي

.نيفرطلاىلعلبءايعوطءةداعلاك؛ميكحتلانكيمل»
نيبلاطملانيبءةصاخلااهتحلصمليتلايهايناطيربو

مازتلالاواهتطاسولوبقبمازتلالاتضرفوءديعسدّيسلاةفالخب
.”ةطاسولاهذهجئاتنلعوضخلاب

Af. Etr. N.S. Mascate, vol. 1, p. 53 et S4. (۳۸)

Kajare (F.), op. cit., p. 115. (۳۹)



ميسقتلايبمبمكاحربتعادقو.ًاميظعةّيزيلجنإلاةيرامعتسالاةسايسلاحاجنناك

)دنهلارامعتسالةيمهألاثيحنمًايواسم

يفيناطيربلاميقملايليبلوقّدحىلعكانهنكيملهنألاحلاعقاوو

قرطلالاخدإىوسةيمهألاصفنالااذهلداعيام-ندنالهدروييذلا-جيلخلا

)ةقطنملايفةثيدحلاةيرحبلا

هنأبرارقلااذهًادجةبرغتسمةروصب«فصيف«ندناليكيرمألاخرؤملااأ

.اهتاذةلكشملانمًاوسأناكدنهلاةموكحهتضرفيذلا«لحلا»اذهنأهتفاضإعم

ككفو«ىلوألاةيرحبلاةلودلا»اهفصوبتفرعةدحومةلودميسقتلااذهارجدقل

يراجتلاطاشنلافاعضإيفمهسأامكةيعامتجالاوةيسايسلااهتدحوواهداصتقا

.يرحبلا

ًاذحتعضوونامُعتمسقدق۱۷۹۳ماعلاكوبةيقافتاتناكاذإو

حرسملانعءايئاهنءاهتحازأةريخألاةيقافتالاهذهنإفةدححوملااهتمامإل

ءةينامُملاةلودلاتّدترااذكهو.ذفانلاويوقلاةنطلسلاعقومةرمّدم”يسايسلا

ةفصبًةَرَمْعَتسُمةلود«سبتلملااهعضوببسبةيرامعتسالاةياصولااهتقنخدقو

.ةيمسرريغ

ريصمىلعًادجهلقثبءانيذلاميكحتلااذهةعيبطنعانثيدحمتتخنيكو
:هليلحتراجاكهبمتخيذلارمذتملاقيلعتلاداريإنمسأبالهقينامُملاةيروطاربمألا

قلطأيذلاميكحتلامسانممغرلاىلع-ىرجامنإ..

ًالُخدتناکلبءةطاسوىتحالوًايقيقحًاميكحتنكيملهيلع
لبفّسعتلاوةوسقلاىلعدمتعيملهنألءادجبیرغلخدتوهو

ىلعًارهاظنوناقلاىلع

.۸صقبسء١1۸۱-١١۱۸:يتإرملاةيررطاربمللاريسقتنبناطلس)يمساقلا:رظنأ(٠٤)
.۱١۱۰۱ص؛قاسعمس(ج.ر)ندنال

.لوألابابلانمعبارلالصفلاعجار(٤٤)

Kajare (F.), op. cit., p. 116. 39



ةيسامولبدلاةصاخورصعلاكلذيفًادحأعدخيمللخدتلااذهنأقحلاو

اهيلعيعدتستءةريدمةبرضىوسنكيملموعزملاميكحتلااذهفةيسنرفلا

يزيظكنإلا۾يسنرفلا١۱۸۱نالعإ.۲

تحرتقاةديدجةيسامولبدةمزأيناطيربلاميكحتلاىلعيسنرفلاجاجتحالاراثأ

مارتحاباعطاقادّهعتناتسفانتملاناتلودلادّهعتتنأىلعلمعلاباهتئدهتايناطيرب

تدارميكحتلاةيضقنابإءةفيعضترهظيتلااسنرفنكلو.رابجنزلالقتسا

صناذكهو.طقسمةنطلسًاضيأدّهعتلالمشينأبتبلاطوكلذنمدعبأئضملا
ةيسنرفلانيتموكحلانأىلع١١۱۸(سرام)راذآ١٠يفعّقوملا«يئانثلاقافتالا»

:هنأصنلايفدرودقو.رابجنزوطقسميتنطلسلالقتسامارتحابنادّهعتتةيزيلكنإلاو
ۇمسوطقسمناطلسومسلالقتساىلعةظفاحملاةيّمهألًارظن»

.دهعتلابسانملانمايناطيربواسنرفتدجوءرابجنزناطلس
.**”.نيلهاعلانيذهلالقتسامارتحاب.ةلدابتمةروصب

يفًامساح-يسايسنالعإدرجمودبييذلا-«يئانثلاقافتالاونالعإناك

نمايناطيربعنمينأنالعإلااذهنأشنمناكذإ.ينامُعلايسايسلاخيراتلاىرجم

قلعياموهو.يمسرلااهرامعتسانالعإنميأ«نامُعىلعةيمسرلاةيامحلانالعإ

:لوقلابرميرولهيلع

تقوهتظحالموأدحأمامتهارثيمليذلانايبلاكلذناكو»
ء١۱۸۷ماعىتحاثيشهنعدنهلاةموكحفرعتملثيحءهعيقوت
هيلعنيعقوملاةكرحلمئالمريغًاديق

ًابسكمىرحألابناكلبقييضتيأءاسنرفلةبسنلابلكسبملرمألانأمقاولاو

نأثبلتملكلذلوءديقكةيقافتالاهذهبترعشدقفارتلكنإاًمأ.ةيجراخلااهتسايسل

نمةيسيئرلاةديفتسملاليوطلاىدملاىلعتيقبو«ةرركتمًارارم«رارصإباهتقرخ
.ايقيرفإقرشويدنهلاطيحملايفمأجيلخلاةقطنميفءاوسةيسايسلاةبعللاروطت

)٤٤(Rapport du Comité spécial de l'Oman, op. cit., p.27.

.۳۸۹صلوألاءزجلا«قباسعجرم؛ييلضلاليلد.ج)رميرول(٥٤)

V۷



ةثلاثلاةقباسلاناكرشععساتلانرقلايفةيرامعتسالاةورذلادهعنأىرناذكهو

نكيملايناطيربلبقف.ةيرحبلاجيلخلاقرطىلعةلماكةرطيسلخيراتلااهلجسييتلا
عباسلاورشعسداسلانانرقلا)‹؛نويلاغتربلاونويسابعلاالإكلذىلإلصوتدق

۲سشع

دمتفيكءهلودوجيلخلاهايمىلعةنميهلابٍفتكتمليتلاءايناطيربتفرعدقو
هعاعشإلنكميناكًاينامُعًاراهدزاةقحالمايقيرفإلةيقرشلاةهجاولاىتحاهحلاصم

ًاميسقتةيقيرفإلا-ةينامُعلاةلودلاميسقتىلعاهلمعبتنمضوءاهحلاصمقلقينأ

.ةمئاقىربكلانامعةلودلكلذدعبنمموقتالأايئاهن

.۷ص«لوألاءزجلا«قياسعجرمايناطيب(ب.ج)يليک(٤٦٤)



عباسلالصفلا

(۱۸۷۱ء۱۸۱۹(يديعسوسلاسيقنينازعماملاةروث

.«اهسوفنمجاهت,بوعشلامسجةمجاهملبق»

ايرتلا؛كريلكولراريج

رابجنزلاصفنادهبنامغ

ناکءةقطنملايفهتيوقتواهدوجوتيبثتىلعرهستايناطيربتناكنيحيف
اهنأبرطاخهدوارينأ؛كاذتقودحألنكيملتاقاقشناوتاّرهزاتجينامُعخيرات

ةحادفمغرءىلعألايضابإلالثملاناكدقف.هلقباسالضوهنلاهناكمكرتتس

هنإثيحب.ىضمتقويأيفهنمةيويحرثكأ«يسايسلاسالفإلاويداصتقالادوكرلا

ىلعنحمنمهتفرعاملکلالختظفاحنامُعنإلاقينأةغلابملاليبقنمسيل

تعرشامدنعف.يضابإلاجذومنلاهنعربعييذلاليدبلالضفبةمَأكاهماوق
تفرع«جذومنلااذهثعبيفةممصملاوةمرتحملاتايصخشلانمةريغصةعامج

نييناطيربلابءادتبانيبقارملالكهتعستأجافًاعطاسًاحاجنةيضابإلاةمامإلا

مُثتوقعذنمنامُعرخنت.تناكيتلاةميدقلاتافآلالكتعجارتدقو.مهسفنأ
حورءةيلبقلاتاعارصلا:عيمجلانممرتحممامإلةداعتسملاةطلسلامامأتوطنا

يضابإلاراطإلااهيلإلمحتافآاهلكو«يجراخلالّلستلاءةيرئاشعلاوةيبصعلا

.ةديكأوةعيرسةجلاعمداعتسملا

ذخأورظنلاتتفلاهتلتيتلاةيداصتقالاةقالطنالاوماظنللةداعإلاهذه

اوضفردقاوناكةراضحرداصمءىرحألابنوحمليوأ؛نوفشتكينويناطيربلا

‹مهحلاصمومهباجعإنیباوذحخأدقو؛مهددرتسکعنادقو.اهدنعفقوتلاًامئاد

۰۹



هيلعفوتيذلاوهيسايسلاطخلااذهنإفكلذعمو.يسايسلامهطخىلع

نيحلاكلذنمهيلعَمكځحيذلايسايسلانامُعریصم؛فاطملاهياهنيف

ىمسرلافارتعالاةبقعبةلقتسمةمامإليقيقحعاعشإلکمدطصينُأبءادعاصن

.يناطيربلا

لوألامسقلا
ةيناطيريلاةسايسللةديدجلاتاروطتلا

نأبجيءلضفأةروصبةمامإلاهلثمتامباعيتسالويفلوخدلالبق

تلجسدقف.رابجنزلاصفنادعبجيلخلانادلبونامُعرّوطتيفرظنلاولَمأتلاديعن

سالفإلاىلإدالبلاداقيذلايخيراتلارادحنالانمًاروطةبسنلابةرتفلاهذه

عْفَدهاجتايفنكلورّوطتكديكأتلابكانهناكدقل.يونعملاويداصتقالاويسايسلا
تناکو.يناطيربلارامعتسالاحانجتحت«رثکافرٹکآطارخناللجيلخلاةقطنملك

بورضيهوىلإةيقربوةيديربطوطخلاحخدإطارخنالااذهرهاظممهأ

ةوقلاديطوتيفًاحجانًارودتبعلاهنكلورصعلاكلذفزُعيفةيجولونكتمّدقت
باطقأنمًايسيئرًابطقءاهرادحنايفىتحءنامعتداعاذكهو.ةيناطيربلا

.رخآيخيراتءبعكاهلمحتتنأاهيلعبتكوءةيناطيربلاةيجيتارتسالا

ةيسايسلانيتطخلايفةّماهتارييغتماع؛تثدحءكلذلةيزاومةروصب

ةموكحنمموسرمبءةميدقلاةيقرشلادنهلاةكرشتلحدقف.دنهلايفةيرادإلاو

ايلعلاةطلسلاتحبصأنيحلاكلذذنمو.ةميدقلاةرادإلا«(١١۱۸ماعل)دنهلا

ءارزولاسلجمىفًاوضعناكيذلادنهلانوؤشلةلودلاريزويدينيبةرادإلل

هتمهميفريزولااذهدعاسدقو.ءدنهلايفكلملابئان»بقللمحييناطيربلا

اذهيفنيدعاقتم؛نييسايسنيلوؤسمهؤاضعأناكدنهلابٌصاخءارزوسلجم
.)دلبلا

يفنيلماعلانييركسعلاونييسايسلانيلوؤسملانيبتالقنتتثدحكلذكو

.۷١۱صس)ج.ر)؛ندنال)۱(
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ليثمتلاةبترمىلإطقسميفيناطيربلاليثمتلاعفرماعيفو.جيلخلاةقطنم

هتماقإنکلو؛طقسميفًايسايسًاميقم(Benزار)يلجنبطباضلايمسو.رابجنزيف
وهقبيمليذلا(Gءrant)تناريجرجيملاهلحملحولجألاةريصقتناك

وربسيدتربريهرجيملاهفلخ١٣۱۸ماعيفو.ةدحاوةنسالإهتفيظويف«هسفن

)Herbert Desbrew)ىلليبسيوللينولوكلايمسنيحيف)Lewis Pelly)ًاميقم

يناطيربلابناجلايفتارّوطتلاهذهتنلعأدقو.رهشوبيفجيلخللًاماعًايسايس

.نامُعخيراتاميسالوجيلخلاخيراتيفًامساحًافطعنم

.٦۱۸۵)دیعسنبيشيوثء١

ءاهمهأ؛تافصلانمًاددععمجييوقدئاقىلإجاتحتةجرحلاةرتفلاهذهتناك

نمحضاوفقومايناثوءاملعلامعدوهلوحينطولافافتلالاءالوأ

.ایناطیرب

طرشلايبلينأعيطتسينكيملهنإفىاملعلامعدبنكيملينيوثنأامبو

ًايداماهيلعدمتعيهماظنناكوايناطيربعمةقيثوتالصهلتناكهنأامبو.لوألا

ودبيينامغلاعقاولاناك.يناثلاطرشلاةيبلتكلذكعيطتسينكيملهنإفًايسايسو

.مساحقزأميف«ىضمتقويأنمرثكأ

.نامُعورابجنزنيبلاصفنالاوهةيقيقحلاةينطولاةمزألاببسنأهيفكشالام

‹يعامتجالاويداصتقالاعضولاىلعةيروفةرشابمجئاتنهلتناكلاصفنالااذهف

كلذيف‹نيينامُغللينعيرابجنزلاصفتاناكدقلف.هسفنةنطلسلاماظنتشم

ةياهنيفناكو.لبقتسملاوخيراتلاوداصتقاللوةليبقللوةرسأللًايفشعتًاميسقت«تقولا
دعب؛لخدنامُعخيراتنأبلوقلانكمياذكهو.«نطولا»لوةلودللًاقيزمتفاطملا
.رمتسمرادحناروطءيقيرفإلامسقلالاصفنا

ىلإراجتلالقتناميسقتلارثأىلعهنأ«يداصتقالاديعصلاىلعءالجرثكألارمألاو

.۱۷۳صعملا(۲)
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يتلالاومألاسوؤرنامتترداغامك.ًاراهدزارثكأناكيذلايقيرفإلامسقلا
كلذنميراجتلاويعارزلاناعاطقلاىناعو.ينطولاداصتقالاتشمنأدقتناك

.ةيوقةبرضينامُملاداصتقالاىقلتاذكهوءةيساقةاناعم

رثكأتامزألاتحبصأوءاهسفنةيعامتجالاةينبلاتبرُصًاضيأكلذارجنمو

نرقلاعلطمذنم«تذحخأةيقيقحةثراكةبتعىلعهسفنعمتجملادجوو.ةّدح

.نرقنمرثكأتمادةيواسأمًاداعبأءةيناطيربلاراودألاببسبو‹نيرشملا

ةرسألااعرفلصفنانإامهنأكلذ.اهسفنيديعسوبلاةرسأةمزألاهذهرّقوتملو

لحلحالسلاىلإةعبرألاةوخإلااجلىتح«ضعبنعامهضعب«يقيرفإلاويبرعلا
عورفلاهتداقماعهبشًادرمتدجامدّيسلاهجاو؛يقيرفإلامسقلايفف.مهتافالخ

لخدكلذنعالضفو.رابجنزلاصفتارارقتضفريتلاثرحلاةليبقلةيقيرفإلا

نأبزیلکنإللدجامناددقو.هعمعازنيفءاسنرفنمًاموعدم«دجاموخأ«شغرب

‹يكرتدّيسلاضفر«ينامُعلامسقلايفو.نيتضافتنالانيتاهلدحعضونمنكمت
ةلواحميفوماعهيخأىلعراثوميسقتلارارق«هرودب‹ينيوثناطلسلاوخأ

انه.طقسمةطلسنعاهمكحيناكيتلاراحصةقطنملصفيكرتلواحءةسئاي

ًايكرتينيوثرسأدعباميفو.ةلواحملاهذهقحسىلعناطلسلازيلكنإلادعاسًاضيأ

هتمزلأةطورشمةيرحىلعيكرتلصحثيح١١۸٠ماعىتح(نجسلاهعدوأو
.تمصلا

-ةيضابإلاةكرحلليديلقتلازكرملا-قاتسرلاةنيدممكاح«نازعنبسيققلطأو

یمتنیسیقناک.ينيوثةطلسلرخآًايدحتلالقتسالانمعونبعّنمتتتناكيتلاو

يأءةيضابإلاةكرحلاتالاجردحأناكهنكلويديعسوبلاةرسأليناثلاعرفلاىلإ
قطانمناكسمارتحابكلذكوءاملعلامارتحابعمتيناكامك«يمامإلاماظنللًاريصن
.ةيلخادلانامُغ

ىلعءًأاضيأيهةنطابلاةقطنمنم‹لعسلآةليبقتراثكلذلةيزاومةروصبو

.۷۳۳صيناثلاءزجلا؛قباسعجرم؛ييلضلاليلد؛(ج.ج)رميرول(۳)
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يفلتقًاسيقنكلو.هتطلستحتةقطنملاعضوسيقنمتبلطوءطقسممكح
هيفهمصخلتقامكءةقطنملاكلتمكاح«لالهةكرعم

رخآحتمامأهسفندجوىتحعازنلااذهلًادحعضيينيوثناطلسلاداكامو

ةيلبقةعيبطنمءايهيدب«؛نكتملتارتوتلاهذهلكنأكلذ.ةرملاهذهةروطخرثكأ

يذلاينيوثمصخ«نازعزربدقف.ةماعةينطووةيسايسداعبأتاذتناكلب

؛اميمصتوةوقرثكأةيصخشك«سيقءهييأةافودعبقاتسرلامکاححبصأدقناک

.يخيراتلاليدبلالثمتةيصخشك

يفو.ركذتجئاتننودنيتنستمادةحلسمتاعازنةدعتارمنافرطلالخدو

«قاتسرلاةنيدمةمجاهملبهأَتيينيوثناطلسلاناكذإوءعازنلابلقثملارجلااذه

تاوق«يميربلالتحتهتاوقتناكيذلايدوعسلايركسعلادئاقلا؛يريدسلالسرأ

هسفنحارتقابهحماطماهّوممنامتلخددقناكو؛قلطمنبزيزعلادبعاهدوقي

نيفرطلانيبًاطيسو

ةينامُملانوؤشلايفديدجنمةصرفلاهذهزهتنينأنمةيشخو

قلطمفادهأنمرّيغيملعجارتلااذهنكلو.هعورشمنعينيوثناطلسلاىلخت
.يلعوبلآوةبيهووبلآيتليبق«هئافلحباهيفيقتليلةيقرشلاةقطنملاوحنهجوتيذلا

تاراغءةيباّهولاتاوقلانمنيتموعدمءناتليبقلاناتاهتّنشسماعيفو

‹رميروللوقيامكدرويامىلعوةقطنملايفناطلسلاتاوقىلعةحساكوةفينع

هجوف«لححدتلاايناطيربتررقكلذدنع.روصةنيدمنكستيتلاةيدنهلاةيّلقَألاىلع

هنمًابلاطريمألاىلإًاريذحت«؛جيلخلايفيسايسلاميقملايلليبلينولوكلا

.”ةلصاحلارارضألانعًاضيوعتوةيطختاراذتعا

ةطلسلانمةقفاومب«ىعدتسادقفنمدريأقلتيملهنأامبو

يفمامدلاوفيطقلايءانيمٌدضتايلمعبمايقلاباهرمأوةيرحبتادحوءةيناطيربلا

.١۱۸صيناثلاءزجلاعمم‹(هللادبع)يملاسلا(٤)

.۱۸۸صعمرملا)٥(

.۷۳۷ص«يناثلاءزجلاباس(جج)رمیرولظن)۱(
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.نامُغيفةيقرشلاةقطنملايفءافلحمجاهتىرخأةيناطيربةوقتناكنيح

هللادبعيبامولاريمألانم١١۱۸(رياريف)طابش٠يف«يلليبىّقلتءاريخأو
نعريمأعانتمابدّهعتةلاسرلصيفهيبألًافلخمكحلاىلوتدقناكيذلا

عفدتتمادامءنامُغلئابقةّصاخوايناطيربعمةفلاحتملاةيبرعلالئابقلاةمجاهم

اذهعفدىلعرهسلا‹لباقملابءايناطيربتدّهعتدقوءاهيلعةضورفملاةاكزلا

.قافتالااذهذيفنتلنماضلاكلذبتحبصأوغلبملا

دوعتنأايناطيربتعاطتسا«ديدجلاعازنلااذهةبسانمبو‹يلليبلينولوكلالضفبو

اهتالحخدتتحبصأ؛كلذنمًاقالطناو.ةقطنملاىفاهحلاصلطاقنليجستىلإ
هذهتحبصألبال.جيلخلايفةعزانتملافارطألانمةلوبقمهبشوةيدايتعا
نكيملأ.ةقطنملايفنييسايسلانزاوتلاوةلداعملانمءزجاهنأكةفولأمةسرامملا

لّتمملايهايناطيربنأًانمضينعيهسفن«يلليبلينولوكلاىلعصن

؟جيلخلايفنامليمسرلا

ةمجانلالئاسملانييبامولاعجارتنمهرودبديفتسينأينيوثناطلسلالواح
نبحلاصعمجف.نويباهولااهلتحيناكيتلا«يميربلاةلأسماميسالومهدوجونع

يباهمولاذوفنلاضراعتيتلالئابقلانمًاددعيوقلاناطلسلافيلحءيثراحلايلع

ةهجاوملناطلسلاٌدعأ؛كلذلةيزاومةروصبو.ةينطوةدحوراطإيفينيوثمعدل

يكرتديسلانأًاضيأركذلابريدجو.ملاسهنباىلإاهتدايقبدهعةحلسمةوقهموصخ

.هتدعاسملبههيخأعمحلاصتيذلا

نويباهولاكاحدقلف.رّتعتلاوطابحإلاعباطلمحتنأينيوثةنطلسلرّدُقهنأالإ
ةنيدملًامكاحدهعلاكلذيفناكيذلاملاسنبااهيفاوكرشأةرماؤم

ءانثأهابألتقيلهسفنبءاج«؛نييباولاًدضهيبأشيجملاسدوقينأنمًالدبو.راحص
)۸(

همون

.۷۳۸صعمرملا)۷(

.۷٩صاسعمرلامج)مساق:ًاضيأعجار؛۷۳۹ص(۸)
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يفهلزعلًايفاكًاببسمكحلاىلإملاسلوصوبتحمسيتلابألالتقةميرجتناك

‹نييبامولاةفيلحةيرفاغلالئابقلابناجنممعدملاسنكلو.هطوقسىتحطقسميفهرصق

.مهخيراتيفةرارماهرثكأووهزتارتفلالأنمةرتفنيتنسلاوطنوينامملاشاعو

.نامُعىلعًاناطلسملاسبفارتعالاضفرىلعةيادبيءايناطيربفقومماق

نعيلختلاملاسىلإبلطيلطقسمىلإلوقيامكءيلليبلينولوكلاءاجو
رداغ«كلذرثأىلعو.(رمألاوأ)اذهملاسضفرينأًادجيهيدبو.مكحلا

يذلاليدبلامسا؛فسألاعمء؛يملاسلاانلركذيالو.هتبيخًانلعمطقسميلليب

دقلفهللیدبنعثحبتتناکوملاسةطلسبدعبتفرتعادقنكتملايناطیرب

دضكرحتيأبمايقلامدعىلعهتمغرأو«؛يكرتدّيسلاةلواحمهجويفمزحبتفقو
ملاسيّلوتنعًاقحةيضارنكتملولةوسقلاهذهاذامل.دنهلاىلإهتفنلبملاس
ءفقودقيكرتنوكىلإدوعيرمألااذهلديحولايقيقحلاريسفتلانإ؟مكحلا

ىتح؛لضانهنأو١١۱۸ماعنامُعنعرابجنزلصفبيزيلكنإلارارقلاًدضقباس

دييأتيفطقبغرتملايناطيربنإفكلذلو.ديحوتلاةداعإلجأنم«نيحلاكلذ

.دئاقلااذههمُعزتيدرمت

ملًالعفو.ةيناطيربلاتاطلسلافارتعاىلعلوصحلاوهملاسلمهلوأناك
اذهلةّدشبًاضراعُمناكيذلايلليبف:يسايسلادهشملاىلعليدعتًارطنأثبلي
هبيمسرلافارتعالاملاسلمدقوطقسمىلإةيمسرةرايزبماق«يضاملايففارتعالا

."طقسميفةيناطيربةيلصنقتحتفماعذنمو.نامُعىلعًاناطلس

بناجنمتقْلُعرابجنزاهعفدتيتلاةدعاسملانأاميو«ىرخأةهجنمو

.١۱۹صيناثلاءزجلاباسمس‹(دیمحنبهللادبع)يملاسلا)۹(

.١٤۷ص«يناثلاءزجلاقاسعمص(ج.ج)رميرول(١۱)
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اهتفصب؛دجامنمتبلطايناطيربنإفمكحلاىلإملاسلوصودعبدجامناطلسلا

‹رميروللوقيامك«بيترتلااذهايناطيربدقو.اهعفدفانعتسا«طيسو»ك

.ةرشابمتالاصتانيفرطلانيبيرجتالك

يناثلامسقلا

(۱۸۷۱ء۱۸۱۹)سیفنبنازعةروث

ةيضابإلاةضهنلا.١
ملاسلوصونأالإ؛تلمتكادقةروثلاعشإلةبولطملاطورشلالكتناك

دعيملًادحغلبوماعلاعضولاروهدتدقف.رثكأرومألابلّجعمكحلاىلإ

نمنكيملو.يقيقحضوهنىلعحتفنتةروثىوسرخآجرخمهعمنامل

وه‹نيمامإالةبسنلابفحزلانأًاملع.ةمامإلاحوريفالإدالبللصالخ

.ةيضابإلاةضهنلاوحنىلوأةوطخ

ةضهنلاخيرأتًادجبعصلانمهّنِإنوسنكلولوقيددصلااذهبو

اذهو.اهسفنةمامإلاوهلفأيذلافطقتلفأدقنكتمليتلاةيضابإللةثيدحلا

تبقاعتيتلاتامامإلاىتحو.هرمأيفمهسفنأنوطلاغيالنويضابإلاءاملعلاناكام

ىلعألالثمللءافولالكةيفو-هيأريف-نكتملءةريخألانورقلالالخ

عبرأ؛نييضابإلاءاملعلانمةعومجمبناجىلإءةضهنلاةكرحسأرىلعناك

ميلسنبدمحمملاعلاو«يليلخلانافلخنبديعسليلجلاملاعلا:ةيسيئرتايصخش
نويمامإلاناكوءلبقملامامإلاسيقنبنازعو‹يثراحلايلعنبحلاصوءيبراغلا

.قالزناوأفارحنالكنمةنّصحموةيوقةمامإةماقإىلعنيمحصم

نمطقسمىلعموجهلابمهتطخاوذّفن(ربمتبس)لوليأرهشيفو

.٤٤٥٤۷صعملا(١)

Wilkinson (J.C.), The Imamate Tradition of Oman, Cambridge University Press, 1987, (\V)

p.230.
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ءهقيرطيف«ىلوتساوقاتسرلانمًاجراخةمصاعلاوحنسيقنبنازعمّدَقتف؛نيتهج
طقسمبرقايقتلينأيثراحلاونازعيشيجىلعناكو.ةيلحاسلااكربةنيدمىلع

هلاوكرتوموجهلااذهلبقملاسٌناطلسلاُءاملعلالهمأدقو.يئاهنلاموجهلالبق

يفواذهضفريزيلكنإلامعدلانمدكأتملاًاملاسنكلو.ةبوتلاةصرف

نيرشتةيادبيفوطقسملةمخاتملا؛حرطمىلعنازعىلوتسا(ربمتبس)لوليأ٩
ملاسعاطتسا«(ربوتكأ)لوألانيرشت١٠يفو.ةمصاعلاتطقس(ربوتكأ)لوألا

بتكُيملو«؛سابعردنبىلإىضمويناطيرببكرمىلعةرداغملا‹نييمامإلاةقفاومب
ةیناثنامُغیرینأهل

مهتاوقنيمدختسمملاسماظنذاقنإ؛لاتقلاةيادبيفءاولواحدقزيلكنإلاناكو

بيخملاسماظنلعيرسلارايهنالانأالإ.طقسموحننازعتاوقمّدَقَتعنملةيرحبلا
.عقاولارمألالوبقوميلستلاىوسمهمامأدعيملومهلمأ

طوقسناكو.همايقىلعةنسنيعستنمرثكأدعبءةنطلسلاماظنراهنااذكهو

ىلإرقتفمماظنءةيديلقتةيعرشوأةيقادصمًامويكلميملماظنطوقسينعيملاس
تناكيذلاتقولايفدالبلاةدايقنعماتلاهزجعىوستبثيمل.يبعشمعدلک

.اهرسأبةقطنملاتّمعةريبكةيداصتقا-ةيجيتارتسا ةيسايستارّيغتمهيفرهظت
:ًالئاقندنالبتكيددصلااذهبو

دكأتينأدبال,ةيخيراتلاةرتفلاهذهثادحأيفثحبينمنإ»
يذلاطّبختلابابسأنيعاواونوكيملةرسألاهذهماكحنأنم
تارييغتلاويناطيربلالُخدتلاكثادحأةمثف.هيفنوقرغي

يأةرطيسنعجرختيدنهلاطيحملايفةيحالملاوةيداصتقالا
.°””رايهتاللةيسيئرلابابسألابابسألاهذهتناكامبرلومكاح

ءزجلا«قباسعم(ديمحنبهّللادبع)يملاسلاكلذكصعم«(ج.ر)ندنال(١۱)
.۱۹۷-١۱۹صيناثلا

نبهللادبع)يملاسلا:كلذكرظنأ-٢٤۷ص«يناثلاءزجلاععس(ج.ج)رميرول(٤٠)

.۱۹۸صيناثلاءزجلا«قباسعمر‹(ديمح

.۲۱۳صیاسعرس(ج.ر)ندنال(١٠)
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يفتناكةمزأللةيسيئرلابابسألانكلو.ةحصنمولخيالاذهندناليأرنإ

اذهىفنەسنکلومدقيو.طقفجراخلايفسيلواهسفننامُعلخاديفرخآناکم

:لوقيثيح«عقاولاىلإبرقأانلودبترظنةهجوددصلا

جراختابّلقتلاهذهلثمنأًادّيجاومهفدقنوينامُعلاناك»

اذإامةفرعمىلعروديلؤاستلاناكو.ديعبّدحىلإمهترطيس
اوناكاذإاموأحلاصملاةيامحلمهدهجنولذبيساوناك

ولوىتحءةديازتملامهاياعرونييناطيربلابلاطممامأنوفعضيس
.`”مهبعشبءعقاولايفءَرضتبلاطملاهذهتناك

:يليامكهيلعقلعيندنالنإف؛نيِيمامإلاراصتنابقّلعتياميفامأ

ىلإءالوأهبابسأيفدوعي١١۱۸ةنسنيظفاحملاراصتنانإ»
ةصلخملاةماعزلاىلإو.مهجمانربلنيينامُعلانمريبكمسقدييأت
ءامعزلاضعبدوجوىلإءايناث؛ةظفاحملاةينيدلاةقبطلل

ناميإىلإءاثلاث؛نيظفاحملاركسعميفسيقةليبقنمنييعرشلا
ءاعبارةنسدعبنيظفاحملاةيضقبنييلبقلاءامعزلا

ماكحلافوفصيفديازتملاككفتلاوفعضلاىلإءاريخأو

.اشهدمًاطابضناءةيلبقلااهتابكرمنممغرلاىلع«ترهظأراوثلاتاوقنأىقبي

ناكسلانيبةيحضوأررضيأببسيملطقسموحرطمىلعريخألااهموجهف
هباطخيف«ىطعأسيقنبنازعنأيملاسلاركذيو.ةيدنهلاتايلقألاوأ

لاومأاوسمينأنممهعنمودونجللةدّدشمرماوأ‹يئاهنلاموجهلالبقشيجلامام

رصقيفهنودجياملكةرداصمبلباقملايفمهلحمسهنكلو.مهكالمأوناكسلا

.'”ناطلسلا

قروثلانالعإلبقاهمامإةرملاهذهبختنتملةيضابإلاةكرحلانأركذلابريدجو

Wilkinson (J.C.), The Imamate Tradition of Oman, op. cit., p.235. (١۱(

.٢٠٦۲ص(ج.ر)ندنال(۱۷)

.١۱۹ص؛يناثلاءزجلا«قباسعرعم(ديمحنبهللادبع)يملاسلا
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نمفلؤمماعسلجمىلعناكو.يئانثتسالكشبفرعلاةفلاخمرصنلادعبلب

يفءىلوألاةرمللعمتجينأءاهومعدنيذلالئابقلاءاسؤروةروثلاةداقوءاملعلا

مّدقو.يليلخلانافلخنبديعسزرابلاملاعلاسلجملااذهسأرتدقو.طقسم

نبنازع‹يثراحلايلعنبحلاصنممعدب«نييضابإلاديلقتلاوروتسدلابجومب
.مامإلابصنملحّشرمكسيق

طورشلالكتعمتجااذكهوعامجإلابحيشرتلااذهىلعءاملعلاقفاودقو

نمةيصخشلاهتافصنعًالضفناكمامإلانأًاملع.باختنالاةيعرشلةبولطملا

.يديعسوبلاةرسأهوجو

ًايسايسًاريهظ(باختنالاكلذعم)تذخأةضهنلاةدايقف»

ةفالخلابةبلاطملاعيطتسيناكيذلاسيقعرفعماهفلاحتب
ةداعتسابةبلاطملاعيطتسيامكديعسنبدمحأةمامإلةيعرشلا
.”.قاتسرلاوراحصثارت

مامإلا»ةعيبتناكنازعةعيبنكلو.ةعيبلاءاملعلانلعأةيديلقتلامسارمللًاعبتو

روتسدلابسحءهعسويفنكيملًاملاعنكيملاذإمامإلانأل؟اذامل.«فيعضلا

مزلدقلفاذكهو.«يوقلامامإلا»ةعيبيأىارشلاةعيبىلعلصحينأ

ء؛ىروشلاسلجمىلإعوجرلانييضابإلاديلقتلاوروتسدلابجومبنازعمامإلا
ىلإءةّقدلاهجوىلعنيشتهتعيبتناكوناكرارقيأذاختالبقسلجملا
:دعاوقلاهذه

يضقتالوًامكحذَّقنتالوةياردقعتالأطرشىلعكانعيابدقل»
.”مهتروشمونيملسملاياربالإءارمأ

نمللقتالءةعيبلاهذهطورشنأىلإريشننأمهملانمفرسمانمنکیامهمو

ىلإعوجرلانأل.هتاذةمامإلاماظنزّرعتامكزرعت«سكعلاىلعلب.مامإلاعقوم

ةلمجو.عامجأإلاًادبمقيبطتلومكحلايفةكراشمللةيساسأةنامضىروشلاسلجم

Wilkinson (J.C.), The Jڵmamate Tradition of Oman, op. cit., p. 231. (۱۹)

.لوألالصفلانميناثلامسقلايفةعيبلللماكلاصنلاعجار(٠۲)
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هحنمتيتلايهوينامُلايطارقميدلاديلقتلااهيلعموقييتلايههذهةسرامملا

.هتميف

هموكحلاليكشت.٢

ةعيبطيفلبءطقفدئاقلاصخشيفًارييغتمكحلاىلإنازعلوصولّتميمل

ماظنءاغلإبةماهةلحرمديدجلامامإلايلوتلجسدقفًاضيأهسسأوهسفنمكحلا

.ينامُعلاخيراتلاىرجملحيحصتلاهبشياماضيألّتمناكهنكلوءاهتفاقثوةثارولا

دقعةداعإياملعللةبسنلابءاضيأينعتيضابإلاخيراتلاعمةلصلادقعةداعإتناكو

.ماسجلاهتايذحتو«لبقتسملاعمةلصلا

ةيذيفنتلاوةيراشتسالاةطلسلاتناكوءةروثلاةداقنمًافلؤمىروشلاسلجمناك
دئاقوةموكحلاسيئرمامإلابناجىلإناكو.سلجملااذهىفةزكرمايلعلا

ةيصخشىلوألا.ةيخيراتتايصخشثالثءلاملاتيبنعلوؤسملاوشيجلا

يعيرشتلااهعجرمواهمظنموةروشلادشرمناکيذلايليلخلانافلحخنبديیعس

همايقنعًالضفةروثلاابأوايلعلاةيقالخألاةطلسلالبءةاضقلاسيئروينوناقلاو

.طقسمةمصاعلامكاحبصنمب

ةمامإلةلثاممةمام]ءانبىلإهبابشذنمىعسيءهفالسأرارغىلع‹يليلخلاناك

اذهحلاصو«ثرحلاةليبقدئاق«؛ثرحلايلعنبحلاصبةيناثلاةيصخشلاتلثمت

ةموكحيفًاوضعناك.اهتيادبذنمةروثلايفطرخنادقو«يليلخلاخيشلاذيمالتنم
.ًايبسنًادودحمناكىسايسلارارقلاىلعهريثأتنكلو«نازع

ةليبقىفذفانوضعوهويبراغلاميلسنبدمحمملاعلافةثلاثلاةيصخشلاامأ

.ةنطابلالحاسىلعةميقملادعسلآ

«سيقنبميهاربإکةموكحلايفاهبناهتسيالراودأءالؤهىوسنيرخآلناك
رمألانكلو‹يديعسوبلادیعسنبلالهوةزرابةيركسعةيصخشوهومامإلاقيقش
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ةلودلليضابإلالثملاناكةعومجملاهذهليساسألاكرحملانأوهمهألا

اهناميإوةليلقلاتايصخشلاهذهلةيقالخألاةوقلالعجاماذهو.ةمامإلا:ةيمالسإلا

.ردانعباطبديدجلاماظنلاعبطياهنماضتو

ةضهنلللحارملاىلإةموكحلاجمانربنم٢

:طاقنعبرألوح‹؛فيسيئرةروصبةماماإلاجمانربروحمم

ديدجنماهعاضخإبةمامإللةضراعملالئابقللةلقتسملاةطلسلاءاغلإءالوأ

نييعتوةيضابإلانيناوقلاقيبطتةداعإوىضوفلاةلاحلعضووءةيزكرملاةطلسلل

عمتجملادیحوتةداعإلجأنمهيويحفادهألاهذهلکتناك.ددجةالووةاضق

.ةضهنلاراطإيف

ذوفنليئاهنّدحعضوويباممولالالتحالانميميربلاةقطنمريرحتءايناث
.نامُعيف

تاقافتالاوتامازتلالاءاغلإىلعلمعلاونييناطيربلاةرطيسلاوذوفنللًّدحعضوءًاٹلاث

ىلعايناطيربنملوصحلاةلواحمكلذكو.ةنطلسلادهعلالخنامُعىلعتضورفيتلا

نوداهتدايسوناملالقتساديكأتةداعإعم«نازعةمامإبفارتعالا

نیتعضاخاتناکنيتللاسابعردنبورداوجيتّيضفةجلاعمورابجنزةداعتساءًاعبار

.ةروثلالبقنامل

يَيضابإمهناوخإىلإًاباتكنامتءاملعلسرأءداتعموهامكوءرخآبناجنم
ٌذحعضول؛مهلوقدحىلع؛كلذومكحلاىلإمهلوصوبهيفمهنوملعيايقيرفإلامش

ةلهجلاةدايسوةيمالسإلانيناوقلاقیبطتمدعوتاسذدمقملاكاهتناوعمقلاةلاحل

ةلاسرلاهذهيفكلذكاومدقو.ةمامإلاةيامحتحتةاواسملاوةلادعلاةداعإلو

ديدجلامهمامإ

‹(دیمحنبهللادبع)يملاسلا:عجارءةصاخلاهتغلوباتكلااذهىوتحملوحليصافتلانم.ديزمل(۲۱)

.آ00صيناثلاءزجلالباسس
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مزاحلاويروفلاذيفنتلا؛يلخادلاديعصلاىلعءةموكحلاهتذختاريبدتلوأناك

يتلاىضوفلاةلاحنازعةموكحتهنأامناعرسذإ.جمانربلااذهنمىلوألاةطقنلل

يٌمشو.ةيضابإلاعئارشلاونيناوقلاتقبطوةريبكلاندملايفامّيسالتالبلادوست

كلذكةموكحلاترّرقو.ةمامإلاةطلسلةضاخلاقطانملاىفددجةالووةاضق

.لاملاتیبنمًاعزجلاومألاهذهتدعو‹قباسلاناطلسلاكالمأولاومأةرداصم

رّرقثيحءرشعسماخلانرقلاىلإدوعتةقباسىلعءانبريبدتلااذهءاملعلاَرقُأدقو

كولملالاومأةرداصم(١٤٤٠-٤١٤٠يدمحيلاباطخلانبرمعمامإلا

.٩"”.ييناهبنلا

نمدودحمريغمعدبعّنمتمامإلانأنممغرلاىلعفءيلبقلاديعصلاىلعامأ

ةيرفاغلالئابقلاةداقضعبنم«يملاسلالوقدحىلعةيوانهلالئابقلا

ضراعايديلقتةمامإللةضراعملاىهوءةريخألاهذهةداقنمرخآلاضعبلانإف

۱.ديدجلامكحلا

سفنقّبطدقو.دّدرتنودةيلبقلاةضراعملاةجلاعمىلإنازعمامإلافرصنإ

عضولءنرقلافصنونينرقلبقءدشرمنبرصانمامإلااهقبطيتلاةمراصلاريبادتلا
ءانثتسابةمامإلاراطإىفنامُعةدحوتقّقحتاذكهو.ةدرمتملاةيلبقلاةطلسللٌدح

.هلمكحةنسلوأيفنازعمامإلاهزجنأفدهلوأكلذناكو.نامُتلحاس
:لوقلابرميرولهيلعقلعياموهو

يفةوقىلعلجرهنأاذهقحاسلانازعحاجنتبثأو»

نمزذنماهتموكحيفنامُعاهفلأتملةميزعلاوقلخلا
۲۳
7

اهترطيسلاهلكدالبلااهعاضخإوهنازعةموكحهتزجنأامَجهأنأندنالريشيو

يلليبلجسيهبناجنم."”نامعيفمكحلالاجرنمليلقللالإٌنستيملاماذهو

.٢٠۲صعملا(٢۲)

ص«يناثلاءزجلاباس(ج.ج)رميرول(٢۲)

.۲۱۹ص(ج.ر)ندنال(٢۲)

٢۲۲



يعاطقإلاماظتلانمالدبيزكرملاماظنلابةموكحلاهذهكسمتنأددصلااذهب

.°"””بجعلاىلإوعديرمأككفملا

ًاقفوف:لوألافدهلااذهقيقحتيفمامإلاقيقش«سيقنبميهاربإمهسأدقو

ناكىتلاةيرفاغلالئابقلاىلعتالمحةدعبماقءةمامإلااهتمسرىتلافادهألل

.۲٩)نالعجةّمطنميفيلعوبلآةليبقعضخأمث؛يكرزأةمطنميفيربجلااهدوقي

.يضابإلاجمانربلالامكتسامامأقيرطلاحتف؛نيحلاكلذذنمو

يميربلاةحاوةيضق.٤

نميناعتةليبقلاهذهتناك."”ةيباّموللميعنلاةليبقينبترثأىلعذوفنلااذهدطوتو

كلذنمصالخللاهلةصرفنازعمامإلاباختنالکشو‹؛يبامهولالالتحالا

نلعأفدرطلنازعةدعاسملعنبدمحماهدئاقبلطاذكهو.لالتحالا

.°"^مهيلعبرحلاةوعدلاهذهىوسرظتنينكيمليذلامامإلا

ترځيوقموجهنمماياةعبرأدعبو(رياني)يناثلانوناك١٠يفو
ةروصبيبامولاذوفنلاراثأةلازإلريبادتنازعذختاءروفلاىلعو.لالتحالانميميربلا

ةالووةاضقاهليُعوةقطنملاهذهىلعةضورفملانيناوقلاتيفلأف.ةلماك

نويبامولااهرداصيتلالاومألادربروفلاىلعمامإلاماقامك.ناكسلانم
.نييلصألااهباحصأل

.لدعلاةوقلاىلإعمجيًادئاقهسفنضرفبهحلاصلًاطاقننازعلجسءىرخأةرمو

هباستکايفمهسأيميربلانمنييباّمولادرطيفمامإلاحاجننأيليكظحاليو

نوهجاويماوعأةدعلاولظنيذلانييلحملانينطاوملاىدللوبقلاوةقشلا

.٠۷٠صيناثلاءزجلا؛قباسعجرم؛عيلضلارايئاطيب.ج)يليك:رظنأ(٢۲)
.۲۲۱۲۱۲صص‹يناثلاءزجلاعمم(ديمحنبهللادبع)يملاسلا)٦۲(

.رشاعلالصفلاوعيارلالصفلانمثلاثلامسقلاعجار(۲۷)

.۲۰۸ص«يناثلاءزجلاعم(ديمحنبهللادبع)يملاسلا(٢۲)

۳



.("”مهناودعنممئادلافوخلاونييباهولافلص

:ةيخيراتتاحاجنةسمخءاهدهعنمىلوألاةنسلاذنمةمامإلاتزرحأاذكهو

رارقتسالاومالسلاقيقحتءةيلبقلاةوقلاءاغلإعمتجملاديحوتةداعإ

لجستصوصخلااذهبو.ةمامإلاماظنةداعإًاريخأو«يميربلاريرحت

:ةيلاتلاتاظحالملاةيناطيربلاريراقتلا

ىلإنامُغيفةمامإلاذوفنلصوء۹٦۱۸ماعفيرخيف»
تدتمادقف.اهخيراتلکيفنامُغهتدهشمکحیوقأناکو.هتورذ

ءاهجراخواهلخادءاهلكدالبلاتلمشىتحنازعمامإلاةطلس

مامإللقحيلمعوهو(...).ةيلبقلااهقطانموةيلحاسلااهقطانم
رخفينأنازع

ناکو«نامُعلحاس»ةقطنمب‹يميربلانمةرفظملاهتدوعىدلمامإلارمدقو

ءالوأةكرتشملاحلاصملاوةيخيراتلاطباورلابريكذتلا:جودزمفدهةرايزلاهذهل

ٌدضلدابتمعافدةيقافتانازعمامإلاعفوالعفو.ًايناثاهيفيباكولاذوفنلاشيمهتو

وبايفسايينبلئابقسيئرلوألاةفيلخنبديازعمنييباقولا

ةيجراخلاتاقالعلا:ايناطيربوةمامإلا.٠

ماظنديطوتةداعإوةيلبقلاةيضقلامسحىلعهيفلمعيمامإلاناكيذلاتقولايف

‹ةيجراخلاةسايسلانوؤشةجلاعم؛كلذلةيزاومةروصبرشابلخادلايفةمامإلا

:يليامكنازعةمامإنمةيرامعتسالا

تاطلسلارمألاةيادبمكحلاىلعنازعُءاليتساطخسأ»

لتاقهُّفلَسامّبراهطخسأاًممرثكأةيناطيربلا

۷۱اص«يناثلاءزجلا؛قباسعجرم‹عيلضلارایناطیرہ(ب.ج)يلیک)9۲

.٢٤۲۷صععس(ج.ر)ندنال

I.O.R.: R/15/6/36, The «Clyde» Affair, p. 11. (۳۱)

.٥٤٥۷ص«يناثلاءزجلاععصس(ج.ج)رميرول
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عّئمتيًابختنمًامامإناكديدجلامكاحلانأوهايناطيربقلقأامنإف؛لعفلابو

اهركفموقييتلاةيضابإلاةكرحلاىلإيمتنيناكهنأوءةميظعةيبعشوةلماكةيعرشب

ىلعءةمألاوةدايسلاموهفمايناطيربفرعتنألبقيأماعفلألبقاهتدالوذنم

.نطولاوةمألاةدايسولالقتسالا

تاقافتالالكلعجىلإيمريناكينطولاةمامإلاجمانربنأوهكلذنمرثكأو
ءاضيأ‹جمانربلااذهفدهناكو.ةلطابنامُعىلعايناطيرباهتضرفيتلاتادّهعتلاو

ديحوتةداعإوء١٦۱۸ماعنامُعنعرابجنزلصفيذلايناطيربلارارقلاءاغلإ

.ايناطيرببضغلةيقيقحلابابسألايهكلت-نيمسقلا

فرصتةيناطيربلاةموكحلالايحنازعمامإلافرصتدقفرمأنمنكيامهمو
-ةقالعلاةغيصسرديلدنهلاىلإًاينامُعًادفولسرأثيحلودلجر

هذهفدهناك.ةلدابتملاةاواسملاًادبمىلعاهسيسأتةداعإلواحيلوءةيناطيربلا

رتملايناطيربنألءاثبعنكلو«يناطيربلافارتعالاىلعلوصحلاوهيئاهنلاةثعبلا

.ابئاخدفولاداعوةينامُعلاةردابملاهذهىلعةيباجيإةروصب

قنخوةيتفلانازعةمامإقنخلاهدهجتلذبايناطيربنأوهكلذنمرثكألاو
‹ينيوثىقوتملاناطلسلانبا«ينيوثنبرصانطّقْسأامدنعف.هذهءانبلاةداعإةبرجت

دييأتىلإًالثمءايناطيربتعراسءاهيفمكحلاىلعىلوتساورداوجيفمامإلامكاح

ىلإنازعمامإلاردابامدنع‹لباقملابو‹؛يمسرفارتعابهتمعدو٩""”بالقنالااذه

نمطقسميفيناطيربلاميقملاهعنمرداوجةداعتسالةيبرحةنيفسلاسرإ

ةسايسلايحايناطيربهتذختايذلاديحولازيحتملافقوملانكيملكلذنأىقيي

ءانثأنامُععمةعقوملادوقعلاءاغلإبةيسرافلاتاطلسلانويناطيربلاعنقأدقف.مامإلا

طسبنمكلذكمامإلااوعتمو.سابعردنبءانيمريجأتبةصاخةقلعتملاوينيوثمكح
ردنبىلعةرطيسلاةلأسمورداوجةلأسمءناتيضقلاتحبصأو.ءانيملااذهىلعهتطلس

.۲۸۱صعمس(ج.ر)ندنال(۲۳)

صيناثلاءزجلا«قباسعبس(ج.ج)رميرول(٤۳)
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.مامإلاةموكحىلعطغضلابمهلناحمستزيلكنإلاةداقلايديأنيبنيتقرو«سابع

عيطتستايناطيربتناكدقف.ديحولامهحالسانوكتملانيتلأسملانيتاهنأىلع

طاشنةقاعإنعفّقوتتملو.ةراجتلاوداصتقالامامزبءاهاوهىلع«بعلتنأ

ًاضيأ«تعّرذتو.ةيقرشلاايقيرفإودنهلايّقيرطىلعنمةينامُلاةيراجتلابكارملا
ةجحبةيلخادلاةسايسلايفٌسدنتلحرطموطقسميفةيدنهتايلاجدوجوب

.يناطيربلاجاتللةروكذملاتايلقألاةيعبت

ةيباهولايناطيربلافارتعألا.١

لينولوكلالاسرإةيناطيربلادنهلاةموكحترزقء۹(ربوتکأ)لوألانيرشتيف

نازعمامإلاناكءةرتفلاكلتيفو.ةمامإلليلخادلاعضولاسردلطقسمىلإيلليب

اذهةجيتنىلعفّقوتيناكمامإلامكحبيناطيربلافارتعالانأىلعةيناطيربلا

هذهعمةحّلسملاةهجاوملانمًارصتنمنازعمامإلاجرخولهنأيلليببتكو.عازنلا

نمًامزحرثكأًامكحءطقسمميلقإىلعءاهعمطسبيةجردىلإهمكحدطولةليبقلا
9رخآمکحيأ

ةلأسملاوهةمامإلاماظندطوتنعًالضف‹يئاهنلاايناطيربرارقرخيامناك
نييبامولابضغةراثإىلإيدؤينأنكميناكنازعبيمسرلافارتعالاف

)یرةهجنمهموصخمامنازعمکحهيومتىلإوةهجنم‹ایناطیربىلع

.هیفبغرتایناطیربنكتملاموهو

ةيدنهلاةيلقألاعضوةسارديفءةمامإلاةناتمنمهدكأتدعب«يلليبذخأدقو
‹يلليبنكلو.ةيبلستاريثأتنماهيلعةيضابإلانيناوقلاوريبادتللامنيتينألواحيل

اودعناكيذلاطقسميفيناطيربلاميقملاوربسيدسکعىلع

نييمتوأعمقيانمیناعتالتايلقألاهذهنأدجو«هتموكحونازعمامإللًادودل

(٥۳(.7L.O.R.: R/15/6/36, The «Clyde» Affair, p.

.۷٥۷ص«يناثلاءزجلا«نبامععصس.ج)رميرول
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مركلاوةفايضلاتازايتمالكبعّتمتت«؛كلذنمسكمعلاىلعاهنأو.ًايقرعالوًاينيدال

.نييديلقتلانيينامُلا

اهريغوةيدنهلاتايلقألاو.ًادجةميدقةيدنهلا-ةينامُعلاتاقالعلانأعقاولاو

ملو.ةنطلسلاماظنلظيفامكةمامإلاماظنلظيفنمأومالسبنامُعيفتشاع

اهسفنايناطيربتعرزنأذنمالإيدنهلاوينامُعلانيبعشلانيبمهافتلاخانمركعتي

.(اطيسو»اهسفنتضرفوةقطنملايف

ريرحتلابتجّوُتيتلاهتلمحللماكلاحاجنلاءاهيفضرعييلليبىلإةلاسر۹

بعشذقنأف.يميربلاريرحتمتكراعملانممايأةعبرأدعب»

اهباحصأىلإاهورداصدقنويباّقولاناكيتلاكالمألاولاومألا

نآلانمء؛مهنإ.مهريرحتىلعهللانودمحيمهو.نييقيقحلا
والسیفءادعاصف

مارتحابسكدقنازعناكو.فارتعالااذهلًارظتنمىقبيسهنأفاضأو«هتمامإب

هذهمامإللاهلسرأةيباوجةلاسرعم«بتكهنأةجردىلإهباجعإويلليبلينولوكلا

:ورېبسيدىلإةفاجلاةظحالملا

هروصبنازعىلإةلاسرلاهذهميلستمكيلإبلطأنابفّرشتأ»

."”ءكلذمتلعفمكنابيمالعإمثةبذهم

يلليببتكلعفلابو.هدييأتوهتموكحىلإهبلطميدقتبنازعمامإلايلليبدعودقو

ناكوءنازعةموكحبفارتعالاهيفبلطهتاطلسىلإًاريرقت(ليربأ)ناسين١٠يف

:ةيلاتلاطاقنلاىلإريشيبلطلااذه

1.O.R.: R/PS/9/50, Letter from the Imam Azzan to Colonel Pelly, p. 1159. (۳۷)

I.O.R.: R/PS/9/50, Letter from Colonel Pelly to Desbrew, p. 1159. (۳۸)

۲۷



ةداعإءامّبرء؛مزلتسیيفارتعالااذهلٹمنأريتعتلنأبجن»

)...(انتطاسوب:ىرخألاةيجراخلاطقسمتاكلتممورداوج

عفدىلعءاقبإلاوهعباوتوسابعردنبريجأتديدجتكلذكو
.”هرابجنزةدعاسم

عضولاىلعطاقنلاهذهلثملةيباجيإلاتاريثأعلاريدقتناكمبةلوهسلانمو

نىسحتيادبدقناكيعارزلاجاتنإلانأاميساليراجتلاطاشنلاةّصاخو«يداصتقالا

.ةرتفلاكلتلالخًاحضاوًانسحت

ناىلإيلليبريشي۹٦۱۸(ربمفون)يناثلانيرشت٠۲يفخرومرخآريرقتيفو

اهيلعيوطنتيتلاتامازتلالالكنمرحءهتموكحبفارتعالانيحىلإمامإلا

يفاهميقميارلبقتتملةيناطيربلادنهلاةموكحنكلو؛ايناطيربعمتايقافتالا

:يليامهيلعتڌذروجيلخلا

طقسموةيناطيربلاةموكحلانیبةدوقعملاتادهاعملانإ»

نكمييتلاتارييغتلالكنعرظنلافرصبلوعفملاةيراسىقبت

اننأنيحيفةقلعمانتادهاعمربتعننأليحتسملانمو.اهدئاق

قوقحلاىلعانححلأوطقسميفًاميقمًاليكوءرارمتسابءانيقبأ
.°*”تادهاعملاهذهانلاهنمضتىتلاتازايتمالاو

ةَيأةصاخنييضابإلاىدلاهلنكيملنكلو.يرامعتسالاقطنملاةغليهكلت

؟نيطالسىلعتضرفتادّهعتدیدجتنیبختنمةّمئالنکمیفيكهنأكلذ.ةميق

عباطتاذتادّهعتلبقتتةيرحلالجأنملضانتةمامإليختننانکمیفیکو

اهفقومنلعتملنازعةموكحنأنممغرلاىلعو«رمأنمنكيامهمو؟يرامعتسا
.ةيغالوةلطابءايلمعءاهتربتعااهنإفءةينعملاتادهعتلالايحيمسرلا

اهسفنءةيلخادلااهتاحاجنبةيوقلاةمامإلاةموكحتضرف١۱۸۷ماعةيادبيفو

I.O.R.: R/15/6/36, The «Clyde» Affair, pp. 11 et 21. (۳۹)

Ibid., p. 10. (٤٤(

۲۲۸



طابش١٠يفةخّرؤمةلاسريفو.اهنمماعلااهفقومميوقتةداعإوعجارتلاىوس

ًابلاطهتموكحىلإمزحلانمةيفاكةجردبوءيلليبلينولوكلاهجوت«١۱۸۷۰(رياربف)

.*»سيقنبنازعةموكحبًايمسرفارتعاللةيرورضلاتاطلسلالکهحنم

لخادةيماحةشقانماتراثأدقةيمانتملاةمامإلاةوقوةماهلاتارّوطتلاهذهتناك

ةركذمةيناطيربلادنهلاةموكحىلإندنلتاطلستبتكف.ندنليفةيناطيربلاةموكحلا

.نازعةموكحلايححضاويسايسهاجتايفريسلانعاهزجعواهتريحباهيفتفرتعا
:هيلعدهشتاماذهو

فارتعالالاحيفءاههجاونسيتلاتابوعصلاكردناننإ»
نألبقطقسميفةمئاقلا(Dءعقاولارمألاةموكحب

ةسايسلابقلعتياميفةلالجلاةبحاصةموكحتاهجوتحضوتت

حيضوتحاحلإببلطنكلذلجأنموءًالبقتسم«ءاهينبتبجييتلا
:ةيلاتلاطاقنلا

بحاصينأبجيسيقنبنازعبفارتعالانإله(ًالوأ
انتيننعنايببوءطقسملايحةلبقملاانتسايسنعحيرصتب
نكتملاذإوءطقسمةلودعمةمئاقلاتادهاعملالكىلعءاقبإلا
تادهاعملالكىلعءاقبإللةّدعتسمةلالجلاةبحاصةموكح
يتلاكلتيهامملعننأيرورضلانمف,ةقباسلاتادّهعتلاو

.اهؤاقبإحرتقييتلاكلتواهنعيلختلاحرتقُي

iيفو.رابجتزةنوعمعفدنامضيفرارمتسالايغبنيله

انتاطقسممكاحمالعإبجيلهكلذنامضيفرمتسنمللاح
امدنعًامئاقناكيذلاعضولاىلإةدوعلاعنمللځدتنس

ءانيلعلهو.رابجنزونامُعنيبطيسوك((aصnصنnع)غنناكدروللا
لسورننأءكاذنآعضولاناكامك.لاتقلابتاديدهتمايقلاحىف
نود-هربتعيامبةبلاطملانمطقسممكاحعنملةحّلسمةوق
.”ابستكمًاقحكش

Ibid., p.15. 39

Ibid., p.22, 23. )٦٤(
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تناكو«سابعردنبورداوجيتّيضقبةقلعتمتناكفىرخألاثالثلاطاقنلااأ

هذهرهظُت؛لامجإلاهجوىلعو.نيتقطنملانيتاهىلعنامتةطلسبءانمض«فرتعت

رابتعادعيملف.يناطيربلافقوملايفًاحضاوًاعجارت«سابتلانودقركذملا

.اهيلعضوافتلالبقتالًاطاقنرابجنزةيضقوةقباسلاتاديدهتلا

لايحةريحودرتةلاحيفاهسفندجتةيناطيربلادنهلاةموكحتناكنيحيفو
ةسايسلاعوضوميفبساكملاةمكارملصاوتةريخألاهذهتناكءةمامإلاةموكح

ناكطقسمىلإةيسنرفةنيفستلصو١۱۸۷(رياربف)راذآ١٠ىفف.ةيجراخلا

كلذدعبءاضيأ«تءاجو.نازعةمامإبىمسرلاهتموكحفارتعالمحياهدئاق

.*”ةينامُعلاةموكحلاباهدالبفارتعالمحتةيدنلوهةنيفس«ةرشابم

ةانقحتفنأ؛كلذنعالضف«تظحاليتلاايناطيربنافارتعالاناذهقلقأ

ةمامإحلاصلجيلخلايفةيسايسلاتايطعملالّدعيفوسء۹٦۸١ماع؛سيوسلا

يفعرسينأبيلليبلينولوكلاةيناطيربلادنهلاةموكحترمأةجيتنو.نازع

تاحاجنلاهذهلعحتنأىعيبطلانمناك؛كلذك.ةمامإلاةموكحبًايمسرفارتعالا

فارتعالابةيناطيربلاةيروطاربمألاةبلاطملبهأتينازعمامإلاةيسامولبيدلاوةيسايسلا
.اهتدايسونامُعلالقتساب

ثلاثلامسقلا

ةمامإلاطوقسو١۱۸۷فطعنم

َقيعتلوةقطنملايفثادحألاىرجمبلقتلةيباكولاةلأسملاتلخدءاددجم
نورّضحينييبامولانأتملعةيناطيربلادنهلاةموكحنأكلذ.يناطيربلافارتعالا

‹لعفلابو.هيف.كرتشيس‹قباسلاناطلسلا«ملاسنأو«يميربلاىلعًادجًاعساوًاموجه

لامتحالاَيهتهنكلواهلهبأيمليذلانازعمامإلاىلإديدهتةلاسرنويبامولالسرأ
.مهمرجه

Ibid., p.11. (4۳)
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ثادحألاتلخددقف.اثدحينأيناطيربلافارتعاللالوموجهللنكيملهنأالإ

عانقإىلإديعسنبيكرتدّيسلالّصوتذإ.ًايرذجًافطعنمةيخيراتلاةظحللاهذهيف
.ةيزيلكنإلاةدعاسملابلطو«نازعةمامإبلقىلعهتردقبةيناطيربلاةموكحلا

َمضةداعإلوحهئارآنعءايئاهن«ىلختينأةطيرشهتدعاسمىلعايناطيربتقفاوو

كلذقوفو.يونعملاويّداملااهمعدايناطيربهلتمّذقدّعتلااذهلةجيتن.رابجنز

.رابجنزناطلسجامهيخأمعدهلتنمض

معدلدادعتسالامامتةدعتسمةيرفاغلالئابقلاتناكف«ىلخادلاديعصلاىلعامأ

.ةيقرشلايفيلعوبلآةليبقلةبسنلابرمألاناکكلذكوةمامإلابلقت«ةداضمةروث»

ضعباهتضراعملًارظنيكرتدّيسلامعدلةدعتسملئابق«ةيوانهلانيبىتحكجوامك
.ةمامإلاتاءارجإ

«نامُعلحاس»ةقطنمىلإناطلسنبيكرتبهذ١۸۷٠ئيام)رايأيفو
نألءةيلحملالئابقلليسايسلاويونعملادييأتلاىلعاهيفلصحتسينأءاثبع«لواحو

مدعنيرخالاخويشلاىلإبلطءنازعلديؤملالوألاةفيلخنبدياز«يبظوباخيش

خويشلالكقفاودقف.حاجنلابتللكةيناثلاهتلواحمنأالإ.يكرتعورشمدييأت

هفوخلهفقومب‹مزحب؛كشسمتوكلذضفريذلاةفيلخنبديازءانثتسابهمعدىلع

.يباهوناودعلًاعساوبابلانازعمامإلاليحرحتفينأنم

‹يرفاغلايلبقلادادعتسالا:هتطخحاجنلةمزاللاطورشلالكيكرتعمجءاذكهو

مامإلانمماقتنالانوديرياوناكنيذلادييأت««نامُعلحاس»خويشدييأت

.ايناطيربةدناسماريخأو«رابجنزنمةيسايسلاوةيلاملاةدعاسملا

يميربلاوحنهجتاوناكفروخةقطنميفيكرتلزن١۱۸۷(ربمتبس)لوليأيفو
ميعنلادئاقضفرنيحيفميعنلالئابقضعبوبجينبلئابقىقتلاثيح
عمجءكلذعم«يكرتعاطتساو.ةيلمعلاىلإمامضنالاةفيلخنبديازرارغىلع

هشيجىقتلا«ء١۱۸۷(ريوتكأ)لوألانيرشت١٠يفو.*»لجرفالآةعبرأىلاوح

I.O.R.: R/15/6/36, The «Clyde» Affair, pp. 28 et 32. )٤٤(
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ةميزهلوأمامإلاشيجبتلحةكرعملاهذهيفوكنضةقطنميفمامإلاشيجو

.ةريبك

ناميلسنبفيسشيجىقتلا‹١٠۱۸۷ماعةياهنعمء؛ليلقبكلذدعبو

يفتدهشةليوطةكرعمترادو.مامإلاشيجب«يكرتلرخآفيلحوهو«يديعسوبلا
ةمامإلاثبلتملو.همصخونازعمامإلاتوم١۸۷١(رياني)يناثلانوناك٠

لخدوءةمامإلادضكلذدعبترجيتلاكراعملايكرتحبرنإو.تطقسنأاهسفن

.مالسلااهيففرعيملهنأريغلرصتنمةمصاعلا

يفةمواقملاهتعامجوهنباويليلخلالَصاوءاهزمروةمامإلاطوقسنممغرلاىلعف
ىلإبلطينأنييمامإلالاضنةلصاومىلعةتباثلاهتدارإهتمهلأو.طقسمىفةعلق

هسفنريملميهاربإنكلو.هتفالخلبقينأ«ىفوتملامامإلاقيقش«سيقنبميهاربإ

نامُعىلإهتعامجعمبحسناوضرعلااذهنعرذتعافءةّمَهملاىوتسمىلع
.لخادلا

هتايحلكسركدقناكيذلايليلخلاملاعلاةدارإينثءأثبع«يكرتشيجلواح

اوبعلينأكلذدعب«نييلبقلاةداقلاضعبلواحامك.ايلعلاةيضابإلاهلثموهتادقتعمل

لبقهنأالإ.ةمامإللمهتنايخمهيلعًاذخآمهبنعطيليلخلانكلوىاطسولارود
ياورجيملاطقسميفيناطيربلاميقمللويلليبلينولوكللةيمسرلاةطاسولا
يكرتويليلخلانيبقافتاكلذنعمجندقو.وربسيدلحملحدقناكيذلا

:اهنیبنم؛طاقنعستىلعصن.ياوو
ةموكحلاةمدخىفلخدهنوكىلعدحألاهيدؤيىليلخلاىلعتاباسحالنأه

هذهدوجولالختاكلتمملاوصاخشألاىلعةئراطلاتارييغتلاىلعالوءةيضاملا

.ةموكحلا

يأتاقياضمنمهتيامحبمزلميكرتدّيسلانأوديريثيحةماقإلاهعسوبنأه

يأوأدناسيالأبيليلخلادّهعتيلباقملايفوهَّدضتاماهتابمدتيصخش
.ههاجتةئيسةينهيأتيبالأويكرتدّيسللردع

وأفاقيإءةيوانهلاةداقوأ«ةيرفاغلالئابقلاةداقلصحيالأبيليلخلابلاطامك
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‹ىلعنبفيس‹ةدومحنبنامیلسنبهللادبع:هيلإنيبرقملاوهئاقدصأةمياضم

to.ل.
.”نیرخاودمحمنبمجنءةفيلخنبدمح

مفراشأةرقفقافتالااذهىلإفيضينأبيلليبصرحو ايناطيربنأىلإاهيف

ناكاذإو؛ايناطيربليمسرلارودلاكلذبًاركنمهذيفنتنسحنعةلوؤسمريغ
هنعلوؤسمءىبأمأءاشءنإفءايسايسقافتالانمصلمتلالواحيلليبلينولوكلا
خيشلاالعجناذللاامهيبدألاامهمازتلاوياوويلليبةملكنإفيفو.ًايبدأ

.اهيفمصتعايتلاةعلقلانملوزنلاررقي

نمجورخلايليلخلالوبقنمرهشدعبف.مرتحُيوهبمزتلُيملقافتالااذهنأىلع

نبميهاربإعمتالاصتاءارجإبمهنادقف.هنبادضوهّدضةرماؤمتكيحءةعلقلا

يكرتناطلسلاعمةلباقمىلإيليلخلاخيشلايعدّتساو.درمتلاىلعهضيرحتبوسيق

متلعفوانناطوأنمانومتجرخأ»:هللاقوهبضغب‹يملاسلالوقيامكءهملعأيذلا

يکرتدّيسلانمناکامف.«ةعيرشلاهيضتقتامالإانلعفام»خيشلاٌدرف...متلعفو

١٠ةحيبصيفو.*”يلالجلانجسامهعاديإوهنباعمهدييقتبرمأنأالإ

ةافوتنلعأ(ریاربف)طابش۱۷يفو.يليلخلاةافوتنلعأ۱(ریاربف)طابش

٩'۷)دمحمهنا

هقثىلعلصحواهاعروتاضوافملاببتردقناکيذلاياورجيم7 همن

يفاتفدمٹ «توملاىتحابرّضوةلماعمالموعهنپاونُياربةيمسرلا

)۸٤(س

(٥٤(.33-R/15/6/36, The «Clyde» Affair, p.32

.٢٦۲۲ص‹يناثلاءزجلابامعمرم(دیمحنبهللادبع)يملاسلا)٦٤(

L.O.R.: R/15/6/36, The «Clyde» Affair, p. 34. )۷٧٤(

I.O.R.: R/15/6/52, Confidential: Letter from Political Agent, Muscat, to Political Resident, (£۸)

Bushire, June 27, 1929, p.219.

Wilkinson (J.C.), The Imamate Tradition of Oman, op. cit., p. 237. :ًاضيأرظنأ
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لاهسإلا»نعمجنهنباويليلخلاتومنأةينامُعلاةطلسلليمسرلاريربتلاناک

ًاسسحتوريربتلااذهنمقعصدمفةقيقحلافرعيذلاياورجيملاامُأ.«فوخلاو

هنمنكيملءةييدألاهتیلوؤسمبهنم )۹)رحتناوهسأريفسّدسملاعضونألإهنم

ةمامإلاطوقسلوحتالمأت.١

ةروثدعبثيدحلاخيراتلايفةينامُعةروثربكأيناثلاشفإيفايناطيربتحجن
‹؛يضابإلاةيمالسإلاةلودلاعورشمضهجأاذكهو.رشععباسلانرقلايفةبراعيلا

فوقولاٌقحتسيلاؤسىلإاندوقيعقاولااذهو.ديدجنمنيينامُلاةيبلغأملحرُمُدو

یرجمةفاعإىلعایناطیربلمحيذلايقيقحلاقطنملاوهام:هدافملاؤۇس هدنع

حلاصمىوس«؛قطنملااذهفلخ«ىرنالنألازتخالاليبقنمنوكيفوس

ةيرامعتسالاةوقلالهجريسفتليفكتالاهنكلوءديكأتلابةماهةقيقحاهنإ.ةيرامعتسا

رجداب.اهتراضحواهميقواهتفاقثوءنامُعةّصاخوءةقطنملاهذهخيراتبيّلكلا

ةنجليفًاوضعكلذكناكوثادحألارصاعةسينكلجرويسايسوهو

:لوقيثيحعوضوملااذهلوحاهيفسبلالةداهشمديقراسلاددملا

انتاقالعنممغرلاىلعهنأ(...)ةظحالملابريدجلانم»
ةقيثولاةيراجتلاوةيسايسلا اتتفرعمقا:يضاملانرقلاذنمنامشةقيث

GR(«یطسولا

عقاوباعيتسابقّلعتياميفمهتينءوسوأزيلكنإلازجعىلإنوسنكلوراشهرودب

:امهلوبقواهتفاقثوةقطنملا

)۹٤(Wilkinson (J.C.), The Imamate Tradition of Oman, op. cit., p.237.

صءيناثلاءزجلا«؛قباسعجرمایناطیہ(ب.ج)يلیک:ًاضيأرظنُأ

Wilkinson (J.C.), The Imamate Tradition of Oman, op. cit., p.237. :يفهعجار(۰٥)
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الةيلحمرظنةهجولكلمهمّهفتبقّلعتياميفجيلخلايفاهئالكوو
ةهجوعمقفتت

نعناربعي؛ناتماهناتيصخشامهو‹یللیبورجدابنملكفرسمألاكلذك

ايناطيربنأيهوءةيسيئرلاانتايضرفىدحإمعدتوءهيلإبهذنامدكؤترظنتاهجو

:رجدابلوقي

ىلعنيسفانتملانمهريغلثمهلثم.نازعديسلاقحنم»

ديسلارهظأدقف.اهيفةطلسلاديلاقمىَّلوتينأءنامُعىفمكحلا
التافصيهو-ةيسايسلاةكنحلاوةارجلاوةعاجشلانمنازع
قوفيام-ةرحانتملالئابقلانيبماظنلاظفحلاهرفوتنمدب

نمهریغ

ةرداقنازعةمامإنُأكردأدقلف.هلیلحتریفًاديعب«ةہل‹يلليبىیضصميرهرودبو

‹يلليبيفخيال؛ىرخأةرمو.ظوحلمةدحوىوتسمىلإينامملاعمتجملاةدايقىلع

همارتحاومامإلااذهبهباجع]إ‹نازعلًايعيبطًایسایسًامصخهنوکنممغرلاىلع

:لوقيذإهتازاجنإل

لايحةيصخشلافطاوعلانعرظنلافرصبهنأىلودبي»
ديسلاةلالسنمهتفالخىلإنيحماطلاوأنازعديسلاةموكح
.ةيعاطقإلاًدضةيزكرملاةيضقفطاوعلاهذهتحتنإفءديعس
لكناكديعسديسلاةلالسىلإنيمتنملاماكحلادهعلالخف
ٌسَمُتالنيمرتحمءبونجلاولخادلاءامعزامّيسالوءءامعزلا

كيكفتلةلواحمتلكشىليلخلا-نازعةموكحنكل.مهتاطلس
(ةالو)نييلحمماكحلالحإلوةّلقتسملالئابقلاءاسؤرتاطلس

هذهلثملو)0.0(مهلحميزكرملامكحلانعنييودنموأ

)۱٥(.326Ibid., p.

Badger (G.P.), «Introduction and analysis», in: History of the Imams & Seyyids of Oman, °)

op. cit., p. CXIX.
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ةيلباقنأالإ.ةحجانقباوس.ةيبوروأرظنةهجونم.ءتالواحملا
راثمبرعلانيبحجانومئادلكشبةسايسلاهذهلكمقيبطت

كش

:هلوقبنازعةايحيلليبصخليىرخأةلاسريفو

الطبتاموًالطبشاعدقل»

.يناطيربلافارتعالامادعناسيقنبنازعةمامإطوقنسلىسيئرلاببسلاناك

.فارتعالامدعب«ىرحألابوأفارتعالابةطبترمةيداصتقابناوج؛كشالكانهو

ةينامُعلاةراجتلاهجويفةيقيرفإلاوةيدنهلاءىناوملاتقلغأدقتناكايناطيربنأكلذ

نيتنسنمرٹکآماديذلاعضولااذهو.دالبلايفًايداصتقاًادوكركلذبيسدقو

.يراجتطاشنيأنمطقسمتَلُحَفدالبلاةرداغمىلعنيينامُلاراجتلامغرأ

:يليامكنازعمامإلاطوقسبابسأرميرولصخليو

هنادقفوءايمسرهبفارتعالاةيناطيربلاةموكحلاضفرالول»
دّيسلاريطخلاهّودعدنهلاةموكحقالطإوءرابجنزةنوعمىلاتلاب
هتضرتعاىتلاتابوعصلاىلعبلغتينأعاطتسانازعناكل.ىكرت

ميظنتلانمةيلاعةجردىلعةيكلمميقينأعاطتسالوءاعيمج
.“““”ءنمزلانمةرتفلولوةءافكلاو

ىلإف.ةماه.ةقباسوخيراتلايفًاسردءاهلشفنممغرلاىلعمّدَقتةبرجتلاهذهنإ

ىلعايناطيربماغرإةمامإلاتعاطتسا«ىلخادلايسايسلاديعصلاىلعاهتاحاجتبناج

فارتعالاىلعايناطيربمغرتنأتداكواهترطيسعسوتءةهربلولوءتفقوأوعجارتلا

.دیکأتلاباهتموکحةيعرشواهتدايسونامُعلالقتساب

(۱۸۸۸ء۱۸۷۱)فیشسانايکرت:۲

)۳٥(.29L.O.R.: R/15/6/36, The «Clyde» Affair, p.

.۹٠٠ص«يناثلاءزجلاهركذقبسييلضلارايتاطيب(ب.ج)يليک:رظنأ(٤٥)

.۱۱٦۷ص‹يناثلاءزجلاtd.ج)رمیرول(٥٠)

٦۲۳



دوهعوهدهعتزواجتةيلهألابرحلانمةليوطةرتفةيادبنامُملةبسنلابلجسهلوصو
هبشرارقتسالالعجهنكليكرتلقيرطلاحتفنازعتومنأيلليبىريو.هئافلخ
لیحتسم

:نوسنكلولوقي

نافلخنبديعسليلجلاملاعلامامإللبيهرلاتوملادعب»
تماقيتلاكلتبةهيبشءاهيفةداوهالبرحتنلعأءيليلخلا
لآوةيضابإلاةكرحلانيبةنسةئاموفلأذنم

امِماجندقءنازعةمامإدهعيفةيصخشثلاث«يثراحلايلعنبحلاصناك

فقوتيملكلذك.طقسمىلعةديدشتامجهّنشلصاوويليلخلاريصمهيلإلآ

وهنشنعءنامُغلخادىلإبحسنادقناكيذلا«سيقنبميهاربإ

ءةمامإلابلقءايناطيربةدعاسمبعاطتسايكرتنإفءاذكهو.يكرتتاوقًّدضرخال

ةيناطيربلاةدعاسملاىتحف.يلخادلاعضولاىلعةرطيسلا؛كلذعم؛عطتسيملهنكلو

.ةزجاعةرملاهذهتدب

اهفارتعانلعتنألبقتقولاضعباهسفنتطعأايناطيربنإفكلذنعًالضفو
‹ياورجيملاراحتناكلذكوٌيواسأملاهنباويليلخلاخيشلاُثومف.يكرتةموكحب

١۸۷(وينوي)ناريزح١۱يفالإيمسرلااهفارتعانلعتملف.ةظّفحتماهالعج

ىلعءانيو.ًامامتىودجلاميدعءيلخادلاديعصلاىلعءادبفارتعالااذهنكلو

ايناطيربتنلعأطقسميفديدجلايسايسلاميقملاسوررجيملاةحيصن

هذهطسبكلذدعب؛عطتستملاهنكلوحرطموطقسميتنيدملةيمسرلااهتيامح

كرتشملايناطيربلا-يسنرفلا١٦۱۸نالعإناكدقف.نامُعلکىلعةيامحلا

.(يلاتلالصفلايفةطقنلاهذهىلإدوعنفوسو)"كلذنماهعنمي

I.O.R.: L/PS/9/17, Muscat, 1869, pp. 223-231. )٦°(

Wilkinson (J.C.), The I/mamate Tradition of Oman, op. cit., p.238. (°۷)

L.O.R.: R/15/6/36, The «Clyde» Affair, p. 36. (°۸)

.سداسلالصفلاعجار)9٥
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نأًاضيأنالعإلابو.ًايمسرةيامحلاهذهنالعإباذِإ«سوررجيمللحمسدقل

ةليطهيلعناودعلكٌدضيكرتفقوممعدءةّصاخبابسأل«تررقدقايناطيرب

ةموكحاهلبقتةقيرطبنامُعمكحينأةطيرشنكلو«هتايح

طقسميفيديعسوبلاةرسألاهمعديفةيناطيربلادنهلاةموكحتضمدعباميفو
هذهيفطقسمشرعءاقبِإىلإرورسبرظنيسسلجملانأ«سابتلانودب«تحرصف
‹يلاحلانرقلاةيادبذنمةقيثوتاقالعةيناطيربلاةموكحلاباهتطبرىتلاةرسألا

هكلمتيذلايونعملاذوفنلالكةسرامماهتيننعتنلعأجئاتنلاهذهلثمنامضلو

ةياغلاهذهل

لاصتالاةلواحمبء۱۸۷۲-١۱۸۷ماعيكرتناطلسلاماقرخآبناجنمو

كجامهيخأةافودعبمكحلاىلإلصودقناكيذلا«شغرب«رابجنزناطلسب
ىلعهنملوصحللكلذو؛هسفنيكرتناطلسلاهيفلصويذلاتقولايفيأ

داقعناةدوعبنجتلءديدجنمتلخدتايناطيربنكلو.رابجنزةنوعم

عفدتنأتضرفو؛نيوخألاونيفرطلانيبةرشابملاةيرسألاوةيسايسلاتالصلا
ىربكلانامُعركفلوةيقيرفإلا-ةينامُملاةدحولليكرتنكلو.اهتطساوبةنوعملا
هيخأىلعهحارتقابةيناطيربلاةياصولازواجتلةعاجشةلواحميف«١۱۸۸ماع«ىضم

ًادعتسميكرتناك«یرخأةرابعبو.ًاعمنامحتورابجنزناطلسحبصينأشغرب

مغرلاىلعةيقيرفإلا-ةدحولانيوكتةداعإلجأنمهبصنمنعلزاتتلل
.('زيلكنإلانم

نكلوءهيلعقيلعتلايفعسوتلاامنودثدحلااذهركذيرميرولنأتفلملانمو

روصتناكمبةبوعصلانمف.جضتنتنألبقةطخلاهذهتدأوايناطيربنأيهيدبلانم
نوکينأليختننأبعصلانمهنأامكهيلعةزيزعةركفنعًايئاهنزاحنادقوكرت
نأانبردجيلب.شغرببناجنمًالابقتسالبقُتسادقميركلاضرعلااذه

.٠٠8صيناثلاءزجلا«قباسعمم(ج.ج)رميرول
)۱٦(I.O.R.: R/15/6/36, The «Clyde» Affair, p.44.

.۰۲۸ص«يناثلاءزجلاباسعع(ج.ج)رميرول(١1)
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ىربكلاةنطلسلاءانبةداعإلةعقوتمريغةصرفىأررابجنزناطلسنأضرتفن

-١۱۸۰)ناطلسنبدیعسهيیأرارغىلعنیتدحومرابجنزونامحعةداعإوهتحلصمل

ةيناطلسلاةلالسللدوعوملابيصنلاناكلبماسقنالانكلو

بناجنم؛نيحلاكلذدعبءاهيلعًاعونممميظعليدبلكناكامكقدئاعلا

.اھلمجالالةيناطيربةرطيس

يكرتءيجمةصرفنيِياَهولامانتغاىلإريشنمكحلاككفتىلعليلدكو
نامُعتدجواذكهو.يميربلاةحاويفمهذوفناودطويلهومعددقاوناكيذلا

توقةيلهابرحباقزممادلب يعامتجامالسنودوءةيسايسةينبنودادلباهسفن

لبءيناطيربلامكحللةعضاخءاهسفنتدجوو.ةيلبقلاوةيرئاشعلاحورلاديدجنم

نأالإةرطيسلاهذهنأشنمنوكينلوةيمسرلاةلثمملاارتلكنإتحبصأ
.يلاتلالصفلايفهجلاعنيذلايكرتنبلصيفدهعيفدطوتت

۳۹





نماثلالصفلا

ةيعبتلاولالقتسالانيبنام
نلو.يلالقتساوههبكسمتأامنإ»

ثمداميتلودايناطيربسمت

(۱۹۱۳-۱۸۸۸)لصيفناطلللا

(۱۸۸۸.١۱۹۱نبلصيفناطلسلا

ليبسيفناطلسلالاضنبويسنرفلا-يزيلكنإلاعازنلابيكرتنبلصيفدهععبط
تلشفوءاهيلإحرطموطقسممضعورشمنعتلختيتلاايناطيربف.هدالبلالقتسا

ليدبلاتدجوءاسنرفضارتعالةجيتن«؛نامُعىلعةرشابمةيامحضرفعورشميف
ريغةرمعتسمىلإنامُعهعمتلوحتيذلا(١۱۸۹)ريهشلاعناملادهعتلايفًاعيمج

فتعبايناطیربتجتحافمحفعدوتسماسنرفحنملصيفررق‹۱۸۹۹ماعيف.ةيمسر

هذهبقعأنأثبليملو.«طقسمةمزأ»مسابتفرعةمزأىلإةيضقلاهذهتدأو

ةينامُملانفسلاتناكيتلاةيسنرفلامالعألانأشىلعفالخ١٠۹٠ماعةمزألا

ناكدهعلاكلذنكلو.ةيلودلاياهالةمكحممامأاهيلعميكحتلاىرجوءاهعفرت

ةمامإطوقسعمتعلدناةداحتاعزانموقّرمتدهعءيلخادلاديعصلاىلعءاضيأ

.١۱۹۲-۱۹۱۳ةروثیتحلصيفةنطلسلالخترمتساو۱۸۷۱ماعنازع

لوألامسقلا

لصيفقزام

نيذلانيطالسلاسكعىلع«نيخرؤملانماديجفورعملاريغلصيفىّنبت
دقو.ايناطيربنممزاحفقومنعريبعتلالواحوةحضاوةينطوفقاوم

٢



نوزروكدروللاكلملابئانذإءاهسئريناكيتلادنهلاةموكحتربتعا

)Curzon(يروبسلاسدروللاةسائربةيناطيربلاةموكحلاو(ryطنsاSa)›فقوملااذه

دمحمربكألاهيخأىلعهاتلّضفدقاتناكريمأ»بناجنملوبقمريغًايدحت

.مكحلاىلإهلوصوبامهلنيدقهنأًادبأىسنينأهيلعيغبنينكيملو'

ناکلب.هدلاومکحلدادتمادرجمهمکحنوکینأيفبغريمللصيفنأريغ

.يبنجأذوفنيأنعًايقيقحًلالقتساةّلقتسمةدحومةلودديسحبصينأىلإحمطي

ةموكحةسايسىلعزيلكنإلاةرطيسنمصاخعونبًاضعتممناكلصيفنأودبيو

.٩ايقطنمًارربمكلذلدجيالناكهنأاميسالطقسم

يمريهرمعنمنيرشعلاوةعبارلايفمكحلاىلوتيذلاباشلاناطلسلانكيملو

يضابإلاجذومنلابءةنيعمةجردىلإءاضيأًارثأتمناكلبءطقفةّلقتسمةنطلسءانبىلإ

فّلكو.ناطلسبقللدبمامإبقلهسفنىطعأكلذلو.ةمامإلا:ةيمالسإلاةلودلل
تايعللاةفمتبفورعملانامُعخيراتةباتكب«يملاسلاهّللادبعنيدلارونماعلا

لقاةي

ملنامتكةلحرمهبشيفنازعطوقسدعبتلخديتلاةيضابإلاةكرحلانكلو

ةسايسنممزاحلاهفقوموةمامإلاماظنلةديؤملاهلويممغرلصيفناطلسلالبقتت
تناكيتلاةرمتسملاتاعازنلاوهبعشةبيرةهجاوماذإ«لصيفىلعناكف.ايناطيرب

نمءهلحمهريغلالحإيفنيبغارلازيلكنإلافقوميفريغتلاونم«هدضموقت
.یرخأةهج

.ينامعلانايكلاءاقبوهًارخآوًالوأديصقلاتيبنألصيفنعبيغيلنكيملو

ةّلقتسمةلوددعتنامعتناك‹(۲١۱۸)يسنرفلا يزيلكنإلانالعإلابجوميف

ذوفنلانكلو.ايناطيربلةئوانملالصيفناطلسلافقاومهيلإدنتستتناكامكلذو

عدتملةجرد‹١۱۸۷ماعسيقنبنازعةمام]طوقسدعبغلبدقناكيناطيربلا

.ةدايسلاوألالقتسالالكشيأةسرامملًاشماه

صناسعمس(ج.ر)‹ندنال(۱)

1



(٤۱۸۹)O۵۷يفاقوأريرقت.١

ناعرسو.طقسمىلإاسنرفلصنقبئانديسلالصو١٤۱۸۹ماعيف

يفًاظوحلمًارودبعلدقلو.هتقثوناطلسلاةقادصعرابلاطيشنلاوهو«بستكاام

ءايناطيريوناطلسلانيبداحلافالخلاخانمنمًاديفتسمهدالبحلاصمنععافدلا

امبرو«هتءافكنأالإ.ةيلالقتسالاناطلسلاتاهاجتاهسفنتقولايفمعدامك

ةيلخادلانوؤشلايفلحىلعهالمحامًاريثكءةثيدحلالاصتالالئاسومادعنا

جزيفءلاحلكىلعمهسأدقو.هئاسؤرىلإةرورضلابعوجرلانودةينامُلا
.اكابرإاهرثكأوفقاوملاجرحأيفجيلخلاونامعيفةيناطيربلاةسايسلا

ًایسايسًاريرقتسیرابيفهتارازوليڻاتوامدق«١۱۸۹(ریانی)يناثلانوناک١۱يف
ملوجيلخلاةقطنمونامعيفيسايسلاعضولانعةلصفموةقيقدةروصهيفىطعأاماه

يتلاو«دنهلاىلإةيدؤملاةيرحبلاطوطخلالكىلعةيناطيربلاةرطيسلابهيفريكذتلاهتفي
يدؤتبوردلالك»تناكيتلاامورهيلعتناكامهبشيلقثزکرمحبصتلًایهتتتناك

ةنوردنكسأإلاىلإةرصبلانمءةيرحبلاقيرطلانإ:نولوقيزيلكنإلاناكثيح«اهيلإ

.دنهلاقرطیدحإاهنألمهتدهعيفنوكتنأبجي«صربقىلإطقسمنمو
دحعضوىلإيمرتريبادتذاختاهتموکحنمبلطيلكلذنميثاتوأدافتسا

تناكيتلاةميدقلاةيرحبلاطوطخلالكىلعرطيسيًادبيذلايناطيربلاذوفنلل

نامُعتناكاذإو.جيلخلابوعشوقطانمنيبلصتيلبابلارصعلاذنمةطشنلازتام

جيلخلاةقطنميفةيسنرفلاةسايسلاروحمًاضيأتناكاهنألفريرقتلااذهروحم
:لوقيثيحيثاتوأكلذدكؤيو.يدنهلاطيحملاو

نامُعرئاصمبمكحتلايفٌرمتستارتلكنإعدننأنمًالدب»
اهسفنربتعتنأنمالدبوءةريغصلايسرافلاجيلخلاتانطلسو

ءةيربربلاَدضةيناسنإلانععافدلانعةديحولاةلوؤسمللا
امّبرلانعسوب...ةحالملاوةراجتلاراكتحااهلكرتننأنمًالدبو
اتيقافتااهاّيِإانلوختيتلاةدايسلافصننامُعيفلَصَحُتنأ

A4و۲

Aff. Etr. N.S. Mascate, vol. 1, p.65 (۲)
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تاحورشلاوليصافتلانعًالضف؛نلعيديجلاريرقتلااذهىوتحمناك

ةوقلانامُغدعتملف.نامُعلايحيديلقتلااسنرففقومىفًارييغتءةضيفتسملا

اهمساقتت«ىولح»ةعطقىلإتلّوحتلبءاسنرفلبقنممرتحملافيلحلاوةيميلقإلا
هاجتءىرخألايهءةيرامعتسالااهاياوننعاسنرفتفشكاذكهوءايناطيربعم

ميمصتلالكبويثاتوأصخشبءاسنرفتلواحاذكهو.ةيخيراتلاوةيديلقتلااهتفيلح

ةلواحملاهذهنكلو.ارتلكنإلدنكيرشكنامُعضرأىلعاهسفنضرف؛نكمملا
.لشفلابتينُمنأتثبلام

يلخادلاحضولا.۲
دقلفهمكحًدضتايدحتلارطخأدحأةهجاوملصيفىلعناكءانثألاهذهيفو

لکرفنتسانایصعبء٥ماعةمامإلاماظنلةرصانملاءةيوانهلالئابقلاتماق

هتعيبثرحلاةليبقسيئرء؛يلعنبحلاصضقنرثإةضافتنالاهذهتوقتدقلو.نامُغ

نمربكألامسقلاطقس‹١۸۹٠(رياربف)طابشيفو.ةكرحلاىلإهمامضناوناطلسلل

ىدحإلالخلتقينأناطلسلاداكوةمصاعلاترصوحوطقسمبةطيحملاقطانملا

.تامجهلا

نبنسحمويناطيربلايسايسلالثمملانيبماهءاقلىرج«(سرام)راذآيفو
عفاودنايلحملانادئاقلاضرعتسا.ثرحلانمخيشهقفاريةضافتنالاةداقدحأمع

وهو«ناطلسلابلقىلإيمرت«ةيعامتجاةكرح»اهنأباهوفصويتلاةضافتنالاهذه

ةرداقةيوقةموكحةماقإةركفنعاعفادو.عيمجلاةبغرامهيأريفيلييذلارمألا

نعًايصخشنابودنملاربعءةبسانملاهذهيفو.دلبلالكيفاهمارتحاضرفىلع

.رابجنزناطلس«ينيوثنبديمحلنامتةنطلسعاضخإيفثرحلالئابقخويشةبغر
نامعسارىلعنوكينأيفامهتبغرنعاربعلحلااذهةلاحتساتنيبتلاحيفو

.تاحارتقالاهذهةساردلًاتقوارتلكنإتبلطف.نازعءانبأدحأ

يف؛دوعسودومح«سيقنبنازعمامإلايدلولةماهلاةمهاسملانممغرلاىلعو

.۸۳۱-۸۲۹ص«يناثلاءزجلاءقباسعمرم(ج.ج)رميرول(۳)
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دعبةرداقنكتملةيضابإلاةكرحلانإفءاهتدايقلريخألاتالواحموةضافتنالاهذه

وأهذهينبتىلع«يليلخلاوسيقنبنازع«نييخيراتلااهيسيئرطوقس
۱.دعبكلذلةّدعتسمنكتملىرحألاب

ءاقللءايصخش«يناطيربلايسايسلاميقملاءاج‹١۱۸۹(سرام)راذآيفو

تاحرتقمىلعدنهلاةموكحليئاهنلاباوجلاىلعهعالطإليثراحلايلعنبحلاص
ةدراوريغةلأسمرابجنزونامعديحوتنأايناطيربتنلعأدقو.ةضافتنالاىلثمم

ريبادتذاختاةلئاطتحتمرتحتنأبجينييناطيربلااياعرلاتاكلتممنأو.ًاقالطإ

.ةيماقتنا

يفءاهنإلبءاهتروثءاهنإثرحلالئابقىلإبلطتملايناطيربنإفكلذعمو
تاطلسلاتدممعت‹لعفلابو.اهتهجاوملهتدعاسمناطلسلابلطتضفر‹لباقملا

.طاقنةَدعيفاهحلاصممّدَقَتةعباتملاهنمةدافتساللمقافتتةمزألاهذهكرتةيناطيربلا

:اهنيبراتختلئادبةئالثاهيدلناكهنأًاملع

.اهنعناطلسلاضيوعتوةيناطيربلاتاكلتمملاىلإحرطموطقسممض(١

.اهلكنامُعىلعةيناطيربلاةيامحلانالعإ(۲

نيبومهنيبتافالخلاتفلبامهمهنأبنامُعخويشرابكىلإراذنإهيجوت(۳

حمستنل-نامُعيفةماهلااهحلاصمنعًاعافد-ةيناطيربلاةموكحلانإفناطلسلا

.حرطموأطقسمىلعموجهيأب

لشفلالكيفءاهتجيتنوةيرامعتساةديازمنعرعتىلوألاةطقنلاتناك

ةبسنلابىتحلوقعملاريغعورشملااذه«عالتبا»بعصلانمهنأليمتحلا

.هبلبقتنأاسنرفلناكامهنأليناثلاليدبلاامأ.ةيناطيربلاةيروطاربمألل

ريفوتيفنامُعلئابقءاسؤرةبلاطمىلعصنييذلاثلاثلاليدبلادامتعاررقتكلذلو

قۇممهتامجهنمحرطموطقسم

.٩٣٤۸ص‹يناثلاءزجلاباسمس(جرميرول(٤)

.172Aff.:يفنيينامُشللناطلسلانايبعجار(٥) Etr. N.S. Mascate, vol. 2, p.
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ةيسايسبابساألوايدج«فاطملاةياهنيفءةجعزنمنكتملايناطيربنُأادبو

نأيهةقرافملاو.حرطموطقسمسمتنلاهنأاملاطةضافتنالاهذهنمةفلتخم

ضعبلواحالعفو.ةيناطيربلاحلاصملامدخينأًاضيأهنأشنمناطلسلافاعضإ

ىلعلئابقلاتظفاحدقو.عازنلانعةديعبايناطيربءاقبإىدبلايفةضافتنالاةداق

ةضافتنالانأالإ.زيلكنإلاودونهلاتاكلتمموةيناطيربلاحلاصملاترّفوواهتملك

ايناطيربلتالزانتبمايقلايفثرحلاةداقضعبعرشامدنعف.اهرطأتزواجت

.بيرختلاوفنعلاىلإةضافتنالاتلوحتءاهعمضوافتلاو

ناطلسلاىلإةلاسربتك‹(نtع)تياوه؛طقسميفيناطيربلالصنقلانإلب

بلطيو.رئاسخلاهذهنعضيوعتلاهنمبلطيوبيرختلااذهةيلوؤسماهيفهلّمحي
‹ناطلسلاىلإهتلاسريف؛لصنقلاركذيو.لخادلالئابقىلعةبيرضضرفًاضيأهنم

:يليام

ةبيرضلاهذهءارونأةينعملالئابقلامالعإمكتلالجنموجرن»
.°”ءيناطيربلاحاحلإلا

تناكونوؤشلاءةحارص«ىلوتتيتلايهايناطيربتناك«ىرخأةرابعبو

.ةفصلاهذهباهبفارتعالالئابقلاىلعناكوءطقفمكحلاالةقلطملاةطلسلاةبحاص

هعقو(ءادتعالامدعبدّهعت»ساسأىلعًاريخأةضافتنالاهذهتهتنادقف؛كلذعمو

.هيفطيسولاايناطيربتناكولصيفناطلسلاويثراحلايلعنبحلاصنابراحتملا

(Ecus)وکي[٠غلبمعفدناطلسلانأىلإهریراقتدحأيفيثاتوأراشأو

وحنلااذهىلعيقبلصيفنأكلذنمجتنتساو.طقسمنعلئابقلاليحرءاقل

ًافعضءًايلعفلصيفذوفنفعضكّهعتلااذهبو.)موزهملامكحيفهنكلوًاناطلس
لظو.حرطموطقسمدودحجراخىلإ؛كلذدعبتميهمكحدعيملوادیدش

م.دیدجنمراجفنالاافشىلععضولا

)٦(.48Aff. Etr. N.S. Mascate, vol. 2, p.
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رابجنزضیوعت.۲

ىلإةيبورفلأ۸۰اهردقةيلامةدعاسم«كلذلبق؛تمّدقدقايناطيربتناك

بجومبرابجنزةموكحهعفدتتناكيذلاغلبملانعضيوعتكناطلسلاةموكح

تفقوأدقتناكاهنأبريكذتلاديفملانموماعةضورفملاميسقتلاةيقافتا

الإاهفنأتستملوء۱۸۱۸ماعمكحلاىلإنازعمامإلالوصودنعةدعاسملاهذه

قيبطتراطإيفءةرملاهذهءاهتداعأاهنكلو«يكرتناطلسلالولحعم«هطوقسدعب

.هنيعمتاسايس

ةروصبءاتمستقادنهلاةموكحوةيناطيربلالوبورتملاةموكحنأرميروللجسيو
عفدنالصاوتسامهنأب«هنيحيف«يكرتاتملعأامهنأوةدعاسملاهذهعفدءةيواستم

كشسمتاملاطوءاهبلومعملاةدهاعملاتامازتلالايفوناطلسلايقباملاط«ضيوعتلا

يمسرلايزيلكنإلاخرؤملاهركذيامفلاختةقيقحلانكلوعمهتقادصب
اهتينازيمنمعوفدملاغلبملاعطتقتنكتملايناطيربنأكلذ.ةفلاخملامامترميرول

قئاثولاهدكؤترمألااذهو.رابجنزلخدنملبدنهلاةموكحةينازيمنمالو
:لوقتذإةيسنرفلاةيسامولبدلا

غلبملاعفدتيتلايهرابجنزنأحوضوبنيبتينأبجي»
رابجنزىلعمويلاتلوتسايتلاارتلكنإتناكاذإو.طقسمل
لعفتيهفءغلبملااذهعفديأءةنطلسلالايحاهتامازتلاتثروو

ةينازيمنمسيلورابجنزدراومبءهلعفتنأبجيوأكلذ

عورشمرملطقسملرابجنزنمةدعاسملادنبترقنأقبسایناطیربنُأعقاولاو

لضفبيومعدلااذهب«تعاطتسادقوماعةيقيرفإلا-ةلودلاميسقت

رارقلااذهىلعءلاحلاةعيبطب؛قفاويمليذلاينيوثجاجتحاصاصتما«ديدهتلا

4.رخآارايكلمينكيملهنکلو

.Y۷ ٢ص«يناثلاءزجلا.لاسس a ۰ج(رمیرول (۸)

Aff. Etr. N.S. Mascate, vol. 1, p. 56. (۹)
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اذهوأ«ةنوعملا»هذهةيطغتىلعرهسلاةيناطيربلاةموكحلاتعّدادعباميفو

ةلصلكعطقفدهبكلذناكو.اهقيرطنععفدُينأىلعتحلاو«ضيوعتلا»

هذهربتعناهنأبتحرص‹؛فدهلااذهققحتامدنعو.رابجنزونامعنیبهيمسر

.ناطلسلاةينازيمعبر«تقولاكلذيف«تفلباهنأنممغرلاىلعةسخبةنوعملا

اذهجئاتنةيحضوميسقتلاةيحض:نيترمةيحضاهسفندالبلاتدجواذكهو

.ًايناثءاهتدايسواهلالقتسانادقفوميسقتلا

:يليامكهصخلوفقوملاةقرافميثاتوأظحالدقو

٠60٦غلبملةزواجتمةنومضملاناطلسلادراومودبتال»

امك(...)اهعبرةيناطيربلاةموكحلا"معد"لكشيءكنرففلأ

۱.”«دنهلا

اذكهو.رابجنزةنطلسىلعةيامحلانالعإبارتلكنإتهتنا«١۱۸۹ماعينو

.نيمسقلانيبمالالاصفنالامتوءةيناطيربةرمعتسمىلإءايمسررابجنزتلّوحت

‹ةيواستمريعةوعبءاهدحوصوختنُأىلعهمغرماهسفننامعتدجوًاضيأاذكهو

وألالقتسالا:اهلبقتسمديدحتوهدالبللةبسنلابناهرلاناكو.ايناطيربعارصلا

يضارألانعيلختلابصاخلادهعتلا.٤

ىناطيربلاذوفنلافاعضإلهدهجقايسيفاسنرفبهتاقالعديطوتلصيفلواح

ريفوتلًايرورضًارايتخاكلذناكو.هسفنرابجنزريصمنامتفرعتنأنمهتيشخلو
ىف«ىلوألاةرملل:لبقتساف.ةيجراخلاهتاقالعديعصىلعنزاوتلانمىندأّدح
فانعتساهعمهمتناكيذلاءاسنرفلفيلحدلبيهوءايسوربودنمطقسم

.نزاوتةماقإلةيرورضةوطخكلتوءةيسورلا ةينامعلاتاقالعلا

Aff. Etr. N.S. Mascate, vol. 1, p.44. )١۱(
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تلمدقفقةدودحملاوةعضاوتملاةيسايسلاتالاصتالاهذهجئاتننممغرلاىلع

يفءاهتهجنمءةريخألاهذهتعرشف.ةيناطيربلاةرطيسللًاديدجًايدحتءاهتاذيف
.ًاروفةطخلاهذهضارتعا

ايفةيناطيربلاةموكحلاتركنددقلا دوفنلالر01رمضت1"ذاختا

دسيذلا۲١٦۱۸ماعلكرتشملارنالعإلاالوليناطيربل

ء«تّدعأثيحرخآلحىلإةيناطيربلاةموكحلاتأجلف.ةيناكمإلاهذهاههجوىف

حمسيالأىلع«ءافلخمغريامكءهمغري«ناطلسلاىلعهتضرفًادّهعتء۱۸۹۱ماع

ادعةيبنجألالودلانمةلودةيألهضرأىفتازايتماةيأبهفلخينموأوه
۱۱٩.

اومساايًایسایسفورعملادّهعتلااذههیومشلوا يف«ارتلكنإتعقومدهعتلا»

.عمجأاهخيراتيفنامُعاهتعقويتلاقئاثولارطخأدحأيرسلادّهعتلااذهربتعي

ملامدّهعتلااذهلثمىلعقفاويلقتسمناطلسوأمكاحليختًادجبعصلانمو

.هيلعربجأدقنكي

فشكي«ىلوألرملهيلإرنحنوو«ةيسنرفأةيجراخلاريرقتلاو ل

نايغطلابهلفرتعانأدعبف.هرسيفاديّسلالصيفناطلسلار»۸0

ةيقافتاصنىلعناطلسلاهعلطأُكونهلاريلكنإلاالمعلاهدلبىلعوهيلعهسرامييذلا

(سرام)راذآ٠يفيفيزيلكنإلاميقملا«سورلينولوكلاعمةعفومةيرس

تحتعفوهنأيثاتوأديسلاىلعِفُحُيملناطلسلانأريرقتلافيضيو.۱

:ددصلااذهيفناطلسلالوقيوديدهتلا

يتلودايناطيربسمتنلوءهبكَسمتأاموهيلالقتسانكلو»

صيناثلاءزجلاباسعع؛(ج.ج)رميرول(١۱)
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ىلإهّجوتأنلديكاتلابفةيامحلاتدرأولو...ايحتمدام

تحتتعفودقل.رابجنزلاثمنمتملعتدقلءةيزيلكنإلاةموكحلا

.ادرفتسُمتنکو...ديدهتلا

ناكهنكلولبيالاملوبقىلإناطلسلاتعفديتلابابسألااذِإ«يهكلت

عضومىقبيهلالقتساللصيفمييقتةحصنأالإ.ايناطيربهاجتهفقوميفًامساح
ىلعةيمسرلاءةيناطيربلاةرطيسلانمنامُغةيامحىلعهصرحنممغرلاىلعةلءاسم

ولوءةيناكمإهيأعديالدّهعتلااذهليسايسلاويونعملانزولانأكلذ.ّلَقألا

دّهعتلااذهناكدقل.امهتدايسلالوهسفناهناطلسوأناملالقتسالةيضارتفا

.ةيلالقتسالالصيفتاحومطلةيسايسةميزه

نامُععضو؛سيرابيفءةيجراخلاةرازوىلإرخآريرقتيف«يثاتوأصخليو

(١۱(
.«مهو

:يليامفيضيجيلخللماعلاعضولابقلعتياميفو

هلخدمیلعف؛ةيزيلكنإةهريحيیوسيسرافلاجيلخلالعبمل»

.”انلعةكولمملانيرحبلاهطسويفوارسةكولمملاطقسم

ةقطنملايفايناطيربهتزرحأراصتناربكأ«كشيأنودءاذه۱۸۹۱دهعتربتعي

ةجيتنلالثميامكماع)رابجنزلصفدعبو(۱۷۹۸ماع)ةدهاعملوأدعب

نأنامععسوبدعيمل١۸۹٠فطعنمدعبف.اهجيوتتوةيناطيربلاةسايسللةيقطنملا

.ةيوقناطلسلاةمواقمتناكامهمًاديسوًالقتسمادلبنوكت

فقوملاحرشنأتكنهلاكلمبئان(Curzon)نوزروکدروللقبسدقلو

رشنلاقميفًالاجمعدتالةقيقدةروصبةينامُعلاةيضقلانميناطيربلا

AfT. Etr. N.S. Mascate, vol. 1, p. 84. (۱۲)
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ء۱۸۹۹ماعةيسنرفلاابيرولةديرجهرشنتداعأونمياتلاةديرجيف۱۸۹۲ماع

:لوقيذإ

ةنوعميطعننحتفءايناطيربلةعبات,ّقحبءنامُعدعتنأنكميد»

يأعمحماستلاانيلعيغبنيالو...اهتسايسيلمننحنواهسيئرل
موييتايسهنايفكشيا.ًايصخش.ّيدلسيلو.يبنجألّخدت
راوسأقوففرفرييناطيربلاملعلاهيفىرن

زيلكنإلاناكامكرجتملثادحألانأالإ.قيلعتىلإجاتحتاللاوقألاهذهنإ

يتلاهفقاومنعمللصيفىلعّضرُفيذلاقهرملادّهعتلاو.نوعقوتيوأ«نولمأي
ةنميهلاتالواحمرثأىلع«ناطلسلاءايتسانعَمَجْرَتدقو.ايناطيربلةيداعمتيقب

ءةيسنرفلاةموكحلاحنممث.يثاتوأل١۱۸۹ماعيفيرسلادّهعتلانعُهُمْشكءةيناطيربلا

دقوطقسمتويبلمجأنمًادحاورقملااذهناكو.اهتيلصنقلًاتباثًارقم۸۹۳١ماع

طوغضللناطلسلابجتسيمل«ىرخأةهجنمو.ءاسنرفتيي»مسادعباميفهيلعقلطأ
ةيقرشلاقطانملايفةيسنرفلامالعألاعفرنمنيينامُلاراجتلاعنمىلإةيمارلاةيناطيربلا
فيعضلاشماهلا؛هحالسبيقلينأنودلصيفلمعتسااذكهو.نالعجوروصو
.ةيناطيربلاعامطألانمهضاعتماةبسانملكيفلجسيلهليّقبتملا

يناثلامسقلا

طقسمةمزأ

٠۲يفف.زربأريبادت؛كلذدعبءةيسايسلاهتاعانقوهقطنملعفولالصيفذخّنإ

اسنرفلطقسمحامسربخابیدىلةديرجتنلعأ(ربمفون)يناثلانيرشت
بونجلاىلإلايمأةسمخةفاسمىلع)ةصجلاةقطنميفمحفعدوتسمةماقإب

ىلعتجتحاايناطيربنكلو»:ةلئاقةروكذملاةديرجلاتفاضأو.(طقسمنميقرشلا

كلذ

Journal)٥ل des Débats, 25 Fêévrier 1899. Voir aussi: AfT. Etr. N.S. Mascate, vol. 33, p.S.
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يفاهتعمسلواهحلاصملةريبكةبرضةاباحملاهذهتربتعاايناطيربنإف«لعفلابو

.ةيقيقحةمزأىلإكلذبقعأيذلاىسايسلاجايهلاىَدأدقلو.ةقطنملا

دنهلابتكموةيسنرفلاةيجراخلاةرازواهلوحتكّرحيتلاةيضقلاهذهتفر

‹توزروكدروللا«دنهلاكلمبئانوجيلخلايفنييناطيربلاونييسنرفلاءالكولاو

نفءامساحاراصتنااوزرحيملزيلكنإلانأمغرو.هطقسمثداح»مساب

يفاهسرامتايناطيربتناكيتلاةيلايربمألاةسايسلاىلعًالاثمناكثداحلا

۳0ا

‹يناطيربلايرامعتسالاعّسوتلاةاعدسرشأدحأوهو«نوزروكدزوللابتكدقلف

(Hamilton)نوتلماهجروجدروللاىلإةلاسر‹۱۸۹۹(رياني)يناثلانوناك١٠ىف

ميقملا‹(۴aعaص)ناغافرجيمللرماوأردصأهنأاهيفهملعيدنهلانوؤشلةلودلاريزو

‹هملعيلولوحتاحاضيإميدقتناطلسلاىلإبلطيلطقسمىفىسايسلا

ةموكحلانأبوةدهاعمبًاسمدعيهلمعنأبربخلاةحصتدكأتلاحىف

لينولوكلاطقسمىلإنوزروکلسرأ‹؛كلذلةيزاومةروصبو.هبحمستنلةيناطيربلا

ةيناطيربلاةقالعللةلماكةعجارمبموقيل«جيلخلايفيناطيربلاميقملاديم

:يلاتلابهاصوأدقو.ناطلسلاعم

ءةحلاصملاىلإًالاّيمَناطلسلاُتوعبملادجواذإ»
نأادبوديتعناطلسلانأيبتاذإامأ.ناطلسلافقومعمهفقوم

نأءًامغرمءديمثوعبملاىلعفايناطيربلةيداعمىقبتسهفقاوم
.ءامزحرثكأفقاومءكاذذإىنبتي

:نوزروکفيضيو

نأنأىندعسيءناطلسللةحونمملاةنوعملابقلعتياميف»
تايقافتالابهمازتلاونسحلاهكولسبطورشماهيلعءاقباإلا
ةنوعملافقوبديدهتلانوكيدقو.هعمةعّقوملاتادهاعملاو

.”هروفلاىلععكريناطلسلالعجيءاديفمًاحالس

Le Cour Grandmaison (C.), «Présentation du sultanat d'Oman», op. cit., p. 279. (۱۷)
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؛نوزروكنأوامّيسالنييرامعتسالاركفلاوًةيلقعلاةغالببصلتةلاسرلاهذهنإ

ءتاطلسلافقاوممهفتلًالايمديكأتلاب؛نكيمل«يلايربمألاماظنلارواحمدحأوهو
نإفتكأتدقلصيففقومنأامبو.ةينطولاةدايسلابهتبلاطمةيعرشلًامهفتلقأو

عفديفرثكأفرثكأةمهسمءةنوعملاعطقنعءهعاضخإلجأنم«دّدرتتملايناطيرب

ىلإًاريرقت‹مئاقولاهذهىلعدهاشوهو«يثاتوأبتكو.ةيداصتقالاةمزألاوحنطقسم

:ةيلاتلاتالؤاستلاهيفرهظتهترازو

اوعزتنيلةنوعملاهذهبزيلكنإلاطقسملصانقبعلياذامل...»
ءالمعلاددهياذامل؟نامُعلهاعنماهنوديرييتلاتالزانتلالك

اهيدبُيةضراعمىندأىدل‹(Anعاn[-0لian)"دونه-ولكنألا"

رارقبجومبكلذوءاهيفٌقحلاهلةنوعمنمهنامرحبناطلسلا
.”هدنهلاكلمبئاننعرداصيفسعت

ةدهاعماذههفقومبقرخيناطلسلانأبةلئاقلاءةيناطيربلاةيؤرلابميلستلانإ

ةيسايسلاهتيعرشلوبقيأتّهعتلااذهلةيقالخألاوةينوناقلاةميقلالوبقينعي۱

.ةيلودلاو

يفءلّنمُتتيدهتلابنامُعىلعيتلاةدهاعملاهذهنأنيحيفاذه
ديعصلاىلعءاهلوبقةيناكمإمدعيفديزيامو.ةينامُملاةينطولاةدايسللًاکاهتناءاهتاذ

يسنرفلا-يناطيربلانالعإلااهتفلاخموهىاوسدحىلعًاساسأوًالكش«يلودلا

‹(يرسلا)‹١۸۹١دّهعتنأبهسفننوتلماهدروللاحرصيملأماعلكرتشملا

؟(۲۰۱۸۱۲نایبعمقفال

اسنرفديوزتناطلسلارارقناكةصلاخةينوناقرظنةهجونموءعقاولايفو
ةينامُحلا-ةيسنرفلاةقادصلاةدهاعمنم١٠ةداملاعمًاقفّتممحفللعدوتسمب

:هنأىلعصنتيتلا(٤٤۱۸)

يفوأرابجنزيفلوصحلانييسنرفلارودقمبنوكيفوس»

Aff. Etr. N.S. Mascate, vol. 1, p. 56. (۱۹)

Letter from Lord Hamilton to Lord Curzon, 14 April 1899, I.O.R.: MSS Eur, 126/1. (٢۲(
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تاعدوتسمىلعءطقسمناطلسومسيضارأنمىرخأةطقنةي

."”ءتناکعونيأنمنیومت

لايحهتامازتلابهئافووصيخرتلااذههحنمبو.رومألابيعونعلصيففرصتدقل
ىوسنكيملرارقلااذهنأعقاولاو.ايناطيربعمهتادّهعتقرخينكيملءاسنرف

.هدالبةدایسنعريبعتللةدودحمةلواحم

ةهجونمءاسنرفٌقحنمناكهنأمالعأهيلإراشملاباتكلاىف«نوتلماهدكؤيو

لإءاهيلعكلذراكنإليحتسملانمهنأوعدوتسملااذهةماقإ«يلودلانوناقلارظن
ىلإدنتسالبةّصاخلانوتلماهرظنةهجوبذخأيمليناطيربلايمسرلافقوملانأ

لضفأيفًايوتلمًاريسفتةينعملاةدهاعملاداومضعبيذلانوزروكليلحت
:هلوقوه١٠ةدامللهريسفتفاذكهو.ريدقت

سيلونييسنرفلاصاخشألاينعت"نييسترفلا"ةملكنإ»
.«ةيسنرفلاةموكحلا

(ةديكم»نعًامجانناكمحفعدوتسمىلعيفءاسنرفلوصحنإفكلذلو

.("")ةيجيتارتساًاراطخأنمضتيناكو

لب«هدلبوناطلسلالالقتسابفرتعينكيملنوزروكنأىلعرمألارصتقيالو
لوقيوهفءاذكهو.عباتلاعقوميفناطلسلاعضوهتّيننعةحارصنلعيناكهنإ

:طقسملديمةرايزىلإاريشم

هناكميفهعضووًاماهًاسردناطلسلانيقلتلةدّيِجةركفاهنإ»

.ًاعيطمنوكينأبجيناطلسلانأينعيناك«حيحصلاناكملادو

يفربعُييذلانوتلماهوءدنهلايفنوزروكنيبتالسارملالدابتنأظحاليو

نكتمل؛ندنليفيروبسلاسدروللايارزولاسيئررظنةهجونعهسفنتقولا

Al-Wasmi (K.), op. cit., p. 230. :يفصنلارظنأ(٠۲)
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.ةريهشلامحفلاعدوتسمةيضقلوحنيلوؤسملانيبًايَلكًاقافتاسكعت

ُعطاقلانيتيصخشلاٌقافتاوهءةقفّتملاريغرظنلاتاهجونيابتنمعهألانأالإ

تدصلااذهب«؛نوزروکحرصدقو.لصیفناطلسلالادبتساهرورضىلعُمزاحلاو

.«اناًدحتينأبريغصلاميعزلااذهلحمسننل»

سيلوشرعلالالقتساينعيءهأرقأامكء۲٦حيرصتنإ»

ىفئفولاهاخأنإفةجاحةّمثتناكاذإو(...)صخشلالالقتسا

تعداذإشرعلاثرينأللُّهْؤمءديمةداهشبءوهوءرصقلا

ةجاحلا

:ًالئاقنوتلماههيلعدريو

طلستملااذهلحمستالنأيغبنيءامامتكعمقفّتمانأ؛معن»
.*”ءانیّدحتبريغصلا

ناكيذلاناطلسلاقيقشعوضوميفهسفنعجارنأثبلامنوزروکنکلو

ءرخآحشرمىلإةجاحيفانكاذإوءانضرغيّبليالوفيعض»

.٩"”ءيابموبيفشيعييذلاهَّمعنوكينأبجيف

دقنوزروكدروللانوكينألهذمرمألهنإفكرتشملانالعإلابقّلعتياميفامأ

ايناطيربواسنرفنأتبثييذلاينعملاحيرصتلانألريسفتلااذهىلإرمألاهبلصو

يأامتحيرال

Letter from Jord Curzon to Lord Hamilton, 9th February 1899, I.O.R.: MSS. D 150/1. (٢۲(

Letter from Lord Hamilton to Lord Curzon, 3 March 1899, I.O.R.: MSS. 126/1. (٥۲(
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نأدعب-نوزروكرظنةهجودّيأواهسفنةغللابثّدحتةيجراخلاريزونكلو

لالقتساىلعصني١١۱۸نالعإنأبلئاقلا-اهيأرةرازولاىفةينوناقلاةنجللاتطعأ

.°"“»شرعلااوبتييذلادرفلاسيلويضارألا

جرخ-ةيسنرفلاةدهاعملانم١٠ةدامللةيوتلمىلوأةءارقدعبوءاذكهو

لفاننمهنال«ىرخأةيوتلمةءارقب«ندنلودنهلايف«نايناطيربلانايموكحلانازاهجلا

ةدايسقّفحتتلهو.دلبلااذهمكاحلالقتسانوددلبلًاماتلالقتساالنألوقلا

؟همکاحةدايسنودبدلبلا

فنعلاةسايس.١

يسايسلاميقملا؛دیممُدَق؛نوزروکدروللانمرمأبوء۱۹(ریاربف)طابشيف

عوجرلاىلإاهلوأيمريةيناطيرببلاطمةّدعنّمضتتةركذمناطلسلاىلإ«رهشوبيف

يحاورلازيزعلادبعخيشلاءافعإىلإاهيناثومحفعدوتسمنييسنرفلاحنمرارقنع
ريزوبصنملغشيناکويناطيربلاذوفنللةيداعمةينطوةيصخشوهوءهبصنمنم

.°"نالسلاىدلراشتسمو

ءاهمظعملوبقلهدادعتسانعناطلسلاربعةيناطيربلاطوغضلانمهضاعتمامغر

ملهنأكلذمحفلاعدوتسمعوضوميفخوضرلااشيملهنكلو.هريزولزعاهيفامب
هحنمنييناطيربلانيلوؤسملاىلإبلطفء١۸۹١دهعتباشمالوءايميلقإالزانتهربتعي

.عوضوملااذهلوحريكفتةلهم

ةنورملاةرتف»نأبةقلقموةدّدهمةجهلبهيلعاوّدروحارتقالااذهنويناطيربلاضفر

ملو.هفقاومنععجارتللةعاس٤۲هتدمًاراذنإهيلإاوهجوو.«تهتنادقحماستلاو

يسايسلالّقمملاىلإةلاسريفنلعأ«(رياربف)طابش١۳٠يفف:دّرلايفناطلسلارخَأتي

لوقّدحىلعًابلاطمكلذنمدعبأىضمو.محفلاعدوتسم«زايتما»ءاغلإبهرارق

Letter from Lord Hamilton to Lord Curzon, 10 Marck 1899, L.O.R.: MSS Eur. C120/1. (Y۸)
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ديكأتعيطتسنالاننأىلع.لعفلادودرةيشخةيناطيربلاةيامحلاب«رميرول

.بلطملااذهةحص

ىلعامكيسايسلاديعصلاىلعةيناطيربلابلاطملالكًايلمعتقّفحتاذكهو

كلذدعبف.ّدحلااذهدنعفّقوتتملةيناطيربلابلاطملانكلو.يجيتارتسالاديعصلا

ىلعلمحتيابموبنمةمداقطقسمىلإ(Eحلiمsع)سبيلكةنيفسلاتلصو‹ليلقب

هتقبسدقو.ةيدنهلاةيرحبلاتادحولادئاق(Dهں8ا4s)سالغودلاريمألااهنتم

لازنإو‹مالستسالاىلعلصيفلمحةوقلاهذهفدهناك)Brest(.تسربةنيفسلا

.جيلخلايفامكنامُعيفءيسنرفلاذوفنلابتقولاسفنيفةيئاهنوةمساحةبرض

ًانلعيغلينأبهبلاطيناطلسلاىلإًاراذنإديملسرأ(رياربف)طابش٥يفو

درتيمل.ددصلااذهبةيمسرةيقرببتكينأبوماعرمتؤميفيسنرفلاهزايتمالا»

يسنرفلالصنقلابئانيثاتوأملعأو.نيديدجلانيبلطملانيذهةيبلتيفناطلسلا
رظنيفءاضيأءايفاكنکیملكلذنكلو.اسنرفلةحونمملا«تازايتمالا»ءاغلإهرارقب

نيحيف«سالغودلاريمألاةنيفسنتمىلإدعصينأىلعاوّرصأدقف.نييناطيربلا
ذإًاعّتمتم.°”ةنيدملالقاعمورصقلاريمدتلبُهأتت«سبيلكإءةيناثلاةنيفسلاتناك

هّدحىلإهقطنمبّيضملاديرينوزروكناكةيناطيربلاةموكحلللماكلامعدلابكاذ

نمدرمتفيطلكلاحعضيلوهيلعبّقعماليذلاايناطيربذوفنتبثيل‹ىصقألا

ماكحلديجسردءاطعإلضوعتالةصرفءاضيأ؛كلتتناكو.ناطلسلابناج

.نيرخالاجيلخلا

بلاطملخوضرلاىلعًامغرمهسفنناطلسلادجو(رياربف)طابش١٠يفو

لكبطورشملاريغهميلستنلعأولاريمألاةنيفسنتمىلإدعصف.نوزروك
ىلع)ءهملسوناطلسلاسالغودراز«يلاتلامويلايفو.ةيناطيربلابلاطملا
هرضحماعرمتؤميف(ناطلسلا)«هبىلدأفداعيذلاحيرصتلاةغيص«(ودبيام

ةحونمملاتازايتمالابحسناطلسلاهنلعأاممناكو.طقسمءاهجولك

.٦۸ص.قلباملاعرجملا)۳۰۱

.۷٥۸صءلالاعملا(۲۱)
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عمةقادصلاةقالعديدجتواسنرفل

وضراعممهيفنمب‹؛نيينامعلابناجنمءايتساوملأبثداحلااذهلبقُّتسا

ريباعتولعفلادودرتغلبدقو.جيلخلاناکسرعاشملاهذهامكءناطلسلا

يتلاةسرطفلاب؛صخألاىلعةيسنرفوةيدنهةديدعفحصتدّدنذإملاعلاءايتسالا

نعهكولسثيحنمفلتخيمليذلا؛نوزروكدروللاكلمبئاناهادبأ

لعفلابو.رشعسداسلانرقلاةيادبيفكركوبلاودوسنوفلأيلاغتربلايزاغلاكولس

‹يرامعتسالايسايسلاركفلارظنةهجونم«تناكٌةَمَيِقونوزروكدروللاٌةيؤرنإف

.امهنيبنورقةثالثقرافمغركركوبلاودوسنوفلأهقباسلًارارمتسا

نكلو«هيسوؤرمونوزروككولسنمهجرحنع«هرودب«يروبسلاسدروللاربع

لصيفناطلسلاىلعةسرامملاطوغضلاببسبءةقرافملاانهو؛نكيملكلذ

ببسبلبءةيناطيربةيبرحةنيفسنتمىلإدوعصلاىلعهماغرإبقّلعتياميفةّصاخو
ىلعىاسأرمأوهوءاسنرفلايحهتادّهعتنعًانلعيلختلاىلعدئاقلاماغرإ

دقو.ةيسنرفلا-ةيزيلكنإلاتاقالعلاداسفإىلعكشوأوايناطيربةعمسىلإلوقدح

:ددرتةحسمنودلوقلابهتموكحجاجتحاىلعنوزروكدروللادر

يدنهلابعشلانألءوحنلااذهىلعءةوقلاىلإاناجلدقل»

الإمهفتالءامومعءةيقرشلابوعشلاويبرعلاجيلخلابوعشو
ةسايسلانمديصقلاتيبيهةيروطاربمألاةناكمنإ.ةغللاهذه

ريثأتهبانمقاملناكدقلوءةيناطيربلادنهلاةموكحلةيجراخلا
بطخنمیدجأ.لاحيابءوهوجيلخلابرعناهذأىلعريبك
.“”.ةيسنرفلاةينطولاةيعمجلايفهيساكلدديسلا

زاهجلايفيلاعلوؤسموهةيرصنعلاحوربةئيلملاةلاسرلاهذهلثمبتكينمنإ
هذهنإفلهجلاءانثتسابو.هلالجلكيفيرامعتسالادنهلاكلمبئان«يناطيربلا

يذلايرامعتسالاريكفتلانأيهىلوألا:نيتماهنيتطقنىلعءوضلايقلتةلاسرلا

صععملا(۲۲)
ءلوألاءزجلاقرهاقلاء١۱۹۱-١۱۸۹برملاعيلضلادمحم)دواد(۲۳)

.۹٩ص«(خیراتنود)
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.اهتاراضحواهتافاقثوةيبرعلاوةيدنهلابوعشلاميقًايقيقحءاردزايردزياهءاروفقي

ةقطنملايفةيناطيربلاةيرامعتسالاةسايسلاءىدابمصلتةلاسرلاهذهنأيهةيناثلاو

.نرقلافصنونرقنمبراقياملاوط

:هلوقبهلمعريبنأنوزروکلواحكلذنعًالضفو

ٌدحىلإ؛هبشتاهنإفءةلقتسمةلودًايرظنطقسمتناكولىتحد»
ةموكحلااهيلعتسرامىتلاةيسنرفلاهبشايدوبمكةكلممءام
.“لُخدتحمستالةلماكةرطيسةيسنرفلا

رمألابسيلو.هتورذىلإنامُعيفيناطيربلاذوفنلالصوتارّوطتلاهذهبو

يسايسلاميقملاىلإعجرينأبًارمأهذهلاحلاو«؛ناطلسلاىقلتينأبرغتسملا

مايلخادلاديعصلاىلعكلذناکاءاوسرارقيأنالبقطقسميفيناطيربلا

يناطيربلايسايسلاميقملاتاطلستحبصأاذكهو.ةيجراخلاتاقالعلاديعصىلع

لصيفناطلسلاتاعلطتتهتنااذكهو.هسفنناطلسلاتاطلسنمىلعأطقسميف

مل«ايزيلكنإًاناملتنج»ناكيذلاديمنكل.ةّلقتسمةلودءانبتاحومطوةيلالقتسالا

:هنأبرکذينُأسني

هذهبملسيذلالصيفناطلسلاىلإنيعمباذجنابسحي»
ةماركبتاروطتلا

اسنرفتّفكف.ةيسنرفلا-ةينامُتلاةقالعلاةيصوصختيدجلاعضولااذهىهنأدقل

دعتملو.يناطيربلاذوفنلانمءايبسنةررحتمةلقتسمهبشةلودةاونكطقسمةلماعمنع

ةيجيتارتسابسح‹ایناطیربعمدالبلايفذوفنلامساقتلالو‹نامُغدييحتلالعلطتت

ناكيذلاكرتشملا١١٦۱۸حيرصتباهكسمتىلعاسنرفتظفاحكلذعمو.يثاتوأ

.لبقتسملايفنامُعىلعةيمسرلااهتيامحنالعإنمايناطيربعنمينأهنأشنم

ةيعمجلامامأاهبىلدملاةيمسرلاتاجاجتحالاضعبءانثتسابو«رخآبناجنمو

تاقالعلاىلعًاَّقحةيبلستاساكعنا«ةينامُتلاةمزألااذنكتملءةيسنرفلاةينطولا
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نمديزملاىلإنيتلودلاب«كلذنمسكعلاىلع«تعفداهنإلبءةيناطيربلا-ةيسنرفلا

يعدتسيناكيذلاوكئاشلا«ةيرامعتسالادودحلا»عوضوملوحامّيسالراوحلا

ببسبءاسنرفتایولوأيفنكيملنأامك.«ينوناق-يسايس»راطإيفجلاعُينُ

فقاوم‹يرامعتسالاديعصلاىلعءىتبتتنأءةيلخادتامزأنمهبرمتتناكام

ترضأيتلاةيزيلكنأإلاةبرضلاهذهدعبءاسنرفتدّوزايناطيربنأيهةقرافملاو

يفمحفلابنيومتعدوتسمءةيسنرفلاحلاصملاباهرارضإلصيفناطلسلابونامُب

نود«ايناطيربتهجوو.ةينامُحلايضارألانعديعبريغعقوميف«تومرضحةقطنم
يأ«تقولاكلذدعبكانهدعيملهنأاهيفهملعتةيمسرةلاسرناطلسلاىلإيايح

نعةيناطيربلاتاطلسلاتنلعأنأذنمعدوتسملااذهىلعاسنرفلوصحنمروظحم

.هيلعاهتقفاومورمألااذهيفاهتبغر

طقستملاهنإفءايناطيربحلاصمتمدخْيتلاتارّوطتلاهذهلكنممغرلاىلعو

ةمزأ»نمعيباسأةثالثدعبويفو.ناطلسلالادبتساةركفنابسحلانم

:نوزروکىلإنوتلماهبتک«طقسم

ةيرورضلاتاطلسلاكحنمءًابيرقءةموكحلاىلإبلطأفوس»
٠””يوزللادنعهليدبتوأناطلسلاىلعطغضلل

ةيسنرفلامالعألاةيضق.٢

٤٤۱۸ةيقافتاتداعأيتلانامحبةيديلقتلااهتقالعىلعًايرجءاسنرفتناك

نفسلاضعبلةيسنرفًامالعأوةيمسرقئاثو«ةيئانثتساةروصب«؛تحنمدقءاهديكأت
يسايسلانزولايذرارقلااذهنمفدهلاناك.(ةنيفس٠٠ىلاوح)ءةينامُغلاةيراجتلا

اذهناك.يناطيربلالوطسألاتاليكنتنمعطقلاهذهةمالسنامضريبكلا

.قيقرلاةراجتعمقةعيرذبةيبرعلابكارملاةحالمماظتنابلقرعيريخألا

ةيعارشلاةيراجتلابكارملابةيوقةبرضلزنأدقةيزيلكنإلاتايرودلالمعناك

Letter from Lord Hamilton to Lord Curzon, 3 March 1899, I.O.R.: MSS Eur. D126/1. ۹٣٦۳(
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قّرحتوقيقرلاةراجتاهيطاعتبةبيرىندأىدللّؤحُتوشّمفُتتناكاهنإذإةيبرعلا
بيودّيسلارابجنزيفيكيرمألالصتقلادكأدقو.كلذبنادتنأدرجمب

ةيزيلكنإلاتايرودلالبقنموحنلااذهىلعترُمُدةيبرعةنيفس۷۱نأ‹((ءطا)

تماقيذلاميدقلاماظنللًارامدعقاولايفكلذناكو-۸٦۱۸يماعنيب

ةيارلاعفرىلإءايئزجءةيبرعلاةحالملاتأجتلااذهلو.ةيرابجنزلا-ةينامُعلاةوقلاهيلع

ةيسنرفلامالعألالمحتيتلاةيعارشلابكارملاباحصأددععفترادقو.ةيسنرفلا

ماع۲۳ىلإخیراتلاكلذيفةرشعىلاوحنم۱۸۷۳ماعنمًرابتعاًاريبكًاعافترا

.AATماع٤٤و۱

نفسةَسَنَرُفىلعصنيذلا١٤۸٠(وينوي)ناريزح٩نوناقلًافالخو

Nossi-Bé)توياموهبيسنرامعتسادعبعضويذلاو«تارمعتسملا et Mayotte)

ذوفنلاتحتنفسلاعضيلرمألااذهنكتملء١٤۱۸ماعو١١٤۱۸ماع

ةروصبيرجيلنكيمليسنرفلاملعلاحنمنإفراجاكلوقيامىلعو.اسنرفلرشابملا

اهبفرتعملادعاوقلاقفولبةيطابتعا

ناكلصيفناطلسلانإفهيلعةوالعو.ةيئانثتساةلاحلًايئانثتساًارارقكلذناك

:نيينامعللةمدخىلعهيفىريناكلب«رييدتلااذهلثمىلعًاقفاوم

ةيامحعيسوتىلعضارتعايأيدبيدالبلالهاعنكيمل...»

ةيامحلاهذهنأامباهمقاوطواهنتطابقوةيعارشلانفسلايكلام
”«البلاءارثإيفءةراجتلاعيجشتلالخنم

لالقتسانعًاريبعتكلذيفىأردقناطلسلانوكينأًامامتيقطنملانملهنإو

نألمهننأنكميال«كلذقوفو.يناطيربلاذوفنللهمالستسامدعنعىرحألابوأ
اذهلبقتملايناطيربف.ةقطنملايفةيناطيربلاةنميهلاىلعًاراصتنادقريبدتلااذه

Miege (J.L.), «L'Oman et Afrique orientale au XIXe siêcle», in: La péninsule arabique (TY)
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يفلخدتلانمعونةسرامموقيقرلاةراجتةيامحبنييسنرفلاتمهتالب.عضولا
نكتملقيقرلاةراجتددصبةيناطيربلاتاماهّنالاضبنأمقاولاونوؤشلا

امكءاسنرفنكلو.طاشنلااذهبكاذذإةروهشمتناكةيقرشلالحاوسلافءةلطاب

نکيملو.اهملَعلامعتساةءاسإبّنجتلتانامضتذخأدقتناك‹راجاکلوقي

الإمتياهمَلَعحم

ةيامحلانلعينأ١٠۹٠ماعلواحيثاتوأنأبركذي؛ةدكؤمريغتامولعمقفوو

ميقملاسكوكتراثأةلواحملاهذهنكلو.روصةقطنمىلعةيسنرفلا
ةيمسرةرايزيفناطلسلاسكوكبحطصااهيلعلعفًدركو.طقسميفيناطيربلا

‹ةينامُغقئاثوبةيسنرفلاقئاثولالادبإناطلسلابلطءةرايزلاهذهلالخو.روصءانيمل

.مالعألالادبإكلذكو

سيلوطقسمّدضةيسنرفلاةموكحلابناجنمةّداحلعفدودرفقوملااذهراثأ

نوبماكديسلاء؛ندنليفيسنرفلاريفسلالسرأو.ةرملاهذهايناطيربًّدض

ذإًاسمحتمناكيذلاهيساكلدهتيجراخريزوىلإًاباتك

يذلاثداحلااذهنمهئايتسانعهيفهلربعدقو.ايناطيرببهدلبةقالعنيسحتلكاذ

نوبماكحرتقاو.ةيسنرفلا-ةيزيلكنإلاةقالعلاريكعتءهلاوقأبسحهبناطلسلادارأ

سيئربىقتلاهنأًاضيأهباتكيفءاجو.ناطلسلانمضيوعتبةبلاطملاهتموكحىلع

اميفةيفاكتامولعمهيدلتسيلهنأبهربخأيذلا«يروبسلاسدروللا«يناطيربلاءارزولا

الئاقفاضأهنکلو‹عوضوملابصتخي

هفرصتبلّيختيوهو.طقسمناطلسلعقدناننإ؟نوديرتاذام»

ىفحدكيهنأىلعنيهاربوانلنانتمانيبارعانلمُدَقُيهنأاذه
٤امليبس

هنإثيحةيناطيربلاةيرامعتسالاةيؤرلانعفلتختالناطلسللنوبماكةيؤرنإ

نعهدهعتاونسلكلالخوطقسمةمزألبق؛نهربيذلالصيفناطلسلامجاهي

Ibid., p.142. (٤٠٤(
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هتالواحمنإلب.اهنيسحتوةيسنرفلا-ةينامُملاتاقالعلانيتمتيفةتباثلاهتين

هنأیوسءاسنرفلقيدصوهو؛هلهاجتيويضاملا

.**”عيبللسيلءءامعزلارايكنمًايبرعفرعأالانأوءىبرع»

رودقميفنكيملو-ةيسنرفلاقئاثولانأباملع.برعلايفنييسنرفلايأروهكلذ

فقوىلعايناطيربحاحلإضفرلصيفنأفيكيبت ادبأكلذلهجينُانوبماک

ناكءةلحرملاهذهيف«ناطلسلانعيلختلانأودبينكلو.ةيسنرفلامالعألالامعتسا

.ايناطيربعمبراقتلاليبسيفمدقتةليئضةيحضتءةيسنرفلاةيسامولبدلارظنيف

ياهلهمكحمء٢

رداوبترهظوء۱۹۰۳ماع(Boءrs)سزیوبلابرحنمايناطيربتهتناامدعب

۳٠يفقافتالامتء١١۹٠ماعل«يّدولاقاثيملاەبجوتيسنرف-يزيلكنإبراقت

.ياهالةمكحمىلإةيسنرفلامالعألاةيضقةلاحإىلع١١۹٠(ربوتكأ)لوألانيرشت

:يليامةيسنرفلاةيروهمجلاسيئربتك(رياني)يناثلانوناك٢۲يفو

(ربوتكأ)لوألانيرشت١٠يفءندنليفتعقودقهنأامب»

ادنلريإوىمظعلاايناطيربهكلممواسنرفنيبةيوستء٤
ندنليفقاثيملااذهماربإقئاثولدابتىرجهنأامبو.ةدحتملا
اهّصنروكذملاةيوستلانإفء١٠۱۹(رياني)يناثلانوناك١٠يف
:لماكلاذيفنتلازيحلخدتسهاندأ

دقةلالجلاةبحاصةموكحوةيسترفلاةموكحلانوكلًارظن
"لدابتملادهعتلا"ء۲٦۱۸(سرام)راذآ١٠نالعإبجومبءاترقأ

.*”«...طقسمناطلسةلالجلالقتسامارتحاب

رثإتابوعصلاضعبءةيروهمجلاسيئرضرعبسح«تزربرخآبناجنم

نمرّرقتيذلاببسلاوهوءةيسنرفًامالعأنيينامُعنينطاوملةعباتلانفسلاعفر

AfT. Etr. N.S. Mascate, vol. 27, p.212. )٢٤(

Journal Officiel, in: Aff. Etr. N.S. Mascate, vol. 33, p.33. )۳٤(

۳



ةيمستىلعنافرطلاقفتادقفهيلعو.يمسريلودميكحتىلإءوجللالجأ
ايناطيرب)‹؛نيدلبلانيبًايدايحًامكح(Victor-Emmanuel)ليوناميإ روتكيف

ةيروهمجلااتموكحتنيعمث.ايلاطيإكلمىدلضوفممُكَحةيمستىلعو«(اسنرفو
.°*”ةمكحملاءاضعأةيناطيربلاةلالجلابحاصوةيسنرفلا

ءاضعأبقّلعتياميفعقيملنيتلودلانيبفالخيأنأرظنللتفلملانم

امهنيبفالخلانكلو.ةرمنمرثكأتلجأيتلاتاعامتجالاخيراتبالوةمكحملا

ةيزيلكتإلاةموكحلامسابةركذمةمكحملاىلإةريخألاهذهتمّدقامدنععلدنا
مسابیوکشميدقتلوألا:نيفدهىلإكلذءارونمايناطيربتمر.طقسمةنطلسو

نفسلاىلعةيسنرفمالعأعفرةلأسمنأىلعديكأتللةلواحميف

وهيناثلاوءةينامُعلا«ةدايسلا»اًاکاهتنا«هتاذدحيفکشوهيفبوغرمريغلخدت

امليمسرلااهليثمتديكأتةداعإ

ىلإةلاسرءنوبماك«ندنليفاهريفسهججووةركذملاهذهىلعاسنرفتججتحإ
:يلياماهيفضرعي«ةيناطيربلاةموكحلا

ةيناطيربلاةموكحلالعجىلإةغايصلاهذهلثمنإ»
ليحتسيوءهيلعيعرشلاّيصولاولقتسملاطقسمناطلسيماحم
ةيأطقسمناطلسلسيلف.ءاعدالااذهبميلستلايتموكحىلع

راذآ٠حيرصتريسفتبًارصحقلعتيعازنيفلّخدتللةفص
اذهيفًافرطسيلوهو.يزيلكنإلا-يسنرفلا١١۱۸(سرام)
.«١١۱۹(ربوتكأ)لوألانيرشت۱۳ميكحتيفالوحيرصتلا

:ةيلاتلاتارابعلابهتلاسرنوبماكيهنيو

رمألااذهىلإمكرظنتفلأنأبيتموكحبناجنمفلكميننإ»

Jonkheer(‹نامونانروفاسودریکنوج(٤٤) de Savornin Lohman)وضعوقباسلاادنلوهةيلخادريزو

تايالولايفايلعلاةمكحملاسيئر۳.رلوف.وليفلمديسلا؛ةمئادلاميكحتلاةمكحم
ةداسلاسلجموضع([عصriشاماليرتهديسلا؛ةمئادلاميكحتلاةمكحموضع‹ةيكيرمألاةدحتملا
.202ArT:رظنأ.ةمئادلاميكحتلاةمكحموضعناملربلايف Etr. N.S. Mascate, vol. 33, p.مو

.يسيئرلامُكحملاشامالديسلاناكنيحيفءايناطيربلميرلوفديسلاواسنرفلثمينامولديسلانأركذي



ةيضقلايفطقسملهاعلاخدإلبقنالاننابمكرعشأنأبو
.°*””ءةيميكحتلاياهالةمكحمٌمامأةحورطملا

فرطلايأ«يسيئرلافرطلاوهنمةفرعموهعوضوملااذهيفديصقلاتيبنإ

‹ينعملافرطلايهنامُعله.ةمكحملاهذهمامأعازنلاعوضومديدحتو«ينعملا

نمطقسملالقتسامارتحاوهحیرصتلادافمنإله؟۱۱۸۲(سرام)راذاحیرصتب«ايئدبم

مارتحاىنعمب«ةيجراخلاوةيلخادلااهنوؤشيفلخدتلامدعيأءاسنرفوايناطيرببناج

:نأ«نامعبةصاخلاةدحتملاألاةنجلظحالتفوسددصلااذهب.ةينطولااهتدايس

نامُعوطقسملالقتساسيركتيفتسيلحيرصتلااذهةيّمهأ»
لالقتسالااذهلناتموكحلاهتطعأيذلالكشلايفامنإ.بسحو

.*”ءهتیامحتباثعقاوک

راطإيفينعملادلبلاّقحديدحتنكيملياهالةمكحمرودنأىرنمثنم

وأةيناطيربلا«نييرامعتسالاةنميهلاوذوفنلا«ةيعرش»ديدحتلب«هتدايسوهلالقتسا

رظتنيملف«ينعملادلبلاناملةبسنلابامأ.ةيلودةيعرشامهئاطعإلجأنمءةيسنرفلا

.اهريصمبىتحةينعمنوكتنأنورمعتسملا

رجيملاتلسرأ«لباقملايفءاهنكلوةطقنلاهذهىلعًاريثكايناطيربحلتملو
قشسنيلطقسميفناطلسلاىلإ؛كاذذإرهشوبيفيسايسلاميقملاسكوك

ةمكحملامعأيفرّتوَتنأةرايزلاهذهنمرظتنتةيناطيربلاتاطلسلاتناكو.هعم

ىلإةرايزلاهذهرثإناطلسلالسرأ«ىرخأةهجنمو.اهفقوميّوقَتنأو
:نأبهملعيلهتجهلنماهيفدّدشةلاسرطقسميفيسنرفلالصتقلا

.ةيميكحتلاياهالةمكحمبناجنمًايلاحسردُتمالعألاةيضق»
.ةمكحملاهذهمامأينلثمتيتلايهةيناطيربلاةموكحلاو

ةيناطيربلاةموكحلاصاصتخانمةيضقلاهذهنإفيلاتلابو
.*”.ريسفتىلإجاتحيالاذهواهينعتو

AfT. Etr. N.S. Mascate, vol. 33, p. 52. (٥٤(

Rapport du Comité Spécial de L'Oman, op. cit., p.27. )٦٤آ(

AfT. Etr. N.S. Mascate, vol. 33, pp. 117-118. )۷٤(
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ىلعءاضيأةرملاهذهمغرأدقلصيفناطلسلانأيفكشتلاسنرفنكتملو

لسرأطقسميفيسنرفلالصتقلابئاننإف«كلذنعًالضفو.ةلاسرلاهذهةباتك

:هیفِءاجهترازوىلإًاريرقتكلذلوح

جاجتحالااذهنأءادجةيرسةروصبءناطلسلاينملعأدقل::يَرس»
°يلمأدق

ةدمتسمتامولعمىلإًادنتسمهيفملعبًاريرقت؛كلذدعب‹لصنقلابئانبتكو

اذهاهلمعتسايتلابيلاسألاوسكوكةرايزب«؛ناطلسلانمنيبرقمصاخشأنم

بيلاسألاهذهنأبًامتاخ؛ةرشابمهلثمتايناطيربلعجينأبناطلسلاعانقإلريخألا

ةوعدلاىلعاباجيإدريهالعج««نييباهرإلاهتامحباضغإ»نمناطلسلافوخو
9٤لةهجوملا

ناتلودلااهيفتطرخنايتلاميكحتلاةيلمعلًادحعضتملتافالخلاهذهنأالإ

ةمكحممكحصندقو.ةيلودلاةلادعلاقيرطنععازنلااذهلحامهاتلكاتررقناتللا

عفريفاورمتسينأمهل۱۸۹۲ةنسلبقزايتمالاىلعاولصحنيذلانأىلعياهال

دقو.زايتمالامهنعطقسيفخيراتلااذهدعبهيلعاولصحنيذلااأو.ةيسنرفلامالعألا

صاخلالسكوربماظنليدعتهيفررقتيذلادعوملانمازيهنأل۱۸۹۲ماعريتخا

ضرعتلازوجيهنأًاضيأمكحلاصندقو«قيقرلاةراجتةحفاكمويرحبلاشيتفتلاب
عنمنيحيفةيميلقإلاطقسمهايميفىتحيسنرفلاملعلاعفرتيتلاةينامغلاةنيفسلل

نمناكولوىتحرخآىلإصخشنمةيسنرفلاةيسنجلابنفسلاعتمتزايتمالاقتنا
ةدمدعبيفتختنأةيسنرفلامالعألاىلعبتكهنأذإماهىزغمصنلااذهلو.هتثرو

نم

يفاهذوفنىلع«ةيعرشلا»ءافضإةيلمعيف«ًاينوناق»ايناطيربترصتنااذكهو

محمرودصلبقةحاسلاىلعاهسفنتضرفدقتناكعقاولايفاهنكلو.نامع

AfT..Etr. N.S. Mascate, vol. 33, p.119. )۸٤(

AfTf. Etr. N.S. Mascate, vol. 33, p. 126. (۹٤(

.٢۲۰صعمر(حالص)داقعلا(٠٠)
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:هلوقبرميروليناطيربلاخرؤملاهدكۇؤياماذهو.ريثكبياهال

لمعلابزيلكنإلااهطبحأدقفنامُعيفاسترفسئاسدامأ»

دقةيسنرفلامالعألاةلاسمنأقحلاو.طقسميفمساحلا
اهرارقيلاهاليفميكحتلاةئيهردصتنألبقًايلعفتمسُح
””.نييناطيربلاحلاصل

لكلةلياقلامكحلااذهلةينوناقلاةميقلادرجمدنعفقوتلامدعاندرأاذإهنأالإ

نإفءاسنرفىلعايناطيرباهتققحيتلابساكملانعةلقتسمةروصبوءدقنوريسفت
مكحلااذهلضفبتبسكدقايناطيربنأيفوهيجيتارتسالاويسايسلاىوتحملا

يفنامليعرشلالثمملااهفصوب.«ةيرامعتساةيعرش»ىرحألابوأةيلود«ةيعرش»
ةيضقلاهذهيفيقيقحلارساخلااأطقسمىلعةيصواهفصوبوءةيجراخلااهنوؤش

باقعأيفتسكُتنأةيسنرفلامالعألاثبلتملاذكهو.نامُع:ينعملافرطلاناكف

.ايجيردتكلذءارجنمءاسنرفذوفنصلقتوةينامُعلانفسلاىلعنمقافتالااذه

يحنتلاةلأسمولصيف.٤

ًامزاعناطلسلاةيؤرنمرثكأناميفماعلاعضولايدرتىلعلديءيشنمام
اهتلزنأيتلاتاطابحإلاوتاناهإلالكدعبلصيفررقدقف.هبصنمنمىلع

.روميتهنباحلاصللزانتلاءارتلكنإهب

ضعبذنم»:ًالئاقةينلاهذهبطقسميفئسايسلاٌليكولاٌُناطلسلاغلبأالعفو

ليكولاىلعناطلسلادرو.”«مكحلاديلاقمنعيلختلابًايدجركفأتقولا
عفادلانأبءرارقلااذهءاروةخوخيشلاوأضرملاناكاذإامعهلأسيذلا؛يزيلكنإلا

عماهفداصيناكيتلاةرمتسملالكاشملا«ىرحألابوهلبكاذالواذهال

.ىرخأةهجنمةيلاملاهتابوعصوءةهجنم«لئابقلا

نميتلاةيقيقحلابابسألانكتملاهنكلةرهاظلابابسألالعفلابكلتتناك

.١۱۲صلوألاءزجلاقاسسE).ج)رمیرول)۱٥(

)۲٥(.4-5I.O.R.: R/15/6/51, pp.
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نعيناطيربلايسايسلاليكولالفغيملو.يحنتلللصيفلثمًاناطلسعفدتنأاهنأش

ريرقتلايفصحليو.ناطلسلارارقلةيقيقحلابابسألاىلإلّصوتلالواحدقو.كلذ
:يلييليامكعضولاتنهلاةموكحىلإهبتكيذلا

امكلصيفدّيسلانإ:يلاتلاوهلاحلاعقاونأيلودبي»
فقوملااهريثييتلامومهلانمبعتمءةحارصبكلذنعربعي
ًاناطلس“هنوكيأهيفهسفندجييذلاعنطصملاوبعصلا

.«ءطقف"ًايمسا

:هلوقكلذىلإفيضيو

نابءهتمارکلجآنموهبعشمامآ:بّنجتينأيفبغريهنإ»

هدالبةموكحعضيوهنطونعىّلختييذلالجرلارهظمبرهظي
يديأنيب

رارقلاعفاودو.ةيلحملاعئاقولابةديعبةفرعمنع«ىرنامكريرقتلافشكي

ىلعريرقتلايتأيالىرخأعفاودكانهنكلوءاحيحصًاليلحتهيفةللحميناطلسلا

دقناكهتالسارميفهسفنيسايسلاليكولاكلذىلغدهشيامكناطلسلاف.اهرکذ

ءلاحلكىلعكلتنكتملو.ةيسنرفلامالعألاثداحدعييحنتلااذهيفركف

قئاثولايفركذتاليتلاةمساحلاةلأسملانأكلذ.ءانإلاتعرتأيتلاةرطقلاىوس

عوضومالصيفلزيلكنإلااههجويتلاةناهإلاتناكةيناطيربلاةيسامولبدلا

ةلالدللةيناطيربةنيفسبوكرىلعءكاذتقو«هوربجأدقف.۱۸۹۹ماعمحفلاعدوتسم

.ايناطيربلطقسممكاحمالستساىلع

لودعلابناطلسلاعانقإلواحيمليسايسلاليكولانوكينأءًاقحهقلالدوذلهنإو
يفيسايسلاعضولاناكاذإامةفرعمىلع«ىرحألابهمامتهابصنالب.هرارقنع

يأرابجنزعضوبًاهيبش؛مكحلاىلإروميتهنبالوصولاحيف«نوكيسنامُع
.باجيإلابناطلسلاهيلعدروءةيزيلكنإلاةطلسللًالماكًاعوضخًاعضاخ

ناطلسلاىخنتلًابسانمنكيملتيقوتلانأتأرايناطيربنإفءرمأنمنكيامهمو

L.O.R.: R/15/6/51, pp. 5-6. (۳)
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هنااديجةكردم«مكحلايفىقيينأبهتعنقأف.ًادجًاريغصناكروميتهنبانأاميسال

تطحايناطيربف.يناطيربلاذوفنللةضراعمالوًايدحتلثميدعيملوًامامتفعضدق

.ةطلسالوىلعألثمالوهلحومطالميعزكردىلإًايئاهنهب
البلايفةيديلقتلاةحلسألاةراجتبةطبترملاتاطاشنلانإفرخآبناجنمو

كابرإلةديدجةعيرذتناك«ةديدجةيرامعتساةلمحفدهاهرودبتدغامناعرس

.ةينامعلاةيراجتلانفسلاطاشن

تقولاسفنيفءايناطيربواسنرفنيبةمواسمعضومةيضقلاهذهةيوستتناكو
ةحلسألاةراجتنأاميسال«نيتيروطاربمألانيبدودحلامسرهيفثحبيناكيذلا

ماعنمارابتعاةسوملمةدايز«نوزيمنارغروكاللوقدحىلع؛تدادزادقةينامُلا

ةقفاوميضتقيء١١۹٠ماع‹يناطيربلا-يسنرفلاقافتالاناكو..۷

نيتيرامعتسالانيتلودلانيبةديدعلدابتتالواحمترجف.ةراجتلاهذهفقولاسنرف

ضرأيهوءةيبرغلاايقيرفإيفايبماغيضارأبجيلخلايفحالسلاةراجتةضياقماهزربأ
””ةيسنرفلالاغنسلاةرمعتسمنمضةروصحمةيناطيرب

لصيفناطلسلاروعشءازإوةيعبتنماهقهريوقزمتنمدالبلادوسيناكامِءازِإ
ءأرفمريملءاهلالقتساوهدالبةدايسبقلعتياميفاياونلاقدصأهكرحتتناكيذلا

نكلو؛يحنتلاىوسءهلوحنمعيمجلاقرفتوهتاحومطلكتددبتنأدعب

؛لمحتينأبهيلعاومكحوةريخألاةبغرلاهذهنيبوهنيباولاحنييناطيربلا

ىلإيضفتفوسيتلايهةنحملاهذهو.ةرضتحمةلودةيلوؤسمءةياهنلاىتح

.ثيدحلانامُغريصملةضيرعلاطوطخلاتمسريتلاةروثلاء١۱۹۲-۱۹۱۳ةروث

Le Cour Grandmaison (C.), «Présentation du Sultanat d'Oman», op. cit., p. 280. )٤٥(
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عساتلالصفلا

نامغةمامإوطقسمةنطلس

فوخلاو.عومدلاومدلانودةيرحلاغلبتال»

.ةميزهلاوهرصنلابكشلاوءةايحلاةنعلوه

(١١۱۹-يملاسلاهّللادبعملاعلا

۱۹۲١۹۲۰ةر

مامأةيسنرفلامالعألالوحعازنلايفميكحتلاتأردقو-ايناطيربتعاطتسإ

يفاهذوفنلءةيلودلاةيعرشلا»سركُّتنأ اهحلاصليهتني‹١١۱۹ياهالةمكحم

ريغقيقرلاةراجتةحفاكمراعشادغذإو.يسنرفلاسفانمللًادحعضتنأونامُع

نألوقلالفاننموءحالسلاةراجتةحفاكمراعشُهَفَلَخةيناطيربلاةيجيتارتساللٍدجُم

ىلعةيرحبلاةرطيسلاماكحإلةديدجةعيرذىوسنكيملديدجلاراعشلااذه

.قرشلالكيفءةيناطيربلاةيروطاربمألاةيجيتارتساىلإ«قثوأةروصبءاهمضلةقطنملا
ةئزجتوفعضةلاحيفةمئاقلاةمظنالابظافتحالابسانملانمناككلذلجأنمو

ةيناطيربلاةيامحلانالعإنمًالدبسيلاوكلايفروانتيتلاةيرامعتسالاةوقللةيعبتو

.تايوتسملالكىلعةنسآلا«ةيناطيربلاةريحبلا»يهكلت.ًايمسراهيلع

عيمجىلعديازتملاژادحنالاوةيفاقثلاوةينطولاةيوهلانادقفوطخنكيملو

ةكرحلانعًاليدبنيعاولانيينامُعلامامأعديل«نيطالسلا»ماظنبةطيحملاتايوتسملا

ىتح۹۱۳٠ماعنم«ةيناطيربلاةريحبلا»ةينامُعلاةضهنلازهتفوسفاذكهو.ةيروثلا

.١۱۹۲ماع

لحاسلاىلعةنطلسلاولخادلايفةمامإلانيبدالبللًاديدجًاميسقتتضرفنأثبلت
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يفماهسإلاىوسهنأشنمنكيملوفارطألانميألًايضرمنكيملعضووهو
.يسايسلااهجضنويداصتقالااهونًارُخؤمىالبلالزع

لوألامسقلا

ةيضابإلاةكرحلايدحتو,ةيناطيربلا'

ماعةيجراخلاةرازوىلإ(841؟0u۲)روفلبلوصوذنمءةيناطيربلاةموكحلاترهظأ

ةسايساهيفسرامتنأتلواحو.قارعلاوجيلخلاةقطنمبمامتهالانمًاديزم٢

دنهلايفايناطيربدوجوتيبثتل«يغبنيهنأبةعنتقمتناكاهنأكلذ.حضوأوقدأ

هذهلاذافنإو.امزألاطرشناككلذنإلب؛جيلخلايفاهعقاوممعدءةيقرشلاايسآو

«نزنوبناجل»مسابتفرعةصاخناجلقلخةيجراخلاةرازوتررقءةيجيتارتسالا

Bunn Committee)نمديزمبةديدجلاةيميلقأإلاتايطعملاةساردل(طء

ةيسايسلا-ةيفارغجلاةطيرخلاةساردبءاضيأ«ناجلملاكلتتفلكامكليصفتلا

.ةديدجلا

اهنيب‹جيلخلايفنادلبةدعلةيمسرةرايزبنوزروكدروللاماق«١٠۱۹ماعيفو

نمفدهلاناك.(حلاصتملالحاسلا»؛كاذذإ«ىمسملا«نامُعغلحاس»ونام

يسنرفلاذوفنلاةياهننعًايمسرنالعإلا«هرصتنملا»لجرلااذهلةيخيراتلاةرايزلاهذه

يفنوزروكهبحرصايمو.ًادعاصونآلانماهيفيناطيربلاذوفنلاةيرصحنعو
روضحبء١٠۹٠(ربمفون)يناثلانيرشتيفةقراشلايفهاقلأيذلاريهشلاهباطخ

:(حلاصتملالحاسلا»ماكح

اذهىلعمكلانظفاحلب,مكلالقتسااودقفتملمكنإ»
هايملاهذهيفمالسلاىلعةظفاحملانمانلدبالوءلالقتسالا

هذهيفديسلاوهةيناطيربلاةموكحلاذوفنلظيسو

ثوحبلادهعمءةرهاقلا؛ةريزبعلابرندبرملاعيلضلاتارامافةيسايسلاعاضرلا‹(ديس)لفون(۱)

.٩۷ص۹۷۲يناثلاباتكلا«فسينويلاءةيبرعلاتاساردلاو

Zorgbibe (Charles), Géopolitique et Histoire du Golfe, Paris, P.U.F., 1991, p.36. :اضيأعجار
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يناطيربلاءارزولاسيئرلاوقأكلذىلعدهشتو.امامتًافلتخمناكعقاولانكلو

:ددرتنودنلعأيذلايروبسلاسدروللا

نملايمألافالآدعبىلعنم.ررقتجيلخلانادلبرئاصمنإ»
اهباحصأ

فارتعاونوزروکباطخليمسروعطاقبیذکكتهنأىلعةوالع‹حيرصتلااذه

نادلبخيراتراسمتددحيتلاةتباثلاةسايسلاصخليءةيرامعتسالاةيعبتلاماظنب

.لقألاىلعنرقلافصنونرقلالخجيلخلا

اهفادهأنمناكذإ.ةيركسعةيفلخنمةدرجمنكتملنوزروكةرايزنأىقبي
جئاتنهلنوكتفوسيذلارمألاوهويركسعلادجاوتللعقاومنعثحبلاءاضيأ

عضيفوسيذلاوءاهرسأبةقطنملاىلعةأطولاةليقثةيفاقثوةيفارغميدوةيسايس

قوقلابءةيناطيربةرطيسضرفنإ.كحملاىلعصاخلكشبةيفاقثلاوةينطولاةيوهلا

-تامصببةقطنملاهذهعبطةصاخندنالل‹ينعتتناكجيلخلاىلع

عمامّيسالرومأللةيؤرلاهذهدكأجيلخلانادلبخيراتنألاحلاعقاوو.«ةيناطيرب

.”طفنلافاشتكالعفبتاروطتلاعراست

الإ؛مويلاجيلخلانادلبلةيفاقثلا-ةيسايسلا-ةيعامتجالاةطيرخلاودبتالاذكهو

هبناهتسيالًاناهرايناطيربناهرناك.نرقلااذهةيادبىفةيناطيربةسايسلةرمث

ةيفاقثلاةيوهلاوةيعامتجالاةينبلافاعضإىلعلمعلاناكهئارونمفدهلانأاملاط

.لضفألكشبةيلكةيرامعتساةرطيسضرفلجأنماهسفنةيبرعلا

ناكلاؤسلااذه؟ةقطنملاىلعةيرامعتسالاةرطيسلاعفدبجيدحيأىلإ

.ىلوألاةيملاعلابرحلاةياهنىتحةيجراخلاةرازويفًاحورطملازيام

ضعب‹«برحلالالخ؛يکسفرادنوبلوقدحىلعء؛نزنوبةنجلتشقاندقو

.نياملاعمرملا)۳(
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لكوةيبرعلاةريزجلاهبشلمجملمشتةيبرع«ةفالخ»قلخىلإةيمارلاعيراشملا

تنارغنمةضراعمىقالحارتقالااذهنكلو.جيلخلايفةيبرعلاتاعمجتلاقطانم

لزترهنموءةيناطيربلاةيرامعتسالادنهلاةرادإيفيبنجألامسقلاسيئر(Gaص)
امهریرقتيفاراشأنيذللادنهلابتكميفذفانلايسايسلامسقلاسيئر

ةفيعضةيبرعةريزجيفلبءةدحومةيبرعةريزجيفبغرتالايناطيربنأىلإ
ليبسالتارامإمهألاو؛ةيناطيربلاةدايسلاتحتةريغصتارامإىلإةأزجمةككفم

.°)ةيناطيربلاةرطيسلادضًاموياهدحوتىلإ

يفةقلطملاةديسلااهسفنايناطيربتدجوءىلوألاةيملاعلابرحلاةياهنعم

نيبًاعارصتشاعدقءةيسرافلاةفضلا؛جيلخلانمىرخألاةفضلاتناكو.ةقطنملا

نأالإ.ةدياحمىطسولاةقطنملاوبونجلايفزيلكنإلا؛لامشلايفسورلا:قطانم

تطقسذإميسقتلااذهتريغ(ربوتكا)لوألانيرشتيفةيفشلوبلاةروثلا
يقبف؛جيلخلانمةيبرعلاةقطنملايفعضولاامأ.نييناطيربلايديأنيباهلكناريإ

يروبسلاسملحققحتاذكهو.فصنلاونرقلانمبرقياملالخدماجهبش

.«ةيناطيربلاةريحبلاوبفورعملااهبقلةقطنملاتبسکوريهشلانوزروکو

ءىفارملاىلعوءةهجنمءةيقيرفإلاءىفارملاىلعايناطيربءاليتسانإفكلذىلإ

ةيرحبلاقرطلاىلعةرطيسلاكلذكو«ىرخأةهجنمايسآقرشءىفارموةيدنهلا

:ًاماطحلاحتساهنأبيليکيناطيربلا

ليطاسألاربكأقباسلايفناكيذلانامُعلوطسألوحت»
ىفةعباقلاةمطحملاةيبشخلالكايهلانمةموكىلإاهاوقأو
.”ءاهیسارم

طقفةيراجتلاتاطاشنلانعسيلةحضاوةركفانئاطعإلفصولااذهيفكيو

)٤(.102Bondarevsky (G.), op. cit., p.

ص«يناثلاءزجلاباسعمرم‹؛جيلخلاوایناطیرب؛(ب.ج)يلیک)°(
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.نيينامُلاةايحطننعوماعلايداصتقالاعضولانع؛كلذكلبتمدعنايتلا

دقف.يراجتلاطاشنلابايغعمصقانتييعارزلاجاتنإلاناكدقفءلاحلاةعيبطبو

ناكو.ىشالتلب‹ينطولاداصتقالايفماهروحموهوءرومتلاريدصتصلقت

يجراخلاملاعلابنامُعلاصتااأ.قانتخالانمةبيرقةلاحيفينامغلاعمتجملا

‹)ةيعوبسأةدحاوةنيفسىلع؛هسفنتيغنيولوقبسح«رصتقيناكف

؛ثرقذنمنييناطيربلالوصولبقءيوُؤُتتناكةينامُملاءىفارملانأبًاملع

.نفسلاتاثئم

هًابيرقت«هدالبنوؤشلكملسينأىوسلصيفناطلسلاعسوبنكيمل«؛كلذك

ىدحإنعىلختدقناطلسلانأركذيندنالنإلب.ةيناطيربلاتاطلسلاىلإ

ميقملاحلاصلدالبلانوؤشىلعيمويلافارشإلايهيتلاةيساسألاهتايحالص

ةيبورفلأ١٠٠لباقملابىقلتهنأو«تيغنيوروجيملاطقسميفيناطيربلايسايسلا

.٩هنویددیدستهلتحاتأةيدنه

شععساتلانرقلافصتنميفعلطيادبيذلاةينامُعلاةلودلاقسغلوحتاذكهو

-۱۸۸۸)لصيفناطلسلادهعةياهنعمتاملظىلإرابجنزلاصفنادعب

.نرقلافصنوًانرقتاملظلاهذهيفةقراغىقبتنأنامُعىلعبتكو

.بعشودلبلًائيطبًاراضتحاكلذناكلقلب

ةيوقوةقيمعتارايتتشعبنانأثبلتملةنسالاةيناطيربلاةريحبلا»هايمنمنكلو

ةروريسنمدالبلاجارخإبةليفكلافورظلاترفاضتنأوءةتوبكمتناكامردقب

.ةينامعلاةضهنلايهكلت.للحتلا

ةضهنلاةكرهء١

ءرشععباسلانرقلايفدشرمنبرصانةروثةيشعلاحلاهيلعتناكامرارغىلع

اذهفقولديحولالحلاناكءرشععساتلانرقلايفسيقنبنازعةروثمثنمو

Wingate (R.), Not in the Limelight, London, Hutchinson and Co. Ltd., 1959, p. 82. (۱)

صعم(ج.ر)ندنال )۷(
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ةداعإةلواحموةيضابإلاةكرحلالوحعيمجفافتلاوهذاقنإورايهنالا

.ةمامإلاةماقإ

هللادبعنيدلارونزربوءةليبقسيئروًاملاعرشعةعبرأةضهنلاةدايقتّمض

ةضهنلاةكرح»بمهتكرحةداقلاءالؤهىمسدقو.مهلهجومكيملاسلا

اذهىلع.ةيضابإلاةكرحلاىلعةقلعملالامآلاىلعءةقيقحلايفدهشتةيمستيهو

عمًالوانتمدعبأادبةنسنيعبرألبققيقحتللًالباقادبيذلاةضهنلاعورشمنف

.نامُعيفيناطيربلادوجولادطوت

هابأنأءاهتداقدحأوةروثلاهذهخرۇم‹(نبالا)‹يملاسلادمحمريشبوبآرکذي

اذهىلإبلطلصيفناطلسلابةقيثوتالصهلتناكيذلا«ىملاسلاهللادبع

امكءايضابإًاديلقتهذهيملاسلاةوطخربتعتو.نييناطيربلانمهفقاومرييغتريخألا

دقفدقناكيذلالصيفنكلو.ةمداقةروثنالعإلبقءاملعلانمًاريذحتلثمت

.ةردابملاهذهلهاجتلالقتسالايفلمألا

ةهاعلاهذهنأًاملع)ءةرشعةسداسلاذنمرصبلاُفيفكلا؛يملاسلاهّللادبعذخأف

ةعانقلالكبةروثللرّضحُيذحخأ-(اريبكًايهقفوًايبدأًاماهسإمدقذإءيشيفهِتمل
مدلانودةيرحلاغلبتال»:ريهشلاهراعشددرُيناكو.هيدلةفورعملاةميزعلاةوقو

.”.«ةميزهلاوهرصنلابكشلاوةايحلاةنعلوهفوخلاو.عومدلاو

ىلعوءنازعةروثلالخىليلخلانافلخنبديعسملاعلارارغىلع«؛يملاسلابعل

هبقلِءاجانهنمو.ةضهنلاهذهليحورلابلاوهجوملاودحوملارود«هلاثم
۱.«نيرشعلانرقلايفةينامُعلاةضهنلاول

.نييضابإلاءاملعلاربعيبرعلاملاعلاىلإةضهنلاهذهدادتماروصتييملاسلاناك

ةوعدهبشياموحنةيضايإلاةكرحللًاعسوتدهعلاكلذدهشدقلف«نسنكلوقفوو

ىنعمب(Pan-Ibadisme)ةعماجةيضايإ لعافتتتأدبةيضابإلاتاعامجلانأىنعمب

.(كرتشمجهنمةرولبىلعلمعتواهضعبعمرثكأف

.۱۳۰ص«(خیراتنود)ةرهاقلا«تاإرُخةيرعبتايعاةضحت(هلادبعنبدمحم)يملاسلا(۸)

Wilkinson (J.C.), The Imamate Tradition of Oman, op. cit., p.243. (۹)
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نييضابإلاءاملعلابيقتليلكلتةبسانملازهتنينأوةكمىلإجحينأيملاسلاىون

مهمالعإديريناك.شيفطأفسوينبدمحمةصاخو‹؛سنوتورئازجلانمنيمداقلا

تدهشدقو.يداملاويونعملامهمعدىلعلوصحلاوةينامُعلاةروثلاعالدنابرقب

نيتمتوقرشملاوبرغملاءاملعنواعت«يضابإلابدألااهيفرشتنايتلاةرتفلاهذه

.نامُغيفيضابإلاعورشمللمعدلااونمؤيلمهتالص

امعفوزعلايملاسلاىلعبيوت«ينامُعلايلخادلاعضولاةروطخلًارظن؛نكلو

لئابقلاةداقبلاصتالاةيغبنامُغلخادةلوجبكلذنمالدبماقو.هيلعىون

ريمأ»بيصننمىلوألاةرايزلاتناكًادجةيسامولبدةروصبو.ةروثللمهتئيهتو

ةنيدميهو«فونتليرفاغلاسيئرلا«يناهبنلارصاننبريمحخيشلارضخألالبجلا
نكتملةيرفاغلالئابقلانألصاخىنعمةرايزلاهذهلناكو.ىوزنلةرواجمةيخيرات
سكعلاىلع؛يظحيذلاسيقنبنازعةمامإلالخًاماهًارودتبعلدق

بابسألادحأةيرفاغلالئابقلامعدبايغلثمدقوءةيوانهلالئابقلامعدبكلذنم

.۱۸۷۱ماعهتمامإطوقسلةيسيئرلا

يفلالتخالااذهوحمىلإقوتيًاديجةيلبقلاةيلقعلافرعييذلايملاسلاناك

ىلعيملاسلالمعزاوملكشبو.اهريدقتنعيناهبنلالفغيملةردابمبنزاوتلا
يذلايثراحلاحلاصنبىسيعاهسيئربلصتاف.ةيوانهلالئابقلاعمتالصلاطيشتت

.ةلبقملاةمامإللهمعدنلعأنألبقددرتلانمايشىدبأ

ملاعلاحيشرتيملاسلاهّللادبعحرتقا.ماَمإباختنا:ديحوفدهعامتجالااذهلناكو

لواححارتقالااذهعقوتينكيمليذلايصورخلانكلويصورخلادشارنبملاس
الوهقحنمنكيملهنأالإيقللالهتعيبءاطعإلىتأهنإلوقلابرذتعينأ

.۱۳۸صعمس‹(هللادبعنبدمحم)يملاسلا
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اذهنعرذتعينأءديلاقتلاثيحنمالوةيبهذمرظنةهجونمالهرودقميف
نأواميسالهيفءاملعلااهعضويتلاةقثلاضفرينعيناكحيشرتلا.حيشرتلا

.'”نيملسملافوفصماسقنااضيأينعينأنكميناكضفرلااذهلثم

ةاضقوءاملعءديدعلاخيراتلاربعتطعأيتلاةرسألاليلسيصورخللنكيملو

اقبط‹ءاهسفنةنيدملايفةعيرشلادجسميفًاذإةعيبلاهلتممتف.ةقفاوملاىوسهةمئأو

ماقدقو.لئابقلاِءاسؤرصعبوءاملعلاعومجماهيفكراشدقو.ةيديلقتلامسارملل

قیرزنبدمحمنبهللادبعملاعلاو‹يكلاملادوعسمنبسیمخنبرماعملاعلا

هعيبةعيبلاهذهتناکو”ریبادتنمهعبتستامذاختاوةعيبلاةءارقب؛يوكزألا

‹يحورلايضابإلازكرملا«ىوزنتنلعأوةديدجلاةمامإلاتنلعأاذكهو.”روهظلا

.اهلةمصاع

ءاهنإءةنطلسلاماظنطاقسإ:طاقنعبرأىلعمومييصورخلاةمامإجمانربناك

ىلعةمامإلاةماقإةداعإًاريخأوتالبلاديحوتىلعلمعلا‹نييناطيربلاذوفنلاودوجولا

ةلثاممجمارب؛ثيدحلاخيراتلايفءةيضابإلاتامامإلالكيفظحاليو.دالبلالك

.قايسلاونامزلايفةديحولااهتيصوصختناكأاييرقت

ًايبوحصميثراحلاحلاصنبىسيعخيشلالصوابيرقتةعيبلاهذهنمرهشدعب
مامإلاعيابوءةيرفاغلالئابقللعبتتةقطنميهوفونتىلإةيوانهلالئابقلاءاسؤرضعبي
نمهنسنيسمخدعب؛فافتالوصحنكمأ‹؛يصورخلاويملاسلالضفب.ديدجلا

دحأةروثلااذكهو.ةيوانهلاوةيرفاغلاءةعزانتملالئابقلايسيئرنيب«تاعازنلا
داعتسادقينامُعلاعمتجملانأادبوحنلااذهىلعو.اهتدحو:اهحاجنطورشمهأ
فورظبتيظحةروثلاهذهنإلوقلانكميكلذك.ةمامإلاةماقإلبقىتحهتدحو

ةطاسو«هتعيبهئاطعإدعبحرتقايثراحلاحلاصنبىسيعنأوهبيرغلانكلو

.لوألالصفلانميناثلامسقلاعجار(١٠)

.١١۱صیاسس‹(هللادبعنبدمحم)يملاسلا)۱۲(

.لوألالصفلانميناثلامسقلاعجار(۱۳)
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:عرزينأًادبأعقوتملاريغحارتقالااذهلنكميناكو.لصيفناطلسلاومامإلانيب
ةروثلانكتمليذلاتقولايفنيمامإلانيبلذاختلا؛يملاسلادمحملوقدحىلع

نمءانومضموًالكشًاعطاقًاضفرضفرحارتقالااذهنكلو؛لوألااهروطيفالإ

.اعمةشهدلاوطخسلا«كلذنمرثكأراثأو؛ءاملعلابناج

ناطلسلاىلإةيمسرةلاسرءانثألاهذهيف«ءيصورخلامامإلالسرأ«ديلقتللًاقبطو

ةعيرشلاقيبطتويناطيربلاذوفنلاءاهنإهنماهيفبلطيوءةمامإلامايقباهيفهملعي
ةيزاومةروصبو.مكحلانعلزانتلاهنمبلطيىرخأةرابعب.دالبلايفةيمالسإلا

مايقباهيفمهربخيلئابقلاءاسؤرللئاسروءدالبلاربعنيثوعبممامإلالسرأ؛كلذل
نمزيفو.مهتعيبهوحنموًايباجيإءامعزلامظعمدردقو.مهتعيببلطيوةمامإلا

تيقبيتلاندملاضعبنكلو.هلاهءالوءبيرقتءةيسيئرلاندملاةفاكتنلعأريصق

ةدايقتحتنامُعلئابقنايصعنأ؛عضولاصخلييذلايناطيربلاريرقتلاظحاليو

يتلاىرخألاثادحألالكىلعيطغي«يصورخلادشارنبملاس«فونتمامإ

اهثبيتلاةياعدلاىلإ«نايصعلا»عالدناريرقتلااذهبسنيو.ةنسلاكلتنامعاهتدهش

.'””يملاسلاديمحنبهللادبع‹يسيئرلايضابإلاخيشلا

ناكقحبو.تعيابيتلاندملايفاميسالمامإللماعمعدىلجتدقلفنكييأ

نبفيسلثم«ناطلسلانمةبيرقتايصخشنأواميسالاوقلقينأنييناطيربلاىلع

نأهيلإتبلطلبءاهتعيبهتطعأومامإلاىلإتأجتلا؛دومحهيحخأويديعسوبلاناطلس
حفصي

ةرئادنم‹(urpطh)يفرومرجيملالصوء۱۹۱۳(ويلوي)زومتيف

تضتقااذإوأتايوستىلإلوصولادصقبعضولاسرديلرهشوبنم«تارباخملا
١يفو.طقسموحرطمنععافدلالجأنمةيناطيربتاوقلازنإبمايقلاءةرورضلا

L.O.R.: R/15/6/337, Administration Report of the Muscat Agency for the year 1913, p.51. 4)

.۱۸۱ ص‹(هللادبعنبدمحم)يملاسلا (۱
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.`”يسايسلاميقملانمةدعاسملاناطلسلابلط(ويلوي)زومت

ةمامإلانالعإنمنيرهشدعبف.ةمامأإلاتاوقمدقتعنمتملريبادتلاهذهنكلو

امهيلاوقحتلاو«يباوعلاةقطنماهتلتءاهتطلستحتيكزأةقطنمتطقسابيرقت

يفةيجيتارتسالاليامسةقطنمتطقس‹١۹۱٠(سطسغأ)بآيفءاريخأو.مامإلاب

نيحلاكلذذنمو.ةمامإلاحلاصلىوقلانازيمرّيغَتكلذءارجنمو.نييمامإلايديأ

ادعو.ةيلحاسلاندملاصعبوحرطموطقسمیوسلمشتناطلسلاةطلسدعتمل

حبصتنألجأنمقبيملو.ةمامإلاةطلسلةعضاخابيرقتىالبلالكتحبصأكلذ

.ةمصاعلاريرحت:ةريخأةلحرمىوسيخيراتلاعقاولاةمامإلا

ينعيسطقسمطوقسنأًاديجملعتتناكيتلاءايناطيربتعمجعضولااذهلايح

امك.ريخألااهلقعمذقنتنأىلعةمزاعقنيدملالوحاهتاوق«نامُعىفاهذوفنةياهن

ءىيهيناكيذلامامإلاىلإريذحتوديدهتةلاسرطقسميفيناطيربلاميقملالسرأ

.يئاهنلاهموجهل

:الئاقمامإلاهيلعدرو

ةلودلادنععيلخوهفءاملعلافلاخ(ناطلس)كلملكنأو
(...)ةديدعًارارمةجحلاهيلعتماقدقلصيفنأوةيمالسإلا

اودتعتالنأبجيونيملسملارمأنعاوفكتنأمكيلعبجيمتنأو
ىفكوأايلوهللابىفكوهيلعاننيعيهللافانيلعىدتعانموانيلع
.ءاريصنهللاب

۳(ربوتكأ)لوألانيرشت٤يفلصيفناطلسلايفوتىانشألاهذهيفو

۸یف؛ںومیتهنبایلتعاو.ًابعصناکامردقبًابخاصناكءةنس٢۲ماددهعیهتناو

.ةنس۷٠كاذنآهرمعناكوشرعلا(ربوتكأ)لوألانيرشت

هجودقف.لصيفىفوتملاناطلسلايفنييناطيربلايأرءانهدروننأانبردجيو

.O.R.: R/15/6/337, Administration Report of the Muscat Agency for the year 1913, p.52. (\1)

.۱۹۸ - ۱۹۷ صقیاسعمرم(هللادبعنبدمحم)يملاسلا
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يناثلانوناکيفةخرۇؤمةلاسرطقسميفيناطيربلاميقملا)×Ron((سكنررجيملا

نعاهيفمسر؛جيلخلايفيسايسلاميقملارميروليناطيربلاهسيئرىلإ١١۱۹(رياني)
:ةيلاتلاةروصلالصيف

.هتایحيفًاريثكيذلاءيكرتنبلصيفديسلانإ»
ءكشيأنودءناكدقل.طاسوألانمريثكيفءادجهيلعفوسام

زيمملاهروضحوةفيطللاةيعيبطلاهتافرصتنكلوءافيعضًامكاح

ةيصخشلاةعاجشلاىلإطقرقتفيملوهو.ةعساوةيبعشهابسكأ
.”ادودواناسنإكشيآنود.ناکو

ىلعلصيفاولماعيملزيلكنإلانأكلذ.ةرخأتمنكلوًادجةلداعةداهشهذه

هدرمفموعزملاهفعضلةبسنلابامأ.لماعينأبجيناكامكهتافصلكنممغرلا

هعبطىلإهتمرثكأهتدارإميطحتيفحجنيذلالصاوتملايزيلكتإلاطغضلاىلإ
.صاخلا

.نييضابإلاءاملعلايأروهوركذينأٌقحتسيِناثيأركانهرخآبناجنم

هفصودقفءأيسايسنملوبقمريغلصيفنوّدعياوناكمهنأنممغرلاىلعف
ميلحليلجلجرهنأبءةيقالخألادالبلاةطلسوهو«يملاسلا

هيفتناکتقويفہهييأرارغىلع؛مكحلاىلإروميتباشلاناطلسلالصو

رٹکآهريیصملعجاماذهو.ةمئادوةريطخةيلخادةمزأيفديدجنمقرغتدالبلا

يبرعلاخيراتلايفلوطألايهةروثهجاوينأهيلعناكدقلف.هدلاوريصمنمةيواسأم

عضوناكو.هدالبلثيدحلاخيراتلاراسمتددح«تاونسعبستمادذإثيدحلا

رخأتينيذلادونجلاوءةغرافةلودلاةنيزختناكوةعرسبروهدتييداصتقالاةنطلسلا

.نييمامإلابقاحتلالابديدهتلاةجردىلإطابحإللنوملستسيمهبتاورديدست

:ديدجلاناطلسلايفةيناطيربلاتاطلسلايأرًالوأعمسنلنكلو

L.O.R.: R/15/6/337, Administration Report of the Muscat Agency for the year 1913, p.49. (\۸)

.۰٠۲۰ص؛لامس‹(هللادبعنبدمحم)يملاسلا (۱۹)
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لئابقلانعًاعوطقمميقيوهو(...)يناطيربلالوطسألاعفادمهيلإ
مظعمةمصاعيفةطلسلاهملستلبقعلدنا.درمتببسبةيبرعلا

دحاوميعزاهیفسیلودوسوشولبودونهونويناطيرباهناكس
.“”«(ينامُعلا)يبرعلاماعلايأرلالثمي

:الئاقعباتيريرقتلانإفةيصخشلاهتامسوهعبطبقلعتياميفامأ

وهوءديجمكحبلءافتيءرملاعديهنإفكلذنعًالضف»

اذههنملعجيدقو؛هسفنلكرتُيامدنعًادجميلسٌسحوذ
ءيشنمهليقياذإهيبأوأهدجنملضفأًامكاحٌسحلا

.۱٩ءهمکحب

.لالقتسالانمهباعتمتاممرثكأطوغضلانماهجاوهّدجو

اهئامعززريأدحأ‹١١۱۹(رياني)يناثلانوناكيفةمامإلاتدقفرخآديعصىلع

اضياهعمتدقفو.يملاسلاهللادبع‹(نيدلارونخيشلا)ءةضهنلادئاق«نييخورلا

مغرلاىلعو.ينامُملاخيراتلاويأهنأبيكسئرادنوبيسورلاخرؤملاهفصوًاخرۇم
ةبوصختاذتناكةريصقلاهتايحنإف«هرمعنمنيعبرالاىلاوحيفهتافونم

خيراتيفنانثااهنم«بدألاوهقفلايفًادلجمنيرشعىلاوحكرتدقف.ةيئانثتسا

ةمدخواهتيرحونامُعةمدخيفرمتسملالاضنلابهتايحتعبطنادقو.نامُغ

هذهليسايسلارارقلاىلعسوململكشبهبايغسكمنادقلو.يضابإلاعورشملا
ماعالإفّلَخُيملهنأهيلإةراشإلاردجتاممو.اهريصمىلعولبءاههاجتاوةروثلا

نوؤشريدم»بصتنمليكلاملاسيمخنبرماعملاعلاءاملعلابختناثيح٥٠

.لبقنمًافورعمنكيملبقلوهو«ةمامإلا

LLO.R.: R/15/6/337, Administration Report of the Muscat Political Agency 1916, (1°)

pp. 122-123.

Ibid., p. 123.
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كحملاىلعةمامإلا:ىلوألاةيملاعلابرحلا.٢
ىفلوخدلاءةيملاعلابرحلابةلغشنملاارتلكنإنمًاعوفدم«روميتناطلسلالواح

ديازنبنادمحخيشلامدقتكلذدنع.اثبعنكلونييمامإلاعمةيدجتاضوافم

لوألانوناك٩يفو.مامإلاوناطلسلانيبطيسوكءيبظوبأمكاح‹حالفوبلآ

نبنادمحخيشلاو؛يثراحلاحلاصنبىسيعمامإلالثممنيبءاقلىرج(ربمسيد)
رقملاتحبصأيتلاوطقسمنمملك٠۷ىلاوحىلعةعقاولابيسلاةقطنميفدياز

يفناطلسلاةرايزلهتبحاصمبيثراحلاعانقإيفنادمححجنو.تاضوافمللمئادلا

ةمامإلاةداقلةيلوألاتاددرتلامغرىلعو.لمتحمقافتاتامدقميفثحبللطقسم

.قافتالااذهىلعضوافتللديدجءاقلىلعقفا

نأريغ؛طاقنينامثنمحارتقاةغايصتمتناطلسلاعمطقسمعامتجالالخ

النأ:ىلاتلاىلعطاقنلاتصندقو.هتقفاومذحخألمامإلاىلعهضرعطرتشاىثراحلا

ىلختيلنأو‹ناطلسللليامسودبدبنصحدرينأوةيلاحلاهدودحمامإلاىدعتي

يأناطلسلايوؤُيالنأونيلكنإلاحلاصلءةينامعلاةكلمملا»نمءيشنعناطلسلا

ةطقنلاتصنو.نطابالورهاظرضبمهلىعسيالنأوءةمامإلاةلادعنمبراه

نأوةيمالسإلاةعيرشلابسحةلادعلاقيبطتناطلسلاىلعبجيهنأىلعةسماخلا

ىلعطقسماهضرفتيتلاةيكرمجلاموسرلازواجتتالنأًاريخأو.ملاظملامقري

تادراولاعضختالنأوءاهتميقنمةئاملاب٠ةيعارزلاتاجتنملاورومتلاريدصت

.٩"”طقسمتاطلسشيتفتلةمامإلاىلإةهجتملا

‹حرصومامإلااهضفركلذعموةمامإلاحلاصلقافتالااذهطاقنمظعمتناك

نمًاءزجلّتمتاهنأو«ةررحم»تناكليامسةقطنمنأبءىلوألاةطقنلابقلعتياميف
ريغةداقلا)ةربابجلاىلإاهدرءةفصلاهذهبنكميالهنأونيملسملايضارأ

تلجستاضوافملانكلو؛لشفلاىلإىلوألاةلواحملاهذهتهتناف.(نييعرشلا
.نابسحلايفهذخأبجيعقاوككلذنماهبفرعاذإةمامإلللّوُأًاحاجن

ءطقسميفديازنبنادمحويثراحلاحلاصنبىسيعنيخيشلانيبءاقللانأالإ

.۲۱۸ص؛قیاسعم(هلادبعنبدمحم)يملاسلا(٢۲)
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‹يثراحلاىلعفافتلالاكاذذإءاولواحزيلكنإلانأكلذ.ءاملعلانيبًالدجراثأ

.ةروثلاةدايقنيبكلذقرفينألمأىلع«نييوانهلاورفاوغلانيبقاقشلااوعرزيل

نمايادهلاضعبىقلتثيحطقسميفًاديجًالابقتسايثراحلالبقُتسالعفلابو

لئابقلاطابتراكفلةلواحمةيادبهنأىلعيناطيربلاريرقتلاهرسفياموهوناطلسلا
.ةمامإلابةيوانهلا

١١۹٠ماعيفف.ةيساقنيفرطلانيبةيركسعلاةهجاوملاتناكرخآطخىلع

صقنللشفاذهمهموجهنكلوءةمصاعلاىلعًاموجهنويمامإلانش«ىلوألاةرمللو
دقوءاديجنيزهجملادونهلاونييناطيربلادونجلاةهجاوميفةيركسعلامهتربخ
فوفصلايفًاحيرج١٠وىلتق۷لباقمالجر٢٥۳ةهجاوملاهذهيفاورسخ
.”ةيناطيرملا

يفيناطيربلالصنقلانمةلاسريصورخلامامإلاىَّقلت(رياني)يناثلانوناكيفو

سيلوًاخيشهفصوباهيفهبطاخي‹(Baنصع)نيبدراودإرثرأتربورلينولوكلاطقسم
؛لقتسمنايككةمامإلابفارتعالابّنجتايناطيربةدارإكلذبالجسمامامإهفصوب

:ةلاسرلاكلتيفِءاج

نأدوأو(...).ةيهلإلاةعيرشلاةدمعأدحأوهمالسلانإ»
يفمكاياونىلعلصفملكشبانعالطإيفرخاتلامدعبكحصنأ
رومأنماقحكانهناكاذإامةفرعمىلعفقنثيحبءنأشلااذه

."*”«ەكباوجرظتنأ.لحلابجوتستةريطخ

نييناطيربلاونييمامإلانيبيمسرءاقللوأىرج١٠۹٠(سطسغأ)بآيفو
دقو.مامإلانالثميصاننبديعسخيشلامامإلايضاقويثراحلاناكو.بيسلايف

تايطعملاةساردءاقللااذهفدهناكويناطيربلادفولا(8ةنصع)نيبديسلاسأرت

.طقسمتاحارتقارخاومامإلاتاحارتقاوةديدجلا

LO.R.: R/15/6/337, Confidential: Report from Political Agent, Muscat to S.G. Knox, (YY)

Bushire, 8 Feb. 1916, p.75.

Rapport du Comité spécial de l'Oman, op. cit., p.29. (٢٤۲(
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ىلعَرصأنبنكلوءقافتاةيادبىلإنيفرطلالصوينأءاقللااذهنأشنمناك
لبقينأيثراحلاداكو.ةيجيتارتسالاليامسةقطنمنمةيمامإلاتاوقلاباحسنا

.تاضوافملاتهتناوءاعطاقًاضفرطرشلااذهضفررصاننبديعسنكلوكلذ
يفةيشيعملافورظلاويداصتقالاعضولااديجفرعتتناكيتلاايناطيربتررقف

ةقطنمعاضحخإ:رواحمةثالثتاذةسايساهيلعقبطتنأتررق-ةمامإلاقطانم

اميفو.تقولابسكًاريخأوةقرولابعلمثلوايداصتقاراصحللخادلا

هاوحفاماهيفلوقيدنهلاةموكحىلإةلاسر«نيبةفيلخ(ه×)سكوكلسرأكعب
دعبلصوتلالجأنمركبملامامإلاتومراظتنايفتمسرهذهلمعلاةطخنأ

.("*ريمحعميلامحلصىلإ؛كلذ

لايتغالةطخعضونوونياوناكزيلكتإلانأبنظلاىلإوعدتةريخألاةرابعلاهذهو

؟هتومرظتنُيءاذاملف:ًاًنسمالوًاضيرمنكيملمامإلاف.مامإلا

لخادلانامُعيفةصاخ«روهدتلايفماعلاعضولارمتسادقفرمأنمنكيامهمو

ةيجيتارتسالافيلحنمزلاناكءديكأتلاب.يداصتقالاراصحلانميناعتتذحأيتلا

لبةبعصلاةرتفلاهذهيفمهمامإلوحمهفوفصنويناملاصركلذعموةيزيلكنإلا
.مامالابتقحتلاناطلسلانمةبرقمتايصخشنإ

‹يناطيربلاميقملاةحيصنىلعءانب؛ناطلسلاعفرءةمامإلاىلعطغضلاةدايزلو
رومتلاىلع٢۲ىلإ/٥نم؛لخادلانمةدراولاةيعارزلاتاجتنملاىلعموسرلا

دققف.ليوطلاىدملاىلعةريبكجئاتنرارقلااذهىلعبترتدقو.نامرلاىلع/.٠٠و

ةريهشلامهرومتريدصتنمنوشيعيامنإنييئامُملانأءاديجنوملعيزيلكتإلاناك

كلتتناكو.ةيراجتلااهتاطاشنوةمامإلاداصتقاريبدتلااذهلشمقوتموهامكو

Peterson (J.E.), «The revival of the Ibãdi Imãamate in Oman and the threat to Muscat, (°)

1913-20», in Arabian Studies, HI, published for Middle East Centre, University of Cambridge,

1976, p.175.

I.O.R.: R/15/6/337, Administration Report of the Muscat Political Agency and Consulate (Y1)

1920, p. 196.
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ء۸١6۹ماعيفو.لاومألاتصقنومُحضتلادازفةبسنلابقانتخاةرتفةيادب

ردقيو.رثكأعضولامقافاموهوءتالبلانملاومألاجورخطقسمةموكحتعنم

تزواجتاهاناعيتلاةيرشبلارئاسخلانأ«يناطيربريرقتىلإًادنتسم«ندنال

فلأ٠۲)۱۸۱۹-۱۸۱۸ماعاريلوكلاءابواهببسىتلاتايفولاريثكبكاذذإ

هينج٠٠٠٠٠۳غلبيراجتلازجعلانأةثراكلايفنيطلادازاممو(ةيحض
اورداغومهنزاخماوقلغأدقاوناكف«دونهلاطقسمراجتام؛ًابيرقتىنيلرتسا

ةديدجلاةيناطيربلاةيجيتارتسإلا.٤

.دالبللماعلاعضولايفيرهوجرييغتيأثدحيملءابيرقتتاونسثالثلالخ
.يلکدوکرةرتفكلتتناك

ًاروصتءىلوألاةيملاعلابرحلانمةهرصتنماهجورخدعبءایناطیربتعضو

يمريةسايسلاهذههوجودحأناكءطقسمبقّلعتياميفف.برحلادعباماهتسايسل

هتفعضأيذلاةنطلسلاماظنديطوتلجأنمكلذوءنمألانامضوةرادإلاحالصإىلإ

ةداقاهبلبقينأنكميلحةغايصيفايناطيربتذخأعلطميفو
ةمامإلاحلاصلتالزانتميدقتلةدعتسمتدباهناوهءًاضيأكلذنممهألاو.ةمامإلا

.دالبلايفةيونعمةطلسكمامالابفارتعالالوبقل«صاخلکشبةدعتسمتدبو

ناطلسلارابتعاهبجومبنكمييذلا,يسايسلاليكولاحارتقا
اروفضقفرءةدحوملانامليحورلاميعزلامامإلاوينمزلاميعزلا

ىلعةمئاقةيوستنأىلعقفتاو.نيينامُعلاءامعزلابناجنم
ريديثيحب,نكمملاديحولالحلايهمئاقلاعضولاساسأ

.٢٥٥۲صقاسععس(ج.ر)ندنال(۲۷)

LO.R.: R/15/6/337, Administration Report of the Muscat Political Agency 1916, p.130. (۲۸)
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ةيرحعمهدلبناطلسلاومهدلب(لخادلالهأءنويمامإلا)نوينامُعلا

ةلاحيفتانامضلانيفرطلالدابتعموتالدابملاولقنتلا
۲۹(1

.«ناودعلا

يفناطلسلايأرنعامأ.نامُعميسقتىلعايناطيربتمزعورارقلاذاختامتدقل

ملناطلسلانأًاقحالىدبتيسهنأمغرو.ةقيثوةيأيفًاركذهلدجنالاننإفكلذ

نإوىتحهيفريثأتلاوأرارقلارييغتهرودقميفنكيملف؛لحلااذهلثملًادّيؤمنكي

.هدالبلبقتسمبًاقلعتمكلذناك

ثيحنمالإةمئاقنكتملىتلاةينامملا-ةيسنرفلاةقالعلابقلعتياميفامأ
ىفءاسنرفتلسرأدقف‹(١١۱۹ماعياهالةمكحمزارقدعبةصاخ)لكشلا

بصتنملحملحيل([ع)Couturروتوكولديسلا«۱۹۱۹(رياربف)طابش٤

دعب‹۱۹۱۸(ربمتبس)لوليأ۳يفيفوتيذلا(]عanصنءr)هينيجدّيسلالصنقلا

.ًاييرقتاهيفيسُتدقناكطقسميفةمدخلانمتاونسينامث

لوقلانکمیوءایازمةيأبعتمتي؛هفلسرارغىلعتكيدجلالصنقلانکیمل

هلوصحدعب«؛بتکدقو.امامتىودجلاميدعناکطقسميفهدوجونإ

:ريرقتلاكلذ

تنيبتدقوةيدوتارابعباسنرفنع(ناطلسلا)ينڻٹدح»

نأ.هتلالجنيبوينيبترجيتلاتاثداحملالالخءةقشمنود
وهوطقسمليسايسلاعضولانعًادبأًايضارنكيملناطلسلا
.«ىضمامىلإًاسايقةشاشهرثكألاعضولا

:ناطلسلاةلاحليصخشلاهميیقتءیرخأةرقفىف؛لصتقلافيضيو

نمةددحملاةلئسألاضعبىلعدرلا.مكتداعسنمتاميلعتدوجو

LO.R.: R/15/6/337, Confidential: Administration Report of the Muscat Political Agency (Y۹)

1919, p.175.
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يلعاهضرفتقلطمظفحتةلاحيفتيقبوهتلالجبناج

.”«تورظلا

نيبايئاهنتطقسهدالبنأًاديجمهفدقناطلسلانأنيبيريرقتلااذهىوتحمنإ

نأودبينكلو.بقللاىوسهبصتمنمكلميدعيمل«هسفنوهايناطيربيدي

نازيملببرحلاءانثأ0ىسنرفلافلاحتلانُلهجيناكناطلسلا

ءةيرامعتسالااسنرفنإف«ىرخأةهجنمو.ةيجيتارتسالا-ةيسايسلاتايطعملاوىوقلا
دهعو«ةروثلاءانثألاحلاهيلعناكامكةلقتسمةلودكنامُعىلإكاذنآرظنتدعتمل

لواحيناكفًارخأتمالإكلذمهفدقنكيمليذلاناطلسلااأو«لوألانويلبان
.يخيراتلاقْزأملااذهنمامجرخمداجيإ

ناكءةديدجلاةيناطيربلاتاحارتقاللةمامإلاةداقضفررثأىلعورخآناكمىفو

هوعديمامإلاىلإةلاسرويام)رايأيفهجودقثراوهرجيملا
تناكذإ‹ديدهتنمولختةلاسرلاهذهةجهلنكتمل.تاضوافملافانثتساىلإاهيف

:اهنمعطاقمةدعبءانهدهشتسنساننإفءاهتيمهألًارظنو.رصتنمورمعتسمةغلبثدحتت

ىلعاهؤافلحوىمظعلاايناطیربترصتنادقلفنوملعتامك»

ايراغلبواسمنلاوايناملأانشويجتلتحادقو.دمحلاهلوودعلا

كلمتحبصأهعطقرثكأواهلوطسأايناملأتملسدقو.ايكرتو

.«ليوطتقوكنمانيديأنييفدأدغبامآو:لوبنتسأانللتحااننأ

:ةييرعلانادلبللةموسرملاتاسايسلاوعيراشملايفًاققدمريرقتلاعباتيو

نوكيسوةرصبلاودادغبيفةيبرعةموكحلكشتفوسو»

دقنيسحفيرشلاانقيدصنإفزاجحلايفامأ.كانهاومكحي

ةنيدملاتحبصاأو.ةريبكةوقبعتمتيحبصأوزاجحلاكلمحبصأ

نيبواننيباميفةمربملاةندهلابجومبهمكحتحتةرونملا

.انيدلنيجسوهوملستسادقاشابديعسنإفنميلايفو.كارتألا

Aff. Etr. Asie 1918-1929, Golfe Persique Mer Rouge, vol. II, p.20.
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نعمكلصتنلرابخألاهذهتاديكأتنأيفكشنمامو(...)
بغرناننأمكملعألرطسألاهذهمكلبتكأيننإو.انقيرطريغ

ديلاقتبجومبمكحتةيبرعةموكحليكشتيفماهساإلا
هذه

ًاعضونأىلإةلاسرلاريشتفءاديدحتطقسموايناطيربنيبةقالعلابقلعتياميفامأ

نييلبقلاءامعزلاغلبتنأىلعء١۸۹٠ماعءايناطيربمغرأدقطقسميفرقتسمريغ

:ثراوهرجيملابتكيو.ناطلسلامعدتاهنأب

.«روميتنآلامعدنسوءهدعبلصيفويكرتانديأكلذلجأنمو»

:ددهیمن

ملوقارعلايفمهتايلمعاوهنأ,سرمتميدنجفلأ٠٠٠انيدل»
نوليفكمهنمفالاةعضبو.دلبلاكلذيفايرورضمهدوجودعي
.“”«مکبٌرِضُننأوكلذلعفننأانتينيفناكولنامعلكلالتحاب

نأءةظحليفعيطتستاهنأولحاسلاىلعرطيستايناطيربنأءاريخأ«فيضيو

اوعيطتستنأنوداهنمةمداقوأمكدلبىلإةهجتملا»علسلاىلعةعفترمًاموسرضرفت

.(ءيشبكلذةضراعم

:تاملكلاهذهبيهنُيمث

مكلرطخاذإفءاذكهو.راحبلاىلعرطيسناننأًاضيأنوملعت»
حمقلاوزرألاءارشمكيلعليحتسيثيحبلمعنفوسقانتاداعم

يرجتةيراجتلامكتالدابملكنأباملع.مكرومتعيبوسيالملاو
."”ءاننادلبعم

ةرشابملابرحلاهيفامبديدهتلانمعونيأثراوهرجيملارفويمل«ىرنامك
لك.كلذرمالاىضتقااذإعيوجتلاىتحوةمامإلاتاوقوةيناطيربلاتاوقلانيب

.ةمامإلاعيكرتلةلوبقمتناكلئاسولا

Rapport du comité spécial de L'Oman, op. cit., p. 30. (۳۱)

Ibidem. (۳۲)

Ibid. (۳۳)

۸۹



ناكيذلا(Wingعatع)تيغنيورجيملاىقلت(سطسغأ)بآىفو

ارمأ«قارعلايفةديدجةمهمملستلهقيرطيفوهوءدنهلايفهتمهمىهنأدق

ميقملاولصنقلابصنماهيفلغشيلطقسمىلإةعرسبيضملاوهتهجورييغتب
نبروميتناطلسلانأديفتتامولعمرثإذختارارقلااذهنأودبيو.ماعلاىسايسلا

ودبيناكو.شرعلانعلزانتلاءةقدلاهجوىلعوأيحتتلاًايلعفيونيلصيف
يركسعلا«تيغنيوروجيملاوهةمزألاهذهلثمةجلاعملاةيلهأرثكألالجرلانأ

.١۱۹۱ماعيفمهنمةينامث؛طقسميفاهلصانقونييسايسلااهيميقم«ةرمةرشع

ناک.يثراحلاةلباقمبلطوةمامإلاةدايقبلاصتالابتیفغنیوماق‹؛هلوصوذنم

ةبتعىلعيهوءةروثلانأملعيناکو.نامُعيفعضولابةديجةفرعمىلعتیغنیو

مهعابتأونويضابإلاءاملعلاناكاذإو.ةداحةيداصتقاةمزأهجاوتةعباسلااهتنس

؛مهتارایخومهتادقتعمبمهكشسمتلضفبعضولااذهلثملمحتىلعنيرداقاولازام

فيعضرمأةليوطةرتفلةبعصلافورظلاهذهىفناكسلارئاسدومصةيناكمإنإف

.ةمساحدوعتنأةيلبقلاةلأسملاةداعنمناك؛عضولااذهلثميفو.لامتحالا

تأدبيذلاويثراحلامهدوقينيذلانييوانهلاةقروبعلينأديريتيغنيوناكو

نأىلإء۹١۱۹ويام)رايأ١١٠يف«روتوكوليسنرفلالصنقلاريرقتريشيو

لكشبهتطلسةداعتساوودبلاةمواقمنمًايئاهنصلختلايونيناكىسيعخيشلا

ةطلسةداعإىلعهيفةينلاتّدَّهُغيذلاتقولاسفنيفءةشقانملالبقيال

ةروثانهودبلاةمواقمبدوصقملانألوقلالفاننمو.نامُغيفناطلسلا

.ةمامإلا

يفف.ًاليوطمامإلاتومراظتنازيلكنإلاىلعنكيملرخآبناجنم

ناكو.يصورخلادشارنبملاسمامإلالتق«بيسلاةدهاعمعيقوتلبقو۹٠۹٠ماع

Aff. Etr. Asie 1918-1929, Golfe Persique Mer Rouge, vol. IL, pp. 22-23. (٤۳(
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ةميقملاةيوانهلاةبيهوينبلئابقىلإيمتنيةمامإلاةلادعنمتلفأًابراهًايودبلتاقلا

سأرىلعتاونسعبسبتجّوُتداهجةياهنمامإلاةافوتناك.ناطلسلاضرأىلع

خيراتلاتاروثلوطأءةثلاثلاةيضابإلاةروثلادئاقناكيصورخلانألو.ةروشلا

.«يصورخلامامإلاةروث»«تيمسدقف«ثيدحلا

طقسمناطلسنماوبلطف.لتاقلاىلعضبقلاءاقلِإًاثبعةمامإلاةداقلواحدقل

ةطقنلاهذهلوحليصفتيأيطعتالةيزيلكنإلاقئاثولاو.ةجيتننودنكلو«هميلست
:نأةظحالمبةيفتكم

يأىلعءنكميملوءةنداهملالحاسلاةقطنمىلإبرهلتاقلا»
."“ءةيضقلاتنفدوءءيشءلاح

ةرشابملاةرطيسلاتحت««نداهُملالحاسلا»«نامُعلحاس»ةقطنمتناك

اذهنكلو.ةيهتنمةيضقلاريرقتلاُبتاكربتعاببسلااذهلوءةيناطيربلاةطلسلل

.ةيلوؤسملابًافارتعايواسيحيرصتلا
ةماهةيصخشتدقفلبءطقفًاريبكًامامإدقفتملةروثلانأعقاولاو

ذنمةروثلليركسعلادئاقلاويرفاغلاعمجتلاسيئر«يناهبنلارصاننبريمحخيشلا
.حجرألاىلع١۹۲٠(ليربأ)ناسينيفءًاضيأةنوآلاكلتيفيفوتيذلا-اهتيادب

:هتافوهترسدقوةحاقوبيناطيربلايسايسلاميقملابتكو

رصاننبريمحخيشلاهنماهذخأبمامإلاةهلآلاتلتاقدقل»

رمعلانمغلابلاريمحنبناميلسهنياريخألااذهلحملحيئانثتسالكشبو

ةدحولنيقّوَعُمادب‹هتيصخشىلإةفاضإ«هرمعهنإفعقوتموهامكو.ًاماعرشعةعبرأ
ناكءةيرفاغلالئابقلالخادًافالخهيبأتومراثأدقو.ةروثلاةدحولءايهيدبولئابق

.ةروثلاىرجمىلعساكعناخالاوههل

.O.R.: R/15/6/337, Confidential: Administration Report of the Muscat Political Agency (T°)

and consulate 1920, p. 220.
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يناثلامسقلا

(١٥۱۹«١۱۹۱يللاهللادبعنبدمحمةمامإ

ًاديدجًامامإيليلخلاهللادبعدمحمءاملعلابختناةرشابميصورخلاةافودعي

مامإلاحرتقانموهءةمامإلاةاضقسيئر«؛يكلاملاسيمخنبرماعملاعلاناكو

‹نازعةروثيفميدقدهاجموهو«يربعلاسيمخنبدجامملاعلاهيلعىنثأوديدجلا

دافحأدحأوهديدجلامامإلانأركذياممو.مهتقفاومنورخألاءاملعلاىطعأمث

-سيقنبنازعةمامإدشرمءيليلخلانافلخنبديعسريهشلاملاعلا

۱١۱۸۷).

تناكيصورخلامامإلاةافونُلإ؛ةءافكبحاصوًازرابالجريليلخلاناك

ةصاخءةينطولاةدحولازمرلثميناكيصورخلانأكلذ.ةمامإلاةداقىلعةيساق

ريمحنباويثراحلانلعأامناعرساذكهو.جرحلااهروطةروثلاتلخدامدنع

نأكاذنآادبو.ديدجلامامإلاعممهفالخنعولبءامهتافالخنع‹لئابقلااسيئر

طخوةروثلارارمتسالديؤملاءاملعلاطخ:روهظلاىلإامهقيرطيفنييسايسنيطخ
.تايوستىلإىعستتذحخأوةدئافاهيفىرتدعتمليتلالئابقلا

دقو.دنهلاةرايزروميتناطلسلاررقء۹٠۱۹(سرام)راذآيفىانثألاهذهيف
هذهىفهدلبةرداغمناطلسلارارقنأالإ.ةيمسرةرايزاهنأبةرايزلاهذهتفصو
هتلحریفناطلسلاقفار.ًاقحالالإفشكتتملبابسأهلناكةمساحلاةلحرملا

نبدمحنبدمحم؛حرطميلاوناطلسلافلكنيحيف«تيفنيورجيملا
ناكف.ريزوبصنمCoااuص)مولوككامنتباكلاملستوتالبلانوؤشبمايقلا

.اهنوؤشنعيقيقحلالوؤسملالبءدالبلليناطيربريزولوأ

(۱۹۲۰)بيسلاء١

يداصتتقالاطغضلاديدشتديدجلاريزولاعمقافتالابو‹؛تدوعذنمتیغنیوررق

:عوضوملااذهلوحهسفنوههركذياممولوبقىلعاهماغرإلةمامإلاىلع
ىلعنىيينامعلالمحلةدحاوةقيرطكانهنأيلادبدقل»

٢۹

 



ىلعاوحتفنيومهفقومريغتي:امبرفءدرلااوعيطتسيملوًادج
هيوستةشفانم

تيغنيوررقبابسألاهذهلو.ضوافتلاىلعنويمامإلامغريفوس«ىرخأةرابعب
هنملصحهنأعقاولاو.ناطلسلانميمسرضيوفتىلعلوصحلاودنهلاىلإةدوعلا

:ددصلااذهبلوقيو.مكحلابيلکضیوفتىلع

."”.«ضايبىلعكيشىلعهنملوصحلايفتحجندقل»

رانمةدراونارومتلاىلعموسراعفرمتاذكهو ڭةئاملابOsلدعمبةماملايضار

يفلوحخدلامامإلاررق‹تالسارملانمةلسلسدعبو.يسايسلااهنزاوتعزعز

رامدلالوقدحىلعهدلبوىنامُعلابعشلاونامُعبنجيلحداجيإلتاضوافملا

.يساملاو

ًافلۇمينامُتلادفولاناك«بيسلايفنافرطلاىقتلاء١۱۹۲(ربمتبس)لوليأينو

یلوتیناکيذلايثراحلاو‹نامُغءاهمفدحأ‹يدنكلامهنیب«‹نیزرابءاملعهدعنم

ناكيذلاتيغنيوهسأرتفيناطيربلادفولااَمأ.اهدفوسئريوةمامإللةيجراخلانوؤشلا

.رومیتناطلسلاتقولايفذ‹لٹمي

لبق؛كلذلةجيتنو.رخالانوؤشيفلخدتلانعنيبراحتملانيفرطلانملك

تمدطصاتاضوافملانكلو.ةمامإلارومتريدصتىلعموسرلاضيفختتيغنيو

عقوتنأدفولابلطتيغنيوضفردقف.زيلكنإلااهراثأةيسأسأةلأسمب

تیغنیوحرشي؟اذامل.أاعمنيملسملامامإوناطلسلابناجنمةيئاهنلاةدهاعملا

:يلاتلاوحنلاىلعهضفرتمهلأيتلاةركفلا

Wingate (R.), op. cit., p. 87. (۳۷)

)٢۳۸(Ibidem.
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ةقفاوملاعيطتسأالاميرينأملعأتنكوءًاموتحمرمألاناك»
وهوِرخآميعزبفرتعيناطلسلانأينعيكلذ.نأل,ناطلسلامساب

نمًاقالطنا.لئابقلانملوبقمميعزوبختنميحورميعز

لجأنمةدحاوةوطخزايتجاىوسىقبينكيملءاذهكفارتعا
عومجملًابلطملئابقللينمزلاليثمتلاوةيحورلاةدايقلاحبصتنأ
)۳۹«نامُع

الحاوروصتوقبسزيلكنإلانأيهةقرافملانكلو.ًالعفةيقيقحةلكشملاتناك

ناكو.ةيحورلاوةينيدلاةطلسلامامإلاوينمزلامكاحلاهبجومبناطلسلانوكيًالثامم

هضفردقيزيلكنإلاحارتقالااذهنأبركذتنلو.ةريبكةيمهأ«هنامزيف؛لحلااذهل

نزولانميفكيامتغلبامفعضلانمتغلبيتلاءةروثللقبيملهنأالإ.هسفنمامإلا

.ريثكلاءيشلاينعتنكتملتيغنيوةبعلنأحضاولانمف«لباقملاب.اهتدارإضرفل

:هسقفنبعئاقولايورينأهلنیکرات‹تاضوافملاهذهيفةروانملالواحفيكرظننلو

ةصقمهيلعصق:ةيزيلكنإلابماشتهاىلسمهد»
.ءةكملهآعمهتاضوافمو(ص)يبنلا

:تیغنیوعباتيو

دقيبنلاف.اهنوفرعيءايهيدبءاوناكيتلاةصقلامهلتيور»
كلذدعبءلواحوةكملهأعمقافتاىلعةيبيدحلايفضوافت
دقو."هللايبندمحم"وءةكملهأنيبدقعدقناكولامكهعيقوت
املهللايبندمحمناكولهنأ,ةريبكةنطفبءةكموبودنمظحال

يبنلنكميفيكف.ةفصلاهذهبهعمحلصدقعلةرورضكانهناك

عقوويبنلامهفو؟رشبدرجمعمقافتايفًافرطنوكينأهللا
.«(...)"هللادبعنبدمحم"مسابقافتالا

«مامإ»ةملكلمعتستملو؛خيشلامستبا«؛يمسرلوادتدعبهنأتيغنيوفيضيو

ةموكحنيباهيلعقفتملاطورشللنالعإدرجمناكيذلاهسفنقافتالاصنيف

.*”ةينامُعلالئابقلالثممحلاصنبىسيعوناطلسلا

Ibid., p.89. (۳۹)

Ibid., p.90. Voir aussi: Rapport du Comité Spécial de l'Oman, op. cit., p.32. (٤٤(
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ققحيملقرهام«ةينوناق-ةيسايس»ةبعلتيغنيولادبيذلالحلااذهنأىلع

نمءفاطملاةياهنيفءةدهاعملاىلعقدوصدقلف.زيلكنإلااهعقوتيتلاجئاتنلا

يتلاةدهاعملاهذهلةيئاهنلاةغيصلاىلإنافرطلالصوت«(ربمتبس)لوليأ٢۲يفو
.١۱۹۲-۱۹۱۳ةروثلًادحتعضووبيسلاةدهاعممسابكعباميف«تفرع

(۱۹۲۰)بيسلاةدشاعمصنء۲

ميحرلانمحرلاهللامسب

يلعنبحلاصنبىسيعخيشلاولصيفنبروميتناطلسلا

.تيغنيوديسلاةطاسوببعشلامسابًالماعيثراحلا
لوخملاءطقسميفىمظعلاايناطيربلصنقويسايسلاليكولا

ةجردملاطورشلانم.طيسوكامهنيبلخدتلاهتموكحلبقنم
.ينامُعلابعشلابةعبرأو.ناطلسلاةموكحبقلعتتةعبرأ.هاندأ

:يهفبعشلابةقلعتملاطورشلاامأ

نمةردصملاءعئاضبلانمرثكألاىلع٠٠غلبمعطقتسي(الوأ
ندمىدحإوأء.روصوحرطموءطقسمىلإةدروملاونامُع

.اهعونناكامهملحاسلا

ندمعيمجيفةيرحلاونمألابنيينامُعلاعيمجعتمتي(ًايناث
.لحاسلا

طقسمىلإلوخدلاىلعةضورفملادويقلاعيمجعفرت(اثلاث

.اهنمجورخلاةيرحىلعوأءلحاسلاندمنميأىلإوأحرطمو

مرجميأىلإءوجللاّقحناطلسلاةموكحيطعتنل(ًاعبار
لكنيينامُعلاىلإملستسو.ةينامُعلاةلادعلانمرارفلالواحي

.ةيلخادلامهنوؤشيفلخدتتنلو.هميلستاهنمبلطيمرجم

:يهفءناطلسلاةموكحلةدئاعلاةعبرألاطورشلاامأ
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الأبولحاسلاندماومجاهيالأبنودهعتيوناطلسلاةموكح
.ناطلسلاةموكخيفنوُؤشاولخدتي

تاياغلنامُعنولخدينيذلاكئلوأعيمجةيرحلابعتمتي(ًايناث
يفرصحيألنوعضخيالو.ةيراجتتايلمعءارجإلوأةعورشم

ءاهيدلءوجللالواحيريرشوأمرجملكنامُعدرطت(اثلاث
.ءوجللاقحهحنمتالو

ضعبدضمهريغوراجتلااهمدقييتلاتابلطلاسردت(ًاعبار
ةعيرشقفوولدعلاساسأىلعاهيفلصفيونيينامُعلا
.مالسإلا

.١۱۹۲(ربمتبس)لوليأ٢۲قفاوملا

يليلخلاهللادبعنبدمحمنيملسملامامإلًادعاسميتفصب

.نيملسملامامإ

نبنامیلسوءحلاصنبیسیعامهیدیطخبررح

لوألانيرشت۷يفتيغنيوىلإتديعأومامإلانماهماربإلةخسنتلسرأدقو
:مامإلانمةيلاتلاةظحالملاعم١۹۲٠(ربوتكأ)

.تابيترتلاهذهعوضوم

طخب(ىليلخلا)هّللادبعنبدمحمنيملسملامامإنمقَدُص
1

6هدى

ذإ‹لازيامناكيذلاناطلسلانمىرخأةخسنتقّدصءكلذلةيزاومةروصبو

ةنسلانم(ربوتكأ)لوألانيرشت۱۸یفتیغنیوىلإتروكنهلايفًاميقمكاذ

Rapport du Comité Spécial de l'Oman, op. cit., p.95. Voir aussi: The Treaty of Sib 1920, in: 39

FO/371/126, p.884.

Rapport du Comité Spécial de ‘Oman, op. cit., p.95. ()٢٤(
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يفنكيملنكلقافتالاهنمضتاملكىلعًاقفاومنكيملناطلسلانأعمو.اهسفن

.كلذنعريبعتلاهعسو

ىلإنامعميسقتىلإ۱۹۱۳ةروثتهتنا«برحلانمتاونسعبسدعبءاذكهو

.لحاسلاىلع«طقسمةنطلس»ولخادلايف«نامُغةمامإ»:نيلقتسمهبشنيمسق

:يليامكةدهاعملاهذهبساكمىلعتيغنيوقلعيو

لالقتسالاىلإ,ةصاخلامهرظنةهجونمءنوينامُعلالصو»
نأنكميناطلسلانأنممغرلاىلعءٌقحىلعءايلمعمهولماكلا
ةموكحىوسمهيدلسيلهنأبلوقي

نافرطلالدابتءاهوضرفوزيلكنإلااهبتريتلاةدهاعملاهذهبفءرمأنمنكيامهمو
نأنممغرلاىلعو.نايخيراتناعقاوكلذذنمحبصأو«فارتعالا

اوفرتعادقلف«نيلقتسمهبش»امهفصوبالإنيماظنلانيذهئتطلسباومّلَسُيملزيلكنإلا
.امهلالقتسابارهاظ

يضارأدودحفَوَعُتملف:ةينوناقلابويعلاضعبنملختملةدهاعملاهذهنكلو

ناككلذعمو.ةيجراخلاتاقالعلاةيضقلهيفدنبيأقرطتيملامكنيفرطلا

٢۷نمبراقامنأمقاولاوءةيديلقتةروصباهبفرتعمءاهسابتلامغردودحكانه

.ةمامإلاةطلسلعضخت«بيسلاةدهاعمىلععيقوتلاتقو«تناكيضارألانمةئاملاب

فوسو.ةيخيراتةدهاعمىقبتبيسلاةدهاعمنإفبئاوشلاهذهنممغرلاىلعو

.ةدحتملاألايفًادجةيماحةيسايس-ةينوناقتاشاقنتانيتسلايفاهلوحرودت

ىلإهرمنكيملنينايكلاديدحتبطيحملاضومغلانأبداقتعالاىلإوعديامكانهو
لامعتسالًادوصقم«كلذنمسكملاىلع«ناكهَّلعللب«تيفنيوبناجنملامهإ

1 .قحال

تروطتاملكهابتیغنیوروصتي‹؛ةدهاعملاهذهرهوجلیجیتارتساليلحتیفو

لشمتةمامإلادوعتالاذكهو.ةيلخادلاةقطنملاةلزعتدادزاةيلحاسلاةقطنملا

1.O.R.: R/15/6/337, Confidential: Administration Report of the Muscat Political Agency (£۳)

and Consulate 1920, p. 200.
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ىلإيمرتةيناطيربلاةيجيتارتسالانأًاذِإاحضاوناكف.لبقتسملاىفةطلسللًاديدهت

.لخادلایفةيضابأإلاةكرحلالزع

لالخنمهقّقحاملوحماهوأتیغنیویدلنکیمل«نوسنکلیولوقدحیلعو

۲۰يفهسفنتيفغنيوهبتكيذلاريرقتلاىلإنوسنکلیودنتسيو.ةدهاعملاهذه

:سابتلانودهيفلوقييذلاو١۹۲٠(ريوتكأ)لوألانيرشت

هابتنايألْوُيملوءانتحلصمالإرابتعالايفذخأنمل
انتوشربو.هماكحودلبلابةصاخلاةيعامتجالاوةيسايسلافورظلل

نيديفتسملاانكةيبعشريغريبادتقيبطتىلعمهلمحونيطالسلل
ةضراعمنودمكحلابنيطالسلاءالؤهلحامسلابوءاناوسنود
مهتطلسطسبةداعإنمنيطالسلاانعتمولخادلالزعنماًَنكمت
.**”ءدالبلالمجمىلع

هذهليقيقحلاعضاولاوةيرامعتسالاةسايسلاباطقأدحأفارتعاوهكلذ

ناكيتلاةدهاعملاهذهف:انليلحتديكأتىلإالإلوؤيالفارتعااذهو.ةدهاعملا

وهًامئاقًاعضوتنئقوتمظنيناطيربلاميكحتلابةينامُعلاةروثلاءاهنإاهيفضرتفي

.اهدحوةيرامعتسالاةلودلاحلاصمریاسيهئزجتعضو

ةمامإلالازعناولصيفنبروميتناطلسلالزاشت.۲

ةدهاعمعيقوتلبقيأ-٠راذآيفءدنهللروميتناطلسلاةرايزنكتمل

ىرحألابوأيرايتخاىفنمبهبشأتناكلبءةيعيبطةرايز-رهشأةتسببيسلا
.هدلبدعيملدلبلاضيألب«بسحفشرعللسيل«ضفرب

ةموكحلاىلإيوفشبلطبتنهلاىلإهلوصوذنممدتروميتنأكلذ
تاونسعبسدعبروميتناطلسلاناكو.شرعلانعلزانتلابهلحامسللةيناطيربلا

مايقلایننأهدلاولقبسامىلعمادقاإللدادعتسالاةبهأىلعمكحلاهیلوتنمطقف

Wilkinson (J.C.), The Imamate Tradition of Oman, op. cit., p.251. )٤٤(
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ءامبررخآناکميأيفةفورعمريغةرهاظيهومكحلانمةداقلاءايتساةرهاظف

لثمنأبكشالو.نبالاىلإبألانمنزيلكتإلاببسبءنامُعيفرركتتتناك
نامُغعضونعةلماكلاايناطيربةيلوؤسملةيخيراتةنادإلٹميرارقلااذه

‹تاطلسللًامتحةملؤملاهذهيلختلاةردابو.يواسأمريصمنمهيلإتلصوامو

ءربخلامدصدقو.ةيرامعتسالاةوقلليخيراتلامثالاىلإةحيرصةروصبريشت

اهظفحتبًامومعةفورعملاندنلودنهلايفةيناطيربلاتاطلسلاءايرسيقبيذلا
ةجرحةلحرميفعقوتملاريغفقوملااذهلايحو.اهشأجةطابرو
اميسال«نوفرصتيفيكامبرىلوألاةرمللزيلكنإلافرعيملناملةبسنلاب
ةيداحلازواجتدقنكيملكيعسهنباروميتناطلسلليعرشلاثيرولانأو

.رمعلانمةرشع

لزانتلابناطلسلارارقرمألاءىداب؛تذخأدقنكتمليتلاايناطيربتأدب

هئاقبنماهيدلضارتعاالهنأبهيلعدرلابتفتكاو.اهتالابمالراهظإبدجلاذخأم

.وينوي)ناريزحرهشيفطقسمىلإةدوعلالبقىرخأرهشأةثالثدنهلايف
ةدمهنعالدبررقتنأباهلحمسيًاَدحغلبتناطلسلاىلعايناطيربةرطيستناكو

ءانثالاهذهيفىرجدقهنأىلع.طقسمىلإهتدوعخيراتىتحوءدنهلايفهتماقإ

يفنييناطيربلانيميقملانيبةيمسرلاريراقتلاوتالسارملانمةريبكةعومجملدابت
ةيجراخلاةرازونيبوءةهجنمةيناطيربلادنهلاةموكحودادغبورهشوبوطقسم
ةباجإلااهيفنولواحينويناطيربلانولوؤسملاناكو.ىرخألاةهجلانمندنلىف

ناك؟لزانتلاةلاحيفانتسايسهيلعنوكتنأبجييذلاام:يلاتلالاؤسلانع
۱.اريبكقزأملا

ًاريرقت«هزواجتتثادحألاعديالنألواحيذلاتيغنيوبتكقايسلااذهيفو

ةيناطيربلاةسايسلاهيفمسرينألواحء١۹۲٠(ليربأ)ناسين٢۲خيراتبًالصفم

ادبدقو.دادغبيفيسايسلاميقملاىلإصنلااذهلسرأو.ةقطنملايفةلبقملا

:روميتةيصخشليلاتلامييقتلاب

ًاراكفأ-ءهلالقتساوهعقومنعةيثبعًاراكفأهيبأنعٹثرودقل»
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نميسنرفلا-يزيلكنإلافقوملاةجيتناهنمريبكءزجيفيه

؛هسفنعضووراكفألاهذهلكنعىلختدقًايلاحهنكلو.طقسم
.“ءانتمحرتحت؛ءظفحتنود

:يلاتلاوحنلاىلعريرقتلااهروصتيفءاهجاهتنابجييتلاةسايسللةبسنلابامأ

ديعسغولبنيحىلإ-‹ناطلسلالحملحتةتقؤمةموكحليكشتبًالوُأرمألاقلعتيس

تيغنيوناكو.ةيجراخلاوةيلخادلانامُعنوؤشةرادإاهيلإدهعُي دشرلانس

ىلإةئالثنمفلأتي«ةياصوسلجم»ةروصىلعةتفؤملاةموكحلاهذهروصتي

لكيفهيلإعجريووتيفلاقحبعتمتييناطيربراشتسممهنيبىاضعأةسمخ
.ةماهلاتارارقلا

نأل؛لمتحملزانتلةيبلسةجيتنةيأىرينكيملتيغنيونأوهفيرطلاو
ديعسةيبرتذخؤتنأحرتقاكلذلو.ةيبعشةيأبعتمتينكيملءهيأريفناطلسلا
يفءاريثكمتهيملتيغنيونأًاضيأتفلملانمو.(")دجلاذخأملبقملاناطلسلا

يفعضولالمحتةبوعصىلإحيملتالف:ناطلسلالزانتلةقيمعلاعفاودلاب«ريرقتلااذه

.يلمعلاويسايسلاهاوتحمنمغرفأدقناطلسلابقلنأىلإةراشإالو

اهناكسنمةمصاعلاهعمتغرفةجردىلإروهدتدقنامُععضوناككلذعمو

ناكفناطلسلااأو.ةرجهلاومهكالمأومهتويبكرتاوررقدقءالؤهناكو.نيينامُلا

هسجاوهمهفنالفيكف.ةيبنجأتايلقأىلعهمكحسرامينيبرقملاضعبمماهيف
؟عضولااذهلثميفمكحلايفرارمتسالاىودجنعهلؤاستو

ىلإلصويذلا«؛يسنرفلاريياتلأوزيالةنيفسلادئاقفصو

ىلعسيرابىلإهجومريرقتىفةمصاعلاةلاح١۹۲٠ويام)رايأ٢٠۲ىفطقسم
۱:ىلاتلاوحنلا

ريثأتلل؛ديعبنمزذنمءةعضاخنامُعنأًاديجفورعمللانم»
هاجتايفريسيريثأتلااذهنأوهنآلادكاتيامنكلويزيلكناإلا

I.O.R.: R/15/6/52, Secret: Report from Political Agent, Muscat, to the Civil Commissioner, (£°)

Baghdad 28 April 1920, p. 35.

Ibid., p.37. )٤آ(



اللهاعكودبيناطلسلاو.هدلب(ىلعو)ناطلسلاىلعةلماكةرطيس
يفتارتموليكةعضبءاروامةطلسالوشيجالوهيدللام
.*”«..رحبلا

ديسلا‹؛يسنرفلالصنقلاب«يابموبىلإهلوصوذنم؛لصتادقناطلسلاناكو
١۱۹۲(سرام)راذآ٦۱يف«سيرابىلإًاريرقتهرودببتكيذلاالادلا
:هيفلوقي

ءاجىتحةنيفسلانملزنيداكامو.ءيابموبىلإوتلللصودقل»
تقويأنمرثكأبغريهنإ.(...)ءاشعلاىلإيناعدويناريل

اننفسىدحإنتمىلعاسنرفىلإباهذلايفءىضم

نمصلختيلجرخمنعًاثبعثحبيناكسئايلاناطلسلانأهيفبيرالامم
ىلعملأدق«يسنرفلالصنقلاريرقتركذامكءناطلسلاناكو.ةيزيلكنإلاةرطيسلا

:نيدلبلانيبةقالعلاةيصوصخ

نماريثک(هبرج)سنوتو(بازم)رئازجلايفنابيللاقدقل»
ةلصكلتو.ةينيدلااياضقلايفهلساريمهسيئرنأوءنييضابإلا

.*”«نامُعواسنرفنيبةيفاضإ

ناطلسلااذهديؤتنأاسنرفنمرظتنيهنأءاهسفنةبسانملايفلصنقلاركذو

ناطلسلانعلصتقلاعافدءارونأقحلاو.ةيبرغلاراكفألاىلعحتفنملاباشلا

.ةيسنرفلاحلاصمللةبسنلاباهتيمهأدقفتملطقسمنأهرابتعا

خيراتبيفاسنرفلصتقىلإةهجومةلاسريفءدرةيجراخلاريزونكلو
ىلإطقسمناطلسمودقرربيببسيأىريالهنأب‹١۱۹۲(ليربأ)ناسین1١

لبقوءاديدحت١۱۹۲(وينوي)ناريزح١٠يفيانثألاهذهيفو‹لعفلابو."اسنرف

اهتفيلحكرتتررقدقاسنرفتناكءيابموبيفاسنرفلصنقبناطلسلالصتينأ

AFT. Etr. Asie 1918-1929, Golfe Persique, vol. II, p. 53. )۷٤(

Ibid., p. 108. )۸٤(

Jbid., p. 109. )۹٤(

Ibid., p. 111. (۰٥(



تيب»نعتلزانتواهيفاهتيلصنقتقلغأفاهدرفمبطقسمنوؤشريدتايناطيرب

ريغىلعناکروميتنأودبينكلوايناطيربىلإ-لصيفناطلسلاةيده-«اسنرف

.تاروطتلاهذهلكبةيارد

ءتقولااذهلالخكنهلايفنويناطيربلانولوؤسملافكيملىرخأةهجنمو

.حجنتملتأالواحملاهذهلكنكلوءهرارقنعةدوعلابناطلسلاعانقإةلواحمنع
يفهئاقبلاحيفهنأبهوملعأمثءدنهلايفتيبءارشنمًالثمناطلسلااوعنممهف

ةيبورفالاةسمخىلإفالآةرشعنمضفختسةيونسلاهتاصصخمنإفكنهلا

.ءيشبقحلامويتاذهلنوكينلامبروءةيدنه

زيلكنإلااهايإهحنميتلاةثئالثلارهشألاةياهنيفيأ١۹۲١(ويلوي)ومت۷٠يف
ىلعهتردقمدعنعهيفرذتعيتيغنيوىلإًاباتكناطلسلالسرأءدنهلايفءاقبلل

:هيفلوقيوةيحصبابسألطقسمىلإةدوعلا
نأمكيلعىفخيالو.ةجلاعملاديقيننأوهيرخأتبيسنإ»
اذهبةداهشيدلوءهتقوذخأينأبجييبطجالعلك
.”«صوصخلا

يفءطقسميفيزيلكنإلالصنقلاقلعءرخآرايخيأزيلجنإلاديبدعيملامدنعو
مكاحكيرحتًاقحبعصلانم»:ًالئاقةرخاسةجهلبرهشوبيفهريظنىلإهلةيقرب
ةداهشهعملقتسم

قفاويليدبنعثحبلاوناطلسلافقومةساردةدواعمارتلكنإىلعناكاذكهو

غاصدقةيناطيربلادنهلاةموكحيفةيجراخلاةرازوليكونأقحلاو.اهتيجيتارتسا

:تاھويرانيسةڻالث

عمهنباهلحملحينأىلعناطلسللحامسلا(١

.هياصوسلجم

.O.R.: R/15/6/52, From Political Agent, Muscat, to the Deputy Political Resident, Bushire, (9 \)

26 June 1920, p. 54.

I.O.R.: R/15/6/52, Telegram From Political Agent Muscat, to Political Resident, Bushire, (9Y)

17/7/1920, p. 60.



بابسأل..یقبيانابهلحامسلاعملزانتلابهلحامسلمدع

.هدالبيفةنسلارهشانمًانيعم

."ةمئادةروصبهدلبيفءاقبلاوةدوعلاىلعهماغرإ(٢

عضويفثلاثلالحلادامتعانأفيضيةيجراخلاةرازوليكونكلو

نأظحالتنأفيرطلانمو.روصتلابعصهلالقتسابكسمتمناطلس

يفرٹؤتوءابيرقتدالبلانوؤشمظعمىلعرطيستتناكيتلاايناطیرب

لالقتساىلعديكأتلاىلعكلذعمقرصمتناك؛كیعبنمزذنماهریصم

.ناطلسلا

نأ«يئاهنلااهرارقريرقتلبق«ناطلسلانمتبلطةيناطيربلادنهلاةموكحنأىقيي

سيلءةيرادإةطلسبسلجملااذهعتمتينأىلع«ءارزوسلجم»ليكشتبهرماوأردصي
ناكو.رمألامزلاذإطقسميفهدجاوتلالخًاضيألبطقفناطلسلابايغءانثأيف

هسفنلظفتحينأءاهسفنةيناطيربلاتاميلعتلاهذهبجومبء؛ناطلسللنكمي

.هتلالسوهتلودبةقلعتملاايلعلاتارارقلاب

نبدمحمىلإةلاسرء١۱۹۲(ربمتبس)لوليأ۸يف«ناطلسلالسرأ«لعفلابو
:رمألاباهيفهملعيطقسميفهلامعأبمئاقلاصاننبدمحأ

ىلعيغبنيو.يتموكحةرادإلءارزوسلجمليكشتتررقدقل»
ءضرفلااذهلتنیعو.ايعوبسأنيترمعمتجينأسلجملااذه

ريسنسحىلعفارشإلاةيلوؤسممهيلععقتصاخشأةعبرأ
یدلاهنييأسيتلاتاطلسلاضعبنممهئانثتساعمءرومألا

.مداقلا(ربمفون)يناثلانيرشتيفطقسمىلإيتدوع

سلجملافلاتينأىلعهالعأدراولاذفنينأوهًايلاحهديرأامو

نبدشارخيشلاوءحرطميلاوءدمحأنبدمحموردانيخأنم

ةسائرردانيخأىلإلكوينأىلعو.يلعنبريبزجاحلاوزيزع
نوكتو(سلجملانعةلقتسم)ةصاخةطلسةيأنود.سلجمللا

L.O.R.: R/15/6/52, Confidential: Deputy Secretary, Foreign, 18 August, 1920, p.69. )۳٥(



ةموكحلالٹممةراشتسايغبنيامك.هيواستمةعبرألاتاوصأ

٠°“””ءةماهلارومألايفطقسميفةيناطيربلا

ملهنأالإ.ثيدحلادالبلاخيراتيفناطلسهذختيهعوننمرارقلوأكلذناك

نوؤشلاوةيسايسلاةرئادلالوؤسمةركذمتلمحو.مكحلانعىحتتلاةلأسملحي

ميقملاىلإ١۱۹۲(ربوتكأ)لوألانيرشت١يفةلسرملادنهلاةموكحىفةيجراخلا

.ناطلسلالايحةيناطيربلاةموكحلليئاهنلارارقلارهشوبيف«جيلخلايفيسايسلا

مكحبفارتعالانأةجحبشرعلانعهلزانتةركفًاعطاقًاضفرتضفردقلف

.ايناطیربةسايسوضراعتي-ةايحلاديقىلعهدلاولازياميذلاتقولايف رصاق

:ةركذملافيضتو

ةنطلسعضويفصاخلكشبلوبقمريغ(لزانتلااذه)وهو»

لهاعلاو.هاياعرنمابختنمناطلسلانوكينأضرتفيثيحطقسم

دقنوكينأنودةفالخلابشرعلاىلوتيذلاديحولاوهيلاحلا
اذهدعبتسينأبجيكلذلو.ايلكشًاباختناءلقألاىلعزاج

رظننلنكلو.هدنعفقوتلاقحتسيالوثبعمالكلااذهنإلوقلابءافتكالانكي

ناطلسلايفضرتفيهنإمهلوقبنويناطيربلانولوؤسملاهينعييذلاام.بثكنمهيلإ
تناكدقل؟طقنيطالسلانمناطلسبختنانأثدحله؟هاياعرنمبختنينأ

.ةمئألاىلعالإقبطييباختنالاماظنلانكيملوءةيثارو.ةنطلسلا

ىلعيغبنيهنأىلإتهتناةيناطيربلادنهلاةموكحنإفرمأنمنكيامهمو

ىقلتينأىلعىفىلعةنسلاىفرهشأةعبرأًايمازلإميقينأناطلسلا

دنعفالآةسمخىوسىقلتيالوًايرهشةيبورفالآةرشعهدلبىفهتماقإلالخ

رارقلااذهلهاجتناطلسلانكلو.ىرخألاةينامثلاةنسلارهشأيفدنهلايفهتماقإ

.ًامامت

I.O.R.: R/15/6/52, Air Force Mess. Ambala, 8/9/1920, p. 78. )٤٥(

IL.O.R.: R/15/6/52, From the Secretary to the Government of India in the Foreign and (°°)

Political Department to the Political Resident, Bushire, 1 Dec. 1920, p. 114.



ناطلسلاةدارإرسكلرثكأاهطوغضديدشتايناطيربىلعناكءقزأملااذهمامأ

نأوءطقفًايرهشةيبورىفلأىلإهتاصصخمضيفختتررقاهنأبهتملعأف.ةتباثلا

يفةيبورفالآةرشعغلبيناكوءةحلسألاةراجتةراسخنعيونسلاضيوعتلا

روميتديسلاىلعرثؤتملمهطوغضومهتاديدهتنأبميلستلازيلكنإلاىلعناكف

:ةبسانملابهلوقهنعلقنيذلا

نأىفبغرأوةايحلاديقتاونسعضبالإىلقبيمل»

اهشيعأ

مُهَوىلعءاَقبإلايف«ىفنملااذهيفىتحرمتساهنكلدنهلايفروميتيقب

:يلاتلاحيرصتلاىلعمغرأ‹۱۹۲۳ماعيفو.نييناطيربلانمءالمإبمكحلا

نمةطقنيأىففشتكينأنكمييذلاطفنلارمثتسننل»

ميقملاةراشتسانودهرامثتسابنذإلاحنمننلوءانيضارأ
.°”””ءايلعلادنهلاةموكحةقفاومنودوطقسمىفىسايسلا

ءدنهلاىلإناطلسلالوصونمتاونسرشعدعبيأ«۱۹۲۹(وينوي)ناريزحيفو
هنيعيصخشيأحلاصلءةيلاتلاةنسلايفءاهيفلزانتلاوطقسمىلإةدوعلاءاريخأررق

ناكيأءابيرقتهرمعنمنيرشعلاىفديعسهنباناكتقولاكلذىف.”زيلكنإلا

يذلارمألاۍارزولاسلجمسۇؤرتيفادبدقديیعسناکالعفو.دشرلانسغلبدق

.لبقملاناطلسلانوكيسهنأىلعةنيرقربتعي

ناطلسلاتلمحيتلاةيقيقحلابابسألانأبةيناطيربلاريراقتلادحأملسيًاريخأو

ءالكولاتاسرامملايحءايتسالايه‹يحتتللةتامتسابلمعلاوهدالبةرداغمىلع

IL.O.R.: R/15/6/54, From Political Resident Bushire to the Foreign Secretary to the (°1)

Government of India. Nov. 1931, p. 369.

Wilkinson (J.C.), op. cit., P.274. Aitchison (G.V.), op. cit., p.319. (°V)اذهنأبةظحالملابجي(

.(ىرخألاةيجيلخلانادلبلاماكحضعبلبقنمعقونأوقبسهسفنقافتالا

1.O.R.: R/15/6/52, From the British Resident and Consulate general, Bushire to Sir Denis (°4)

Bray, foreign secretary of the government of India. 6 August 1920, p.230.



:تیغنيورجيملاوثراوهرجيملااميسالو؛طقسميفنييناطيربلا

اذهىلإهبتضفأيتلايهةيناطيربلاةسايسلانأبرعشيهنإ»
عضولا

نوؤشنمهيديلسغناطلسلاررقببسلااذهلهسفنريرقتلالوقدحىلعو
.طقسميدلب

(ربمفون)يناثلانيرشت۷٠يفو.ةدحاوةرمىوسطقهدلبىلإروميتدعيملو

ًايمسرًاباتكرهشوبيفميقملاىلإلسرأنييناطيربلانيلوؤسملاةقفاومبو١
:هنباحلاصلهلزانتنعهيفنلعي

انرتخاو؛مكحلاقوقحلكنماندي؛مويلاذنمءانعفردقل»
.انتموكحلناطلسكروميتديسلانبديعسديسلااننباانلًافلخ
هانيصوأو.ةموكحلاةرادإوةلودلاةسايسةدايقهملسننحنو

.°`”ءةماهلارومألايفطقسميفيسايسلاميقملاةراشتساب

١٠يفو.شرعلاهملستيولزانتلابهيأرارقبديعسمالعإييناطيربلاميقملاماقدقو

امكرهشوبيفيسايسلاميقملاىلعديدجلاناطلسلادرء١۱۹۳(رياربف)طابش

:يل
يناثلانوناك۹يفخرؤملالجبملامكباتكرورسبتيقلت»

شرعنعلزانتيدلاونأبهيفيننوملعتيذلا١۱۹۳(رياني)
.٩”هلةفيلخيننيعوهتلود

‹يحتتلابةقلعتملاتاليصفتلالكرمأتلوتيتلايهايناطيربنأةظحالملابريدج

باتكمثلزانتلاباتكتغاصيتلاكلذكيهتناكو.شرعلامنستبكلذكو
ةيبنجألانادلبلامَلْبُأنَميهو«كيلاوداذكهو«؛يسايسلاميقملاىلإديدجلاناطلسلا

Ibid., p.231. )۹٥(

IL.O.R.: R/15/6/54, translation. Letter of Abdication of Sultan Taymur to the Political (1°)

Resident in the Gulf, 17 Nov. 1931. See also the original letter of Abdication, in 1.O.R.: R/15/6/

52, 22 July 1929, p.225.

IL.O.R.: R/15/6/54, letter from Said Bin Taimur to the Political Resident in the Persian Gulf. (\\)

10/02/1932, p.419.

 



مكحلاروميتنبديعسىلوت‹١۱۹۳(رياربف)طابش١٠يفو.روطتلااذهبةينعملا
.ًبيرقترمعلانمنيرشعلايفناکو.ًايمسر

(Ajmere)ريمجأةعطاقميف‹(0)وياميفءارمألاةسردميفديعسیبرت

ةياعرتحتقارعلايفبيردتةرتفكلذكىضقامك.تاونس٥ةدملدنهلايف

Bertin)ساموتناترب Thomas)كعباميففرعيذلاطقسمءارزوسلجموضع

.ةقطنملايفهتالحرصصقب

رصميفةساردللديعسهنباثعبينأىنمتدقناكقياسلاناطلسلانأعقاولاو

ىلعاوضرتعازيلكنإلانكلوءةيبرعلاةضهنلاهوجوزريأدحأءاضرديشردمحمىدل
.يبرعلايموقلاركفلابلبقملاناطلسلارثأتينأنمًافوخكلذ

ىلإهلوصوذنمف:زيلكنإللًاعيطمءهدجوهيبأسكعىلع«باشلاناطلسلاادب

«كلذنعًالضفو.هييأبايغيفلكُشيذلاءارزولاسلجملحبمهرمأذقن«شرعلا
ىلإلبىارزوسلجمىلإجاتحينلهنأبديدجلاَناطلسلاريلكنإلامهفأ
:يزيلكنإوهونابلأنتباكلانيعدقو.لدعللٍناثِوءةنيزخللدحاو«نيريزو

ناطلسلاةموكحتناككلت.لدعللًاريزوريبزخيشلاو«ةنازخلاوعافدللًاريزو

.ديدجلا

ًاقبط؛تنيعو.لخادلايفاهتموكحتلكشدقةمامإلاتناك«ىرخأةهجنم

توطنادقتناكةمامإلانكلوءاهلةعضاخلاندملالكىفةاضقوةالوءاهديلاقتل

ةضهنءةينامُعلاةضهنلانإلوقلانكميلبال.ةددعتمبابسألايجيردتءاهسفنىلع

تدجو-ةيضابإلانيرشعلانرقلاةضهن‹مهئاقدصأويدنكلاويصورخلاويملاسلا
.هجراخوجيلخلايفةعراستملانيرشعلانرقلااذهتايطعمب(ةرصاحم»اهسفن

ةمامإلالزع:اهيفدهقيقحتيف«فاطملاةياهنيفءايناطيربتحجندقل

ثبلتملاهتاذةنطلسلانكلو.«هديطوت»وةنطلسلاماظن«ميوقت»و‹؛لخادلايف

-ًاعيشفةعوطقماهسفنتدجونأواهسفنىلعىرخألايهتوطنانأ
)7ibet(«وهتبيتٌيناطيربيفحصةملكبسححبصتل.ملاعلانع-ًابيرقتًايلك

!«ةيبرعلاةريزجلاهبش»



رخأتتملةيطفنلااهحلاصمءالمإتحتف.دحلااذهدنعفقيملرمألانأىلع

-١٥۹٠ةروثعالدنإيفببستلانعوةمامإلاةمجاهمنع؛تانيسمخلايفءايناطيرب

.ثيدحللاينامُملاخيراتلاةياهنروطتليلاتلالصفلاضرعيفوسو٤



رشاعلالصفلا

يرامعتسلاميسقتلاةياشنوجت١۱۹٠١۱۹ةروث

هنإف,ةعاطلابامبعشدّيعتاذإف»
..بعشكهتفصدقفيولحناذههدهعتب

يماقملالوح؛وسور.ج.ج

ىمامإلاماظنلاةياهذ

هيلعقْفْتاامدودحيفًامئاقطقسمةنطلسونامتةمامإنيبدالبلاميسقتيقب

هذهتناكو.«ةنده»ةلاحيفيأماعةعقوملابيسلاةيقافتابجومب

لاصتاكانهنكيمل.«ةيعيبطهبش»اهفصوبةلوبقمءاهتشاشهنممغرلاىلعةندهلا

وأةعيطقةيأ«ناكسلابقلعتياميفكانهنكتملنکلو«نينايکلاةداقنيبيدج

ىلإًامئاقايناطيربهتقلخيذلاعضولايقبدقلو.ءالولايفزيامتلاءانثتسابفالتخا

نمدبالناكفةقطنملايفطفنلارصعلولحعماهعماطمةيبلتنعرّصقيادبنيح

.هرییغت

اهتفرعةرتفًاوسأ«كشنود«تناك١۱۹۷-١۱۹۳ةرتفنأبلوقلانكميو

ناطلسلاف.ثيدحلااهخيراتىفطقسمةقطنمولحاسلااهنماميسالتالبلا

ملنادحنالاوحنهيفریستنامتتناكتقوىفشرعلاىلتعايذلاروميتنبديعس

قهريناکومدقتلكضراعيناكلي«بسحفهدلبروطتيمامتهالاميدعنكي
.تاعونمملاوتامرحملاضرأهدلبنمالعاجءاهلليثمالةيدادبتسانيناوقبهبعش

‹نايسنلاىلإدالبلاهعمقلزنتهنملضفأناطلسبلمأتنأايناطيربرودقميفنكيملو
.خيراتلانمهعمجرختلب

خيراتلانمةحفصتبلقةروث‹١٥۹٠ماعرهاظلاغارفلااذهقايسيفو
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فقوتلا؛كلذلبقءانبردجيهنأالإ.ثحبلااذهةمتاخىلإانلصوُتلثيدحلا

.يميربلاةحاوةلكشميهوكلذلةمدقملابهبشأتناكةمزأدنع

لوألامسقلا

.هجئاتنويطفنلاعازنلا:يميربلا

نمًارابتعاروهظلاىلإ-نرقنمرثكأذنمةقلعملا-ىميربلاةحاوةلكشمتداع

هذهنأبركذتنلو.ةيلودلاةيطفنلاتاعارصلاديازتعم«نرقلااذهنمتانيثالثلاةيادب

ةقطنمتناكثالثويبظيبألةعباتتس)«ىرقعستنمةفلؤملاةقطنملا

نماثلانرقلانميناثلافصنلايفىلوألاةيدوعسلاةلودلاروهظذنمةمئادتافالخ

يبهذموءانايحأيدودحعازنَرَهْظَمهذهةمئادلارتوتلاةلاحتذختاامًابلاغو.رشع

.يطفنعارصةئيهذختيهتلعجفةديدجلاتايطعملااًمُأ.ىرحخأًانايحأ

ليوادرادناتس»ةكرشلًايطفًنازايتمادوعسنباحنم۱۹۳۳(ویلوی)زومتيفف
Standard(«اينروفيلاكفوأىنابموك Oil Company of California)ةقطنميف

ةيبرعلاانتكلممنميقرشلارطشلا»اهفصوبتددحتودحلاةمهبموةعستم

ةدحتملاتايالولاتبلطءةقدلاوحوضولاةلقلًارظنو«'اهدودحلخادءةيدوعسلا

.هةينعملاةثالثلافارطألا»دودحقيقدت«يبظوبأونامُعةيماح«ايناطيربىلإ

طخلا‹عقاولايفءيأ«ةيقرشلادودحلا»ىمسيناكامىلعاهدرارتلكنإتنب

-۱۹۱۳ماعيكرتلا-يزيلكنإلاقافتالاهاضتقايذلا«قرألاطخلا»مسابفورعملا

تضفرف.يميربلاةقطنمنعتارتموليكلاتائمدعبيناكطخلااذهنأالإ.٤

تايالولاوارتلكنإءةئالثلافارطألاتلخدودرلااذهةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا

ةيشعىتحتمادتالسارموتاشقانمىفءةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاوةدحتملا

۱.ةيناثلاةيملاعلابرحلا

Arabian)»وكمارأفةكرشتأدب١٤ماعيفو American Oil Co.)

Heard-Bey (Frauke), From Trucial States to United Arab Emirates, London, Longman, 1982, (\ )

p. 303.
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ىلإدعباميفىدأًافالخديدجنمراثأامم«يبظوبأةقطنمدودحبرقطفلانع

.ميكحتةنجلقيرطنعقافتا

دقوةيزيلكنإقئاثوةيقيقحلادودحلانييعتلةرفوتملاةديحولاقئاثولاتناكو

.ةيلبقلاتاءالولاىلإدانتسالاناجللاىلإتبلطوءةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملااهتضفر

ضماغَالوَأوهف«يلودلاديعصلاىلعًالوبقمنوكينألحلااذهلنكيملنكلو

ساسأىلعامةلوددودحدیدحتنکمیالءايناثهنأامك؛ةريغتمةعيبطوذو

.ةيلبقلاتاءالولا

ةيبرعلاةكلمملايفمامدلايفرمتؤمدقعنا‹١١۹٠(رياربف)طابشىفو

ريسلاهبحصيرطقويبظوبامکاحوةدحتملاتايالولايلثممروضحبةيدوعسلا

Sir(ياهتربور Robert Hay)رمتؤملااذهنكلو.ةقطنملاىفىناطيربلالثمملا

W7.ةجيتتةيأىلإلصيمل
دیدجمسرمامقيرطلاحتفيداكءاقلعمىرخأةرمكورتملافالخلااذه

تلسرأ١١۹٠(ريوتكأ)لوألانيرشتيفف.ةدوجوملافارطألانيبدودحلل

يفاهلّتممةفصبناشيطعنبيكرتوكمارأنمةموعدمءةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا

نامُعتجتحاف)اهلًامكاحهسفننلعأو«ىميربلاىرقىدحإىهوةسامح

.اهتدايسبًاسمهتربتعايذلالخدتلااذهىلعءايناطيربنمديو

-ةيزيلكنإلا([ivزs5)سيفيلتاوقوىبظوبأونامُعتاوقتعمتجاكلذرثإ

ِتاوقلاترصاحو-فلاحتلااذهيفهتاوقلوخدىلعًاقفاومناكمامإلانإلاقيو

ىتحهذهةمزألاترمتساو.تادادمإلاونؤملااهنعتعطقوةسامحيفةةيدوعسلا

ىلعايناطيربوةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاهيفتقفتايذلاماعلاوهو‹١٤١۹٠ماعةياهن

.يلودرمتؤمنمعونراطإيفةمزألاهذهحرط
ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاوناتسكابوابوكيلثممتعمجةنجلتلکُشالعفو

.تبٍيغیرخأةرم«نامُعنكلو.يكيجلبضاقاهسأرتو«ايناطيربو

F.O. 371-126 881, The Sultans of Muscat and Oman, 28/07/1957. (۲)
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لوألانيرشت٢٤۲يفسينيفةنجللاهذهلىلوألاتاسلجلاتدقع
تناكيانثألاهذهيفو.مايأةثالثدعبلشفلاىلإتهتنااهنكلو»١٥۹١(ربوتكأ)

نمازتوءةمامإلادودحىلعتوهفلاةقطنميفطفندوجونمتققحتدقايناطيرب

‹(١١۹٠-يليلخلاةافورثأىلعيلعنببلاغمامإلاباختناعمكلذ

تاوقىلإاهتاوقتمضنااذكهو.ًايركسعةلأسملاٌلحواهتيجيتارتسارييغتتررقف
رارقناك.ةينامُعلاةيعرشلاةطلسلاىلإةقطنملاةداعإوةيدوعسلاتاوقلادرطلناطلسلا

ىلإيميربلاةقطنمليوحت«؛صاخلكشب«فدهتسياذهًايركسعةلأسملامسح
ةهجنماهتالاصتاعطقوةديدجلاةمامإلاتاروطتةهجاومىلعةرداقةيركسعةدعاق

تلمحنأالإةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملانمناكامف.ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا
ةطقنيميربلاةحاوتيقبو.ىدصيأقلتملثيحنمألاسلجمىلإةلكشملا

ةهجلانمةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاوءةهجنم«يبظوبأونامُغنيبفالخ
نألاحلاعقاوو.ةيناطيربلا-ةيكريمألاتاقالعلاىلعرمألاسكعناامكءىرخألا

.تانينامثلايفالإًايئاهنلحتملةلكشملاهذه

١٥۱۹٠۹۱14ةروثء١

‹؛يميربلاعوضوملوحةيلودلاتاعارصلاهيفمدتحتتناكيذلاتقولايف
رمعلانمغلابلا«يئانهلايلعنببلاغيضاقلاوهديدجٌمامإ١٤٥۹٠ماعَفلَخ
خيراتلااذهنأالإ.اهسفنةنسلايفيفوتيذلايليلخلاهّللادبعنبدمحمًاماع٤٥
ناكدقف.ثيدحلااهخيراتىفًافطعنم؛جيلخلاةقطنملكلوناملةبسنلابلجس
ةيرذجتارييغتتناكوةيطفنلاتاطاشتنلاديعصىلعاهلقباسالونةلحرمةيادب

ةيسايسلاتالداعملاو«ىوقلانيزاوملكاهعمتزتهاروهظلاىلإاهقيرطيف
.تلَقفلبءةميدقلا

ىلعةرثؤموةعيرستارفطكاذنآ«شيعتتأدبدقجيلخلاتاعمتجمتناك
ضرُفيتلانامُعءانثتساب«يفاقثلا-يعامتجالامث«؛يسايسلاويداصتقالاديعصلا

Le Monde, 24 janvier 1956. (۳)
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حرسمةمدقمجيلخلالتحا«قايسلااذهيفو.تانيعبسلاىتحرظتنتنأاهيلع

.صخألاىلعةيناطيربلاوءةيبرغلاةيجيتارتسالا

ةمامإلاقلغنتنأنم‹(١۱۹۲)بيسلاةدهاعمسدنهمتيغنيوهعقوتاملًافالخف
لب.اديجةمامإلاةلودتدمصءاهتياهنكلذبةعرَسُمةدهاعملاهذهدعباهسفنىلع

طيرشلاةقطنملةبسنلابامأ.لخادلانمةمحالتمءاهتلزعنممغرلاىلع«تيقب

اهنإلبرييغتيأاهيفثدحتملايناطيربنأىلعرمألارصتقيملف؛يلحاسلا
.ايلكاهلامهإتراتخا

ةبقعلثمتىلعةيوطنملا»ةمامإلاتأدبءطفنلارصعيفلوخدلاعمو

ميقمللددصلااذهبناطلسلافشكو.ةديدجلاةيناطيربلاةيجيتارتسالاهجويف

.°”ةيلخادلانامُعىلإهتدايسدمومامإلاماظنبلقهتيننعنيرحبلايفيسايسلا

ةهجنمءةيناطيربلاةيطفنلاتاكرشلانمةموعدملاطقسمتلكشاذكهو

«ىرخأةهجنمةيكريمألاهوكمارأ»ةكرشنمةموعدملاةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاو

ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملابةديدجلاتايطعملاتددقو.دیدجيطفنعارصيروحم

ءةيناطيربلاعيراشملاةلقرعوطقسمةهجاومىلعةرداقةوقكةمامإلاىلعةنهارملاىلإ

ىهةيباهولاةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاف.هيفةقرافملاهجوىفخياليذلارمألاوهو

متلعجةيطفنلاتاعارصلانأالإةيضابإلاةمامإلليخيراتلاويدئاقعلامصخلا

.ةمامإلللوألافيلحلايدوعسلامكحلا

:دجتسملايقيقحلاناهرلانعربعيديدجلافلحلااذهيفزيلكنإلايأرناكو

نأمهنكميةمامإلالالخنمنوكرحتينيذلانويدوعسلاف»
الاومأنأىلإريشترابخألاو.ةيطفنلاانتايلمعايدجاوكبري
.”ءةيلخادلانامُعىلإنوبرستياوأدبنييدوعسءالمعوةحلسأو

نكلوءةيناطيربلا-ةيقارعلاطفنلاةكرشلًازایتمانامُعتطعأ٢ماعیفو

ةيدودحلاةدهاعملابجومب)ءناطلسلاةرطيستحتةعقاولايضارألايفبيقتتلا

F.O. 371-114 578, Letter from Residency in Bahrain to the Foriegn Office, April 5, 1955. )٤(

F.O. 371-114 583, Letter from Shuckbough to Sir H. Trevelyan, Cairo, Nov. 18, 1955. (°)

۳



ايناطيربترمأ١٤١۹٠ماعيفو.ةماهجئاتنىلإٌدَؤيمل«(ةمامإلاوةطلسلانيب

لكلتأيهتكلذلجأنمو.ةمامإلادودحلخادتوهفلاةقطنمىفبيقنتلاب

مسابفرعةيطفنلاةكرشلاباسحىلعًاصاخًاشيجتلكشوتالامتحالا

.(نامُعوطقسمةاشم»ةوق

مامإلاجتحا.ةدودحمةيمكبنكلوءةقطنملاهذهيفطفنفاشتكاًالعفمتدقو

لبةمامإلاةدايسبو«ةيلخادلالالقتسابًاسمهيفىأرو«ناودعلااذهىلع

درتعقوتيتلاايناطيربتناكو.ةيركسعلاةهجاومللًايهتو«بيسلاةدهاعملًاقرخو

ةمامإلاماظنليئاهندحعضولةبسانملاهذهنمةدافتسالاىلعةممصماذهلعفلا

نامُعيضارألكحتفنتثيحبةنطلسلافنكىلإةيلخادلاةقطنملامضلوءنامُعيف

.اهتابيقنتمامأكلذك

تلتحا١١۹٠ماعةياهنيفوءةمامإلادضةنلعمًابرحايناطيربتلخداذكه

ررق١٥۹٠ماعيفو.يربعةنيدمءناطلسلاتاوقعمكارتشالابءةيناطيربلاتاوقلا

دقو.ىوزنةمامإلاةمصاعلالتحاوةيوجلاهتاوقكارشإيناطيربلاءارزولاسلجم
ًانايبعاذأراطحخألادعاصتمامأو.٩«یوزنةيلمع»مسابةيلمعلاهذهتفرع

دضلاضتنللؤيهتلاوةمامإلالوحفافتلالاىلإوعديووزغلاهيفركنتسي

.”يناطيربلايدتعملا

دقو.هسفنمامإلاةحاطإىلإوةمامإلابةمساحةيبرضلازنإىلإيمرتايناطيربتناك

يفءايفوألاايناطيربءافلحدحأوكاذنآ«قارعلاءارزوسيئرءديعسلايرونحصن

دكأتلابةيرامعتسالاةلودلاحصن-ىوزنةيلمعباوملغأنيذلالئالقلادحأوءةقطنملا

:ددصلااذهيفيناطيربلاريرقتلالوقيو.ايصخشبلاغمامإلاةيفصتنم

ءهنميهتنتنأومامإلاطقسمتاوقلقتعتنأيفلمايناک»

برهلابمامإللحمساذإىشخيهنأ.يرظنيفءينعياذهناكو

F.O. 371-114 583, Confidential: Foreign Office to 10 Downing Street, Nov. 16, 1955. See (1)

also: F.O. 371-144 583, Advance Warning of the Nazwa Operation, Nov. 30, 195S.

.126F.O-908371.:يفنالعإلاصنرظنأ(۷)
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لثمءانمدقيفةكوشلّوحتينأةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاىلإ

.”ءيضاملايفسدقلايتفمو.يلاعديشر

ىوزنمهتمصاعيفنييمامإلاةمواقمبرضتعاطتساةيناطيربلاتاوقلانأىقبي

فتلادقف«برحلانازيمريغيملرصنلااذهنإف؛كلذعمو.اهلالتحاو

لكشامك.ةليوطةيبعشبرحلؤيهتلاىرجوةينطولاةمواقملاتمنمامإلالوح
نبناميلسخيشلاويلعنببلاطهيخأنمةفلؤمةروثلاةدايقلةنجلبلاغمامإلا

ةروثةداقدافحأنمناريخألاناكو.يثراحلاىسيعنبحلاصويناهبنلاريمح

-۱۹۱۳)يصورخلا

تايلمعلااومظنوءنامُعطسورضخألالبجلايفمهلًارقمةداقلاءالؤهذختا

تينمةروثلاتاوقنكلو.١١۹٠-١١۹٠تاونسلالالخعاطقنانودءةيركسعلا

ترمدةريغصلاندملاوىرقلاضعبنإذإ«تاكلتمملاولاجرلايفةريبكرئاسخب

ةقيرطيهو)ءةفيثكةيوجتاراغرثإكلذو-ةريهشلافونتةنيدماهنمو-امامت
.ةيربةمجه١١٠و‹(دهعلاكلذىتحاهنولهجينوينامعلاناكةيركسع

لبجلاةقطنملالتحاىلإنويناطيربلانويلظملالصوتةيادبيفءاريخأو
ىلإءوجللاىلعمامإلامغرأءةيجيتارتسالاةقطنملاهذهطوقسىدلو.اهيفزكرمتلاو

ةيبعشلاةمواقملانأمغرو.ةروثلاةداقضعبلعفكلذكوءةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا

مهتلواحميقف؛ةداقللةبسنلابايضاقناكدلبلاةرداغمرارقنإف.تاونسةدعترمتسا

.نييمامإلاناهذأيفمهتروصاومطحمهسفنأبةاجنلل

ةيبرعلاهعماجلا:يسايسلالاضفلا«٢

نامُغنيبروسجدمةمامإلاتلواح١٤١۹٠ماعديدجلامامإلايلوتلبقامذنم

دعبءةيبرعلاةعماجلاىلإاباتكلسرأنأبلاغلقبسدقو.ةيبرعلالودلاوةيلخادلا

نألو.ةمظنملاهذهىلإيمسرلانامُعمامضناهيفبلطي‹١٤۹٠ماعاهسيسأت
ةيركسعلاتايلمعلافيثكتعمقفارت«١١۹٠ماع«سيوسلاةانقىلعيثالثلاناودملا

F.O. 371-144 585, Secret telegram from Baghdad to Foreign Office, December 16, 1955. (۸)



ةيبرعلاةيضقلابًاقيثوًاطابتراةينامُعلاةيضقلاتطبترادقف«نامُىفنييمامإلادض

تايمحملاةقطنمونامتلمشف«كلذءارجنمةيبرعلاةعماجلارودعسوتو

ةيضقةينامملاةيضقلاتحبصأىتحهلماكبجيلخلاولب«نامُعلحاسو«ةيناطيربلا
اوديأنيذلالئالقلاةقطنملاءامعزدحأناكناطلسلانأبيرغلاو.ةيبرعلاةعماجلا

.”(رصمىلعيئالثلاءادتعالا

رشععساتلانرقلانمةثوروملاةيرامعتسالاعقاوملاتناكىانثألاهذهىفو

تسربنطنشاولاةديرجتظحالف.اهتارربمدقفتوةريبكةعرسبلكأتت
)Washington Post)ء؛نامُغثادحأىلعاهلقيلعتيف‹١١۱۹(ویلوی)زومتيف

ولكنألاموجهلالشفنإفةوقلابةروثةيأقحسيضاملايفًانكممناكاذإهنأٌالثم

.0نمایيفًاليحتسمهذهفنعلاةسايسحاجنلعجدقرصمىلعيسنرف-

لظيفةريخالاهمايأشيعييكيسالكلارامعتسالاناكوحايرلاهاجتاريغتدقل

ملتسربنطنشاولاقيلعتنإفةيحانلاهذهنمو.ىلودلاماعلايأرلاتاداقتنا

تاءادتعالاةنادإىلعتعمجأيتلاةماعلاةيفحصلاءاوجألاعقاولايفصخلي

دوعصمامألشفللةروذنمتايلمعاهيفىريماعلايأرلاناكو.نامُتىلعةيناطيربلا

ىلعةدشبجتحاهسفنيناطيربلاماعلايأرلانأركذلاقحتسياممو.ةيبرعلاةيموقلا
نينطاوملادحأاههجوةلاسربداهشتسالالاثملاليبسىلعنكميو.هتموكحةسايس

:اهيفءاجةيناطيربلاةموكحلاىلإ
ءوسوسيوسلاةرماغمةيقالخأالنعتنهربدقثادحألانإ»

ةايحلابةنزحملاةالابماللاهذهرركتتنأبجيله.اهباسح
ةيلحمةموصخطسوءيلاحلالخدتلالالخنم(...)ةيناسنإلا

ةايحلانوكتنأزوجيله؟ةسدقملاةيطفنلاةحلصملامسابو
اقحاهنإمأ؟ادبأملعتتنلأ؟ةموكحلاهذهلغاشمرخآةيناسنإلا

.١۱
”ء؟ریمضوساسحإيأنمهدرجم

F.O. 371-126 869, Annual report on territories in Persian Gulf, Muscat, 1956. (۹)

F.O. 371-126 879, Internal Political Situation in Muscat & Oman.

F.O. 371-126 880, Letter dated July 23, 1957, in Internal Political Situation in Muscat and (۱۱)

Oman.
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ىدصيأدجتملهسفنيناطيربلاماعلايأرلانعةرداصلاتانادإلاهذهلئمنإ

ناودعلاوسيوسلاةلمحنيبيعولايفتدقعناةلصلانكلو.ةمئاقلاةموكحلاىدل

يفو.جيلخلانادلبىلإرصمنمكلذءارجنميموقلاركفلادطوتو«نامُعىلع

ركفلاويعولايفةريبكةيعونةزفقبةبوحصمضرألاىلعتابرضلاتناكنيتلاحلا
.ًاضيأبوعشلافوفصىفلبءطقفةيموقلاتاكرحلايلضانمنيبسيل‹؛يسايسلا

نييرئازجلاونيينيطسلفلاتالاضنب؛نيحلاكلذذنم«ينامُعلالاضنلاطبتراف

ىلعدطوتتتناكرامعتساللةيداعملاةينطولاتاكرحلانأيهةقرافملاو.مهريغو

.يبرعيسايسيعوةظقيلالخنمكلذوةيركسعلاتابيخلانممغرلا

دقو.ًاظوحلمًادييأتةيبرعلاةعماجلالخادىقلتةيناملاةيضقلالعجكلذلك

رئازجلا«بازميفءاملعلارابكنمةرسأليلسوهو«شيفطاميهاربإخيشلابعل
دقفءةرهاقلايف«ةمامإلاريفس»هتفصبفرعذإو.نامُعحلاصلًاطيشنًايسايسًارود

تاءادتعالاةنادإىلعوةيبرعلاةعماجلاىلإنامُغمامضناىلعلصحيلهلقثلكعضو

اهحلاصمببسبءةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاتنبتدقلفرمألاكلذكو.ةيناطيربلا

فقاومةيروسورصمنملكتذختاوةيبرعلاةعماجلالخادةيضقلاةصاخلا

ًاضيأنكلوءةيسامولبدلافقاوملاىلعنادلبلاهذهدييأترصتقيملو.نامُعحلاصل

.يركسعلاويلاملامعدلاىلع

ةعماجلابةمامإلاقاحتلانكيملءةيبرعلالودلانمددعلااذهمعدنممغرلاىلع

مثينامحتلافلملاةيبرعلاةعماجللةيسايسلاةنجللاتسرددقف.ًانكممًأرمأةيبرعلا

دعومناحامدنعمهظفحتاوديأءاضعألامظعمنكلو.ةعماجلاسلجمىلإهتلاحأ

طيحييذلاضومغلاوةمامإلليئانثتسالاعضولاىلإددرتلااذهدرمناكوتيوصتلا

.(اقحالعوضوملااذهشقاننفوس)يسايسلااهنايكب

اهئافلحىلإاهبلطبةمامإلامامضناةلقرعلواحتايناطيربتناكءانثألاهذهىفو

فقوملارييغتلةدحتملاتايالولالخدتببلاطتتناكامكتيوصتلانععانتمالا
.يدوعسلا

رارقذاختاىلإةيبرعلاةعماجلاداقةيركسعلاتايلمعلادعاصتنكلو

۳۱۷



ةساردةنجللاهذهةمهمتناكوةيضقلاةساردلةيئالثةنجلليكشتب

دقو.«نامُعلحاس»ةقطنميفكلذكونامتيفةيعامتجالاوةيسايسلاعاضوألا

.ةيناطيربلاةموكحلاطاسوأيفًايقيقحًاقلقءهعوننملوألاريبدتلااذهراثأ

حامسللناطلسلاىلإًابلطةيبرعلاةعماجلاتمدق٠(ویلوی)زومت۳يفو

نأبايناطيربتدرو«بلطلااذهلمهأناطلسلانكلو.نامُعلوخدبةنجللاهذهل

نأ«بلغألايف«بلطيناكلبءهسفنوهءامومعثدحتينكيملناطلسلا

كلذنمدعبأوهامىلإيضميناكهفقومنأعقاولاو.همسابرخآدحأثدحتي

ببسلااذهليونيالوءةيبرعلاةعماجلابريبعتدحىلع«فرتعيالناطلسلاف
.٩'اهيلعدرلا

تدمعيتلاايناطيربىلعةبصنملاةيلودلاتانادإلاواذهناطلسلافقوملمحدقو

ةعماجلالمح-ًاعيرسةلأسملاهذهنمءاهتنالاةلمآةيركسعلااهتايلمعفيثكتىلإ

يفءاضعألاةيبرعلالودلاىلإ«١١۹٠(سطسغأ)بآيفبلطبمدقتلاىلعةيبرعلا

تفصوثيحنمألاسلجمللجاععامتجابلطوءكرتشملمعبمايقللةدحتملاألا

نعًالضفو.ءطسوألاقرشلاىفنمألاومالسللديدهت»اهنأبةيناطيربلاتاءادتعالا

يف«تررقدقفءاهيلإةمامأإلامامضنالبقتملةيبرعلاةعماجلانأنممغرلاىلعوكلذ

.°'”نامُعةمامإمعدلةتباثةينازيمصيصختء١٠۹٠ماعءاضيبلارادلارمتؤم

طوغضلاوةيلودلاتانادإلاىلعفافتلالاايناطيربتلواح«تاروطتلاهذهلايح
لبقف.ةرشابمتاضوافمىفلوخدلاةمامإلاةداقىلعتحرتقاف.ةيلخادلاوةيجراخلا

؛توریبيف؛تاعامتجاثالثتدقع١٦۱۹ماعيفو.ددرتنودحارتقالانويمامإلا

يف؛لثميناكيذلانيرحبلايفيناطيربلايسايسلاميقملاوةمامإلايلثممنيب

.روميتنبديعسناطلسلا؛هسفنتقولا

F.O. 371-120 576, Confidential: Letter from the British Consulate in Muscat to the British (\Y)

Residency in Bahrain, August 16, 1956.

.١ص‹قباسعجرمتار)۱۳(
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.١٥۹٠ماعلبقهيلعناکامىلإنامُعيفعضولاةدوعءلوأ

.ةيناطيربلاتالقتعملانمنييئامملاىرسألالكريرحتءًايناث

.اهباوببستيتلارامدلاعاونألكنعتاضيوعتنييناطيربلاعفد
:نيحارتقامهرودبءاومدقو«؛تاحارتقالاهذهةساردنويناطيربلانوضوافملالبق

.ةدحتملاألاىلإةمدقملاىوكشلابحسىلإةردابملاءةمامإلاىلعلوأ

.ةيركسعلالامعألافقوءايناث

ةدحتملانأيكلذاوللعو.ضفرلابىلوألاةطقنلاىلعمامإلاولثممدردقو
ىوكشلاهذهيفرظنلانعاهّفكلرربمالوةيسايسلاتافالخلالحلًاساسأتماق

ريغرمألانأرابتعابةيناثلاةطقنلاىلعمامإلاولثممضرتعاو.ةلأسملالحتنألبق

.مالسلايفةيقيقحلامهتبغراوتبثيملنييناطيربلانأاملاطنكمم

نيئجاللاعمءامعزلالكدوعينأبنويناطيربلانولثمملاحرتقاىرخأةهجنم
الرمألانإنيلئاقمامإلاولثممدردقو.نييناطيربلاوناطلسلامكحتحتاوشيعيو

.`”ةجيتنةيأنودتاءاقللاتهتنااذكهو.ةينطوةيضقبلب«تارفأبقلعتي

دقعءنامُعنمةداقلاجورخنمتاونسسمخدعبيأ‹١٤١٦۱۹ماعيفو

لكشدقو.ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفمامدلايفًارمتؤممهراصنأونويمامإلا

مضو.يلعنببلاغمامإلاةسائربءاضعأةسمخنمًافلؤمىلعأاسلجمرمتؤملا

يئانهلايلعبلاطءيثراحلاىسيعنبحلاص«يناهبنلاريمحنبناميلسنمًالك
نامُعةلودرادتنأبرمتؤملابلاط«يماتخلاهنايبيفو.يملاسلاهللادبعنبدمحمو

.ًاظوحلمًامدقتكلذناكوءةيعامجةموكحةطساوبةلبقملا

ملاسنبدمحمسلجملالسرأوءةيلاموةيفاقثوةيركسعناجلًاضيأتلكشتدقو
يفاهلًالثمميثراحلادمحنبهللادبعوتوريبيف«نامُعًالثمميرمعملا
ئازجلا

Rapport du Comité Spécial d'Oman, op. cit., pp. 55-56. )٤۱(

.۱۰۳ - ١۱۰صقباسعجرم؛«تارخ(١۱)
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يفنامُعةلودلةموكح#هبشناكسلجملااذهنإلوقلانكميمثنم

نيلتاقملابيردتوةحلسالابةروثلانيومتهقتاعىلعذخأهنأاميسال««ىفنملا

ملفكلذعمو.يتييفوسلاداحتالاوءةيقرشلاابوروألودوةيبرعلالودلايف

بتكيملواهليكشترخأتيتلاهذه«ىفنملاةموكح»تزواجتنأثادحألاثبلت

.رّمعَتنأاهل

ةدحتملاممألا.٢

۷١۱۹(سطسغأ)بآيفةرملوألةدحتملاملامامأنامُغةيضقتضرُغ

با١٠يفةخرؤمةلاسريفءةيبرعةلودةرشعىدحإولٹممبلطامدنع
ةساردلقاثيملانم۳ةداملابجومبنمألاسلجمعامتجا١١۹(سطسغأ)

نامُعلالقتساىلعحلسملاةيلامشلاادنلريإوةيناطيربلاةدحتملاةكلمملاناودع»

٩”ءاهيضارأةمالسواهتدايسو

مألاىلإةيضقلا»وأةلأسملا»لوصوىشختايناطيربتناك

ىلعموقيناكيبرعلافقوملانإف‹لعفلابو.ةيلودةنادإلكلذبضرعتتنأوةدحتملا
|.هريصملاريرقتقح»ًادبماهيلعيرسي«ةينامُملاةيضقلا»نأرابتعا

ةيبرعلاةعومجملابلاطماهلثممضفرو«فقوملااذهىلعايناطيربتجتحادقل
ةطلسنمءزجوهنامُععاطقنأوءةلقتسملانامُعةلودلدوجوالهنأبًاعرذتم

اهبفرتعمةيلبجلاقطانملاوةيلحاسلاقطانملاىلعنامُعةدايسنأونامتوطقسم

تادهاعمةدعيف

رادمناكو.ةينوناقلاوةيفارغجلاوةيخيراتلااهداعبألكبًاذإةلأسملاتحرط

ةلكشمنأكلذ.ءاوسبءاوسناطلسلاريصمىلعونييمامإلاريصمىلعرمألا

Rapport du Comité Spécial d'Oman, op. cit., p.12. See also: F.O. 371-126 883, Confidential: (\ 1)

from Foreign Office to Baghdad, August 16, 1957.

Rapport du Comité Spécial d'Oman, op. cit., p. 12. (۱۷)
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.شاقنللةحورطمتناكيتلايهنيماظنلليلعفلاويسايسلادوجولا

ةمالسلوحةيبرعلالودلارظنتاهجوقافتاوماعلامهفتلانممغرلاىلع
بآيفالإنمألاسلجملامعألودجىلعجردتملةلأسملانإفءةينامُملاةيضقلا
يفءابوكوايبمولوكوايلارتسأواسنرفكلذىلعتضرتعادقو.١١۹٠(سطسغأ)

تعمنتماو«يتييفوسلاداحتالاونيبلفلاوديوسلاوقارعلانملكاهضرعديأنيح
.تيوصتلانعنيصلاوةدحتملاتايالولا

ءلامعألالودجىلعةيضقلاعضولءايناطيربفيلح«قارعلادييأتنكلو

جارحإلابنجتديريناكقارعلاف.ةينامُعلاةيضقلاةلادعبهرارقإينعينكيمل

.ةيئاهنلاةجيتنلاريغينلهتوصنأنمةقثىلعتناكايناطيربوءةيبرعلالودلانيب

هتقالعىلعرثؤينلهتيوصتنأىلإايناطيربنأامطوقبسدقناکهنأىلعةوالع

.اهعمةصاخلا

انهنمو؛ةيضقلاباهتفرعممدعنعًامجانناكفتيوصتلانعنيصلاعانتماامأ
عانتمالاامأ.عوضوملاةسارديفقمعتلانمديزمىلإيعادلاينيصلاحارتقالاءاج

.ضارتعالالداعيناكعانتمالااذهنكلوايلكةفلتخمعفاودهلتناكفءيكيرمألا

ىلعةيضقلاجاردإًانكممنكيملفعمتجتملةبولطملاةعبسلاتاوصألانأامبو

تايالولاظّفحترّسَفُينأىشختايناطيربتناكدقفكلذعمو.لامعألالودج

ةيلصنقلاحتفةداعإعنمينأونامتوطقسمةدحوبفارتعامدعهنأىلعةدحتملا

نبروميتدهعيفاهتقلغأدقةدحتملاتايالولاتناكيتلاطقسميفةيكيرمألا

.(۱۹۳۱-۱۹۱۳)لصيف

دوفولاعمنواعتللةمامإلللئممكرويوينىلإلصو‹١١۹٠(ربمتبس)لوليأيفو
.ةدحتملاماللةيمومعلاةيعمجلالامعألودجىلعةينامغلاةيضقلاعضوىلعةيبرعلا

۸٥۹ماعىلإةيضقلاتلجأتوءةلواحملاهذهيفتلشفةيبرعلاةعومنجملانكلو
اهنشيتلاةرركتملاتامجهلانأالإ.١٠۱۹ماعىلإًاريخأو١١۹٠٠ماعىلإمث

غادديسلاةدحتملاماللماعلانيمألاتلمح١١۹٠ماعلاوط«نويناطيربلا

ةلأسمتسيلةينامعلاةيضقلا»نأبحيرصتلاىلع(Daع(Hammarskjoldدلوشرمه
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ثدحتيتلاريمدتلاعاونأورزاجملاببسبءاهلكةيناسنإلابلبطقفبرعلابقلعتت
كانه

رارقعورشمنمضتتةركذمةيبرعلودرشعتمدق(ربمتبس)لوليأىفو

ةيعمجللةرشعةسماخلاةرودلالامعألودجىلعنامُعغةيضقجاردإىلإيمري

(٥۲)لاةسلجلايفهتسرديتلاةصاخلاةيسايسلاةنجللاىلإبلطلاليحأوءةيمومعلا

مقرةسلجلاىتح

.ًادلب۱۳نمًاعقومرارقعورشمايسينودنأبودنممدق(٢٠۲)ةسلجلاهذهيفو

ريرقتيفنامُتقحبفارتعالاىلإةيمومعلاةيعمجلاوعديعورشملااذهناكو

لالقتسالاحنملوحنالعإ»(۷)١١١٠اهرارقبًاركذم‹لالقتسالاوريصملا
ةيضقثحبليجأتةنجللاتررقةسلجلاهذهلالخو.(ةرمعتسملابوعشلاونادلبلل

ةدحتملامللةرودلاهذهىلإمامإلالسرأدقو.ةرشعةسداسلاةرودلاىلإنامُع

نبناميلسخيشلاومامإلاقيقشءيلعنببلاطنمًافلؤمىوتسملايلاعًادفو

٩"نيمدمحموريمح

نامُعةيضقبةصاخلاةنجللاتسردءةيمومعلاةيعمجللرشعةسداسلاةرودلايفو

«تررقىامسألابةادانملابتيوصتلايفو.٠٠۳و٢۲۹تاسلجلاىدمىلعفلملا

مدقعامتسابلطلةباجتسالا«تيوصتلانع٢۲عانتماو٢۲دضًاتوص٠٠٤ةيبلغأب

ءةنجللامامأهللادبعنيمأدمحمثدحتءةئمئالثلاةسلجلايفو.ينامُعلادفولامساب

لالقتسالااذهنأفاضأونورقلالخلالقتسالاوةيرحلابتعتمتنامُعنأبحرصف

يفتلخدتدقايناطيربتناكاذإو.١1۹۲٠ماعبيسلاةدهاعمبرمألاةياهنيفتين
”هدالبدراوموهتدايسنعاهلىلختينأضفربعشلانألكلذق«نامُع

.۱۳۲ص؛قباسعجرمءار(۱۸)

Rapport du Comité Spécial d'Oman, op. cit., p.13. (۱۹)

.اهسفنةرتفلايفتلكشيتلا«ةينامملاريرحتلاةهبج»وضعناك«ينطولضانم«هللادبعنيمأدمحم(٠۲)
.۱۹۸۲ماعطقسم؛هنطويفيفوت.نامُغنعبتکةدعمجرت

Rapport du Comité Spécial d‘Oman, op. cit., p. 13. (۲۱)

۳Y٢

 



ذوفنلاماستقاىلإةعنقملابرحلانم:ةدحتملاتايالولاوايناطيرب.؛
٥1۹u۱۹۷(

نيبةيمومعلاةيعمجلايفيسامولبدلاويسايسلاعارصلانإفءاعقوتمناكامكو

نيبودنملابىدأ«ىرخأةهجنماهئافلحوايناطيرببودنموءةهجنمةيبرعلالودلا
تضرُفدقتناكيتلابيسلاةدهاعمىلإعوجرلابءاضعألالودلاةبلاطمىلإبرعلا

نم؛كلذدعبءاهيلعقداصملاوتيغنيواهبودنمنمةعقوملاوءايناطيرببناجنم
ةدهاعملاهذهبجوميسيلاماعمامإلابناجنمامك«ناطلسلابناج
.”؟«طقسمةنطلس»و«نامُعةمامإ»:نيمسقىلإ؛نامُعتمسقنأ

اهلامعأوايناطيربفقومتيسندقنكتمليتلاةدحتملاتايالولانأالإ

ىلعطغضللةعيرذبيسلاةدهاعميفتأر«يميربلاةحاوةمزألالخةيركسعلا

ةيجيتارتسابساكمقيقحتلوءةقطنملايفةيكيرمألاحلاصملاباوفرتعيل«نييناطيربلا

ناکةقطنملاهذهيفنيتلودلانيبينمضللخدوجورارمتسانأواميسالءاهيف

نيبةلمتحمةهجاومىلإ؛ندنليفنييكيرمألانيلسارملاضعبرظنيفعقدي
."”ةيكيرمألاحلاصملاوةيناطيربلاحلاصملا

تايالولاعمنواعتللایناطیربدادعتسانممغرلایلعوةقمطنملايفةيبرغلاحلاصملا

يئديملااهفقومديكأتةداعإنعرخأتتملةيناطيربلاةيجراخلاةرازونإفةدحتملا

:حوضوب

هيلإةجاحيفنحنامنأوءاناوسينعتالجيلخلايفاهسرامت

سيلنكلوبناجنمءدييأتلاىتحوءمهفتلاوه
مهذوفنلازاذإهنأبنويناطيربلادكأدقل)0...(يكيرمألالخدتلا

.«ةيبرعلاةيموقلللاجملاكلذحسقيفوسق

.رشاعلالصفلانمثلاثلامسقلارظنأ(٢۲)

F.O. 371-128 76, From Washington to Foreign Office, July 23, 1957. )٢۲(
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رأايكيرمأًافقومسيلوًايناطيربًافقومكانهنأىلإريرقتلاصلخيو
يكيرمأ-ولكنأ

بآيفةيناطيربلاتاوقلاةرداصمًاريكعتنيدلبلانیبتاقالعلادازنكلو

دقو.نييمامإلاىلإاهولسرأدقنويدوعسلاناكةيكيرمأةحلسأ«١١۹٠(سطسغأ)

عافدلايترازوقاطنكلذعم«هربخٌدعتيمليذلارمألاهذهنمايناطيربتءاتسا

نامُعلعجبنجتىلعموقيناكيناطيربلايسايسلاطخلانأكلذ.ةيجراخلاو

.ةدحتملاتايالولاعمةهباجمعوضوم

تاثداحميناطيربلاءارزولاسيئرىرجأ‹١١۱۹١(ربمفون)يناثلانيرشتيفو

تدأ‹نيدلبلانيبتافالخلالحل(آsenhower(رواهنزيايکيرمألاسيئرلاعمةيدج

نیبنواعتةرتفنشدوةديدجةيجيتارتساماقايذلا«كرتشملافدهلانالعإ»ىلإ

:نيالبلا

ةدحتملاتايالولاوايناطيربنيبيوضعلاطبارتلا

نأرابتعابوءطقسدقميدقلاىتاذلاءافتكالاموهفمنأرابتعاب
قيسنتبالإاهنمأىلعةظفاحملاعيطتستالرحلاملاعلانادلب
اتموكحتقفتادقلو.اهنيبامىفتامهملامساقتبواهتاقاط
ءادعاصفنآلانملمعلاىلعةدحتملاتايالولاوةدحتملاةكلمملا
."”اديملااذهقفو

دقف.هذهانمايأىلإهعباطبةقطنملاخيراتعبطيلازيالًادبملااذهنإفلعفلابو

ءايمسرةقطنملاتمسقو.حوضوبيكيرمألاذوفنلاويناطيربلاذوفنلااتقطنمتمسر

تیيوكلاورطقونيرحبلاونميلاو«نامُعلحاس»ةقطنمونامُغعضخت:يليامك

ذوفنللنيتعباتناريإوةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاىقبتو«ىناطيربلاذوفنلاةقطنمل

ىكيرمألا .يڪيرم

ايناطيربنأادبيتلانامتةيضقلحيملرامعتسالليلاتلاذوفنلاماستقانكلو

F.O. 371-120 575, Foreign Office letter dated March 2, 1956. )٤۲(

CAB. 90/129 Secret, Cabinet. Anglo-American cooperation. Note by the Prime Minister (°)

1Sth Nov. 1957.
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ةكرعمضوخكلذاهفلكولوءاهتياصوتحتاهبظافتحالاىلعةممصمتلازام

.ةدحتملاألامامأبيسلاةدهاعملوح(هيسايسوهينوناق»

يناثلامسقلا

ةيعرشلاوهيوهلاراوح

ةسايسلاتباوثدحأوهنيتريبكلانيتلودلانيبكرتشملانواعتلاًادبمناكاذإ

يميربلاةقطنملوحفالخلامسحبحمسيمليكيرمألافقوملانإفةيلودلا

نيذلانييدوعسلااهئافلحربعةمامإلاةقروبعلتنأةدحتملاتايالولاتلواح«لعفلابو

يف.نييمامإلاةيضقمهحلاصمكلذىلإمهتعدامقفو؛نيحلاكلذىتحءاودناس

دحأاذهمهفقومناكو.ةربخةّلقوةيوفغبنويمامإلافرصتةبعصلاةبعللامضخ

ةظفاحملا«ىلوألا:نيتيضقىلعتزكردقفءةيكيرمألاةسايسلاامأ.مهطوقسلماوع
ةيبرعلاةكلمملايفيكيرمألاذوفنلاىلعءاقبإلاةرورضهةيناثلاوءةيطفنلاحلاصملاىلع

ناشنمناكدقف.يرصملافقوملافصيفةريخألاهذهفوقوبنجتلءةيدوعسلا

.اهلماكبةقطنملايفةيكيرمألاحلاصملاىلعًامتحسكعنينأقالرنالااذهلثم

بيسلاةدهاعمىلإعوجرلاىلإيمارلابلطملادودحيفوىانثألاهذهيفو

نأناطلسلانمءةيبرعلاةعماجللماعلانيمألاdنوسحقلاخلادبعبلط(١۱۹۲)

تناكاهنألرمألااذهتضفرايناطيربنكلو.ةروكذملاةدهاعملانمةخسنهلمدقي

نيتلودنيبًاقافتايلودلانوناقلايفينعتيتلا«ةدهاعم»ةملكنأًاديجملعت

ريراقتلايفًارقنددصلااذهبو.اهفقومفعضيفوس؛ةدايسيتاذنيتلقتسم

:ةيناطيربلا

ءهفدبغاصمريغوهوءةدهاعمظفللنكميفيكلءاستناننإ»

اذهوانموصخيديأنيبحالسىلإلوحتيثيحبىولُيالنأ
لوصحلابنييكيرمأللحامسلامدعررقنانلعجيذلاوهلامتحالا
."”ءرخؤمكلذبانوبلاطامدنعاهنمةخسنىلع

F.O. 371-114 S81, Letter from Eastern Dept. to Chancery, Cairo 23/8/55. (٦۲(
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نعىتحءةدهاعملاهذهىوتحم«لئاسولالكب«يفختنأايناطيربةينيفناك

ريسلاةدهاعملاسدنهمناونعنعثحبلاىلإ«كلذنمرثكأءاهقلقاهداقو.اهئافلح

.المأةايحلاديقىلعلازيامناكاذإامةفرعمل«تيفنيو

نأتاميلعتلاهيلإتردصأفنلبديفهيلعروثعلانمتنكمتالعفو
نوؤشلابالإقلعتتملةدهاعملانأبهلاؤسلنويفحصءاجاذإهدرنوكي

لواحدقلو.ةقباسلاةيناطيربلاتاحيرصتللًاقفوكلذوءىنعملادلبلل"”ةيلخادلا

تامدخلانمةنسنيئالثوعبسدعبءاعفانلازيالهنوکهدعسأدقو‹تيفغنيوريسلا

هذهدقعبتطاحأيتلافورظلاعاجرتسالواح-ةيناطيربلاةيروطاربمأللاهادأيتلا

ملهنإثيحبرطخلانمءهلوقدحىلعكاذذإ؛عضولاناك:اهحرشوةدهاعملا

عمقافتاىلإلصوتلانوديلحاسلاطخلاىلعىتحناطلسلاءاقبإًانكممنكي

.ةدهاعملاهذهتدقعساسألااذهىلعو.ةيلخادلالئابقلا

ءةدهاعملاهذهعقويملمامإلانأىلإيناطيربلافقوملادنتسينأتيغنيوحرتقاو

ريغ؛ملعنامكءرمأوهو"”)لئابقلاعمقافتادرجمىوسنكتملةريخألاهذهنأو

عقوتنأرصعلاكلذليخيراتلاقايسلايف«عيطتستنكتمللئابقلانألحيحص
عيقوتبهيلثممفلكدقمامإلانأًاقباسانيأردقو.مامإلاةقفاومنودةدهاعملا

.كلذدعبناطلسلالعفاملثمءهسفنوهءاهيلعقداصدقوءةدهاعملا

(سطسغأ)بآيف(٥۷٤)7imesزمیاتكرریرینةديرجترشنلريخأو
يفمامإلابتكمنعةرداصىلوألا.بيسلاةدهاعمنمةفلتخمخسنثالث۷١

يثراحلاحلاصنبىسيعنبا‹؛يثراحلاىسيعنبحلاصخيشلانعةيناثلاوءةرهاقلا

تامولعملازكرمنعودبيامىلعءةرداصءةثلاثلاومامإلامسابةدهاعملاعقويذلا

يفيبرعلا

F.O. 371-126 884, The Agreement of Sib, August 16, 1957. See also: F.O. 371-126 884, (YY)

Confidential, Foreign Office correspondences. August 21, 1957.

F.O. 371-126 887, Confidential, Sir Ronald Wingate and the agreement of Sib, Sept. 5, (Y۸)

1957.

ىدحإنأوهلوألا:نيببسلكلذوةيلصألاةخسنلانكتملةمدقملاةخسنلانأظحالننأبجي(۲۹)
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ةخسننأادعخسنلانيبريبكقرفكانهنكيملفرمأنمنكيامهمو

.ةقباطملامامتامهلةقباطمودبتلصفلايفضورعملا)«يزيلكنإلا

اهنأاهديكأتعم‹ةدهاعملاهذهنعاهتيلوؤسمنملصتتلاایناطیربتلواحًاثبعو

ةقيثولاةميقنمليلقتلاًاضيأتلواحامكءةيلخادلانوؤشلابالإقلعتتنكتمل

سيلو«ةيقافتا»ةقيثولاهذهنأىلإاهتراشإي

‹لخادلاةمامإةدايسبطقفرتعتملاهنأتابثإايناطيربلةبسنلابمهملانمناك

.ناطلسلايديأنيبتلظةيجراخلاتاقالعلانأبعرذتلاىرجءقايسلااذهيفو

ةمامإللةبسنلابامأ.مهسفنأزيلكنإلايديأنيبتناكاهنأوهانبامكعقاولانكلو

يف؛ناككلذببسنكلوءجراخلاعمةعساوتاقالعاھلنکیملهنأحيحصف

اميفامأ.ةرتفلاهذهةليطاهيلعايناطيرباهتضرفيتلاراصحلاةلاحءىلوألاةجردلا

دمحممامإلانكلوءاهردصيناكيذلاوهناطلسلانأحيحصف‹تازاوجلابقلعتي

نمضتتتازاوجلاهذهتناكوِهِيَقِصوهمسابتازاوجءاضيأوهردصأيليلخلا

:يليام

هللادبعنبدمحممامإلااياعرنموهزاوجلااذهلماحنإ»
اننإو.هالعأةروكذملادالبلالكىلإرفسلابهلحومسمو.يليلخلا
حامسلاةقيدصلادالبلايفرمألامهمهينمعيمجىلإبلطن
.”ءتاليهستلاعيمجميدقتبوةيرحبلقنتلابهلماحل

يفةدهاعملاىلعهقيلعتيفءةيكيرمألاةيجراخلاريزوحرصرخآبناجنمو

ىدلتظفحمامإلاةخسننأألفيناثلااًمَأءاهنعفشكلااوضفرنيذلازيلكنإلاىدلتناكنيتخسلنلا

امب«هقئاثولكهنمتعزتناوهتيبيفمجوهريخألااذهنكلوءنامُغيفدماحنبنابعشیعدیصخش
32Rapport.:عجاار.ةدهاعملااهيف du Comité Spécial d'‘Oman, op. cit., p.

ضعيةشقانمل١١۹٠ماعنيرحبلاىلإحلاصخيشلامامإلالسرأامدنعهنأظحالننأفيرطلانم

اهصتيفةدهاعملاىلعءاقبإلاىلعَرصتةدحتملاةكلمملانأبميقملادرةدهاعملاىلعتاليدعتلا

33Rapport.:رظنُ.يلصألا du Comité Spécial d'Oman, op. cit., p.

Rapport du Comité Spécial d'Oman, op. cit., p.40. (۳۱)
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:يليامبنطنشاويفيناطيربلاريفسلاعمءاقللالخ‹١١۹٠(سطسغأ)بآ

لهاعنيبةفولأمريغدونبةدعدهعتلااذهنمضتدقل...»

نأويناطيربلارودلالفغننأانعسيالكلذنمرٹكأو.هاياعرو

."”.ةدهاعميمسقافتالا

يذلاينوناقلااهاوتحمىلعةقيثولالوحشاقنلابصنيمل«لامجإلاهجوىلعو

مدعوأةقيثولالوبقىلعزكرتهنكلو.ةيدقاعتلااهتفصتابثإبةمامإلالالقتساتبثي

.اهبفارتعالامدعوأةلقتسمةلودوماظنكةمامإلابفارتعالاىلعيأ«ءاهلوبق

ةلأسم:ةيقيقحلاةلأسملاحرطةداعإيعدت«بيسلاةدهاعماهضفربءايناطيربتناكو

.ًايناطيربًانأشعقاولايفنكتمليتلانامُعةدحو

ماعايناطيرباهتضرفيتلابيلاةدهاعملَعَجنأخيراتلاتايرخسنملهلو

رظنيفاهتدايسوةمامإلالالقتسالينوناقلاساسألا-كاذنآاهلمعبةروخف-٠

ضفروراكنإعضومىلإاهسفنةدهاعملاهذهلّوحتتنأةقرافملانمو.ةيلودلانيناوقلا

!ایناطیرببناجنم

تشياعدقنامُعنأةقيقحلاو نيعقاوءرشعنماثلانرقلانميناثلافصنلاذنم«تشي

يفيديلقتلاهلالقتساىلعظفاحيذلاةمامإلاماظنوهلوألا.زواجتللنيلباقريغ

ناكاذإو.يلحاسلاطيرشلاوطقسميفداسيذلاةنطلسلاماظنيناثلاو؛لخادلا

نإوءةنطلسلاماظننإفلخادلالهُدييأتبوةيخيراتوةيدئاقعةيعرشبعتمتلوألا

نمنرقلافصنونرقنمبرقيام؛كلذعمفرع«جراخلانمًاموعدمناك

هفصوبًالوبقمهلعجيلوءةيلالسلاوةيخيراتلاهتيعرشيسريلفاكنمزوهو«دوجولا
۱.رخألاعقاولا

(۱۹۱۳٠١٤٦۱۹(نامقبةصاخلاةنجللا.١

ةدهاعملوحليوطلاينوناقلاويسايسلاشاقنلامسحيملتوهجلالكمغر

F.O. 371-126 883, Secret, Telegram from Washington to Foreign Office, August 20, 1957. (TY)
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ألاىلعضورعملايسامولبدلاويسايسلاعازنلاالوةينطولاةيوهلاوبيسلا

ةيعمجلاينتيوصتلاالوةصاخلاةيسايسلاةنجللاتاعامتجارمتملو.ةدحتملا

لجۇتاهسفنةيناملاةيضقلاتدجووحلااذهیلعو.ةيباجيإجئاتننعةيمومعلا

..۳ماعیتحیرخأىلإةرودنم

‹؛ناطلسلامسابءاعدةدحتملاةكلمملابودنماههجاويتلاطوغضلالعفبو

يفعضرولالوحريرقتدادعإونامُعةرايزلةدحتملاماللماعلانيمأللًایصخشًالثمم

متهيلعءانب.ةلحرملاهذهيفرارقيأةيمومعلاةيعمجلاذختتالنأةطيرشىالبلا

Herbert).غنيبيرودتربرهديسلاءاينابسإيفديوسلاريفسرايتخا de Ribbing)

یفهافنمیف«بلاغمامرلاكلذكو‹؛ناطلسلالباقوناملةرايزببودنملاماقف

(ویام)راي٢۲نمتمادىتلاةرايزلاهذهنمهتدوعدعبو.ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا

راثأريرقتلااذهنأالإ.ماعلانيمألاىلإًاريرقتعفر(وينوي)ناريزح٩ىلإ

تليحأءةنماغلاةرودلاداقعناىدلةيبرعلاةعومجملاهتمدقيذلابلطللةجيتنو

ةيفصتيةصصختملاةعبارلاةنجللاىلإءةيناطيربلاةضراعملامغر««ةينامحتلاةيضقلا»

ىلعتدمتعادکطقسم«ةلود»تناكاذِإامةفرعملةيماحةشقانمترجورامعتسالا

كابترانمكلذولخينأنودءةنجللاتلءاست«لاؤسلااذهمامأو.نامُع«ةلود»

.ةضماغةيساسألاةطقنلاهذهتلظدقف.هسفننامُعمساهینعینأنكميامع«ریبك

:هذهفيرعتلاةلأسملوحةيساسالاةلئسالانمددعروحمتو

ةمامإللةعضاخلاقطانملايطغُيلماشىنعمبًانايحأنامُعةملكلمعتست(١

؟صاخلاهنایکاهنملکلنأوأادحاوًانایيكنامُعوطقسملكشتله(۲

ةيرحًادبممسابطقسمنعلصفةركفعيجشتهيفبوغرملانمله(٢

؟ادحاوانايكنالكشتنيتقطنملانأولوىتحريصملاريرقت

رامعتساةلأسميهلهفرامعتساةلأسمةلأسملانكتملاذإ(٤

ةنجللاتايحالصنمضاهثحبلخديلهوٹثدحم
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نأبجيوقحبةيلودةيضقتحبصأةيضقلانإفنکيامهموهنأىلع؟ةصاخلا

|."”ةدحتملاممألامامتهاعضومنوكت

اكيرمأنمةلود۳٠مسابليزاربلاتمدق١١۹١(ربمسيد)لوألانوناكيف

نمةفلؤمةصاخةنجل»ليكشتىلإةعبارلاةنجللاوعديرارقعورشم؛ءةينيتاللا

ةينامُملاةيضقلاةسارداهتمهمنوكتوءةيمومعلاةيعمجلاسيئرمهنيعيءاضعأةسمخ

ميدقتلنيينعملالكيةرشابمعامتجالاوةيناديمتاقيقحتءارجإوقمعتلانمدیزمب

.ماعلانيمالاىلإقیقدولصفم

ةصاخةنجلتلكشء۸٤۹٠ماعلايفرداصلاةيمومعلاةيعمجلارارقبجومبو

ءاكيراتسوك:مهءاضعأةسمخنمةفلؤم(ربمسيد)لوألانوناكيف

كواهزابنمحرلادبعدّيسلايمسو.ناتسناغفأولاغنسلاءايريجين«لابين

Rahman Pazhawk)ةنجللاهذهلًاسيئر«ناتسناغفأبودنم.

تمدطصايتلاتابوعصلاىلوأىدحإتناكو.ةلهسةنجللاهذهةمهمنكتمل

اهلمعتسامهضعبنأةنجللنيبتدقو.«نامحت»ةظفلفيرعتىلعقباسلاكموقتاهب

ءاعاستالقأقطانمىلعةلالدللنورخآاهلمعتساوءةعساوةيفارغجةقطنمىلعةلالدلل

ماعوامهبمىنعمبتلمعتساامًابلاغو«يسايسنايكىلعةلالدللنورخآاهلمعتساو

تناكمءًایسایسًانایکمًایفارغجانایکينعتتناكاذإ؛طبضلاب«نيبتيانود

.٩"اعمنينثالاىلع«ىرخأانايحأ‹لدت

ةساردبًاءدبةينامُعلاةيضقلاةساردلةيجهنمةطختعضودقةنجللاتناكو

امك.عوضوملااذهلوحةروشنملاةيسيئرلاتافلؤملالالخنمخيراتلا

ةينعملافارطألابتلصتاوءايناطيربوناطلسلانيبتايقافتالاةساردىلعتفكع

ىلعةقفاوملاهيفهيلإبلطتناطلسلاىلإًاباتكةنجللاتلسرأةطخلاهذهلًاقبطو
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ًاربتعمدالبلاىلإةنجللالوخدضفرناطلسلانكلو.نامُعوطقسملةنجللاةرايز

ةرايزءانثأةنجللاءاضعأدحأيقتلينأليفهنأالإ.ةيلخادلاهنوؤشيفًالخدتكلذ
كاوهزابديسلاةنجللاسيئرنيبناءاقلمتلعفلابو.ندنلىلإاهبموقيسناك

هسفنتقولايفو‹١١۱۹(ربمتبس)لوليأ٢و(سطسغأ)بآ٢۲يفناطلسلاو

.ةيجراخلاةرازويفنييناطيربلانيلوؤسملاةنجللاءاضعأىقتلا

ةيعوضومبايناطيربوطقسمناطلسنيبتاقالعلاةعيبطنيبتلجأنمو
اهتدعيتلاةعبسلا‹نيدلبلانيبةعقومةدهاعمواقافتا۲۳نيبنمةنجللاتسرد

۱۸۱۲۱٥1۹۸٥۹ء۱۷۹۸۱۸۰۰۱۸۳۹ماوعألاىلإدوعتيتلاومهألا
لصيفناطلسلاىلعتضرفيتلا«ةعناملاةدهاعملاهبملعىلعنكتملةنجللانكلو

ةدهاعملاهذهنأبًاملعء۱۸۹۲ماع«(نامُعلحاس»خويشىلعو١۸۹٠ماع
ايناطيربلةنطلسلاةيعبتىلعةلالداهرثكأوقئاثولاقدصأ«كشنود؛تناك
لکضحدلةيفاكءاهدحوءتناكويمسرريغةيامحنالعإلعفلابتناكاهنأل
تناكةنجللانأالإ.اهطاقسإو«نامُعوطقسملالقتسا»لوحةيناطيربلاججحلا
.ودييامىلعكلذلهجت

نيعفادملانأتنيبتورظنلاتاهجوفلتخمةنجللاتعمجقئاثولاهذهءوضيف

تايلجتلاىدحإطقسمىلعةضورفملاةدهاعملاهذهنودعيةينامُعلاةيضقلانع

ىلعصنتتناكتادهاعملاوتايقافتالاهذهنأكلذ.يناطيربلارامعتساللىلوألا

‹ناكامانئاككلبيأنإو.ةيامحلاتحتةنطلسلاعضوىلإيدؤتةليقثتامازتلا

نكميالىندألادحلاىلإهتدايسوهتيرحنمصلقتيتلاتامازتلالاهذهلثملبقي
مامأاهسفنلّممتالاذاملفالقتسمًادلبطقسمتناكاذإو.ًالقتسمًادلبنوكينأ

راشأمدقتامىلإ؟ايناطيربلةمهملاهذهكرتتنأنمًالدبةدحتملاألاةمظنم

تالمحلانشوءةيلخادلاناموطقسمنوؤشيفرمتسملالخدتلانأىلإنويمامإلا

رهاظمنمرخآرهظممهارقومهندمريمدتولخادلاينطاومبرضلةيركسعلا

.رامعتسالا

نإًالئاقناطلسلامسابًاضيأثدحتيناكيذلاةدحتملاةكلمملابودنمدرو
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ةيناطيربةرمعتسمدعتنأيغبنيالوةلقتسمةلوديه«نامُتوطقسم١ةنطلس

نيتلودنيبتدقعامّنإتايقافتالاوتادهاعملاهذهنأبكسمتةو.ةرمعتسمهبشالو

لالقتسابفرتعت١١۹٠ماعياهاليفةيلودلالدعلاةمكحمتارارقنأيونيتلقتسم

الإقلعتيالرمألانأببودنملاباجأ؛لخدتلاةجحىلعًادرو)نامتوطقسم

نيباهيلعدقاعتمتامازتلابجومبقيدصدلبىلإايناطيرباهمدقتتادعاسمب

ريهشلايناطيربلاينوناقلابًادهشتسمحلاصخيشلاهيلعدردقلو.اهنيبوناطلسلا

يفلخدتلاةلودلحمستاليلودلانوناقلاءىدابمنأىرييذلادياه

حمستةدهاعملًاقيبطتىتح«ةيبعشةروثعمقلجأنمىرخأةلودلةيلخادلانوؤشلا

حمسينأنكميالءاضيأدياهيأريف«لخدتلااذهلثمو.ةعيبطلاهذهنملخدتي

ًاقرخلكشييبنجأدلببعشدضلمعلااذهلثمبمايقلانأرابتعاىلع«نوناقهب

ةطيسبلاءىدابملاهذهنألاحلاعقاوو«ءاهتاموكحىلعةروثلايفبوعشلاقحل

.””يلودلانوناقلاساسأيفيهةفورعملاو

ةكلمملايف«مامدلايفمامإلابةنجللاتقتلاءةشقانملاهذهلةيزاومةروصبو

لبقامعضوىلإةدوعللدعتسموهله:ىلاتلالاؤسلاهيلعتحرطو‹ةيدوعسلاةيبرعلا

بهذيامدنعو.نامُعزيلكنإلارداغيناوهمهألانُأبمامادرو؟ةيوستك٥

لٹټمينملوُأمامإلاوهف«هلادبتسادیری

ةيبرعلاةكلمملاىلإنيرجاهملانمةعومجمًاضيأةنجللاتقتلاو

تايصخشلاهذهلكتحلأدقف.ةلالدتاذاهنعتاباجإلاتناكةرشابمتاقيقحت

جورخوهىلوألاةجردلایفمهملانأىلعرومیتنبدیعسناطلسلاماظنلةضراعملا

«نامُتبايغيفنفسلااهعفرتتناكيتلاةيسنرفلامالعألالوحتاشقانمترجةقيقحلايف
.عياسلالصفلانميناثلامسقلاعجار.ايناطيرببناجنمةلثممتناكيتلاو«ىلوألاةجردلابينعملادلبلا
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لبقتسمبقلعتياميفةنجللااهتحرطيتلاةلعسألاىلعًادرو"نامتنمزيلكنإلا

ةطلسلاحنمللضانيالسلجملانأيروثلاسلجملايفذفانوضعحضوأو.هرارقل

دعببعشلاراتخينأىلعءهلالقتساودلبلاةيرحلجأنملبءكاذوأمامإلااذهىلإ

.٩"هبسانييذلامكحلاماظنكلذ

نييرقملانييمامإلانيلضانملانمةعامجنأ«ىرخأةهجنمءظحالننأبجيو

ناكو.هعماهتانيابتيدبتءةنجللااهترجأىتلاتاقيقحتلاةبسانمبءتأدبمامإلانم

نوضفري‹««نييديلقت»نييضابإ؛لخادلانمنيينامُعنمًافلؤمةعامجلاهذهنممسق

هبعشًاكرات١٥۱۹ماع«ۍوزنرقمرداغدقهنوکليلعنببلاغمامإلاةيعرش

امكتوملاىتحلضانينُاهيلعناکنيحيف.نيرمعتسملادضهدحولضاني

الىرخأةعامجتناكو.ضعبلااذهرظنيفرفغيالرمأوهومامإكهتمهميضتقت

يموقلانيرايتلابترثأتدقءةمامإلاراطإيفلاضنلالصاوتومامإلاةيعرشضفرت

ةصاخلاةنجللاريرقتلوقيو.نمزلاهيلعرمًاماظنةمامإلايفدجتتأدبويرصانلاو
لاقو«ةيروهمجةماقإبنوبغريمهنأباوحرصيروثلاسلجملاءاضعأضعبنإنامُبي
نأًادكؤم«لبقتسملايفدالبلايفسّسؤينأرظتنييذلامكحلاوهاذهنإمهدحأ

.*”نمزلاهزواجتمكحماظنةمامأإلاربتعيةروثلاسلجم

ةبخنلاريكفتف.يسايسلايعولايفةلالديذروطتنعربعتتاباجإلاهذهتناك

ةديدجقافآيفبصيأدبءةمامإلاراطإنمضوقروثلاةبسانمبحتفتيذلاةضوافملا

.ةيديلقتلاةيمامإلاةيؤرلانعةييرغ

حارتقابعصلانم؟ةديدجلاعئاقولاعمةفيكتمريغًاقحةمامإلاتدغله

نأىلعتمصلاراتسلدسننأنكميالهنأالإ.لاؤسلااذهنعةيعوضومتاباجإ

تيوكلايففالآهوةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفينامُغءىجالفالآ١٠ىلاوحكانهناك(۳۸)
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.ىفنملاتايصخشتاروصتيفكاذذإ«ترثأدقةديدجةيفاقثوةيسايستايطعم

ءرصاتلادبعاهدسجيتلاةضهنلاةلحرملقحاللايموقلايعولاراشتنانإفاذكهو
ميقلاوركفلاةدايسةلحرمتناكةلحرملاف.ةضراعملاةينامُملاةيخنلاقمعبتعبط

وههلافغإمدعيغبنياممفاريخأو.هلماكب«ثلاثلايبرعلاملاعلايفةيررحتلا

ءةيروسءرصم)ءاهفيضتستيتلانادلبلايفىقلتتتناكىفنملايفةينامُعلاةبيبشلانأ

٠.راكفألاهذهريثأت«يركسعلاويسايسلاومعدلاىلإ‹(قارعلا

ماظنلاًادبمبنيينامُعلاءالؤهلكفغشنامُعبةصاخلاةنجللاتظحالدقو
اضيأةنجللاتظحالو.هريغيفمأةمامإلاراطإيفكلذناكأءاوس.يباختتنالا

ةيفيكنعلاؤسلااهيلعحرطامدنعو.«بعشلاةدارإ»حلطصملرركتملالامعتسالا

باختناةقيرطيأءةيديلقتلاةقيرطلارقيهنأبضعبلاباجأهذهبعشلاةدارإقيقحت

‹لئابقلاءاسؤرونييحورلاءاسؤرلالالخنمبعشلاتاحومطنعربعتاهنألمامإلا

بختنينابدرفلکلحمستةديدجةقيرطىلإنوليميمهتابنورخآباجانيحيف

ةروصبوهدحو

ةيسايسلاةفاقثلاتامسىدحإءةعونتملاءارآلاهذهنم«صلختسننأانبردجيو

لالخهجذومنوهعدوتسمةمامإلاتناكيذلايباختنالاماظنلابقلعتلايهوءةينامحلا

باختنالانإف؛عيمجلادييأتبىظحتدعتملءاهتاذيفءةمامإلاتناكاذإو.انرق۲

ًارصنعوةينامملاةفاقثلانمًايساسأًابناجلثمييقبءةيساسألااهئدابمدحأوهيذلا
.تاروطتلاةبكاوملالباق

عمشيعينأديرييذلابعشلاةدارإلوبقلدعتسمهنأبمامإلاحرص«هبناجنم

نيبتو.رخآسيئربهلادبتسابعشلابغراذإمكحلاكرتلدادعتساىلعهنأوهرصع
مكحلازارطرييغتلمهدادعتسااودبأيروثلاسلجملاءاضعأضعبنأءاضيأةنجلل
.*”ثيدحزارطبميدقلا
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ءاضعأفقوموةمامإلافقومرابتعاءةيبهذملارظنلاةهجونم؛نكميالو
ةياهنىنعيروطتلااذهناكلهف.ثيدحلايضابإلاركفلايفةيعونةزفقالإاهسلجم

‹ناكمأ؟اهخيراتةليطنامتاهتفرعامكيسايسلاويديلقتلااهموهفميفةمامإلا
فيكتلالجأنمروطتلللباقيضابإلايسايسلاركفلانأىلعةمالع«سكعلاىلع

هفظوتليطارقميدلااهثارتنمنامتديفتستثيحب؛ثيدحلارصعلاوثادحألاعم

؟ةديدجلانامُعءانبىف

ىلإةدوعلايفًالمآناطلسلاعمضوافتللهدادعتسانعربعمامإلانألاحلاعقاو

بجتسيملمامإلاةياهنفرشتسيناكيذلاناطلسلانکلولبقامعضو

.تادادعتسالااذهل

ةعساتلاةرودلاىلعهضرعفدهباهريرقتةنجللاتزجنأ١١۱۹ماعفصتنم
تمتخو.اهسفنةنسلانم(ريمتبس)لوليأيفةدحتملاماللةيمومعلاةيعمجللرشع

لكشتنامُعةيضقنأاهنميتلاتايصوتلاضعبميدقتبماهلاوليوطلاريرقتلااذه

نإفاذهىلع.اصاخًاهابتناةيمومعلاةيعمجلااهيلوتنأبجيةريطخةيلودةلأسم

يفيبنجألالخدتلاوةيلايربمألاتاسايسلاةديلوةمزألانأًاذإىرتتناكةنجللا

نودةيضقلالحفدهبضوافتتنأةينعملافارطألالكىلعنأوءنامُعوطقسم

نمامبمايقلانعةهجلكعنتمتنأوءكلتوأةهجلاهذهفقومرهوجبساسملا
.۲٩ةملسةيوستهجويفةبقعلکشینُاهناش

نامُعيفةيركسعلاتايلمعلاتهتنادقف.ًادبتنأةيوستلاةروريسلنكميناكو

ةمامإلاةداقنيبىانثألاهذهيفعقوًاعازننكلوماعةياهنعمةيلخادلا

خيشلااهدوقينيلضانملانمةعامجتناكو.تاماهتالالدابتىفاوأدبنيذلا

دق«ةينامُملاةروثللينطولاسلجملاناسلبثدحتملا«يثراحلاىسيعنبحلاص
ىلعاتهتنا«بلاغةمامإكلذكوءةهبجلاهذهنكلو«4ةينامُعلاريرحتلاةهبج»تلكش

.ايرقت٥ماعةبتع

Ibid., p. 82. (4۳)
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ينطولايسايسلااهموهفمباهسفنةمامإلاتلازريخألامامإلااذهعمو

اهنوكنإ؟ةيقيقحةيحوروةيديلقتةمامإبلاغةمامإتناكلهنكلو”يديلقتلاو

يليلخلاهّللادبعنبدمحمةمامإنأربتعننأنکمیوىلعكشعضومكلذك

.ةريخألاةمامإلاتناك-

ةعيبطلوحةنجللاهيلإتهتناامىقبيًاعيمجتايرجملاهذهنممغرلاىلع
:لمأتللًاحلاصهيفبوغرملاماظنلا

مهنمدالبلااورداغنيذلا,نيينامُعلانأةنجللاربتعتو...»

ءىدايملابنوقلعتم-مامإلامهيفنمي-ءرخآلوأببسل

ةيغبكلذوتاباختنالاقيرطنعليٹمتلابولسأبوةيطارقميدلا
.*ءمهدالبيفيطارقميدمکكحسیسأت

لبقتسملاىلإ,ىطسولانامغنم۲
ىلإدوعتةيناطيربلاقئاثولانمةعومجمهتلمحيذلاناونعلاوه(نامُعلبقتسم»

«لالقتسا»نعاهيفعفادتايناطيربتناكيتلاةهربلايففءاذكهو.تانيسمخلاةياهن

لبقتسملططخعضوىلعلمعتتناكقدحتملاممألامامأنامُعةدحووطقسم

.نيرشعلانرقلايفهريصمةغايصودلبلااذه

-١٥۹٠)تاونستسىلاوحتماديتلاةحلسملاةينامُعلاةروثلارثأىلعو

-ةينامُملاتاقالعللاهتاساردايناطيربتفثكءةيلودلاطوغضللةجيتنو

هذهةجيتنبوءةروثلادعباملاهتيجيتارتسالةبسانملاغيصلاتسردامكءةيناطيربلا

طاقنلادرونعوضوملااذهةيمهألًارظنونمددععضوتاساردلا

:ريرقتلايفتدروامك

ةنكمملاتالامتحالافءمودينأعضولااذهلنكميالناكاذإ»
:ةيلاتلاىه

نييرقملاوهترسأءاضعأضعبنأنممغرلاىلعةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفشيعيبلاغمامإلالازام(٤٤)

.ًارخؤمنامُعىلإيثراحلاىسيعنبحلاصخيشلاداعامكةنطلسيفنولمعيومالسبنوشيعيهنم

)٥٤(.82Rapport du Comité Spécial d'Oman, op. cit., p.
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يفطروتلانمةجردلاهذهىلعءلاوحألالكيفءاننأامب(ا

فيكتننأوةيناطيربةيمحمنامُعوطقسمنلعننأانيلعءةيضقلا
.كلذعم

.هلعاقالًابقثانلةبسنلابنوكتنأنامُّحلنكميهنأامب(ب

نيحضومةيضقلاهذهنمانيديألسغننأانيلعيغبنيف

.ةيلحاسلاقطانملاىفالإهدعاسننلاننأناطلسلل

ةيامحلانالعإبةقلعتملا(١)ةرقفلاىلعتاضارتعالانعامأ
نإمث؛لئابقلاالوكلذىلعقفاويالدقهسفنناطلسلانأيهف

ًامتحًايلامفلكمرمألانأامك.رصعلاحورنمدعيملكلذ

.ًاضيأًايرشبحجرألاو

ةقثايدجزهيسكلذنأيهف(ب)ةرقفلاىلعتاضارتعالاامأ
نأدعبجيلخلاةيقبةقثًادارطتسازهيسهنأامكءانبناطلسلا
.نييدوعسلادضنامُغنععافدلاىفةناكمانتعمستدمتسا

نئازخىلعةينامعلايضارألايوطنتنأنكميهنأنعًالضف
ىلعةيباجيإتاساكعناهلنوكيسفكلذققحتلاحىفوءةيطفن
دعبتستتاضارتعالاهذهوءجيلخلاىفىجيتارتساإلاانفقوم

انفقومنيسحتلواحننألضفألافمثنمو(ب)ونيتطقنلا
.**”«(ج)ىلاحلا

باحسنالاىلعامكءةيامحلاىلعتاضارتعالانإفةركذملاهذهصيخشتقفو

عممئاقلاعضولاىلعةظفاحملابيئاهنلارارقلاذختاو؛ترصتنادقنامُغنمماتلا

نيبةقالعلارارمتساًاذِإرقأو.ينمألاويرادإلازاهجلاىلعتانيسحتلاضعبلاخدإ

هذهببوتكملاريرقتلااهفصيامكءةمهبملاةيديلقتلااهتروصىلعنيدلبلا

.*)ةبسانملا

F.O. 371-126 919, Secret. Memorandum, Muscat & Oman, August 7, .1957

F.O. 371-126 904, Confidential, Foreign Office to Sir B. Burrows, Bahrain, August 30, (4V)

1957.
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تلضفاهنألةيركسعتانيسحتىوس؛عقاولايف؛لخدتملايناطيربنكلو

نأيفاوبغرنييئاطيربلانييسايسلانيلوؤسملانإلب.لماكلادومجلاىلعءاقيإلا
ةثالثلادوقعلالالخنامُعتيقباذكهو.ةسبتلمنيدلبلانيبةيمسرلاةقالعلاىقبت

دسحتالعضويف(١۱۹۷-۱۹۳۲)روميتنبديعسناطلسلادهعنمةيلا

.هيلع

-١١۸٠)ينيوثدهعذنمادبدقطقسمرادحنانإلوقلانكميو

امدنعوماعاهيلعةيناطيربلاةيامحلانالعإورابجنزلاصفنادعب

نامتتناكء١۱۹۳ماعءهيبألًافلخءةطلسلاديلاقمروميتنبديعسناطلسلاىلوت
ناطلسلانكلو.رمتسملاهبشرادحنالانمةنس٠۷ىلاوحلبقنم«تشاعدق

:يزيلکنإبقارملوقيو.كلذضراعلب؛عضولاحالصإلواحيملديدجلا

ىلإىودعلالقننمنيرشعلانرقلاعنمناطلسلادارأدقل»
.°*”«هبعشهيفزجتحادقناكيذلارشعسماخلانرقلا

اذهنعةيلوؤسملانمهدالببيصنركذيملبقارملااذهنإف«لاحلاةعيبطبو

بناوجنمءناكطيسولارصعلايفنامُععضونإفكلذعمو.يطسورقلاعضولا

نمو.نيرشعلانرقلاةيادبيفروميتنبديعسدهعيفهنمريثكبلضفأ«ةديدع
لوألافصنلايفىطسولاروصعلاةشيعشيعتةقيقحلايفتناكنامتنأةقرافملا

نيرشعلانرقلانم

سرادملاضعبءانثتسابف.ةلهذمتابيترتونيناوقديعسناطلسلاعضودقف

ثالثیوسهدهعةليطتالبلايفنکیملو.هدلبيفماعلاميلعتلاعنمةينارقلا

دحألًالئاقسرادملاهذه١۹۷٠ماعقلغأهنإلب.نامُعيفةيئادتباسرادم

:نييناطيربلاهيراشتسم

متملعمكنأل,دنهلامترسخدقل»

نماثلانرقلاةياهنيفنامتيفادبدقناكيمسرلاهبشميلعتلانأنيحيفاذه

Eric Rouleau, «Oman ou la Révolution refoulée», Le Monde, 28 mai 1971. )۸٤(

Halliday (Fred), Arabia without Sultans, New York, Random House, 1975, p. 288. )۹٤(
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ةسردملوأسسأيذلا(١۱۷۱-۸۸١۱)ناطلسنببرعلبمامإلادهعىفشع 0

یوس«رومیتنبدیعسناطلسلادهعةياهنىتحءدالبلايفنكيملكلذك

.نيريبسألاالإةيودأنمهبنكيملو؛حرطميفتالبلايفدحاوفصوتسم

ةياوريددصلااذهيفياديلاهديرفيناطيربلابتاكلادهشتسيو
نميعلامأبنامرحلااذهاودهشو١١۹٠ماعنامتةرايزمهلحيتأصاخشأةدع

«ةديجةحصبدحاوصخشنامعىرقنمةيرقةيأيفنكيمل»هنأجتنتسيل
ملهنأدكؤينأهعسوبطسوألاقرشلايفلوجتلانمًاماعنيرشعدعبهنأفيضيو

رفوتولءافشللةلباقلاضارمألانموءرقفلانمةاناعملاهذهلثمشيعيًابعشري
٠“)ج

عونممءنبللانملزانمءانبعونمم:تاعونمملادلبرصعلاكلذيفنامُعتناك

عوتمم؛بتكلاءانتقاعوتمم؛نيخدتلاعونمم«نينيعلاىلعةيسمشتاراظنعضو
اهيلعبقاعتًاحنجدعتلاعفألاهذهلكتناكلب.خلإ...جراخلاىلإءاسنلاجورخ

.«نيناوقلا»

تناكتاونسلاوطو.ةليقثوةددعتمبئارضعفدنينطاوملاىلعناككلذقوف

لكقلغت-۸١٠٠)يلاغتربلالالتحالالالخةينبملاةمصاعلاراوسأباوبأ

لمحراوسألالخادلوجتلابنيبغارلاناكسلاىلعناكو.سمشلابيغمدنعىاسم

.ًاعونممناكةيراطبلاحابصمنأرابتعابسيناوفلا

يف.هحوريفوهتماركيفوهصخشيفسمتنيناوقلاذهتناكدقل

دالبلاةرداصموءهبعشلاقتعاوهمكحلايفهئاقبطرشنأناطلسللليخيناكنيح

.خيراتلايفنيينامعلايفنيأ«نمزلافاقيإو

دف.هيلعضرفتةقهرملاريبادتلاهذهلكعديملينامُعلايعولانإفكلذعمو

رييغتلايفلمأللًايبسوةينطولاةيوهللًاسارتمليوطلايضابإلاخيراتلايفضعبلادجو

Ibid., p. 287. )٥(
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مهكارتشابعقاولااذهلمهضفرنعنيينامُملاضعبربع«ىرخأةهجنمو.يسايسلا
نکلو.١٤۱۹۷-١٦۱۹ةروثتعلدنااذکهو.ةئيدححورتاذةيسايستاكرحيف

‹تانيتسلاليجنمنيينامُعلاضعبلامالاهديسجتنممغرلاىلعءةروثلاهذهرکف

نمةروثلاهذهلناكاذإو.ينامُعلايحورلاخيراتلاىلعطاقسإىوسنکيمل

۰٠۹۷ماع«ينأينأبتلجعدقل.خيراتلاةكرحبتلجعدقاهنأيهف«تايباجيإ

ًاحومطةيمنتجمانربهقالطإباههوجوثدحأةنطلسلاىطعأيذلا«سوباقناطلسلا

.اشهدمامدقتنامُعلقّقح
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يناثلابابلاةمتاخ

تراسدقرشععساتلانرقلاةيادبينةموسرملاةيناطيربلاةيجيتارتسالاتناك

دهعيفنامُعهتشاعيذلاريبكلاراهدزالاىلعءاضقلانمايناطيربنكمماظتناب

مصخلايهةيوقلانامُعف«بجعالو‹(١١۱۸-ناطلسنبديعسناطلسلا

.ةيناطيربلاةوقلليميلقإلا

ةليكملاتادهاعملاكلذنموءةيئاهنلااهترطيسءاسرإلةليسوةيأايناطيربرفوتمل

ىدأدقو.ةثيدحلالاصتالالئاسووةيراخبلانفسلالاخدإوةيرحبلاطوطخلاةبقارمو

ىلإدعباميفوىدبلايفةيراجتةوقكنامُعفاعضإىلإءايجيردتكلذلك

ملرابجنزلاصفناوديعسناطلسلاةافورثأىلعو.اهشيمهتوةيميلقإةوقكاهتلزع
.ةيميلقإلاةيسايسلاةعقرلانمامامتدعبتسم«فيعضدلبىوسنامُعدعت

قيقحتلةنكمملالئاسولالكمادختسايفددرتتملايناطيربنإفعقاولايفو

ةعيرذبكلذلكمتو.اهترداصوأاهتقرحأوةينامُعلانفسلاترمددقف.اهتيجيتارتسا

.(ةنصرقلا»وأقيقرلاةراجتةبراحم

اناكيداصتقالاعضولارايهناويناطيربلاذوفنلاديازتنأحضاولانمفكلذعمو

.ةيضابإلاةكرحلالوحعمجتلاىلعمهدالبلجرخمنعنيثحابلاناضرحي

-سيقنبنازعةروث.عضولااذهلثميفًاموتحمةروثلاىلإءوجللاناكو
ًافطعنملكشتنأةروثلاهذهتكشوأاذهلو.ةرتفلاهذهلکجاتناذيه(۱
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فورظلانمةعومجمرفاضتوايناطيربلخدتالولخيراتلايفًامساح

.ىرخالا

ةينطوةكرحكاهسفنتضرفيتلاةيضابإلاةكرحلاتحبصأنيحلاكلذذنمو
نانممغرلاىلعوكلذنعالضفو.ةقطنملايفايناطيربليعيبطلامصخلاءةيخيرات

ديدجلاناطلسللحمستملاهنإف«يكرتصخشيفةنطلسلاماظنتداعأارتلكنإ

هلمعلقرعامةيلاملاوةيسايسلاطوغضلانمهيلعتضرفلب«لالقتسايأبعتمتلاب
نمتالفإلاحاجننود«لواحيذلالصيفهفلخعمهسفنءيشلاتلعفوامامت

.ةيناطيربلاةرطيسلا

ةروثتلثمامبرو.خيراتلاعممئاددعومىلعةيضابإلاةكرحلاتشاعدقل

ةروثلوطأ«تاونسعبسترمتسايتلا-يصورخلامامإلا

تباوثدحأوهينطولالالقتسالابقلعتلانأًايلجودبيو.يبرعلاملاعلااهفرع
‹ايناطيربلحمسىوقلانازيملالتخانكلو.نيينامغللنييسايسلاةفاقثلاوركفلا
نييمامأإلاةلزعتفدهتسايتلا(٠۱۹۲)بيسلاةدهاعمضرفب«فاطملاةياهنيف

.لخادلايف

ايناطیرباهمكحت«ناطلسنودبًابيرقتًاماع١٠لاوطاهسفنتدجوفطقسماأ

۱۹۳۲ماعشرعلاروميتنبديعسملستنأىلإكلذو«ةياصوسلجم»قيرطنع

ناكاذإو.«طيسولاينامعلارصعلااب(١۱۹۷-۱۹۳۲)ليوطلاهدهعفرغدقو

نإفىطسولانورقلاةنازنزيفاذههدهعلالخنامُغَنَجَسدقروميتنبديعس
يفتدمع«ينامتلاخيراتلاءاغلإىلعءنرقلافصنونرقلاوطتلمعيتلاايناطيرب
شيعينأهرسأبينامعلابعشلاىلعتمكحوخيراتلانمنامتءاغلإىلإهدهع
.اهجراخودالبلالخاد:ايفنم

هجوبًاقئاع«يطفنلارصعلايفةقطنملالوخدعم؛حبصأنييمامإلادوجونكلو
ءاهسفنايناطيربتأبع«تانيسمخلاعلطميفف.اهيمارموةيناطيربلاةيجيتارتسالا
مامأو.ىوزنةمصاعلاوقاتسرلاويربعءةيسيئرلاةمامإلاندماهتاوقتلتحاوًايركسع
قوطيفةرغثحتفتحاتأيتلا١٠۱۹-١٥۹٠ةروثنويمامإلالعشأناودعلااذه
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فافتلانممغرلاىلعةروثلاهذهنمتنكمتايناطيربنكلو.ةيسايسلاةلزعلا

.ةرواجملاةيبرعلانادلبلانمهتيقليذلامعدلاواهلوحنيينامُلا
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ةماعلاةمتاخلا

وهةلاصألاهذهحاتفمو.ينامُملاخيراتلاوةفاقثلاوةسايسلازيميًاليصأًاراسمنإ

ىلوألامايأللىلعألالثملايهوءةيضابإلاف.هتبرجتويضابإلاركفلا«بيرنود
.هبجزتمتونامُعخيراتعمىهامتتجضنلارمعيفمكحلاةبرجتلوةدشلاةنمزألو

:نامعليسايسلاروطتلاةساردنماهصالختسانكميةماهجئاتنثالث

بهذملاهمّدقيذلاةيمالسإلاةلودللليصألاجذومنلاىلعرودتفىلوألاامأف
ءىلوألاةنمزألاذنميضابإلا

يصسايسلاخيراتلاربعةيضابإلاةبرجتلاةناتمو«ةروطسألا»ةموميداهُجلفةيناثلاامأو

ةينامُملاةفاقثللةيضابإلاهتفلخيذلايطارقميدلاثارتلاقمعيهفةثلاثلاامو

.مويلا
ةاواسملاميقامهيلإًافاضم-دقاعتلاوعامجإلا-ةعيبلاوىروشلايأدبمنإ

يفةيمالسإلاةيطارقميدلازئاكرلثمتاهئدابمونوناقلامامأةاواسملاوةيعامتجالا

لغاشلالغشلاناكدقو.ةمامإلاةلودلةيسايسلاوةيعامتجالاةفاقثلاةفسلفوءنامُع

نييمالسإعمتجموةلوددييشتوهءةيداعريغةرباثمبفصتملاءةيضابإلاةكرحلل
.ةفالخلاةلودلاثمىلع

ىلإهلازتخانكميالهنأيمالسإلاةمامإلاماظنلىلوألاصئاصخلاىدحإنأىلع
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قحلا»ىلعمئاق«(ةيتونهكةموكحىرحألابوأةينيدةموكح)«يطارقويثماظن
ًالثمموًابختنمًادئاقلإمامإلانكييملف.ةيحيسملاابوروأيفلاحلاوهامك.«يهلإلا

ًادبمىلعاهتظفاحمبءةيضابإلاةسرامملاتلكشدقو.اهنمهتيعرشدمتسيةمألل

ًادجةبيرقءةيطارقميدسسأوميقةعومجمءةعيبلاهسركتيذلامامإللرحلاباختنالا

.ةيطارقميدلابمويلاىمسياممرهوجلاثيحنم

ء؛يضابإلابهذملاعمنامُعىلإ‹«ىروشلاةيطارقميد»ءةيطارقميدلاتلخددقل

ةيطارقميدلافمثنموءةينامُملاةيسايسلاةفاقثلاحورًاذإاهّنإ.نيدلاعميأ

؛كلذقوفيهلبءطقفايسايساجذومنلثمتالةمئأللرحلاباختنالاىلعةمئاقلا

اديلقتيحب«تحبصأءةليوطلااهتسرامملضفبو.يميقويفاقثويعامتجاكولس
.ةلودللوةيعامجلاةايحللًانوناقلبعمتجمللًاتباث

ءىدابمقيقحتنوينامُعلاعاطتساةيطارقميدلاهذهلضمبوءنورقلارمىلعو

تحاتأكلذنعًالضفو.ةينطولاةدحولاويلهألامالسلاكلذكوقاواسملاولدعلا

نأ؛جتنتسيءاذكهو.اهتداقوةمألانيبةيلاعماجسناةروصغولبةسرامملاهذه

فلأنمرثكألاوطءةمامإلاماظنرارمتساَنِمَضةينامُملاةيمالسإلاةيطارقميدلاقيبطت

.ةيطارقميدلاهذهرارمتساةمامإلاماظننمضهرودبوماع

ةغبصةروصبمامإلابصنملنأنممغرلاىلعو فئاظوناففيحورةغبص

ةيسايسلاةلودلانوؤشلکلمشتلبءةينيدلاتاسرامملاىلعءادبأصتقتالمامإلا

اذهلغشدقف.ءاملعلاىلعًاركحنكتملةمامإلانأًاملع.ةيلاملاوةيركسملاو

الةلقتسمةينطوتايصخش«ينامُملاةمامإلاخيراتنمريبكمسقيف«بصنملا

.ءاملعلاةعامجىلإيمتنت

ةطلسف.ةينامُملاةيسايسلاةفاقثلاساسأيفيهبعشلاةدايسوةيرحلانإ

ءةيسايسلاةايحلايفهعومجمببعشلاةكراشمًادبمىلعموقتةيسايسلاةمامإلا

ءاملعلاكهيلثمملالخنمةيرادإلاوةيلحملا؛تايوتسملالكىلعكلذو
.ةيلبقلاتايصخشلاو

ةيذيفتتلاوةيعيرشتلانيتطلسلانيبلصفلاًادبمىلعةمامإلاةلودتماقكلذكو
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ءاملعلانأىلإريشننأانبردجيو.نينثالانيبًاحيرصًرييمتالهنأنممغرلاىلع

نإف«یرخأةهجنمو.نامُعلخيراتلالاوطًايعيرشتًاسلجم»اولثم

ةيراشتساةيميلقإسلاجممهدناستةالوىلإقطانملافلتخميفةطلسلاضيوفت

ةينبلاهذهنكتملوءاعساوًايرادإًالالقتساقطانملاهذهيطعيناكنولقتسمةاضقو

ةايحلاىفةلعافلانينطاوملاةكراشمًادبمنعىلعفلاريبعتلاىوسةمامإللةيزكرماللا

۱.ةيسايسلا

ريمضءكقعلاولحلالهأىاملعلانأخيراتلانمحوضوبصلختسيو

.ةيضابإلاةكرحلاوةمامإلاماظنديلختيفايزكرماروداوبعلءهيلثمموعمتجملا

يأدبمقيبطتلسارحكوةاضقكوعمتجمللنييحورنيدشرمكمهرودنعًالضفو

راطإيفعيرشتلارمأءاضيأ؛مهيلإدوعي؛كلذريغىلإةيعامتجالاةلادعلاوىروشلا
تاقالعلاوةيراجتلانوؤشلايفةصاخوقايحلاتادجتسملكيفداهتجالاًادبم

.ةيجراخلا

ىلعاوصرحدقفءةيسايسلامهدالبةفاقثىلعنيزيمتملاءانمألااوناكمهنأامبو

ةفاقثلاهذهةركاذءةيخيراتلاوةيهقفلاوةيرظنلامهلامعألالخنمءاضيأءاونوكينأ

.ةيوهوةفاقثةينامُعلاةراضحلاةركاذلبءةيسايسلا

ةصاخلاةيؤرلاةبحاصوءةديشرلاةفالخلاةلودديلاقتةثيروةيضابإلاةكرحللو

رظنةهجوةكرحلاهذهلءةيلاثملاةيمالسإلاةلودلاهيلعنوكتنأبجيامبةربخلاو

ةفرعمءاعدادحألهعمنكميالّدحىلإةيمهألايفةياغانلودبتةفالخلاةلأسملوح
.رابتعالانيعباهذخأنودقمعبيمالسإلاخيراتلا

يف-ًانرقرشعيئئایدمىلعدقاعتلاوعامجإلايأدبملةتباثلاةسرامملانُأیقی

ءىرخألاةيمالسإلاتاعمتجملايفتقلعوأتيغلأدقةسرامملاهذهتناكنيح

تحمسدق-يداليملانماثلا«يرجهلايناثلانرقلاذنميأةيومألاةلودلاذنم

تناكةفاقثلاهذهنإفلعفلابو.هرارمتساوةمامإلاماظنةمالسوعمتجملارارقتساب

قباوسءةيلبقلاةعيبطلاتاذتافالخلاجراخءدجنانسلو.ةيملسلااهميقبةعوبطم

.ةدايسللةنامضناكمالسلانإًاضيألوقلانكميانهنم.يعرشمامإىلعدرمت
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ةفاقثللةيسيئرلاةدمعألانمفنوناقلامامأةاواسملاوةيعامتجالاةاواسملاًادبماأ

اهصرحلالخنمناسنإكناسنإلاةناكمء؛سابتلانودككؤتيتلاةيضابإلاةيسايسلا

ناسنإلاةماركلًانكممنكيملهنأكلذ.ةمألاةحلصمقماعلاعمتجملاةحلصمىلع

.ةيعامجلاةمالاةماركقيقحتلالخنمالإةفاقثلاهذهرظنيفءةلماكغلبتنأ

يوقيءةرشابمريغوأةرشابمةروصبءةيعامتجالاةايحلايفماهسإلاناكًالعفو
ةيطارقميدلاهذهتامسنمیرخأةمسزربتانهو.اهدطويوينامشلاةنطاوم

.ةليصالا

ءانباذوًامظنمهنوكنعءةيلبقلاهتابكرمب«ينامُعلاعمتجملافشكدقفاريخأو
ءةيرحلاىلإداحلاعوزنلابةفصتملا«لئابقلاهذهنأىسنننأيغبنيالو.كسامتم

.ةينامُعلاةيطارقميدلاديكأتيأءةمامإلاماظنةيزكرمالديطوتيفتمهسأ

ىلإةصاخدنتسيحوتفمداصتقاىنبتابكرملاهذهىلإانفضأاذإو

ررضيأبببستتملءةيضابإلاةيمامإلاةكرحلانأنيبتنماهيرحبطاشن

لالخنامتناكدقفكلذنمسكعلاىلعلبالبلاونىوتسمىلع

نينطاوملاةيلوؤسمىلعةمئاقلاةيسايسلااهتفاقثف.لماكلاسكمعلاةمامأإلاةلحرم

اهنوكىلإةفاضإلابءاعمةمرتحموةدايستاذةمأاهنملعجتمهتداقو

.ةملاسموةرقتسم

ءاروناكءاهخيراتىلعهسفنسكعودالبلازيميذلاماهلايجيتارتسالاعقاولانإ

نيمزلماوناكنيينامغلانأعقاوو.اهيلعةيجراخلاتاءادتعالاوعامطألالك
دیکأتيفهرودبمهاسعقاولااذهمهنطونععافدلاوةرمتسمهبشتايدحتةهجاومي

ينطولالالقتسالاوةيرحلاءىدابمةينامعلاةيسايسلاةفاقثلايفسرغوةينطولاةيوهلا

.ةدايسلاو

ةدحولاتيتفتىلإشععساتلانرقلالالخ«تلصوتايناطيربنكلو

ىلع«نرقلافصنونرقلالخامك.ةدحوملاةيمالسإلاةلودلاهذهبطشو

رامعتسالاتايضتقملًاقفواهخيراتودالبلامسرديعتلةيسايسلااهتفاقثميدهت

ماظنقيوطتىلإوةيلحاسلاةقطنملاىلعةرطيسلايفتحجناذكهو.هحلاصمو

۳t۸



نأنمقمعأتناكيحورلادعبلاتاذةينامُعلاةفاقثلانكلو.لخادلايفةمامإلا

.اهروذجنمعلتقُت

۰

ماظنكوةسسؤمكةمامإلاتهتنا‹(١١۹٠-۹١۱۹۱)يليلخلاةمامإةياهنعم

دعيملوقباسلايخيراتلاليدبلااهنملعجتةيديلقتلااهتاسسؤمدعتملو.يسايس

ةيضابإلاةبرجتلانكلو.رصاعملاينامُعلاعمتجملاتايضتقميبلييسايسلااهرود

ًاضيألب«مهدحونييضابإللةبسنلابال؛نمثبردقيالًاينطوًاثارتوًاثاريمىقبت

ةبرجتكلذكىقبتو.نييضابإريغمأاوناكنييضابإعومجملءديكأتلابو
.ةدئارةيمالسإوةيبرع

حرسملانعةلحرملاهذهيفتباغنإوىتح-ةيضابإلاةكرحلانأىقبي

ءًامئادىقبت«بهذمكءيهو.ةيعامتجالاوةينيدلاةايحلايفةلعافوٌةرضاح-يسايسلا

.دالبلايفةريخالاةيعجرملا

يسايسلا-يعامتجالاعقاولاوةيفاقثلاةيصوصخلاويخيراتلاقطنملانإ

‹قيبطتللًالباقًايلاثماجذومنلثمياليبرغلاةيطارقميدلاماظننأبعانتقالاىلإاندري

روصتدقناكعمتجملانأاميسالو.ناكامثيحهيفًابوغرمىتحوأ
.ينيدلاويفاقثلاطيحملارابتعالابًاذخآهبًاصاخًايطارقميدًاجذومنغاصو

ةفاقثلاقايسيفًايجيردتثيدحتلاوفيكتلللياقجذومتلااذهنأكشالو

.ةينامُعلاةيسايسلا

ينغلايطارقميدلايسايسلاثارتلاماهلتسانأبداقتعالاىقطنملانمو

.ثيدحلارصعلايفةينامُعلاةيطارقميدللًازيممًاجذومنثعيينأنکمیهنافهریمٹتو

ةنايصلةيخيراتةرورضرضاحلاتايضتقموميقلاوثارتلانيبةجوازملانإ
نودلبقتسملاناهرحبرتنأناملنكميالو.ًاعملبقتسملاةيامحوىضاملاءارث

يفبابللقالغإوهيضاملاهجويفبابلاقالغإف.هبفرتعتواهيضامىنبتتنأ
.اهتراضحوةينامغلاةيوهلارداصمهجويفءاهتاذةقيقحلاهجو

ىلعو.اهرارقتساودالبلانمألحلمرمأءایسایس‹يهثارتلارداصمىلإةدوعلانإ
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رضاحلاتايضتقمويضاملاةبرجتنيبيرورضلانزاوتلادجتنأمويلا«نامُح
ةوقوةثيدحةيمالسإ-ةيبرعةلودكيجذومتلااهروديفةينامُملاةلودلاديطوتل

.همالسوجيلخلانزاوتلةيرورض

ةثيدحةلودتينبدقف.نرقعبرىلاوحذنملمكتستةيقيقحةينامُغةضهننإ

تاسسۇمبةلودلاهذهتدؤزو‹:يلهألامالسلاتققحوديدجنمدالبلاتدذدحَو

ضعب«ةردانةينطوةحلاصمحوروةريصببءةينامُعلاةموكحلاتنضتحاامك.ةمدقتم

ءانبيفاهتكرشأوًاقباس«ةضراعملا»يفتناكيتلاةينطولاةيسايسلاتايصخشلا

اهدوهجاوكرابنييمامإلاىتحو.ةلودكاهتروصديطوتوةثيدحلانامحتانب:دالبلا

اميسال«يبرغلاذوفنلالايحنيظفحتممهئاقبنممغرلاىلعاهنوكرابيوةمخضلا
.دالبلايفءيفاقثلا

«تیسرأوءىطسولانورقلاةلاحنم«ريخألانرقعبرلالالخءنامُعتجرخأدقل
تعضوةماعلاةيمنتلاديعصويداصتقالاديعصلاىلعف.نيرشعلانرقلاىف«تابثب
التاعورشمءةدودحملاةيداصتقالادزاوملانممغرلاىلعلمعلاعضومةموكحلا

ةينبلازيكرتبحمساموهو.ةيطفنلاجيلخلانادلباهيفامبةيمانلانادلبلايفاهلقباس

‹كلذبءايبلم«تايوتسملالكىلعةيومنتعيراشمقالطإبودالبللةيداصتقالاةيتحتلا

.ةيقيقحةيسايسةيعامتجاةيداصتقاةطخ

تاحالصإلاخدإيفيسايسلاثارتلافيظوتلةرذحنكلوةيدجةلواحميفو

يفةرملوأألف.ةيمهألاةياغيفًارارق«۱۹۹۱ماع«نامُعةموكحتذختاءةيسايس
نيلثمموباونكءابختنمًاوضع٥٠نمفلؤم«ىروشسلجم»ءىشنأةنطلسلاخيرات
اذهعّسُو‹١۹۹٠ماعطقفماوعأثالثدعبيأءةيناثلاهتروديفو.ينامُملابعشلل

ةرملوألتكراشامك.ًاوضع۰٠۸نمرثكأىلإهئاضعأددعلصيلسلجملا

سوباقناطلسلاعضو١۱۹۹(ربمفون)يناثلانيرشتيفو.سلجملااذهيفناتلثمم
ةفالخلاةلأسمميظنتهقتاعىلعذخأي«ةلودللًايساسأًاماظن»قرملوألونامل

زيزعتيفكشالمهاستسةردابيهوءدالبلايفةيسايسلاةطلسلاتايحالصو
.دلبلايفيسايسلارارقتسالا



ةيسايسلاةايحلاىلعاهلالظبىقلت«ةينامُعلاةيطارقميدلا»ةريسمءاذإ؛تأدباذكه

صاخلكشيو؛سلجمللديقملاباختنالانأدكؤملانمو.ةديدجلانامُملةيفاقثلاو

.ةعساوشاقنباوبأحتفينأنمولخيال«هبةطونملاةيعيرشتلاةطلسلاشماهقيض

؛عطقنتنلاهتايحالصعيسوتوةسسؤملاهذهنيسحتبةبلاطملانأيفكشنمامو
ىطسولانورقلاةلاحنمنامُعتجرخأيتلاةدايقلانأءاضيأهيفكشالامم«نكلو

بوردىلعريسلاىفاهدامتعابجيىتلاةعرسلابىردأنيرشعلانرقاهتلخدأو

۱.ةثيدحلا«ةينامُملاةيطارقميدلا»ريوطتويسايسلاحالصإلا
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عجارملاتبث





عجارملا

:نينثاىلعاهيفةدمعلانكلوماسقأةدعىلإهرداصموثحبلااذهعجارممسقنت

ةينامعلاةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازوتماقتلخنورقلاهخيراتدوعيةيضابإتاطوطخم

.ةيمسرلارظنلاةهجوءلاحيأىلعلثمتالتاطوطخملاهذهو.ًاثيدحاهرشنواهتعابطب

Afaires(ةيسنرفلاةيجراخلاةرازولعباتلايسنرفلايمسرلافيشرألاو Etrangêres)فيشرألاو

Indian)يزيلكنا Office Record and the Foreign Office Files)

ةيمسرلاعجارملالكميدقتىلعانلمعدقلفلاجملااذهيفنيثحابلاةمهمليهستىلعانمًاصرحو

.ةيسنرفلاةيجراخلاةرازوفيشرأيفدوجوموهاملكبلاغلايفيهو«نامحمبةقلعتملاةيسنرفلا

هسيرهلا.۱

فيشرأءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءنامُعةنطلسككرريرينےلةئاطلس(فه)ستبأه

۰٠۹۸‹ةرهاقلا‹«برعلا

۰ءيقاسلاراد؛ندنلعارم‹(ىنغلادبعزيزعلادبع)ميهاربإ®

.١۱۹۹ءنایحيأرادءةرهاقلا‹ةياہنلارةياربلا؛(رمعنبليعامسإ)ریٹکنباه

.١١٦۹٠قايحلاةبتكم«توريب«ىفنملاكلانيرعبلانس(نمحرلادبع)ركابلاه

ثارتلاةرازو‹نامُعةنطلسفيضابإلاهيلةييراتلالرصألا(دمحمضوع)تافيلخ٠

0.۱۹۸۸ةيناثلاةعبطلاةفاقثلاويموقلا



.۱۹۷۸ء؛بعشلاراد؛نامعفيضابإلاةلرملا1نحح

نودب)ةرهاقلاءةفرعملارادلوألاءزجلاءكيلرملاعيلضلا(يلعدومحم)دواده

.(خيرات

‹قشمدايدتارُع‹(يلعدمحم)اقرزلاه

راد«توريبء١١۱۷-١۱۱۲ايقيرنأنرسثارُعةلرد‹(ةشئاع)رايسلاه

١۱.

.(خيراتنودب)«ركفلاراد«توربب«لمتلادللملا«(ميركلادبعنبدمحم)يناتسرهشلاه

.١١۱۹‹قشمدفيرملاةلرمم«(هكللادبع)يتيشلا٠

نودب)؛لسالسلاتاذراد«تيوكلا؛يرملاعيلضلافةيناطيربةسايس«(ديعسداؤف)دياعلاه
.(خیرات

ءلوألاءزجلافراةيدومسلاةلرسلادتامرلماسلاتاراما(يسرمدمحم)هللادبع٠

.۱۹۷۸فيرصملاةبتكملاقرهاقلا

«باتكللةينطولاةسسؤملارئازجلا؛ةينرملادىلعلانيبةيئإرهتلاومزعسإلا(دمحم)هدبع٠

۹۸۸.

.١٤۱۹۸ةئادحلاراد«توريب‹١۱۸۷-۱۸۱۸سيتنباتازعمامإلا(دمحأ)يلديبعلاه

ةيرصم ولكنألاةبتكملاءةرهاقلابرملاعيلضلافةيسايسلاتارايتلا(حالص)داقعلا٠
٤.

ءفراعملارادءةرهاقلامرعسإلافةيطارترميرلا(دومحمسابع)داقعلاه

.١۹۹٠«يرصملاباتكلارادءةرهاقلاءةيناثلاةعبطلاقغرمبلاعمن«بلاطيأنبيلعمامإلاه

تاساردلاراد«تيوكلا‹(١۱۹۱-ةييرملاتارامإلاغيراتلةسارد«(ايركزلامج)مساقه
.١۱۹۷ءةيملعلا

ةييرعلاتارامإلايبدء5٦1۸-١۱۸۵ةينإرملاريسقتنبناطلس)يمساقلاه

.۱۹۸۹ءنايبلاةدحتملا

رشنلاوةعابطللريرغلاراد«؛تارامإلاء١٠۱۹-١٠۱۷ةينإرملاتاترعملاس

۳.

قفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو؛نامُغةنطلس«مرعسإلارمنفتإرُع(ليعامسإةديس)فشاكه

۹.

٦٥۴



‹نامُعةنطلس؛هللادبعنيمأدمحمةمجرت١۱۸۷-١۱۷۹.عيلضلادايناطيرب(ب.ج)يليکه

.(نادلجم)۱۱۹ىموقلاثارتلاةرازو

ةعبطم«توریب؛تامحيريخةمجرتةريزهعلاهيلهينرسلادربعلا  

.١۱۹۷فايحلا

.۱۹۷۰تورینيمدمحمةمجرت‹١۱۸۵نمتار‹(ناریجرسبور)ندناله

١١)‹(١۱۹۷)ةيناثلاةعبطلارطقةموكحةمجرت‹؛عيلضلاليلدنوج)رميروله

ةرازو‹نامُعةنطلسهللادبعنيمدمحمةمجرتهلئابترهنارلب‹(تیرابلیوماس)زليامه

.۱۹۸۲ففاقثلاوىموقلاثارتلا

ءفعبارلاةعبطلا‹ييارافلا‹؛توريب؛ةيمرطسإلاةييرلاةّنسللاےژةعزتلا‹(نيسح)ةورمه

تاساردزكرم«توريبةييرلاةريزهلادعيلضلافةلرملادعمتهملانودلخ)بيقنلاه

0.۱۹۸۷فيرعلاةدحولا

ءةعيلطلاراد«توريبفييرملاهيتسلاپيلاعيلصلا‹(دیس)لفون0

..۔۹

زكرمقرهاقلاةريزملابرنديبرمعلاعيلضلاتارامإلةيسايسلاعاضرلا

.۱۹۷۲يناثلاباتكلا«فيسينويءةيبرعلاتاساردلاوثوحبلا

 

ثارتلاةرازوءنامُعةنطلسءهللادبعنيمأدمحمةمجرت؛عيلضلاغيرات«(توبلاتدلونرأ)نوسليوه

.١۹۸٠ةفاقثلاويموقلا

.١١٦۱۹‹4ةييرعلاثوحبلاةلسلس»بتكمةعبط؛قشمد‹لارُعه

١١٦۱۹ءنامُعةمامإبتكم‹قشمدفيلردلالئامملاللار٠

.١١۱۹ءنامُعةمامإةبتكمةعبطمةرهاقلاةرمتملاىلعلثتاإرُعةيضت٠

‹نامُغةمامإبتکم‹؛قشمد«مریلارسالانریبتارعافه

ةيضابإلا.۲

دبعقيقحتةمالارابغعماهلاةمفلافشل:تإرُعغيرات(ديعسنبناحرس)يوكزألاه
.(١٦۱۹۷)ةيجيلخلاتاساردلارادوبأ«يسيقلابيسحديجملا

rov



١۹1ماملاةعبطمءةرهاقلا«تإرُخلهآةريسبتايعاةقمت«(ديمحنبهللادبع)يملاسلاه

.(خيراتنودب)‹ةرهاقلاءتاإرُغتايعللا«(هللادبعنبدمحم)يملاسلاه

ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءنامُعةنطلسفميرسلاسرما‹(سيمخنبليمج)يدعسلاه

.(ادلجم۳)۲

قيقحتىانعُسلايأعابتأنعلازا‹(يبایسلاسماشنبدامحنبملاس)يلئامسلاه

0.۱۹۷۹ةرهاقلاءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو«نامُغةنطلس«فشاكلیعامسإةديس

.(تادلجم٤)ء١۱۹۸ةفاقثلاو

ةنطلس‹يبايسلادوعسنبدمحأقيفحتبيسلاباک‹(دحاولادبعنبدیعسنبملاس)يخامشلا۰

.۱۹۸۷ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو«نامُع

ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوةنطلسميلاتار‹(ریمعنبيلعنبارماع0

.(خیراتنودب)

ةنطلس؛فشاكليعامسإةديسقيقحت‹نر«(يدزألادیعسنبدمحم)يتاهلقلا0

.(نادلجم)٠۹۸‹ةرهاقلاةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو«نامُع

e١٥۱يموقلاثارتلاةرازوء؛نامُعةنطلس؛ماَمكسللا‹(دیعسنبدمحم)يمدكلا«

.(تادلجم۳)

ىموقلاثارتلاةرازوء؛نامُعةنطلس‹(يوزنلایسومنبهللادبعدمحأ)يدنكلا0

.(ادلجم٤٤)۱۹۸۳قفاقثلاو

ڭفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو؛نامُعةنطلسءعسلنایب(ميهارب]نبدمحم)يدنكلا0

.(ادلجم۷۳)

يموقلاثارتلاةرازو‹؛نامُعةنطلس‹؛ةيىمرلسإلانیب‹(ییحیيلع)رمعم

‹يبيلصلايلعدمحمقيقحتںبایمنزغیرائرايضالاةنيہم‹(يلعنبدیعس)يريغملا۰

.١۹۸۱ةيناثلاةعبطلاءةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازوءنامُغةنطلس

.١۹۸٠ةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازوةنطلس«فشاكليعامسإةديسقيقحتىارتشزلابان٠

ىموقلاثارتلاةرازو؛نامُغةنطلس«فشاكليعامسإةديسقيقحت‹تابارهلارريسلاباتله

.(نادلجم)‹١۱۹۸ففاقثلاو

۴o۸
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e N. S. Mascate, vol. 11.

(Le Golfe Persique et les puissances. Dossier général, tome XI, 1904-1905)

e N. S. Mascate, vol. 14.

(Le Golfe Persique et les puissances. Dossier général, tome XIV, 1908-1910)

» N. S. Mascate, vol. 17.

(Le Golfe Persique et les puissances. Démonstration navale franco-russe, 1902-

1903)

e N. S. Mascate, vol. 18.

(Consulat de France 1893-1905)

e N.S. Mascate, vol. 20.

(Trafic des armes. Dossier général, tome II, 1908-1910)

e N. S. Mascate, vol. 22.

(Trafic d’'armes. Dossier général, tome IV, 1912)

e N. S. Mascate, vol. 23.

(Trafic d’armes. Dossier général, tome V, 1913-1914)

e N.S. Mascate, vol. 24.

(Arbitrage franco-anglais, tome I, 1912)

e N.S. Mascate, vol. 27.

(Boutres frnacais, tome II, 1889-1900)

» N. S. Mascate, vol. 30.

(Contentieux franco-anglais, tome V, 1903)

e N.S. Mascate, vol. 31.

(Boutres francais, Contentieux franco-anglais, tome VI, 1903 - 1904)

e N.S. Mascate, vol. 33.

(Boutres francais, tome VIII, 1905)

» N. S. Mascate, vol. 34.

(Boutres francais, tome IX, 1905-1906)

e N.S. Mascate, vol. 35.

(Boutres francais, tome X, 1906-1916)



e N.S. Mascate, vol. 36.

(Affaires politiques générales, tome I, 1895-1898)

e N.S. Mascate, vol. 37.

(Affaires politiques générales, tome IT, 1901-1907)

e N.S. Mascate, vol. 39.

(Affaires politiques générales, tome IV, 1913-1918)

e N.S. Mascate, vol. 4l.

(Dépêt francais de charbon, tome II, 1899-1900)

e N.S. Mascate, vol. 42.

(Tome I11)

» N. S. Mascate, vol.43.

(Dépêt francais de charbon, tome IV, 1901-1918)

e N.S. Mascate, vol. 45.

(Boutres francais, Traite des Noirs, tome IL, 1897-1902)

e N.S. Mascate, vol. 46.

(Boutres francais, Traite des Noirs, tome III, 1899-1902)

» N.S. Mascate, vol. 47.

(Boutres francais, Traite des Noirs, tome IV, 1902-1914)

Aff. Etr.

e C.C.C. Zanzibar, vol. 1.

e C.C.C. Zanzibar, vol. 3.

(Correspendance commerciale, tome III, 1866-1874)

e» C.C.C. Zanzibar, vol. 4.

(Correspendance commerciale, tome IV, 1875-1880)

e C.C.C. Zanzibar, vol. 6.

(Correspendance commerciale, tome VI, 1883)

e C.C.C. Zanzibar, vol. 9.

(Correspendance commerciale, tome IX, 1890)

Aff: Etr.

e M.D. Afrique, vol. 149.

(Mémoires et documents; tome II, 1842-1847)
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Aff: Etr.

e» Asie 1918-1929, Golfe Persique, vol. 1.

» Asie 1918-1929, Golfe Persique, vol. 2.

» Asie 1918-1929, Golfe Persique, vol. 3.

ةيزيكنإلاقئاثولا.4

Indian Office Records Files (I.O.R.)”)

» R/15/1/436 Muscat Rising, 1913. 25 April 1917. 26 Oct. 1920.

» R/15/1/437 Muscat Omani Relations: renewal of 1920 Treaty.

4 April 1932 - 18 Oct. 1946.

» R/15/2/626 Function and Powers of Council of State Muscat.

19 Feb. 1947 - 4 March 1947.

» R/15/2/743 Middle East Services Cairo. Anglo-American Policy in the Middle East.

2 May 1944 - 22 June 1944.

» R/15/6/36 Muscat précis. Printed narrative of Muscat affairs. Oct. 1869 - Dec. 1892.

» R/15/6/46 Peace negotiation between Imam and Sulta. 14 June 1915 - 8 Nov. 1915.

» R/15/6/50 Succession and Recognition of Sayyid Faysal. 18 June 1888 - 23 April 1890.

» R/15/6/51 H.H. Sayyid Faysal’s proposed to abdicate in favour of Sayyid Taimur.

26 Oct. 1903.

e R/15/6/52 Sultan’s abdication plan. 28 Dec. 1929 - 6 June 1932.

» R/15/6/54 Abdication of Sayyid Taimur & succession of Sayyid Said 11 Nov. 1931 -

2 Feb. 1932.

» R/15/6/216 Muscat State affairs. Sir Sayyid Sa‘id ibn Taimur: Position and personal-

ity. Question of title and letter after Sultan’s names. 16 Aug. 1937 - 18 May 1946.

» R/15/6/251 Sultan's relations with tribes: future development Trucial States and Cen-

tral Oman. 12 Jan. 1951.

» R/15/6/337 Muscat Administrative Reports and related correspondence.

» R/15/6/161 Soviet Broadcasting in Near and Middel East. 16 March 1933 - 10 June

1933.

The Oriental Section of the Britisch عم The India office Records ديحوتمتء۱ماعيف
Oriental and India Office Collections (O0.1.0.C) اهمبصف Library
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» R/15/6/162 Anticommunist publicity policy. 21 May 1948 - 24 July 1948.

» R/15/6/243 Shaikh Sultan Ibn Himyar of Jabal Akhdar. 5 June 1949.

e IOR L/PS/9/50 Muscat 1869.

» JOR L/PS/9/17 Muscat 1869.

IOR: MSS. EUR.

» D 510/1 Private Correspondence India, Part II, Curzon to Hamilton, vol. XIII.

4 Aug. 1898 - 5S Jan. 1899.

» D 510/13 Private Correspondence India, Part I, Curzon to Hamilton, vol. XXIV.

1 Jan - 30 April 1903.

» D 510/14 Private correspondence India, Part II, Curzon to Hamilton, vol. XXVI.

7 May - 15 Oct. 1903.

e C. 126/5 Private Correspondence India, Hamilton to Curzon, vol. IV. 1903.

Foreign Office Files (F O)

371 1955 General Correspondence: Political Department. Index.

114 561 Visit to Middle East by UK Representative.

114 564 Proposal to return Kuria Muria islands, ceded to Queen Victoria in 1854, to

Sultan of Muscat.

114 575 Oil Concessions in Dhofar.

114 576 Annual Reviews for the P. Gulf and Trucial States for 1954.

114 577 Monthly Summaries of Events in P. Gulf. Dec. 1954 - Nov. 1955.

115 578 Situation among tribes & shaikhs of Muscat & Oman, involvement of Arab

League in affairs of Oman: Saudi Arabian threat, and gun running opera-

tions against Imam of Oman headquarters at Nazwa.

114 579 Ditto

114 580

114 581

114 582

114 583

114 584

114 585
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114 586 Bahrain internal political situation. Demands for Constitutional and adminis-

trative reforms following distrubances between Shia and Sunni Communities.

114 587 Ditto

114 588 Kuwait interna! political situation.

114 590 Views of Foreign Minister of Iraq on possible confederation of Persian Gulf

States & membership of Arab League.

114 591 Communism in the Persian Gulf.

114 592 Report from Political Agent Dubai for 6th and 7th meetings of Trucial

council.

114 594 Question of admittance of Persian Gulf States to Arab League.

114 596 Political relations between Egypt and the Trucial States: unauthorized visits.

Egyptian Diplomats to Persian Gulf Islamic conferences at Mecca. Gulf Ru-

lers discouraged from attending.

114 608 Burimi Arbitration Tribunal to establish frontier between Saudi Arabia and

Abu Dhabi and Sovereignty over Buraimi area.

114 609 Ditto

114 610 —

114 611 _—

612114س

114 613 _—

614114ب

114 615 _—

114 16 _

617114س

114 618 _—

114 619 _—

114 620

114 621 _—

114 622 _—

623114س

114 624

625114س

114 26 _—

114 627 _-

114 628 _-

114 629 _-
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114 630

114 631 —

114 632 _

114 633 —

114 634 Saudi Arabia infraction of Buraimi: Arbia infraction of Buraimi: Arbitration

Agreement.

114 635 Ditto

114 636 —

114 637 _

114 638 _—

114 639 Conflicting claims to the Sea-bed, claims by Persia to Bahrain.

114 640 Claims by Persia to Abu Mussa & Tunbs and Bahrain, dispute between

Kuwait Saudi Arabia over lands in the Neutral Zone.

114 64] Ditto

114 642 Negotiations between Sultan of Muscat and Pakistan for lease or sale of

Gwader.

114 643 Ditto

114 646 Frontier between Sadi Arabia and Kuwait, Neutral Zone.

114 647 Claims by rulers of Qatar & Abu Dhabi to ownership of Island of Halul.

114 648 Land & Sea boundaries of Trucial Sheikhdome.

114 649 Sharja & Sultan dispute to three villages boundary.

114 707 Relation between Qatar petroleum company & government of Qatar, new

agreement.

114 708 Kuwait oil company. Agreement between Ruler of Kuwait and Kuwait oil Co.

114 709 Ditto

114 710 —

114 711

114 712

114 713 Oil concessions in Persian Gulf States.

114 714 Operations of the Bahrain Petroleum company.

114 715 Political Agreement between UK and Petroleum Development Ltd. concerning

the Exploration Agreement between the Company and the Ruler of Fujairah.

114 719 Brief on use of oil reserves for development in Persian Gulf.

114 746 Anti-British propaganda in Persian Gulf.
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114 747 Anti-British propaganda in P. Gulf from Egypt.

317 1956 General Correspondence: Political Department. Index.

120 540 Persian Gulf: annual report for 1955.

120 541 Periodic politica! reports on Persian Gulf.

120 542 Internal politica] situation in Muscat & Oman.

120 543 Ditto

120 552 Internal political situation in Persian Gulf.

Interstate relations, Confederation of Shaikhdoms.

120 553 Internal Political situation in Trucial States.

120 55S Call by Egypt for strikes and response from Persian Gulf States.

120 557 Security situation in Persian Gulf States.

120 558 Ditto

120 559 _-

120 560 Political relations between Persian Gulf States & other Arab countries.

120 561 Attitude of Egypt to Persian Gulf States.

120 565 Political relation between Iraq & Persian Gulf States.

120 567 Reaction of Persian Gulf States to U.K. policy towards Egypt & Israel.

120 571 Reappraisal of British policy in Persian Gulf States.

120 574 Attitude of Pakistan towards Persian Gulf States, Diplomatic Representation.

120 S75 Brief for talks in Washington between U.K. & U.S. on relation between

countries in Arabian peninsula.

120 576 Oman & Arab League.

120 577 Negotiations between Saudi Arabia & U.K. over Buraimi.

120 578 Ditto

120 579

120 580 —

120 581 س

120 582

120 583

120 584 _—

120 585 _—

120 586 س

120 587 _—
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120 588 —

120 589

120 596 Negotiations between Pakistan & Sultan of Muscat over Gwader oil rights.

120 597 Ditto

120 617 British forces in Persian Gulf.

120 618 Ditto

120 619 _—

120 620 Persian Gulf Defence, Internal Security Schemes.

120 621 Ditto

622120س

120 640 Radio and Tele in Persian Gulf.

120 647 Oil concessions in Muscat and Oman.

120 650 Oil interests of U.K. in Persian Gulf.

120 651 Oil interests of Arab League in Persian Gulf.

120 654 Oil surveys in the Gulf, particularly Muscat.

371 1957 General Correspondence. Political Department. Index.

126 869 Annual reports on territories in Persian Gulf.

126 871 Internal political situation in Persian Gulf.

126 872 Ditto

873126س

Oman 1957

126 874 Internal political situation in Muscat and oman.

126 875 Ditto

126 76

126 77

126 878

126 879

126 880

126 881 —

126 882

126 883 س
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884

885

886

887

888

889

890ب

891ك

892

898 Broadcaste in Arabic from Radio Cairo.

900 Internal political situation in T. States.

903 Press Comment in foreign press on political situation in Oman.

904 U.K. policy on future of Muscat and Oman.

908 Political relation between Muscat and Oman and Saudi Arabia.

910 Political relation between States in Persian Gulf and U.S.

919 Political relation between Muscat and Oman and U.K.

920 Ditto

923 Importance of States in Persian Gulf to future of Middle East.

924 Talks Between U.K. and U.S. on situation in Persian Gulf.

925 Dispute between S.A. and U.K. over Buraimi.

926 Ditto

928 Negotiations between Sultan of Muscat and Pakistan concerning Gwader oil

rights.

929 Ditto

940 Guerilla warfare and sabotage in Persian Gulf.

941 Development plan for T. States.

942 Ditto

943س

951 Armed forces of U.K. in Persian Gulf.

956 Development of agriculture in T.S.

962 Anti-British propaganda in persian Gulf States.

969 Oil concessions in Muscat and Oman.

975 Mineral deposist in Muscat and Oman.

989 Sabotage in Persian Gulf.
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126
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126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126
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126 994 Security in persian Gulf.

F O 371 1958

132 523 Periodic reports of events in persian Gulf.

132 524 Internal political situation in Muscat and Oman.

132 5 Ditto

6132ب

527132ب

132 58 —

132 529

132 30 —

132 554 Press interview with Ruler of Sharjah.

132 563 Method of addressing mail to persian Gulf or Gulf of Arabia.

132 566 Development in Muscat.

132 597 Oil concessions and boundaries in Muscat and Oman.

132 601 Surrender of oil concessions in Persian Gulf.

132 605 Amendments to 1956 orders in council for Trucial States.

Cabinet

128 Minuts.

129/60 Saudi Arabian frontier dispute

129/65 Persian Oil.

129/83 Bagdad Pact Organisation; Privileges and Immunities.

129/87 Persian Gulf.

ةدحتملاممألاقنانوى۰٠

e Rapport du comité spécial de l'Oman, Assemblée générale, Nations Unies, New York,

.1964-1965

Oman, Ref. A/6700/Rev 1, N.Y. 1967 (ch. XII]).-

Oman, Ref. S/7200/Rev 1, N.Y. 1968 (ch. XVII).-

Oman, Ref. A/7623/Rev 1, N.Y. 1969 (ch. XIV).-

rv۳



تاحورطلا»1

e Ennami (‘Amr Khalifah), Studies in Ibadism, thesis, University of Cambridge, .1971
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» Glassé (C.), Dictionnaire encyclopédique de l'Islam, traduit et adapté de l'anglais par

Yves Thoraval, Paris, Borads, 1991.

Yt



باتكلاسراهف
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رادناشماريجدار

نبنسح.ءةمحر
۷۱۷۳

يسرافلارطمنبةمحر
.۳۰۷ء٦۱۱۹دیشرءاضر

سکنر

زيزعلادبع,يحاورلا

٩سيروم«نابور

.١٤۱۹ ستربور

۱۷.

۳۳١۱۹«

۲۸۱.

٢۲.

.١۱يلیزور

سور

.٢۲۰لسور

(يسنرفلالصنقلا)وسور
١۱.

Y۹ء٢۲۳۸ء۷

١

۳كاجناجءوسور

ر

Y۳(حالف

(نبا)«قیرز

نبعازهنبدمحمءلعز

۹٢۲۳.

۱١.

سا

L253 يروبسلاس
XVEVF NY

.٢۲۰نبدمحمملاس

ديمحنبهّللادبع
A AY AY AA

ء۱۸»٤١

۳۹«

ء٦١

٥««Y۳

۹.

»٦٢۲هللادبعنبدمحم:يملاسلا

F۹ FV NAYV۹

نبنيدلارونءيملاسلا

٢٤۲۲۷۱۷۷هللادبع

۸۲



٢۲يريدسلا

نوغرس
ةملسنبدعس

.۱۸۸اشادیعس

۲۱۲نبشغربءدیعس

۹.

١۱۸٠نبيكرتدیعس

«YY XY YY N8

FA NA NY NPY No

TEY YAS eYAY (YEY

۱۹۹ نبينيوٹ,دیعس

«YN Yoo Ne NY

«Yo NXE X۳۲ ۱١

.۲ ۷٧

.۱۳۲۱۱۳۷نبدمح,دیعس

»۹۰٠۰نبدلاخديعس

1

.۱۰۹نبسیمخءدیعس

۲۰۱نب,دیيعس

YYN No Nek Nae

۲۳۸ء٢۳ء۹

۱٦۷۱۱۳نببرعلب,ناطلس

٤NV۳۳۹

»۹۰١٠۱(ىبرعيلا)

.١۱۹ء۱۳۸۹ء۱۲

١٦۱٠٠يناثلافيسنبناطلس

۷.

١٥١۱نبملاس,ناطلس

۰٠٢۲

‹١٥٥۱٦١١۱نبدیعس

VT Vs oy١۱۹۱ء۹۰«

۹۲۹۳۹۹۱۹۷۹۹«

Y۳ N N NN Ne

‹١٠٠نبفيس(لوألا),ناطلس
٦..

ء١٤۱٠نبفيس(يناثلا),ناطلس

.۲۸۰۱۹ء۹٦٤۲

N۲۲»۲۱ء۹١۲يناثلا

۳١۲۱۲۸.

.١۱۲نبدجام,ناطلس

.۱۱۹ء۸١۱۱نبانهم,ناطلس

.٦٩(ريبكلا)نامیلس

سماشنبدومحنبملاس:يلئامسلا

.٤٤ يبايسلا

.۱۱۷٦۱۷ ثیمس

نببعکروس
۹دوعسنبدمحأ‹يباّيسلا

.١۱۳ دومحنبملاس:يباّيسلا

.٤نيدلافيس

PAY



A

سا

۰٥٠١١۱.

.۱۰۳٠يناثلالراش

نبسيردإدمحم

.۳۹سابع

.۱۷۱ نايذنبءطوبخش

.¶يلع(روتكدلا).ناهرشلا
.۲۸۸ نيسحفيرشلا

رمعءفيرشلا

ديعسنبسيمخءيصقشلا

ديعسنبدمحأ,ىخامشلا

دبعنبدمحم:يناتسرهشلا

۹ميركلا

٦.

ص

.۱۳۲١٤۱۸٤۱وبيت«بحاص

٤

(هاشلا)لوألاسابع

.١١۱ء۹

«۹۸ ۷

.٢۳۲نيمدمحمءهللادبع

‹٤٤۷٥٩٥٥ ناورمنبكلملاديع

۱۲۱۳.

نبدمحم,باهولاديع

.۷دمحمء٥دیع

نافعنبنامثع

٦ء۷٦آ۲

ى۷ص۲ا

۱۱۸۱۱۹نامیلسنبيدع

۰

.١٠٠يأنبناطلس

.١٠٠يأنبكلام,برعلا

١۱۲۹نباءقیرُغ
.٢٤٢٤۲نبدومح«نازع

.٢٤٢۲نبدوعسءناَزع

.۲۱۲۲۱۳نبسیق«نازع

.۳۲۰۳نبدشارءزیزع

.۳۱۱نبيکرت,ناشیطع
ء١۳١٤حالصتاقعلا

.۱۷۸

O4Y۳٤»0051٦۳

o۲ ١ا 4

.۱۷۳نبنسحءيلع

.٢٥٠۲ دیشريلع

۳۰۳نبریزءيلع

.۲۳۳نبفیسءيلع

.٢٤٢٤۲نبحلاصءيلع

.۹۰نبكلاميلع

.۱۲۳نبدمحمءيلع

»۳۹ء۱١۱۹باطخلانبرمع

.۷۳ء٦۹ء۲

AY



.٢٤٢٤۲نبنسحمءرمع

يلع.نارمع
صاعلانبورمع
.۳

نانسنبعنام.يريمعلا
٩يلع,نونع
نبرقصءیسیع

 (حيسملا)ميرمنبیسیع

»%0ء۳۸۳۹

٦۱.

.۱ ۸

۰

ع

ميلسنبدمحمءيبراغلا

٠۲.

٦«

1سيولء:هیدراغ

رصاننبدمحم:يرفاغلا

ء۱۲ء۲۱۲۲

١«

.۹نايلیل.مناغ

.۹مناغحامس«شابغ

.٢٤۲۷ تنارغ

.٥نایغ

ف

دمحمتنبةمطاف

.٢٢٥۲ ناغاف

الادلاق

لاتسیرف
نبررميتلصيف

۱٢١.

٦.

۷٦٢۲«

۹«۸۰«۱٢۲۸«٢۸٢«

NAS YAY۹۹۹۲«

۹Y۹۹٦۹۹۷«

FoF F٦ Fo) ۹۹ X۹۸

YN FN FT Foo Neg

٢٢۲.

.٢٠۲نبهللادبعلصيف

.۳۰۳نبردان,لصیف

 لیونامیإ-روتکیف
..٦٩ایروتکیف

ق
ء۲۸ديعسنيسوباق

۰٢۲

.١٠۱٠ريبكلامساق

نبنريسح.يمساقلا

.١٦۱۱ىلع

‹١١١رقصنبناطلس.ءىمساقلا

.۱۷۸ء۷۲ء۹

نبناطلس:ىمساقل۱

.۱۹ذلمحم

١٥دشارنبرقصءيمساقلا

ديیعسنبدمحم.يتاهلقلا

o4ايدزالا o۳ o۲

۳A



؛۲۲۳ء۲۰٢۲نبميهاربإ,سيقف

٢۳YY Y۴

۸٩٦٢٤۷٢۷نبنارع,سيیفق

XN XN ۸0

YY XYY NYY NY Y۹

«YYA «YYN XY NYo NYE

۳o NY XY Ne NYA

YN YEY XEYN NPV NW

«YVY «XV XV NEN No

۷A۸٤(ء۹۲T

ك

١٤۱۱۹۳۰٠۲۰٦۰راجاک

٢٦٢۲.

.٢٦۳ةديس,فشاك

١٠١١١٠١٠٠ككينافئفاك

١۱.

۳٦۲ء٢۲٦۲نوبماك

.۲۰۰۹٢۲۲۹ غنناک

۱٤يبانبملسمةديبعوبءةميرك

OAV oY 4

١۱۳٠دمحأنبديعسءيدنكلا

T۰۷ء۳

‹٢٥٦٢٢٦ء٢٢٤۲ نوزروک

«YoY «Xo 1 Xoo Xot «XoY

VV YY (YVY «Xe

.٢۲۰ نالغوك

.٢٦۱٦۲٢۲۸ء٢٥٦۲ء۱۲٦۲ سکوک

.۲۹۲كام

.۱۷۳ء۱۱۷۲ء١۱۷۱ريك

۳Y»ب.جيلیيکكک YF Y۸

«W1۹۹ ۹V N۹ce

۳٢٤.YV

ل
.١١۱تيفال

»۱۷ء٥٦۰.ج.ر«ندنال

.YVo YN YY «Y\۸A

۲۸١۱۳۲۱۳ج.جرمیرول
«YA NYT NYE NYY «X۹

.Y۸A\ «YY YoY YY

.۲۹۰ء۸۷٨۲ روتوکول

ء١١۱۱ء١۱۱١١۱۱نوزیمنارغروکول

ء۹

.١۳٠١٠رشعسماخلاسيول

.١٠۱٠ء١۱۰٠عبارلاسيول

.١٤۱٠رشعسداسلاسيول

م

.۱نبدمحأءدجام

.۰٥٥١٥١١۱١١۱٠نولاغام



مهفنبكلام

.١٠٠نبيراوحلاكلام
ء۷٤°444£نبتلصلاكلام

TY NAY NAY c۹

.١٤۱ء۸١٤۱ نوج.ملوكلام

نبسيمخنبرماع,يكلامللا
.۲۹۲ء٢۲۸۲ء۸٢۲۷ دوعسم

.۹۳ء۹۲لوألاليونام

.۱۰۷۱۲۳ء٢۳٦۳زلیام

.١۱۲۰نبفلخكرايم

4۰نبدمحأدمحم
۱١۹«

331

(ص)هّللادبعنبدمحم
»۲٥۹۱ا۸۳۹

۹١۱۳٢۲۹.

.١۹١۱ (ريبكلا)يلعدمحم

.۱۳۱نبرصان,دمحم

.۲۳۳نبمجندمحم

نامثعنبدمحم:يعورزملا

.۳٥ ةديبعوبأملسم

.۲۱۳نبزيزعلادبع,قلطم

.۰٤١٦۱قلطم.يريطملا

ء٤٤نايفسيبأنبةيواعم

٠۰

۲٥٤٥١٦.

.£4نبريشبلاءرذنملا

.۲۹

ء١٤ء۳۹ ةرفصيبأنببلهملا

.٤٤آ

.٢۲۷۹ يفروم

ء٤٤ یسومنبیسوم
.١٤۱ويڪستنوم

٢٢۲٢٢٢۲٢٢۲۷٢دیم

۹٢۲.

.۹كينمودنوجءوليم

ن
‹۱۲۲۱۲۳ء١١۱۰

۹٤١۱۲.

٠.

ء۹

.Y۸o YAEL

۳٢۳

.۲۲

«۲۷۷

نبديعس

نبدمحنبدمحمءرصان

ريمحنبنامیلس:يناهبثلا

۲٢۲«٥»٦٩۳«

ء٢٢

.۳۷ (يبلا)حوت

۳ا٤ديعسلايرون

دیسلفون

«۲۱

«۳۹

۷١۱.

٦۳۸



لیون

.۳۳۹ دیرف.ياديلاه

حروجءنوتلمامه

٤٢٥۲۰٦۲.

»٥٢۳٢٢آ

ء۱١۲۱تربورءياه

دیاه

.٢٤۲۷لزتره

ناطقنبياع.يلالهلا

ناطقنبرصان.يلالهلا

 غادءدلوشرمه

يلعنببلاط.يئانهلا
۹٢۳۲.

يلعنيبلاغ.يئانهلا
٤١۳٦۳۱۳۱۹«

E YF SPY Ys

٦۲.

۱۸

٥۳«

A1

«۳۹

٥۳۳«

دمحمنبنافلخ.يوانهلا

ٹراوه

تیاوه

.٢٦۳ (يبلا)دوه

١٦۱.

٢٦٢۳۰ء۹

٢٦٢۲.

و

.۷۳۷ء۲۳۳٢٤۲۳ء٢۲۳۲ياو

‹؛۲۱۸٢۲۳ء1٦۲۱نوسنكلو

Y۹۸.ء٦۷ء۳۷

.١۲۱۱بیو

.٦۷٤۱آيلسليو

.١۸٤۱ء٤۹ء۹۳ء٦۳نوسليو

‹۲۹۲ء۲۹۹۱ء٢٥۲۷تیغتیو

Y۳۹۷ء۹۹٦۹

W1 F۲ Fe۹۹ ۹۸

۳۳۲۳٦Y

ي
باطخلانبرمع,يدمحيلا

ء٢٢۲۲

ييأنبةيواعمنبديزي

.١٦نایفس
برع

.۲۳۱دشرمنبناطلسءيبرعيلا

‹٤٤٠٥۷نبرصان.يبرعيلا
۸Aا٥1٦۰۰۷١«

»١۱۹ء۲۰ء۳۱۹۱۹

.۲Vo YY ۰٢

PAY





 لئابقلاوتاعامجلاوبوعشلاسرشف

ةيضابإلا
»۹٢ء٥۷۸

ء۳٤٥٦٤

»٥0۷ص۳ص۲

۱۲۳١٤۹

AYء۸1۹«V۰

YA NY NT NO

AA AO AE۹71«

N۱۳»ء۷١۱

N۲۲»ء۹٦۱۷

»١۳ء۳۲۳

۳۸٥١۸«

۸۹۰۰۹«

»۱۹ء۱۸ء٦

»ں٢۲۲۲۳٢۲

YEY XY NYE

ا

Y۲ء١۳۰۱

ئ٢ا

«O0 4۸ Y۷

۸5۹۰«

1٦1ء٦

«V۴ NY N

CAY A)

٥٦١١«

»١٠ا٤

۷۱۲۹«

۹۳۷«

۲١٥۱۸«

»۱۲ء۱

٢۲«

«۳Y Y۸

٥٤٦۷«

۳A۹

Y4 YAY YAY

MF FeV Fo NA N۹N

TEY FEN FFA Yo YY

TEY PEA FEY FETEo

.۸۸ 5٥۹1٦۹‹8۸١5كارتألا

شابحألا

‹۷°ء۳۹4 (لئابق)ةقرازألا

.11ء4۹۲۳

ء٩٤ء۳۷۳۸١٤ (لئابق)دزألا

ء٢نويروشألا

ء۲٠۳۱ء١٤۹١١1٦۲نويكيرمألا

Yo FYE YF YN NY

ء٤٤ء4۳ء7٤ء۳۹١٤نويومألا

۲۳٢۷٤۳

.١1ء5۳راصنألا



c1. CAA CAS cA نويناطيربلا»۰ال۰۰ء۸۹۹زيلكتإلا

«N۳۸ NMA MANY ANY NEE AEN Not No

«o01 NEA NEN NET NEE A10 Non Nos NEY No

«۱۹۹ ء٤٦۹۹۸ ANT AVON NV ۹

NVE NYY AVY AVY Ve AE N۴ AY NAY AVA

«NAV eANNVN NNT NXE YY TY YANN NeY AAY

«VY ۹۹ NA NAV ANT No E۹ NET NEY CYA

«Y۲ ۱۱ ا N۹ Nee NN NN Ne Xo Noy

NYE XYYY YANA NNE YAO YAS CNA YAY XVE

»٦٢ل۲٥ک۹۹٥۹٢۲٢۳٥٤ا ۹4e

«Y۹۸N Y8 YN FY ee NAS YA ۹۹

YT XVE XY eXVY FANT N۴ FN FeV so

YAN NAO NAE XAT NM PPFPY YYA

Wt F۴ 6۹۳5۹۸٢ًاضيأرظتأ)ةوعدلالهأ

PN PAY FN Fe o .١4۷٥۸٥٩0(ةيضابإلا

۳۱۸ PNY FN 10 ٤

«۳YA «YT FYE FY FY)

۳۳۸ ء۹

شولبلابا

»۰١(لئابق)يديعسوبلا‹£4°‹6° نويلاغتربلا

ANY ANF NTN AN Ae AY Ae AA (AE chY

YA Y۹ YY ۹۹ ۹۷ 1٦۹ ۹AE A AY

N۴ا A١٥٥۱ء١۱۲۱ (لئابق)يلعوب

NPN NYT YY YN AVY le No۹4 N10

.۳١۱ (لئابت)اسالفوب۷٤۱۷٦۱ل۱۲

.۲۱۳ وهيبة  وب YA CNA CAA CAY AY

‹١۷٠١۱۷١ء٦۹ نويبوروألا

۱۹۸.

۴۹4۰



تا

.١۱(لئابت)ةيميمتلا

ج

.١٤٥٠۲۳۱(...ينبلئابت)بتج

.۳۱۷ء٤۸نويرئازجلا

.۲۳۷ء۳۸ (لئابق)ةدنلجلا

لهأرظنأ)نيملسملاةعامج
.(ةوعدلا

.۳۷ (لئابقلا)ةيبرعلابونجلا

ح

ء١0۱۲ء۸١۱۸ (لئابق)ثرحلا

ء۲۲٢۲

.٢۲۸(لئابق)ریمح

ج

(لئابق)يصورخلا

oYا۹۰جراوخلا

O »۷٥۳١1٦05٦o۳

٦.

ر

.۳٤ .ةلودلا)ةيمتسلا

.١۱۲ .(...ينبلئابق)ةحاور

.٢۲۷سورلا

.١۱۲ .(...ينبلئابق)ماير

سا

.۲۱۲۲۲۰ (لآ)دعس

‹۳۱۳‹١١٠نويدوعسلا

TY Yo YE

ك١6١م۷م٥٦اةّنشلا

۷۳۹۲١٦.

.١۹٠ (قرعلا)يلحاوسلا

.۲۸۲دوسلا

.٦۳ نويرموسلا

ا

.١٦۱حوحشلا

ةمّكَحُملاًاضيأرظنأ)ةارشلا

.١٠ (جراوخلاو
.١٦٠معفاوشلا

٥O٦6 ›©°5 ©١ء46ةعيشلا

ATA NT e SE

ص

.۹۷ء٦۹نويوفصلا

0.۱۸۹نويبيلصلا

طظ

.١١٠ (لئابت)رهاوظلا

ع

(بعش)داع

۳۹۱



Nol NEY NSA XY NYE

O

NAA ‹°4۳444نويسابعلا
۳«Y۲ ء۹ا٦ o۸ ۸

NV N NN N NE oN do, n
YAY YAY XW SVT Vo لنبودم
YY XAV NAT YAO YAT NEY AV A ٥۹نوينامثعلا

۹۷ء٠۹۳۹٢۹٦۹

PNY Fle Poh PoNV YA ۔۹١(لئابق)ناندع
۹FA FAN Plo PE ANY 4Y AAS CAA برعللا

Y۹ YA YY FY Ye AVS AVA NYY Ve ٤«

te PA PT FE FY So No۸ NPT NY Ms

PE Pte FEF PEY E PTY PT YAY XVE e
E۹4 EA .۳۷ قحطان  برع

۲۷.۱ (لئابق)نازع

٤‹١۱١۱۰٠٢۳نوينامُعلا

ء١۱۲۲ (لئابق)ةيرفاغلا۸۹ک۸۹٤۷۲ا۷

Y۴ Ae A4 AeA Ae AY۴۳١۳٦١۹«

AY A١٥AVY A4۴ AY A110«

YY NPY NPN XY YYY AY AYY AYY ANA ANAY

T۹ AE YVAN AE AYY AYE

٦۳۳۹١۳١٤

ف١٥١١ا۰٥

۸۹ ۸£ ء۳۸ء۹٦۳۳۷سرفلا٥۲۷١۷ا۷

»٠ء۹۹ ۹۸ ۹1 ۹0 E ۹ AS NAA cNAY ANV

N۱۷ ١۱ ۰۹ 8e۴ Nol AA AT AA A۹

«N۲۸ ٤۲١۲ ۲۴ ۳YA NNN X10 NI۴ XY)

۱۹۹ ۱۲۹۲V NYT NYo NYE NYY

۳۹۲



۳٤١۱« نويسنرفلا
NEA Mtoe MELE AMEY

٦١۹۱ا۰

N۹۸ ۹ ۹۳ ۹۲

YE4۹ NY XYo NY

»٦٢٥۷٢٢ک۳٢٥

YYN۰۹

TN NA N NE

PT Pee YANA CYAY

 نوينيطسلفلا

نويقينيفلا

ق
.١1‹٤٦۰١٦شیرق

ء۱۳۳٠ (لئابق)مساوقلا

۰۰٦۱۹۱۹۲

8٦۹۷

«NYY «VY NV ۹

NAY «V۹ NYYo

.۲۱۸(لئابق)سيق

ك

.١٤٥۱ (...ينبلئابق)بعك

.٦۳ةناشوكلا

۴

.۳۸ (لئابق)نزام

ء۹٤

ء۹

«Y۳

»٢۲آ

۸٢٥«

۳«

۲۷۱«

۱۳«

۳١۱«

ء۸

۳«

ةيكلاملا

ًاضيأرظتنأ)ةَمُكَحُملا

ەدم۳40O۲٥ (جراوخلا

۷٩

.١۱۹ء١۹ء١۳ (لآ)يعورزملا

.۳۸٤۷١٥٠۲۸۰نوملسملا

.١٤۱(لئابق)ناعم

.١۱۲۳ (لئاب)لواعملا

.١۹؛۸۸ لوغملا

.١1نورجاهملا

ن

ک4°۷ (ناهبنلآ)نويناهبنلا

AA0۸1

 (لئابق)تادجنلا

ء١٥١١١٦١۲۳(لئابت)ميعنلا

٥

.١٠٠غروبسباهلا

‹۱۲۳ (لئابق)ةيوانهلا

ANY AF AY Ae A

VY NEE NPY NPY NYY

۷A۸ء٤۹۰

.٦۳نويبوروأ-ودنهلا



٢۳۹۲١١١١۷دونهلا

XV XY XNA NAY٦N«

«VY «No4 No۸ No N۹

.Y۸o «YAS YAY

ء۹۸ء٤۸نويدنلوهلا

TW NEA NEV Ne e

.۱۲۳ (لئاب)ةلوهلا

ء٤۸نويبامهولا

۳٢٥٥۱۹۱۱۲«

»۹٦۱ء٤۹۹۱۹۹۹۸

»١٤۱٥۱۲۱ء۹۹۱۳

«W۳. NYN NYT NYE NYY
4

۳۱۳ء۳۹ء۱

۳۹4

9

ي

(...ينبلئابق)ساپ

ء٢٤٢۲ء۳۷۷

۹۰(لئابق)يدمحيلا

۸١٦۹«

اليمنيون 

٤۸ء٦۷ء۸٤ء۳۷ء٦۲ ةبراعيلا

N۰۸۰۹ل۰۰«

۱١۱۱۱۱۹۱۷

»١۳ء۲۱۲۳٥۲۲۷

NAY NAY AY A A)

٠٨٢۳.



 ندصسلاونادلبلاوقطانملاسرشف

۳۱ ٤٦٤٢٤۲۲يبظوبأ

PNY PN Pe NAY

.(ايسوررظنأ)يتييفوسلاداحتالا

ایبویثأ

ريمجأ

(ةقطنم)فاقحألا

.Y۸Ae يكزأ

.١١۱ء٥۹ء۹۲اينابسإ

.۲۸۸ استنبول 

.٢٢٤۲ةنوردنكسإلا

۳۹۱۲۸١٤١٤۱۱۹۲ایيسآ

۰

‹؛۲۷۲ء١١٤۱ء۲۷ء٦۲ایسآقرش

٤.

ء١۱۱۲ء۹۳ء۸۱ء۳۹ايقيرفإ

«۸Y NAO NYE «NYA «o

«۹۳ ء۹۲ ۱۹۱ ۹۰ ۹

Y۸ Not No Ne Nae

«YA XT XWE XY

.۲۷ ٢٤ء۹ ۷

ء۸۳ء۳٤ء٦۲ ةيقرشلاايقيرفإ

AE١۱ء١۱ء١۱ل۹٥۰«

«NAA ANAN AVY A۹ A)

Y۲ ۹۷ ۹۱ ۹ ۸۹

›۷۰ ء۸٥ء١4 ةيلامشلاايقيرفإ

YY NY AE cAY

.۳۳۰ ناتسناغفأ

.۲۸۸ ايئاملأ

ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

.۱۷۸ء١۱۷۲ نيويقلامأ

ةينيتاللااكيرمأ

٠۸.

۳

۸۹مادرتسمأ

ء۸٠۳۱ء۲١۳۱ء۹۷ ةدحتملاممألا



«Ww »٢۳۲»۱٢۳۲۳۹»

re FY Fe YA Yo

٢۲.

.۳۲۲ء١۰٠۱ء۹۸ ايسينودنأ

.ايناطيربرظنأارتلكنإ
.۳۲۰ ةيقرشلاايوروأ

ء۸۷ء١616۰0ةيبرفغلاايوروأ

۹Y AY ۹ AAا«N0۳

TFTA TAY

.۳۲۰ أوستراليا 

ناريإ

ادنلريإ

٤T۲ء۲٦۱٤۷

۰٣۳ء۲۳

با

.۳٩۹بدنملاباب

.٢۲لباب

.۱۱۲۱۳۱ اتاب

JEP ANAT AA MEE

۳۱
سیراب

AR0۳۰«(

ةنطايلا

ناتسکاب

رمحألارحبلا

٤.

.۲۲۰ء۲

.٤۳۱۱آ

۸۸۹۱۹۳«

۳۲N۱۲برعلارحب

(ضوح)طسوتملارحبلا
١۰ء۸

٢٥۳«

»٤٥۹۳۹۸نيرحبلا

.Yo»»١ا۷ ۹۹ ۸۸

TYENA PNY

.۲۸۳ (نصح)دیدب
.۳۳۰ البرازيل 

.۱۸۸ براًا 

ء۹۸ء۹4ء۹57۹۳ لاغتربلا

T۳۹ ۸۹ e۳

١٤۱۲١۱۲۱۳۳۳۸اکرب

۳٢۲

.٦۲۱ لسکورب

›۹۹ ء۹۷ء٩٤ء۸٤ بریطانئیا 

NY AYY Me

«N٤١ ٤ ۳۹ ۳۷V AY

N٤۸۷ ٥۹١ NY

»١٥٦١١ل٥ال۰٥ ۹

«۱۹۱۷ ء۹۹ل۹٥ل۸٥ ۷

«NYY «VY Ve A1۹۸

«NYY ANV Vo AVE ANY

«NAT «NAO NAY «NV AVA

«N۹۸ ۹۷ ۹۹ ء۹۹۳آ

«Y۳ ک۲ک۰اک۰ ۹

«Yo 4 YA Noo Nef

٤۱١« ۱۳ ۱

NYE XY\Y YN N

Y۳. Y۹ NY Y۹



N۳Y NTT YE XY eX)

«NE YEY NEY XWA YA

YEA NEN NET No NEE

«Yo No «Xo ک۰ ۹

«Yoh «Xo No1 «Xoo

Y۳۲ ۹اء۰٦ ۹

«۱۸ ۷ ٢٦٦ ۹8

«VE XV XVY X۹

(YAT (YAO YAY (YAY «YM

«40 N4 YAS cXYAA YAY

Wet Fe Fe N۹۹ N۹۸

We FA FeV Fe o

١۳ ۳۴ PYNe

WY. F1 P۸ PN F۹

«۳Yo FYE PYF FY

«۳. PY YA FYY

۳۳A FY FFT YY FW)

T۸ YE۴EY YE)

›۲۱۳ ١٥١۱ (ةحاو)يميربلا

۲V NYE NY NYY NNE

۳) ا ۴۹ NY

Y۳۷

‹۷٥ء١4١٤ء۳۹ء۱۲ ةرصيلا

۸۹۹۱۹۲۱۳۲١٤«

TAA (YEW eA

.۲۹۹ء١١٤۱٢۲۸۸دادغب

P4V

‹؛٢۰۳٢۳ نيرهنلانيبامدالب

٦۷.

۲۳ء۲۰ ةيبرعلانادلبلا

۸٤۱ء۸۹۲٦۹١٤١٤١٤

۰٥۳٢۳۲

.۲۸۸ايراغلب

۱١۱۳۱۱۸۷۱۹۰۰۰ايمب

٢۲.

١٠۱ء۹۹ سايعردنب

ء۰۲۰۲٩۱۲آ

«YYA (XY NYY NAY

٠۲.

.۸۸ةيقدنيلا

.١١۱ء‹۱۰۳ لاغنيلا

.٢٤۳۰٩ۀلهب

ًاضيأرظنأءةريزج)نويروب
.١٤۱۹ء۳١۱۹(نويٽوير

ء٩١٤۱۱۷۷۱١۲۱ء۱۲۴۳ رهشوب

»۹۹ء۷۹ء٢٢۲٢٦ء۹

٢۳٢٤۳۰٢٦٢T۰

۳١۱۹١۷«

۱۷۷«

يابموب

ء۸

٢۰ا٢ا۷

»٦١۷ا۷

.۳۱۹ء۱۳۱۸ توریب

.١۱ناسیب



تل

ء١٤۱۲۸۸٦ ایکرت

.١٥۹ناریدلاشت

.۸۳ اینازنت

YV۹4.V۸٢فونت

ء۷۷٦۲ء٤٤ سنوت

ج
©ةيبرعلاةعماجلا ء١٦٠۳‹٢٠۳

۲o FA OY

.١٠٠رهجناجلا

.٤۹زجناجلا

.١۱۲٢٠۳رضخألالبجلا

.١٤۱۸٤۱ ةدج

(Wel eYYYV AY رئازجلا

.۳۱۹ ء۷

هبشًاضيأرظنأ)ةيبرعلاةريزجلا
ء١ء۳۳ (ةيبرعلاةريزجلا

٥۳١١

.۸٩كسج

١۱۲۱۱۳۸١٥۱۱۳نالعج

«YY N۹۸ ۹۲ ۷

.۱۳۳ء۹۷۹١٠٠ (ةعلق)يلالجلا

۹۱۹۳۹۹۹٠6۰رافلج

N۳۲»ء۳

١۲«

«N۷۳ ۷۱

٢٢٢٤۲«

٤«

۱۳«

۹«

۱٢۳٢«

۹«

٤«

۱۷۸«

1

TYE PNA FT F۹

7۰١۰«

١٥٦«

ء۹

۲۹۱«

«YY YY\ NEY

٦۳۹۳۷٦۳«

رداوج
۲۳۰

ج

۲۸۸زاجحلا

.٤۲ةيبيدحلا

۰٦۲

٢ةسامح

ج

.۱١0۸ناسارخ

.۱۳بصخ

(ةقطنم)جيلخلا

۳٥۳٦۳(۸٤«

«۹۷ >۹۱۹۳٥۹ا AA

۱١«

۱۲«

١۱۳«

٤٦«

٥٦٠٤«

۳۹۸

»۰آ

۳«

۹«

۷«

ء٦۱

۰۳«

١٥«

٠

ء۹٤

۷«

»۷٢ء٥٦٦

«ANV cA ۹»

۸۹۹«

٠۱١۱۱«

۷١۱۳«

E3831

٤١٦«

A3



«NAY «NVA AVY AVE AVY

«Y١ ا۰ Y۸۹Y ۸0

Y۴ ٢۳ YA NNE YAY

«۹ ۸٥ ۷oY o.

«Wes YAY NVE XV XY

NV PNT N YAY

Yo FY Ys YY

.۲۳۱ء۱۱۲۲ء٤۹ء۹۳ ناکفروخ

ل

.۳۱۸ءاضيبلارادلا

.٢٦۲۲نلید

.1۹٦۱ء۸١٦۱ةيعردلا

.٢۳(ةكلمم)نوملد

.۳۱۹۳۳۲ء۱١۳۱ء١۲۱۳مامدلا

.۱۱۲ء۳٩ويډ

۶

ء١۹ء۳۳ةميخلاسأر

»۹۳٤٦ء۹٦۹۲

»۹۹۷۰ء٦۹۷۹۸

AVY AN۷۴٣۷۷1«

ء۱۸ء۷۸

.١(سأر)حلاصلاءاجرلا
45١۰٠١٦٠٠قاتسرلا

ANYA AYE AY ANS A۸

NTA ANV ANY Ae

FEY Y۹۹V YY

٢٤ء٢٢٤۲‹١٤۱ايسور

.٢٢٤۲امور

١۳۲٠ةريزج)نوينويرلا
.۱۸ ء۳٢٩

ر
۸۳٤۸ رابجنز

«NAN «NAO «AVA

۹۰۹۱۹۲۹۳«

«V1 «Yes AA AAY

»١۱کا۰ک0۷

«YY «XYo «XY\ «N0

Y۳»۳٣٤۳ا

۹٤٢٥٤۷٤N«

۴٥۱٦«

.٢٤۳اء۳۸

يسا

.۱۳۸ةنطابلالحاس

.(رافلجرظنأ)نامُغلحاس
.رافلجرظنأ)ةنصارقلالحاس

٢۲٣«

«۳۲۰

«۹

۱١۳«

ء۹

٥۹٠«

٢«

٢«

۹«

c۳۸

۸٤۲«

٢٥۲«

.(رافلجرظنأ)حلاصتملالحاسلا

.(رافلجرظنأ)نداهملالحاسلا

۳۹۹



.١۱ءارماس

٦٢ايس

۳١۱١١۱ ةيدوعسلا

«۱Vo0 P۴ FY

۹٢٤۳۲٢۳۲۳۲۹۳۳۲

۳٩.

.۲۸۳٢۲۸ء١٦١١۱۰۲۸۰٢ لئامس

.١٠١٠ناشلادمس

.۲۳۰ء۹٠٦۲لاغنسلا

.٩۹۹تاروس

.۳۱۷٢۳۲٢۲۳ كيروس

.٢۲ةسوس

.٦۳ء٢۳رموس

.۳۲۹ء۱١۳۲ديوسلا

۱٦۳۱ء١١٤۱١٠٦۳

۳۷.

۹۸ ۲۹۷ ٦۲۹‹٢۹بيسلا

PYF PYY FYE FN ۹

PEY Y۹ FYA FY Yo

۰

شا

»٥۱۹۷۲ةقراشلا

.٢۲۷ن۷۸

00۸۸١٤N©ماشلا

ًاضيأرظنأ)ةيبرعلاةريزجلاهبش
»۷٢٤(ةهيبرعلاةريزجلا

.W۰۷V VE NAA

‹۹۲۹۳ء٢٦۹۱×۰قرشلا

«NYY AM.۴۲

.۱۲۷ء۸٨٢۲

.۳۳۹ء۸٢۳۱ طسوألاقرشلا

.۱۳۲ برعلاطش

ص

؛۳۷۱۰۹۱۲۲۱۲۳ راحص

«YN NIY ANA NYA AME

۲۹.

۹۲۰٤٥نيفص

ءاعنص

٢٥۳٦۱۰۱۰۹۱۳۸روص

۲ا۳۹۲۳

٥۲.

.رافلجرظنأ)ريصلا
٢٥۳١١٤۱نيصلا

ض
.۲۳۲كنض

ط

.۳٤سلیارط



.١۱۲ةرهاظلا

.١٠١٠ةرفظلا

ع

.٢٤۳ء٢٤۳۳ يبرعلاملاعلا

.٢٢۳ء٦٠٠١٤۳۱يربع

.۱۷۸ء١۱۷۲نامجع

۳٩۹ندع

۳۷7٤5۳٥ قارعلا

«YAS YANA «NT o8

YY FY FAN FeV Ne

٤

»۹١۱۱۱۲٢۲٢٦۲۷نامُغ

۳V۹T 0 6 F۴ Y۸۳۸

4Eام۹ EF 4Y40«

o۸ 4۹ AY۷04٠١1«

«۸O AE AY Ase ONT Ne

E AF Ae AS cAA AY40«

۰۳۰٥۰ل٦۹۹۷

ا1۷۸۰۹۰

۱۷c۰ء۱۱۴۱۹

۲۲۲۳١٤۲١۲«

«N۳Y «NY AW ANYA NYY

ANA APA APY APT AYE

»۹١۱۸ل۱١

«۰

٥«

ء۰7۰٤

۷«

۱١۸«

۸۸«

۳«

۱٢«

۰۸«

۳«

۱۸٢«

۷٢۲«

٦۲«

٢٤«

ء۹٩

۷٥۲«

٦«

٢۷٣«

«Y۸

c۸۸

٥«

۱١۳«

۳۳«

۳۱۸«

٤«

٢۳۳«

١١«

!3

۱١«

ء۱۹

31

ء۱۹

٤۹«

«Y۳

۹٢«

٤«

۱٢٢٢«

۲۹«

۳۷٢«

«Y۳

۰٢۲«

۹٢«

۷٢۲«

:8

٢۸٢«

۲۸۹«

ء٦

۰۹«

٤۳«

۳۹«

۸٣۳«

۳۳«

١١۱«

۷٥«

١۱«

A

٥۸«

٠۰۱۹«

ء٦۰۱۱

٤۰«

۰«

٥۲«

٢٢٢«

۳۰«

۲۳۸«

:3

٥٢٢۲«

۰٦«

۸٢٦۲«

٢٥۲۷«

٢٥۲۸«

۹۰«

۲۷«

۰«

٥۳«

۳۲۰«

»ء۳۹

«۳o

۳«

۱۸«

۱۳«

۱۷۷«

ء۱۹

ء۱١۱۹

۷«

٥۰«

۱٢۲«

٦«

٤٢«

٢۳٢«

۹٧«

٥٢«

«YoY

٤٦«

۹«

۲۹«

٦۲۸«

۲۹۳«

۹«

۱١۳۱«

٦«

۱٢۳«

۳۳۰«

٦۳۳«
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املًاحجانواليصأًاجذومنتلكشوماعفلأنمرثكألتدتمامكحةبرجت
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ثيحنموينامغلايسايسلاخيراتللهقارغتساثيحنمباتكلااذهفءهيلع

نوؤشبنيمتهمللاهنعىنغالةيملعوةادأوهيعوضوملاهجهنم
نيينعمللءالؤهوكئلوألبقاهنعىنغالوةبرجتلاهذهوةقطنملاهذه

.هليبسيفنيلماعلاويمالسإلا-يمالسإلاراوحلاب

.ةدحتملاةيبرعلاتارامإلانمبتاك:شابغنيسحروتكدلا
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