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ملخص:
تسلِّطِّالدراسةِّالضوءِّعلىِّإمامةِّاإلمامِّمح َّمدِّبنِّعبدِّهللاِّاليليل مِّمنِّا لتِّتحليوِّقد دِّالدراسةِّ
الت ِّقام ِّبها ِّالمستشرق ِّأقزي ِّراب ِّبعنوان ِّ(اإلمامة ِّاإلباييَّة ِّلإلمام ِّمح َّمدِّبن ِّعبدِّهللا ِّاليليل ِّ
(ِّ :)1954-1920الفصو ِّاألاير ِّللتركة ِّالضائعة ِّالمنسية)م ِّالمنشورة ِّبدقرية ِّ(الدراسات ِّالشرقِّ
أقسطية)ِّ .مارس ِّ2008م ِّالعدد ِّ2/44م ِّص ِِّّ .188-169كذلك ِّت ف ِّالدراسة ِّعلى ِّأهم ِّاصائصِّ
مناهجِّالمستشرقينِّالمعاصرينِّف ِّالتعاموِّمعِّالتراثِّالعُماد ِّالفكريِّقالسياس ِّالمتمثوِّف ِّاإلمامةِّ
اإلباييَّةِّقإمامةِّاإلمامِّاليليل ِِّّ-رحمهِّهللاِِّّ-دموذجاِّ.قتويحِّالدراسةِّالحاليةِّأنِّأقزيِّراب ِّيبن ِّ
أطرقحته ِّعلى ِّالمفردات ِّالمزدقجة ِّالمتضادةِّ :االدغ لق-االدفتاحم ِّالدااو-الساحوم ِّمس طُ -عمانمِّ
اإلمامة-السلطنةم ِّقينطلق ِّمنها ِّباستنتاجات ِّقا لصات ِّعن ِّاإلمامة ِّاإلباييَّة ِّبشكو ِّعامم ِّقإمامةِّ
اإلمامِّاليليل ِّبشكوِّااصمِّقعنِّالتاريخِّالفكريِّقالسياس ِّالعُماد ِّ.قتيلصِّالدراسةِّالحاليةِّإلىِّأنِّ
أقزي ِّراب ِّاعتمد ِّبشكو ِّأساس ِّعلى ِّالمصادر ِّقالمراجع ِّالت ِّكتبها ِّالكتاب ِّقالباحثون ِّقالساسةِّ
الغربيونِّف ِّأثناءِّذرقةِّاالستعمارِّالغرب ِّللعالمِّاإلس لم مِّقأدَّهِّقدمِّدظرةِّأحاديةِّمفت رةِّإلىِّالحياديةِّ
قاإلدصافِّلعددِّمنِّالمويوعاتِّالت ِّتطرقِّإليهاِّف ِّدراستهِّمثوِّ ُعزلةِّ ُعمانمِّقادعزاتِّأهلهاِّعنِّ
العالم ِّقالعالم ِّاإلس لم ِّبشكو ِّااصم ِّقادتماء ِّاإلباييَّة ِّإلى ِّاليوارجم ِّقأسباب ِّإحياء ِّاإلمامة ِّف ِّ
ال رنِّالعشرينمِّقع لقةِّالس لطينِّبالمذهبِّاإلباي مِّقالنفوذِّالبريطاد ِّال ويِّف ِّ ُعمانِّ.فأطرقحةِّ
راب ِّحوتِّتلكِّالمويوعاتِّبحاجةِّإلىِّإعادةِّالنظرِّقفقِّرؤيةِّبحثيةِّأكثرِّاتزاداِّقإدصافامِّقهوِّماِّ
تناقشهِّالدراسةِّبتفصيوِّأقفرِّ .
ِّ

كلماتِّمفتاحِّيَّةِّ:اإلمامِّاليليل ِّ .أقزيِّراب ِّ.االستشراقِّ .االدغ لق-االدفتاحِّ .الدااو-الساحوِّ .مس ط-
ُعمانِّ.اإلمامة-السلطنةِّ .

مقدمة:
تنبعِّأهميةِّالدراسةِّالت ِّأعدهاِّ(أقزيِّراب )Uzi Rabiِّ-مِّقهوِّأكاديم ِّإسرائيل ِّيعموِّمديراِّ
لمركزِّموش ِّديانِّللدراساتِّالشرقِّأقسطيةِّقاألفري يةِّبجامعةِّتوِّأبيبِّقلهِّعددِّمنِّالدراساتِّف ِّ
الشأن ِّالعُماد م ِّقالت ِّتحمو ِّعنوان ِّ«اإلمامة ِّاإلباييَّة ِّلإلمام ِّمح َّمدِّبن ِّعبدِّهللا ِّاليليل ِّ(-1920
ِّ:)1954الفصوِّاألايرِّللتركةِّالضائعةِّالمنسِّيَّة»مِّمنِّتسليطهاِّالضوءِّعلىِّالتاريخِّالسياس ِّالعُماد ِّ
متيذةِّاإلمام ِّمح َّمدِّبن ِّعبدِّهللا ِّاليليل ِّدموذجام ِّقمن ِّكودهاِّدراسةِّاستشراقية ِّحديثة ِّتحمو ِّم لمحِّ
االستشراقِّالمعاصرِّقدظرتهِّإلىِّ ُعمان ِّعمومامِّقمورقثهاِّالدين ِّقالث اف ِّاصوصاِّ .ي وتِّأقزيِّ
راب «ِّ:تُعنىِّهذهِّالدراسةِّباإلمامةِّاإلباييَّةِّف ِّ ُعمانِّالت ِّقصلتِّدهايتهاِّف ِِّّ1954ث َِّّمِّأ ُ ْل َ ِّبهاِّف ِّ
مزبلةِّالتاريخ»(ِّ .)1ف دِّتتبعِّراب ِّدشأةِّاإلمامةِّف ِّ ُعمان ِّمنذِّتأسيسِّالعُماديـين ِّاإلمامةِّاألقلىِّف ِّ
ال رنِّالثاد ِّالهجريمِّمحلّ لِّ -منِّقجهةِّدظرهِّ -اصائصهامِّقالمنحدراتِّالتاريييةِّالت ِّمرتِّبهامِّ
قدقرِّاإلماممِّقع لقتهِّبغيرهِّمنِّأفرادِّالمجتمع؛ِّلييرجِّمستنتجاِّمنِّاضمِّد اشهِّالعميقِّ«أنِّاإلمامةِّ
قمؤسساتهاِّإِّدَّماِّه مِّبشكوِّأقِّبآارمِّترجمةِّدينيةِّلت اليدِّقبليةمِّادصبغتِّبال لمركزية»(ِّ .)2
من ِّهذا ِّالمنطلقم ِّفإن ِّالبحث ِّالحال ِّي دم ِّتحلي ل ِّلوجهة ِّدظر ِّأقزي ِّراب ِّف ِّإمامة ِّاإلمامِّ
مح َّمدِّبنِّعبدِّهللاِّاليليل ِّ(1373ِّ-ِّ1299هـ1954ِّ-1881ِّ/م)ِّبوجهِّااصمِّقاإلمامةِّاإلباييَّةِّف ِّ
ُعمانمِّبوجهِّعام؛ِّلهدفِّ :
• ِّالتعرِّفِّعلىِّأهدافِّالباحثِّمنِّدراسةِّتاريخِّاإلمامةِّف ِّ ُعمانمِّقتركيزهِّعلىِّإمامةِّاإلمامِّ
مح َّمدِّابنِّعبدِّهللاِّاليليل ِّ .
•ِّالتعرفِّعلىِّالي لصاتِّقاالستنتاجاتِّالت ِّتوصوِّإليهاِّالباحثِّعنِّاإلمامةِّف ِّ ُعمان ِّقماِّ
امتازتِّبهِّإمامةِّاإلمامِّاليليل مِّقشيصيتهمِّقمكادتهِّف ِّالمجتمعِّالعُماد ِّ .
•ِّالتعرفِّعلىِّمنهجيةِّالباحثِّقتأثرهِّبالمصادرِّقالمراجعِّالت ِّاعتمدهاِّف ِّدراستهِّعنِّاإلمامِّ
اليليل ِّ .
) Rabi, (2008ص.170
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•ِّاالدفتاحِّعلىِّالدراساتِّاالستشراقيَّةِّالت ِّاهتمتِّبعُمانِّقتارييهاِّققاقعهاِّ .
ِّ
المحتوى والمنهج:
ي وت ِّراب «ِّ :دظرا ِّللنفوذ ِّال وي ِّلإلباييَّة ِّفمن ِّالضرقري ِّتحليلها ِّمن ِّالمنظور ِّالتاريي مِّ
قالعلم مِّقاالجتماع مِّقتحليوِّطبيعةِّاإلمامةِّاإلباييَّة»(ِّ.)3قلتح يقِّغايتهمِّبدأِّراب ِّقرقتهِّالبحثيةِّ
بويع ِّم دمة ِّتارييية ِّلنشأة ِّاإلمامة ِّف ِّ ُعمانم ِّقالعوامو ِّالت ِّأدت ِّإلى ِّظهورهام ِّقساعدت ِّعلىِّ
استمرارهاِّألكثرِّمنِّألفِّعاممِّقاألقطارِّاألارىِّمنِّالعالمِّالت ِّتكودتِّفيهاِّاإلمامةِّاإلباييَّةِّ .ث َِّّمِّ
ادت وِّللحديثِّعنِّالع لقةِّبينِّاإلمامةِّقال بيلةمِّمدعيا«ِّ:أنِّتِبيانِّاليصائصِّاألهمِّللمجتمعِّال بل ِّ
العُماد م ِّمفيد ِّف ِّتحليو ِّطبيعة ِّاإلمامة ِّاإلباييَّة ِّقديناميكيتها ِّف ِّ ُعمان»(ِّ .)4فأاذ ِّراب ِّيعرضِّ
أصوت ِّال بائو ِّالعُماديَّةم ِّقحركة ِّالوالءات ِّفيما ِّبينهام ِّقأماكن ِّادتشارها ِّقتمركزها ِّعلى ِّاألرضِّ
العُماديَّةِّ .قبعدِّذلكِّتحدثِّعنِّدقرِّاإلماممِّقطرقِّادتيابهِّقتعيينهمِّقعزلهمِّقمصادرِّالتشريعمِّث َِّّمِّ
تحدث ِّعن ِّاألسرة ِّالبوسعيدية ِّقتارييها ِّف ِّحكم ِّ ُعمانم ِّقداقش ِّداوت ِّمصطلح ِّ«السيد»ِّ
ق«السلطان» ِّف ِّالمشهدِّالعُماد مِّقتعميقِّاد سامِّ ُعمان ِّبينِّالساحو ِّقالدااوِّقازدقاجيةِّالسلطاتِّ.
قداقشِّدقرِّال وىِّالغربيةِّف ِّتحريكِّاتجاهاتِّالصراعِّعلىِّالساحةِّالعُمادِّيَّة ِّكذلكمِّقاألثرِّالذيِّ
تركهِّالنفوذِّالبريطاد ِّال ويِّف ِّ ُعمان ِّعلىِّسلطت ِّاإلمامةِّقالسلطنةِّف ِّآنِّقاحدِّ .ث َِّّم ِّتحدثِّعنِّ
األسباب ِّالت ِّأدت ِّإلى ِّتعيين ِّاإلمام ِّسالمِّبن ِّراشد ِّاليرقص ِّإماما ِّف ِّ ُعمان ِّف ِّعام ِّ1331هـِّ/
1913ممِّ«إلىِّأنِّاغتالهِّف ِِّّ1920أحدِّمؤيّديهِّالساب ين»()5مِّكماِّيدع ِّأقزيِّراب ِّ .
قي وتِّراب ِّ«قف ِّذلكِّالمناخِّاتيذِّعيسىِّبنِّصالح ِّقائدِّالفصيوِّالهناقي ِّاليطواتِّالمطلوبةِّ
الدتيابِّحماهِّمح َّمدِّبنِّعبدِّهللا ِّاليليل ِّإماما»(ِّ .)6قمنِّهناكِّادت وِّراب ِّللحديثِّعنِّإمامةِّاإلمامِّ
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مح َّمدِّبنِّعبدِّهللا ِّاليليل مِّقاصائصهامِّقالعواموِّال َّدااليَّةِّقاليارجيَّةِّالت ِّأثرتِّفيهامِّقالنهايةِّالت ِّ
قصلت ِّإليها ِّف ِّعام ِّ1373هـ1954ِّ /مم ِّلييرج ِّف ِّدهاية ِّبحثه ِّقائ ل«ِّ :بربطها ِّالن اش ِّالتاريي ِّ
بالفلسفةِّالسياسيَّةِّللمذهبِّاإلباي ِّتكونِّالورقةِّالبحثيةِّالحاليةِّقدِّصورتِّإمامةِّاإلمامِّاليليل ِّبأدَّهاِّ
الَِّّإِّدَّهِّكانِّحيوياِّلتح يقِّش ءِّمنِّاألمانِّالداال »(ِّ .)7
دظامِّلمِّيكنِّأبداِّمثالياِّقالِّمنيعامِّإ ِّ
يبن ِّراب ِّأطرقحته ِّعلى ِّالمفردات ِّالمزدقجة ِّالمتضادةِّ :االدغ لق-االدفتاحم ِّالدااو-الساحومِّ
مس طُ -عمانمِّاإلمامة-السلطنةمِّقينطلقِّمنهاِّباستنتاجاتِّقا لصاتِّعنِّاإلمامةِّاإلباييَّة ِّعمومامِّ
قإمامة ِّاإلمام ِّمح َّمدِّبن ِّعبدِّهللا ِّاليليل ِّاصوصاِّ .قمن ِّحيث ِّادت اء ِّاألفكار ِّقأسلوب ِّتحليلهاِّ
قعريهاِّيبدقِّراب ِّمتكئاِّبويوحِّعلىِّجونِّقلكنسونِّف ِّكتابة ِّ«ت اليدِّاإلمامةِّف ِّ ُعمان» ِّقأعادِّ
إدتاجها ِّف ِّكتابه ِّاآلار ِّ«اإلباييَّةِّ :أصولها ِّقتطورها ِّالمبكر ِّف ِّ ُعمان»ِّ .قكمثات ِّيويح ِّمدىِّ
الع لقةِّبينِّالعملينمِّي وتِّراب ِّ -م تفياِّ ُاطىِّقلكنسونمِّقمستعم لِّمفرداتهِّقبنياتِّأفكارهم«ِّ:قلكنِّ
كادت ِّهناك ِّتركة ِّمغايرة ِّساهمت ِّبشكو ِّجوهري ِّف ِّتطور ِّ ُعمانِّ .إدها ِّالتركة ِّالت ِّدشأت ِّعلىِّ
الساحوِّ-سلطنةِّمس طِّ-قليصتهاِّقصصِّالسندبادِّالم لحِّقالمدقداتِّالت ِّالفهاِّالبحارةِّالمشهورقنِّ
مثوِّأحمدِّبنِّماجد»(ِّ .)8قهذهِّالفكرةِّقردتِّف ِّكتابِّقلكنسون ِّبالنصِّاآلت «ِّ:قالت ليدِّاآلارِّهوِّ
ت ليد ِّ(مس ط) ِّالمبن ِّعلىِّقصصِّالسندباد ِّالبحريمِّأقِّالمبن ِّبصورةِّأكثرِّقاقعيةِّعلىِّالمعارفِّ
البحريةِّلكبارِّالبحارةِّأمثاتِّأحمدِّبنِّماجد»(ِّ.)9قبالرغمِّمنِّأنِّكتابِّ«ت اليدِّاإلمامةِّف ِّ ُعمان»ِّهوِّ
الَِّّإِّدَّهِّلمِّيشرِّإلىِّأدَّهِّاست ىِّتلكِّالفكرةِّمنِّذلكِّالمصدرِّ.
أحدِّالمراجعِّالت ِّاعتمدهاِّراب ِّف ِّبحثهِّإ ِّ
قف ِّمويعِّآارِّيكتبِّقلكنسون ِّمشيراِّإلىِّاهتمامِّكتابه ِّبت اليدِّاإلمامةِّ«يهتمِّهذاِّالكتابِّبالت ليدِّ
األقتِّاألقوِّإثارةمِّقالذيِّيجهلهِّالعالمِّاليارج ِّتماما»()10مِّقي وتِّراب ِّبنفسِّالفكرةِّقاألسلوبِّ:
«هذه ِّالورقة ِّتتعامو ِّمع ِّالتركة ِّالساب ةم ِّأي ِّإمامة ِّ ُعمان»(ِّ .)11قبما ِّأن ِّالدراسة ِّالحالية ِّال ِّتُعنىِّ
بالمنهج ِّف ِّحد ِّذاتهم ِّفلن ِّيتم ِّالم اردة ِّبين ِّأسلوب ِّالدراستين ِّقمحتواهما ِّبشكو ِّمست و ِّقإِّدَّما ِّسيتمِّ
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تضمينِّذلكِّف ِّالن اشِّالعامِّلألفكارِّااصَّة ِّعندِّم لحظةِّامتيازِّأحدِّالكاتبينِّبرؤيةِّجوهريةِّحوتِّ
مويوعِّمعيَّنِّ .فعلىِّسبيوِّالمثاتمِّيتبعِّراب ِّ ُاطىِّقلكنسون ِّف ِّدعتِّاإلمامةِّباالدعزاليةمِّلكنِّف ِّ
حينِّيؤكدِّقلكنسونِّأنِّاالدعزاتِّقيعِّايطرتِّإليهِّاإلمامةِّدتيجةِّعواموِّاارجيةِّ«قليسِّمعنىِّ
ذلكِّأنِّهذاِّالت ليدِّادعزال »()12مِّيرىِّراب ِّأنِّاالدعزاليةِّمنِّاليصائصِّالبنيويةِّف ِّفكرِّالمذهبِّ
اإلباي ِّق«اعتمدت ِّاإلمامة ِّف ِّ ُعمان ِّعلى ِّمجتمع ِّال َّدااليَّة ِّالمنعزت»(ِّ .)13قربما ِّيتساءت ِّال ارئِّ
المطلعِّعلىِّالعملينِّماِّالجديدِّالذيِّأيافهِّراب ِّإلىِّمويوعِّاإلمامةِّف ِّ ُعمان ِّقلمِّيتطرقِّإليهِّ
قلكنسونِّف ِّكتابه؟ ِّ
ِّ
االنفصال واالنغالق:
تشكوِّفكرةِّ(االدفصاتِّقاالدغ لق)ِّمحوراِّأساساِّألطرقحةِّراب ِّحوتِّ ُعمانِّقاإلمامةِّقالمذهبِّ
اإلباي ِّقالعُماديـينمِّااصَّة ِّمنِّيُطلقِّعليهمِّسكانِّالدااوِّ-أيِّالذينِّالِّيسكنونِّالمناطقِّالساحليةِّ
الواقعةِّعلىِّبحرِّ ُعمانِّقبحرِّالعربِّ-كماِّيُفهمِّمنِّك لمهِّ.قت ومِّقجهةِّدظرِّراب ِّعلىِّأنِّاالدغ لقِّ
قاالدعزات ِّسمة ِّأساسية ِّف ِّالمذهب ِّاإلباي م ِّعززت ِّمن ِّفاعليته ِّف ِّ ُعمان ِّعوامو ِّجغرافيةِّ
قتاريييةِّقسكاديةِّمميزةمِّقتأسستِّاإلمامةِّلتكريسِّاالدغ لقِّقاالدعزاتِّقالمحافظةِّعلىِّديمومتهمِّ
م َّما ِّأدى ِّبعُمان ِّإلى ِّعدم ِّاالدفتاح ِّعلى ِّالعالم ِّقعدم ِّاالستفادة ِّمن ِّالمعطيات ِّالعلمية ِّقالحضاريةِّ
المعاصرةِّ.ي وتِّراب «ِّ:يجبِّأنِّينظرِّإلىِّالعزلةِّاإلباييَّةِّبأدَّهاِّامتناعِّعنِّإقامةِّالع لقاتِّمعِّأفرادِّ
منِّاليارجِّقمعِّالث افاتِّاليارجيَّةمِّققدِّاستعملتِّالعزلةِّكأداةِّلحمايةِّت اليدِّاإلمامةِّال بليةِّمنِّأنِّ
تددسهاِّالث افاتِّاليارجيَّةِّ.ل دِّكانِّهذاِّمجتمعاِّمست  لِّبذاتهِّبحيثِّظهرِّالتوازنِّالداال ِّعبرِّالسنينِّ
من ِّا لت ِّالمحافظة ِّعلى ِّالظرقف ِّقاآلليات ِّالت ِّتعمق ِّالعزلةم ِّقالتأثيرات ِّالنابعة ِّمن ِّالع لقاتِّ
المحدقدةِّقالمشرقطةِّمعِّالعالمِّاليارج »(ِّ .)14
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تناقشِّالورقةِّفيماِّيل ِّقجهةِّدظرِّأقزيِّراب ِّف ِّالعواموِّالتاريييةِّقالجغرافيةِّقالمذهبيةِّالت ِّ
يرىِّبأدَّهاِّتعززِّالعزلةِّقاالدغ لقِّقأدتِّإلىِّدشوءِّإمامةِّإباييَّةِّمنغل ةِّقمنعزلةِّكادتِّآارهاِّإمامةِّ
اإلمامِّمح َّمدِّبنِّعبدِّهللا ِّاليليل ِّالت ِّاعتبرهاِّدموذجاِّلذلكِّاالدغ لقِّقاالدعزاتِّالذيِّيدعيهِّ.قتناقضِّ
الدراسةِّالحاليةِّقجهاتِّدظرِّأارى ِّلمِّيتعرضِّإليهاِّراب ِّتثبت ِّقجودِّح ائقِّبديلةِّلتلكِّالت ِّتدقرِّ
قت تصرِّعليهاِّدراسةِّراب ِّ .
ِّ
إشكالية نسبة اإلبايية إلى الخوارج:
يستهوِّأقزيِّراب ِّأطرقحتهِّقائ لُ «ِّ:عمان ِّلهاِّتاريخِّطويوِّج ًّّداِّ .ققدِّادضمتِّإلىِّاإلس لمِّف ِّ
األيام ِّالمبكرة ِّلهذا ِّالدينم ِّقب يت ِّمنذ ِّذلك ِّالوقت ِّأريا ِّإس لميَّة ِّقلكنَّها ِّادفصلت ِّعن ِّالتيار ِّالعامِّ
للمجتمع ِّاإلس لم ِّبسبب ِّالطبيعة ِّاالدغ لقية ِّللمذهب ِّاإلباي ِّالذي ِّينتم ِّإليه ِّالكثير ِّمنِّ
السكان»(ِّ .)15لم ِّيويح ِّأقزي ِّراب ِّما ِّي صده ِّ(بالتيار ِّالعام ِّللمجتمع ِّاإلس لم ) ِّالذي ِّيصفِّ
الَّ ِّإنِّادعائهِّبأنِّالمذهبِّاإلباي ِّمنِّاليوارج ِّيدتِّ ِّعلىِّأدَّه ِّيشيرِّإلىِّ
اإلباييَّة ِّباالدعزاتِّعنهمِّإ ِّ
الت سيمات ِّقاالد سامات ِّالمذهبية ِّالت ِّدشأت ِّدتيجة ِّالصراعات ِّالسياسيَّةم ِّقالعسكرية ِّف ِّعهدِّ
الصحابة ِّقالتابعينم ِّقأدت ِّإلى ِّبرقز ِّمصطلحات ِّسياسيَّة ِّقدينية ِّلتسمية ِّاليصوم ِّالسياسيينِّ
قتوصيفهممِّقأل تِّبظ للهاِّعلىِّالواقعِّاإلس لم ِّإلىِّيومناِّهذاِّ .فف ِّتعريفهِّللمذهبِّاإلباي مِّقاتِّ
راب «ِّ:اإلباييَّة ِّتكوينِّمنِّاليوارجِّ -أقتِّالفرقِّادش اقاِّف ِّاإلس لمِّ -الذينِّاددثرتِّمعظمِّفرقهمِّ
بسبب ِّدظرتهم ِّالمفرطة ِّف ِّالتشددم ِّكاألزارقة ِّالذين ِّيرقن ِّأدَّه ِّمن ِّح هم ِّققاجبهم ِّقتو ِّكو ِّالذينِّ
ييالفودهمِّ.فم اردةِّبتلكِّالفرقمِّتعتبرِّاإلباييَّةِّمعتدلةِّدسبِّيًّّامِّفه ِّترفضِّمبدأِّاالسترساتِّف ِّالحربِّ
إلى ِّالنهاية ِّيد ِّالمسلمين ِّالذين ِّال ِّينتمون ِّإلى ِّاليوارج»(ِّ .)16ققد ِّغابت ِّعن ِّدراسة ِّراب م ِّالذيِّ
قصفِّاإلباييَّةِّأدَّهمِّمنِّفرقِّاليوارجمِّقجهةِّدظرِّاإلباييَّةِّأدفسهمِّف ِّتعريفِّمذهبهممِّقع لقتهمِّ
بغيرهم ِّمن ِّالمسلمين ِّقمدى ِّتفاعلهم ِّمع ِّاأل َّمة ِّاإلس لمِّيَّة ِّقالمجتمع ِّاإلس لم ِّالعامِّ .قغابت ِّعنِّ
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دراستهِّكذلكِّح ي ةِّمهمةِّأارىِّقه ِّأنِّهناكِّمنِّالمؤراينِّقالكتابِّقالباحثينِّمنِّغيرِّاإلباييَّةِّ
منِّالِّيصنفِّاإلباييَّةِّمنِّاليوارجِّ .
فمصطلحِّاليوارجِّالذيِّظهرِّإثرِّاألحداثِّالسياسيَّةِّالتاريييةِّالت ِّققعتِّف ِّعهدِّاليليفةِّالرابعِّ
عل ِّبنِّأب ِّطالبِّأصبحِّالبعضِّيطل هِّعلىِّالفريقِّالرافضِّلفكرةِّالتحكيمِّف ِّالصراعِّالمسلحِّالذيِّ
أشعلهِّمعاقيةِّبنِّأب ِّسفيانِّ-الذيِّكانِّف ِّذلكِّالوقتِّقالياِّعلىِّالشامِّ-يدِّاليليفةِّالشرع ِّالمنتيبِّ
عل ِّبنِّأب ِّطالبِّ.ققدِّتعددتمِّبوِّقتباينتمِّالمناهجِّقالتفسيراتِّالمطرقحةِّعلىِّالساحةِّاإلس لميَّةِّ
قديماِّقحديثاِّ-ف ِّتوصيفِّتلكِّاألحداثِّقالتنظيرِّلماِّدتجِّعنهاِّمنِّا لفاتمِّقتنوعتِّالمصطلحاتِّ
الت ِّأطل تِّعلى ِّميتلفِّالفرقاءِّ .قف ِّالواقعِّأن ِّالكتاب ِّقالباحثين ِّقالمؤراينِّالمسلمين ِّمن ِّغيرِّ
المذهبِّاإلباي ِّالذينِّينظرقنِّإلىِّالمذهبِّاإلباي ِّتحتِّيوءِّتلكِّاألحداثِّالِّيحملونِّدظرةِّ
قاحدة ِّجامدة ِّتجاه ِّهذا ِّالمذهبِّ .قف ِّهذا ِّالسياقم ِّي وت ِّعل ِّأكبر ِّييائ ِّقهو ِّمن ِّالمؤلفينِّ
المعاصرين«ِّ:قالذينِّكتبواِّعنِّاإلباييَّةِّمنِّغيرِّاإلباييَّةِّايطربواِّف ِّتحديدِّع لقتهمِّباليوارجمِّ
فأغلبهمِّينسبِّاإلباييَّةِّإلىِّاليوارجمِّقمنهمِّمنِّقاتِّهمِّأعدتِّاليوارجِّقبعضهمِّحاقتِّأنِّينصفهمِّ
 لًّمِّف اتِّأقربِّالفرقِّإلىِّأهوِّالسِّنَّةمِّقمنهمِّمنِّقصفهمِّبالت وىِّقرغمِّذلكِّفإنِّأكثرهمِّقدِّادساقِّ
قلي ِّ
معِّقدماءِّالمؤراينِّقالكتابِّف ِّدسبةِّاإلباييَّةِّإلىِّاليوارجِّققليوِّج ًّّداِّالذينِّصرحواِّبأنِّاإلباييَّةِّ
ليسواِّمنِّاليوارج»(ِّ .)17
قإذاِّرفضِّاإلباييونِّجورِّبن ِّأميةمِّفإدهمِّرفضواِّف ِّالم امِّاألقتِّالجورِّف ِّصراعِّاإلباييَّةِّ
أدفسهم ِّمع ِّاصومهم ِّالسياسيينم ِّقرفضوا ِّالجور ِّف ِّع لقتهم ِّمع ِّسائر ِّالمسلمين ِّالذين ِّال ِّيتف ونِّ
معهمِّف ِّتوجههمِّالدين ِّقالفكريِّقالسياس ِّ .ي وتِّالويس «ِّ:قيؤكدِّكثيرِّمنِّالمؤراينِّقالباحثينِّ
علىِّأنِّسمةِّاالعتداتِّه ِّالسمةِّالوايحةِّف ِّع ائدِّاإلباييَّة ِّفهم ِّ(يحرمونِّدماءِّالمسلمينِّقسب ِّ
ذراريهمِّقغنيمةِّأموالهم) ِّبوِّإنِّمنِّاصومهمِّمنِّذكرِّذلكِّعنهمِّفهذاِّالبغدادي ِّي وتِّ:إِّدَّهمِّاعتبرقاِّ
الَّ ِّمعسكرِّالسلطانِّفإِّدَّه ِّدارِّبغ )ِّ .أ َّما ِّاإلسفرايين ِّفيذكر(ِّ :أدَّهم ِّأجازقاِّ
دقرِّميالفيهمِّدقرِّتوحيدِّإ ِّ
مناكحتهممِّقموارثتهممِّقغنيمةِّأموالهمِّمنِّالس لحِّقالكراعِّعندِّالحربمِّقحرمواِّقتلهمِّقسبيهمِّف ِّ
ييائ م عل أكبر :معجم مصادر اإلباييَّةم طهرانم ص.10

الَِّّبعدِّدصبِّال تاتِّقإقامةِّالحجة)»(ِّ .)18
السرِّغيلةِّإ ِّ
قبذلكِّيتضحِّأنِّالفارقِّبينِّاإلباييَّةِّقفرقِّاليوارجمِّقمنهمِّاألزارقةمِّليسِّ(دسبيا)مِّكماِّيدع ِّ
أقزيِّراب مِّقإِّدَّما ِّجوهريِّقف ِّصميمِّالمبادئِّقاألسسمِّقليسِّف ِّالسلوكِّقحسبمِّااصَّة ِّفيماِّ
الَِّّف ِّحاتِّالدفاعِّ
يتعلَّقِّبمويوعِّال تاتِّقالتكفيرِّ.فاإلباييونِّالِّيؤمنونِّبمحاربةِّالمسلمينِّققتالهمِّإ ِّ
عن ِّالنفس ِّأق ِّرد ِّالظلم ِّف طم ِّقت ف ِّالحرب ِّبادتهاء ِّالمعركةِّ .قيؤمن ِّاإلباييَّة ِّأن ِّقتات ِّالمسلمينِّ
قاستح لتِّدمائهمِّقأموالهمِّمعصيةِّهللِّقميالفةِّألقامرهِِّّ-سبحادهِّقتعالىِّ-قبُ ْع ٌدِّعنِّهديِّدبيهِّمح َّمدِّ
ِّصلىِّهللاِّعليهِّقآلهِّقسلمِّ .-قهذهِّد طةِّا لفِّجوهريةِّتميزِّاإلباييَّةِّالذينِّلمِّيعرفِّعنهمِّطوتِّتارييهم ِّأدَّهم ِّشنوا ِّحرقبا ِّعلى ِّالمسالمين ِّمن ِّالمنتمين ِّإلى ِّالفرق ِّاإلس لميَّة ِّاألارى ِّأق ِّقامواِّ
باالعتداءِّعليهمِّلمجردِّأدَّهمِّييالفودهمِّف ِّالمذهبِّ.فعندماِّقامتِّاإلمامةِّاإلبايِّيَّةِّف ِّ ُعمانِّف ِّال رنِّ
الثاد ِّالهجريِّكانِّمنِّأهمِّماِّيبايعِّعليهِّالرعِّيَّةُِّاإلما َمِّأنِّالِّيتهمواِّبالشركِّمنِّاالفهمِّمنِّالمسلمينِّ
قالِّيستحلواِّأموالهمِّقأقالدهمِّ.فف ِّالبيعةِّالت ِّع دهاِّالعُماديونِّلإلمامِّالوارثِّبنِّكعبِّعامِّ179هـِّ
قردِّبندِّينصِّعلىِّأنِّ«الِّيسمواِّبالشركِّأهوِّال بلةِّماِّبينواِّالشهادتينِّ[ِّ]...قالِّيستحلواِّمنهمِّغنيمةِّ
ماتِّقالِّسب ِّعيات»(ِّ .)19
قف ِّالفكر ِّاإلباي ِّأن ِّهذا ِّالنهج ِّف ِّالتعايش ِّالسلم ِّالذي ِّتبناه ِّاإلباييون ِّف ِّالتعامو ِّمعِّ
المنتمينِّإلىِّالمذاهبِّاإلس لميَّةِّاألارىِّمبن ِّعلىِّال اعدةِّالت ِّصاغهاِّرسوتِّهللاِِّّ-صلىِّهللاِّعليهِّ
الَّ ِّبح هِّقحسابهِّعلىِّهللا»ِّ
الَّ ِّهللاِّف دِّعصمِّمن ِّدفسهِّقمالهِّإ ِّ
قآلهِّقسلمِّ -إذِّقات«ِّ :منِّقاتِّالِّإلهِّإ ِّ
(الحديث رقم  ،2786صحيح البخاري)ِّ .قف ِّاإلطارِّدفسهِّمنعِّاإلباييونِّإصدارِّالفتاقىِّالمكفرةِّ
للمسلمينِّالذينِّالِّيتف ونِّمعهمِّف ِّقجهاتِّالنظرِّقاألقواتِّالف هيَّةمِّقحرمواِّتضليلهمِّقاالدت اصِّمنِّ
قدرهممِّقابتعدقاِّف ِّاطابهمِّعنِّالسبابمِّقالتسفيهمِّقتل يفِّاألقواتمِّقاصطناعِّالمواقفِّ.ي وتِّالشيخِّ
دور ِّالدين ِّالسالم ِّمويحا ِّموقف ِّاإلباييين ِّمن ِّغيرهم ِّمن ِّالمسلمين«ِّ :قدؤدي ِّاألمادة ِّإلى ِّمنِّ
استأمنناِّعليهاِّمنِّقومناِّأقِّغيرهممِّقدوف ِّبعهودِّقومناِّمنِّأهوِّالذمةِّقغيرهممِّقدجيرِّمنِّاستجارداِّ
الويس م ياسين حسين :من تراث اإلباييَّة الع ائديم ص.27
السالم م عبدِّهللاِّبن حميد :تحفة األعيان بسيرة عُمانم ص.77

منِّقومنا ِّقغيرهمِّقيأمنِّعندداِّمنهمِّالكافِّعنِّال تاتِّالمعتزتِّبنفسهِّمنِّغيرِّأنِّدشكِّف ِّي للتهِّ
ألن ِّهللاِّلمِّيأمرِّبهِّف ِّكتابهمِّقلمِّ
[ِّ ]...قالِّدرىِّالفتكِّب ومنا ِّقالِّقتلهمِّف ِّالسرِّقإنِّكادواِّي لال؛ِّ َِّّ
يفعلهِّأحدِّمنِّالمسلمينِّم َّمنِّكانِّبم َّكةِّبأحدِّمنِّالمشركينمِّفكيفِّدفعلهِّدحنِّبأهوِّال بلةِّ[ِّ]...قدرىِّ
أنِّمناكحةِّقومناِّقموارثتهمِّالِّتحرمِّعليناِّماِّدامواِّيست بلونِّقبلتناِّ[ِّ]...قالِّدرىِّأنِّد ذفِّأحداِّم َّمنِّ
يست بوِّقبلتناِّبماِّلمِّدعلمِّأدَّهِّفعلهِّا لفاِّلليوارجِّالذينِّيستحلونِّقذفِّمنِّيعلمونِّأدَّهِّبريءِّمنِّالزداِّ
منِّقومهمِّقهمِّبذلكِّمضلون ِّ[ِّ ]...قالِّدرىِّاستعراضِّقومنا ِّبالسيفِّماِّدامواِّيست بلونِّال بلةمِّقالِّ
درىِّقتوِّالصغيرِّمنِّأهوِّقبلتناِّقالِّغيرهم»(ِّ .)20
قهذهِّالمبادئِّالجوهريةِّالت ِّتبناهاِّاإلباييِّونِّقطب وهاِّعلىِّأرضِّالواقعِّه ِّالت ِّجعلتِّ ُعمانِّ
ملت ى ِّالمسلمين ِّمن ِّسائر ِّالمذاهب ِّاإلس لميَّةم ِّيعيشون ِّفيها ِّبس لم ِّقيتعايشون ِّفيها ِّبوئامم ِّقم َِّّكنتِّ
العُماديـين ِّمن ِّدشر ِّاإلس لم ِّقحضارته ِّف ِّالمناطق ِّالمطلة ِّعلى ِّالمحيط ِّالهندي ِّف ِّشرق ِّإفري ياِّ
قالهند ِّقالصينمِّبوِّإنِّالرقحِّالسمحةِّالت ِّقرثهاِّالعُماديون ِّمنِّهديِّرسوتِّاأل َّمة ِّطب وهاِّمعِّغيرِّ
ينِّقَدِّ
المسلمينمِّف ِّ ُعمانِّقاارجهامِّفعاملوهمِّقفقِّمنهجِّهللاِّ-سبحادهِّقتعالىِّ-ال ائوِّ﴿الَِّإِ ْك َراهَِّفِ ِّالدِّ ِ
تَّ َبيَّنَ ِّالر ْش ُد ِّ ِمنَ ْ
ِّال َغ ِّ﴾ ِّ(سورة البقرة)256 :مِّقتعايشواِّمعهمِّتحتِّمظلةِّقولهِّتباركِّقتعالىَ ﴿ِّ:قإِنِّ
ىِّهللا ِّإِدَّهُِّهُ َو ِّال َّس ِميع ْ
َجنَح ْ
ُِّال َع ِلي ُِّم﴾ ِّ(سورة األنفالِّ .)61 :ققدِّجذبتِّهذهِّ
اِّقتَ َو َِّّكوْ ِّ َعلَ َّ ِ
ُوا ِّلِلس َّْل ِم ِّفَاجْ نَحْ ِّلَ َه َ
اليصات ِّاهتمام ِّالمسلمين ِّقغير ِّالمسلمين ِّمن ِّالرحالة ِّقالزائرينِّ .فالرحالة ِّالبريطاد ِّ(قليامِّ
بلجريف– ِِّّ )William Gifford Palgaveالذي ِّزار ِّ ُعمان ِّف ِّ1863م ِّكتب«ِّ :التسامحم ِّقإلىِّ
درجة ِّال ِّتصو ِّإليها ِّحتَّى ِّأقرقبام ِّموجود ِّهنا ِّلجميع ِّاألعراقم ِّقاألديانم ِّقالعادات؛ ِّفاليهودِّ
قالمسيحيونمِّقالمح َّمديونمِّقالهندقس ِّجميعهمِّيمكنهمِّأنِّيعبدقاِّالربِّبأساليبهمِّالمتعددةمِّقيلبسونِّ
ماِّييتارقنمِّقيتزقجونِّقيتوارثونِّب لِّموادعمِّقيدفنونِّموتاهمِّأقِّيحرقودهمِّكماِّيحلواِّلهمِّ.ف لِّأحدِّ
يسأتمِّقالِّأحدِّيضايقِّأحدمِّقالِّأحدِّيعيقِّاآلارين»(ِّ .)21
قعلى ِّكوِّ ِّحات ِّف د ِّحسمت ِّمنظمة ِّالتعاقن ِّاإلس لم ِّقمجامع ِّالف ه ِّمويوع ِّادتماء ِّالمذاهبِّ
المرجع دفسهم ص.56-55
( Palgrave, (1871ص.267

اإلس لميَّة ِّالمعاصرةمِّبماِّفيهاِّالمذهبِّاإلباي مِّإلىِّاإلس لمِّبماِّالِّيدعِّمسوغاِّألحدِّأنِّيزعمِّأنِّ
هذاِّالمذهبِّأقِّذاكِّالِّينتم ِّإلىِّاإلس لمِّأقِّأنِّأتباعهِّمارقةِّأقِّاوارج ِّأقِّكفارِّ .ف دِّجاءِّف ِّدصِّ
َّادرِّعنِّالمؤتمر ِّاإلس لم ِّال َّدقْ ل ِّالَّذيِّ ُع دِّف ِّالعاصم ِة ِّاألردديَّةِّع َِّّمان ِّف ِّ(ِّ29ِّ -27
البيانِّالص
ِ
جمادى ِّاألقلى ِّ1426هـِّ 6ِّ -4ِّ /تموز ِّ(يوليو) ِّ2005م) ِّتحت ِّعنوان«ِّ :ح ي ةُ
ِّاإلس لم ِّقدقرُه ِّف ِّ
ِ
المجتمعِّالمعاصر»«ِّ:إِّدَّناِِّّ-دحنِّالموقعينِّأدداهِّ-دعربُ ِّعنِّتواف ِناِّعلىِّماِّير ُدِّتاليًّامِّقإقرارُداِّبهِّ-1ِّ:
إن ِّك َّو ِّ َمن ِّيتَّبع ِّأح َد ِّالمذاهب ِّاألربع ِِّة ِّمن ِّأهو ِّالسنَّة ِّقالجماعة ِّ(الحنف ِّم ِّقالمالك ِّم ِّقال َّشافع ِّمِّ
َِّّ
يم ِّفهوِّ
ِّقالمذهب ِّالظاهر َِّّ
ِّقالمذهب ِّاإلباي َّ م
يم
ِّقالمذهب ِّال َّزيد َِّّ
يم
قالمذهب ِّالجعفر َِّّ
قالحنبل ِّّ) ِّ
َ
َ
َ
َ
مسل ٌممِّقالِّيجو ُز ِّتكفيرُهِّ .قيحر ُم ِّد ُمهِّقعريُهِّقمالهِّ .قأيضًّامِّققف ًّاِّلماِّجا َء ِّف ِّفتوىِّفضيل ِة ِّشيخِّ
بِّالع يدةِّاألشعريَّةمِّق َِّمنِّيمارسُ ِّالتَّصوفَ ِّالح ي ِّ.قكذلكِّالِّيجوزِّ
األزهرمِّالِّيجو ُزِّتكفي ُرِّأصحا ِ
ُ
هللِِّّ-
ِّالفكرِّالسَّلف ِّالصَّحيحمِّكماِّالِّيجـو ُزِّتكفي ُرِّأيِّفئ ٍة
ب
ِّأارىِّمـنِّالمسلمينِّتؤمنِّبا ِ
تكفي ُرِّأصحا ِ
ِ
قأركانِّاإليمانمِّقتحتر ُمِّأركانَ ِّاإلس لممِّقالِّتنك ُِّرِّمعلو ًّماِّمنِّالدينِّ
سبحادهِّقتعالىِّ-قبرسولِهِّﷺِّ
ِ
بالضرقرة»(ِّ .)22
هل المذهب اإلبايي مذهب منغلق ،كما يدعي أوزي رابي؟
أن ِّالمذهب ِّاإلباي ِّمذهب ِّمنغلق ِّعلى ِّذاتهم ِّققد ِّتفاعلت ِّ«الطبيعة ِّاالدغ لقيةِّ
ي َِّّدع ِّراب ِّ َِّّ
للمذهب ِّاإلباي »(ِّ )23مع ِّ«المجتمع ِّالمنغلق ِّف ِّالمنط ة ِّال َّدااليَّة»()24م ِّلتعزيز ِّظهور ِّاإلمامةِّ
اإلباييَّة ِّقاستمرارهاِّف ِّ ُعمانِّ .لمِّي دمِّراب ِّماِّيبرهنِّبهِّعلىِّأطرقحتهِّبأنِّالمذهبِّاإلباي ِّ
منغلقِّسوىِّزعمهِّأنِّاإلباييينِّف ِّالمغربِّالعرب ِّقبعدِّس وطِّالدقلةِّاإلباييَّةِّف ِّتيهرتِّبشرقِّ
الجزائر ِّعلى ِّأيدي ِّالفاطميين ِّف ِّعام ِّ909هـ ِّااتارقا ِّالعيش ِّف ِّأماكن ِّمنعزلة ِّبوادي ِّميزابِّ
بالجزائرمِّقجزيرةِّجربةِّبتودسمِّقجبوِّدفوسةِّبليبيامِّقأنِّظرقفاِّمماثلةِّللعزلةِّقاالدغ لقِّقدِّقفرتهاِّ
ُعمان ِّللمذهبِّاإلباي ِّ«الذيِّتجذرِّف ِّالوجودِّالعُماد ِّلماِّيزيدِّعلىِّألفِّعامِّقذلكِّمنذِّأنِّقبلتِّ
مؤسسة آت البيت الملكية للفكر اإلس لم .
( Rabi, (2008ص.169
(Rabi, (2008م ص.170

ُعمانِّعبءِّاإلس لمِّاإلباي »(ِّ .)25
قف ِّقاقع ِّاألمر؛ ِّأن ِّتتبع ِّالنشأة ِّالتارييية ِّللمذهب ِّاإلباي م ِّققواعدهم ِّقمؤلفات ِّالعلماءِّ
اإلباييَّةم ِّتظهر ِّصورة ِّمباينة ِّلم ولة ِّاالدغ لق ِّالت ِّيدعيها ِّراب ِّ .فالمذهب ِّاإلباي ِّتأسس ِّف ِّ
يوءِّادفتاحِّعلم ِّعلىِّرموزِّاأل َّمة ِّف ِّعهدِّالصحابة ِّتمثوِّف ِّع لقة ِّعلميةِّقويةِّبينِّالمؤسسِّ
الرقح ِّللمذهب ِّاإلباي ِّاإلمام ِّجابرِّبن ِّزيدم ِّقكبار ِّالصحابةم ِّقالتابعين ِّف ِّالحجازم ِّقالعراقمِّ
منهمِّ:عبدِّهللاِّبنِّعباسِّابنِّعمِِّّالرسوتِّمح َّمدِّ-صلىِّهللاِّعليهِّقآلهِّقسلمِّ-الذيِّاتيذِّالمدينةِّالمن َّورةِّ
مركزا ِّلنشاطه ِّالعلم ِّ .قكان ِّل ادة ِّالمذهب ِّف ِّطور ِّتكوينه ِّالفكري ِّقالسياس ِّع لقات ِّاتصاتِّ
قتواصوِّمعِّقادةِّالدقلةِّاألموية ِّقمعِّقادةِّالتياراتِّالدينِّيَّة ِّقالفكريةِّقالسياسيَّة ِّاألارىِّ .فكانِّاإلمامِّ
جابرِّبنِّزيدِّتربطهِّع لقاتِّعلميةِّبشيصياتِّعلميةِّمنِّغيرِّأتباعِّالمذهبِّمنهمِّالحسنِّالبصريمِّ
قد وِّأقواتِّاإلمامِّجابرِّالعلميةِّقرقايتهِّللحديثِّالنبويِّعددِّمنِّالعلماءِّمنِّاارجِّالمذهبِّاإلباي ِّ
منهمِّكيسانِّالسيتياد مِّقعمرقِّبنِّدينارمِّقمالكِّبنِّدينار(ِّ .)26قكانِّلعبدِّهللاِّبنِّإباض ِّ(ت86ِّ:هـِّ/
705م) ِّمراس لت ِّمع ِّاليليفة ِّاألموي ِّعبدِّالملكِّبن ِّمرقان ِّحوت ِّالمويوعات ِّالسياسيَّة ِّقالدينيَّةِّ
قالفكريةِّالساانةِّف ِّذلكِّالعصرِّ.قكانِّلعبدِّهللاِّبنِّإباضِّمراس لتِّقمناقشاتِّمعِّالزعيمِّالسياس ِّ
قالدين ِّدافعِّبنِّاألزرقِّ.قالثابتِّأنِّالعلماءِّاإلباييينِّمنفتحونِّعلىِّأقواتِّعلماءِّالمذاهبِّاإلس لميَّةِّ
األارىم ِّقي ّدرقن ِّجهودهم ِّالعلميةم ِّبو ِّقيعملون ِّبها ِّعندما ِّتتوافق ِّمع ِّمنهجهم ِّالعلم ِّ .قف ِّهذاِّ
الَِّّاإلس لمِّ .فمنِّث َِّّم ِّتج ُدداِّد ب ُو ِّالح َّ
ق ِّم َّمنِّ
قليس ِّلناِّمذهبٌ ِّإ ِّ
السياقِّي وتِّالشيخِّدور ِّالدينِّالسالم َ «ِّ:
ُ
جاتِّبالحقِِّّ.فالكبيرُِّ
ِّالباطوِّعلىِّمنِّجاءِّبهِّقإنِّكانِّحبيبًّاِّ.
جا َءِّبهِّقإنِّكانِّبغيضًّامِّقدرد
قدعرفِّالر َ
َ
ُ
مييزِّ
ٍِّ
ِّلناِّابن
عندداِّ َمنِّقاف َهمِّقالصَّغيرُِّ َمنِّاالفَهِّ.قلمِّيشر ْع
ِّإباضِّمذهبًّامِّقإِّدَّماِّدسبُناِّإليهِّلضرقر ِةِّالتَّ ِ
قِّإلىِّطريقمِّأ َّماِّالد ُ
ينِّفهوِّعندداِّلمِّيتغيَّرْ مِّقالحم ُدِّهلل»(ِّ .)27
حينِّذهبِّكوِّفري ٍ
ًاِّمنغل اِّمتجمداِّ
قف ِّهذاِّالسياقِّي وتِّالمستشرقِّالفردس ِّبييرِّكوبرل «ِّ:اإلباييَّةِّليستِّعَال َم ًِّّ
قمتجلمداِّ .فعبرِّتارييهاِّالحافوِّبالت لباتمِّسواءِّف ِّالمغرب ِّأقِّف ِّ ُعمانمِّقرغمِّمرقرهاِّبعصورِّ
(Rabi, (2008م ص.170
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مظلمةمِّلمِّتعشِّبمعزتِّعنِّالتياراتِّالفكريةِّال ريبةِّقبمنأىِّعنِّتأثيرهاِّ[ِّ]...سمحِّب اءِّالبابِّمفتوحاِّ
باستمرارِّأمامِّاالجتهادِّبتحصينِّالمذهبِّاألصوِّيدِّالفتنمِّقحداِّكذلكِّإلىِّالبحثِّعنِّسبوِّجديدةِّ
قأتاحِّاستعارةِّمصطلحاتِّمنِّالفرقِّاألارىِّمعِّتطويعهاِّليدمتهِّ -قإنِّكانِّبعضِّمنهاِّأداوِّف ِّ
فترةِّمتأارةِّ.ف ِّكوِِّّالعصورِّتبينِّأجوبةِّعلماءِّالفرقةِّعلىِّأسئلةِّطرحهاِّاألتباعِّدشاطاِّفكرياِّكثيفاِّ
سواء ِّف ِّمرحلة ِّالظهور ِّأق ِّف ِّمرحلة ِّالكتمانم ِّف د ِّاستمر ِّتبادت ِّاآلراء ِّف ِّالدار ِّاإلباييَّة ِّب لِّ
اد طاعِّ .قلمِّيكنِّاإلباييَّة ِّالذينِّذهبواِّإلىِّالسودان ِّقاألددلس ِّقص لية ِّقحتىِّالصين ِّدقنِّالسنًّّةِّف ِّ
طلبِّالعلمِّالذيِّالِّيعرفِّحدقدا»(ِّ .)28
ِّ
الجدلية حول انغالق عُمان وعزلتها:
ي وت ِّأقزي ِّراب ِّ«ل د ِّقفرت ِّ ُعمان ِّالظرقف ِّالمناسبة ِّدااليا ِّقاارجيا ِّلظهور ِّاإلمامةِّ
اإلباييَّة[ِّ ]...ف د ِّاعتمدت ِّاإلمامة ِّاإلباييَّة ِّف ِّ ُعمان ِّعلى ِّالمجتمع ِّالمنغلق ِّف ِّالمنط ةِّ
ال َّدااليَّة»(ِّ .)29لم ِّي دم ِّأقزي ِّراب ِّتفصي ل ِّألطرقحته ِّعن ِّطبيعة ِّ«االدغ لق» ِّقأسبابه ِّقالظرقفِّ
التاريييةِّالت ِّأدتِّإلىِّبرقزهِّ .
قاالدعاءِّبأنِّ ُعمانِّدقلةِّمنغل ةِّيتكررِّف ِّأطرقحاتِّبعضِّالكتابِّقالباحثينِّالغربيينِّقالعربِّ-
منهم ِّعلى ِّسبيو ِّالمثاتِّ :الرحالة ِّالبريطاد ِّقليام ِّبالجريف ِّالذي ِّزار ِّ ُعمان ِّف ِّ1863مم ِّقيابطِّ
البحريةِّالملكيةِّالبريطاديةِّفيلكس ِّتكاريِّهيج ِّالذيِّزارِّ ُعمان ِّف ِّ1887مم ِّقجون ِّقلكنسون ِّققدِّ
سايره ِّراب ِّف ِّذلك ِّالطرحِّ .قيعوت ِّحملة ِّهذه ِّالفكرة ِّعلى ِّموقع ِّ ُعمان ِّالجغراف ِّقطبيعتهاِّ
الجيولوجيةِّقالويعِّالسياس ِّقبوِّعامِّ1970مِّ .فموقعِّ ُعمان ِّف ِّأقصىِّجزءِّمنِّشماتِّشرقِّشبهِّ
الجزيرةِّالعربيَّةمِّقققوعهاِّعلىِّالمحيطِّالهندي ِّالشاسعِّالذيِّيحدهاِّمنِّالشرقِّقالشماتمِّقسلسلةِّ
جباتِّالحجرِّالت ِّتش هاِّف ِّالوسطمِّقرماتِّالربعِّاليال ِّالت ِّتحاذيهاِّمنِّالغربِّتييوِّلبعضِّال ُِّكتَّابِّ
أنِّ ُعمان ِّأشبهِّماِّتكونِّبجزيرةِّمن طعةِّعنِّب يةِّشبهِّالجزيرةِّالعربيَّةمِّقأهلهاِّمعزقلونِّعنِّالعالمِّ
كوبرل م بيير :مداو إلى دراسة اإلباييَّة قع يدتهام ص.391
( Rabi, (2008ص.170

بسببِّقعورةِّجبالهاِّقامتدادِّصحاريهاِّقطوتِّشواطئهاِّ .
قف ِّقاقعِّاألمرِّأنِّجغرافيةِّ ُعمانِّقجيولوجيتهاِّالمع دةِّقدِّتفاعلتاِّإيجاباِّقسلباِّعلىِّمرِّالعصورِّ
ف ِّتكوينِّحضارةِّالمجتمعِّالعُماد ِّقصياغةِّتاريخِّ ُعمانمِّقلكنِّ -كماِّي وتِّقددتِّفلبس ِّ«الجغرافياِّ
ت ولبِّالتاريخِّقالِّتهيمنِّعليه»(ِّ.)30فلوالِّققوعِّ ُعمانِّعلىِّالمحيطِّالهنديمِّقهبوبِّرياحهِّالموسميةِّ
على ِّشواطئهام ِّلما ِّعرف ِّالعُماديون ِّاإلبحار ِّبسفنهم ِّالشراعية ِّحتَّى ِّالصين ِّقالهند ِّقشرق ِّإفري ياِّ
قأمريكاِّالشماليَّة ِّقأقرقباِّ .لذا؛ِّفإنِّالمتتبعِّللتاريخِّيجدِّأنِّالعُماديـين ِّقدِّاستفادقاِّمنِّموقعِّب لدهمِّ
الجغراف ِّقطبيعتها ِّالجيولوجية ِّف ِّادمة ِّمصالحهم ِّالوطنية ِّقإسهاماتهم ِّالحضاريةم ِّقلم ِّيسمحواِّ
لتلكِّالعواموِّأنِّتحولهمِّإلىِّسجناءِّالطبيعةِّال اسيةِّكماِّيحاقتِّالبعضِّأنِّيصورهمِّ.قف ِّهذاِّالصددِّ
ي وتِّمح َّمد ِّصابرِّعرب«ِّ:لمِّيكنِّموقعِّ ُعمان ِّمجردِّم ومِّجغراف ِّفحسبمِّقإِّدَّما ِّهوِّرأسِّماتِّ
طبيع م ِّقمورد ِّأصيو ِّمن ِّموارد ِّالثرقة ِّال وميةم ِّقكان ِّدائما ِّبمثابة ِّشبكة ِّمتصلة ِّإقليميا ِّقعالمياِّ.
قعموما ِّف د ِّأكسب ِّهذا ِّالموقع ِّاالستراتيج ِّأهمية ِّعظيمة ِّلعُمان؛ ِّادعكست ِّإيجابا ِّعلى ِّدقرهاِّ
التاريي ِّقالحضاري»(ِّ .)31
كماِّأنِّالساحو ِّقالدااوِّمكم لنِّلبعضهماِّالبعضِّف ِّحياةِّالعُماد ِّقع لقتهِّبأريهِّعلىِّكافةِّ
الصعدِّاالجتماعيَّةِّقالسياسيَّةِّقالتجاريَّةِّقالث افيةِّ.فمؤسسوِّالدقلةِّاليعربيةِّقأئمتهاِّادطل واِّمنِّالدااوِّ
قليسِّمنِّالساحومِّقلمِّيمنعهمِّذلكِّمنِّأيِّيجعلواِّ ُعمان ِّقاحدةِّمنِّأقوىِّالدقتِّالبحريةِّف ِّال رنِّ
الحادي ِّعشر ِّالهجري/السادس ِّعشر ِّالمي لديم ِّقصاحبة ِّاألسطوت ِّالبحري ِّال وي ِّالذي ِّتتبعِّ
المستعمر ِّالبرتغال ِّقدمر ِّبؤره ِّالعسكرية ِّف ِّالساحو ِّالغرب ِّللهند ِّقف ِّشرق ِّإفري يا ِّقاليليجِّ
العرب ِّ .قيظهر ِّالتكامو ِّقالترابط ِّبين ِّالدااو ِّقالساحو ِّكذلك ِّف ِّشيص ِّاإلمام ِّأحمدِّبن ِّسعيد ِِّّ-
مؤسس ِّالدقلة ِّالبوسعيدية ِّف ِّال رن ِّالثاد ِّعشر ِّالهجري/النصف ِّاألقت ِّمن ِّال رن ِّالثامن ِّعشرِّ
المي لديِّ.ف دِّدشأِّاإلمامِّأحمدِّبنِّسعيد ِّقترعرعِّف ِّأدمِّالواقعةِّف ِّقسطِّ ُعمانمِّقأصبحِّقالياِّعلىِّ
صحارِّالواقعةِّعلىِّالبحرمِّقبعدهاِّعندماِّأصبحِّحاكماِّلعُمانِّكادتِّعاصمتهِّبجهةِّالساحوِّ.قالكثيرِّ
) Phillips, (1967ص.1
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منِّالعُماديـينِّالذينِّهاجرقاِّإلىِّشرقِّإفري يامِّقسجلواِّإسهاماِّبارزاِّف ِّالدقرِّالحضاريِّالعُماد ِّف ِّ
ذلك ِّالجزء ِّمن ِّالعالم ِّلم ِّيكودوا ِّمن ِّسكان ِّالساحوم ِّبو ِّادطل وا ِّمن ِّمدن ِّققرى ِّالدااو ِّكعبريِّ
قالرستاق ِّقإبراء ِّقسمائو ِّقالجبو ِّاألاضرِّ .قمن ِّحيث ِّالتركيبة ِّالسكادية ِّقتوزيعها ِّبين ِّالساحوِّ
قالدااومِّفإنِّمعظمِّال بائوِّالعُماديَّة ِّالت ِّتسكنِّبالدااوِّلهاِّامتدادِّإلىِّالساحوِّ .فيتوزعِّأفرادِّال بيلةِّ
الواحدةِّف ِّالمناطقِّالساحليةِّقال َّدااليَّةمِّقيحتفونِّبع لقاتِّاجتماعيَّةِّقمرجعيةِّقبليةِّتحفظِّلهمِّالوحدةِّ
االجتماعيَّةِّقالث افيةِّ .
قعندما ِّتأسست ِّاإلمامة ِّف ِّ ُعمان ِّ(ف ِّال رن ِّالثاد ِّالهجري/الثامن ِّالمي لدي) ِّاهتم ِّالعُماديونِّ
بالع لقات ِّالت ِّتربطهم ِّبالعالم ِّاليارج ِّال ِّسيما ِّعن ِّطريق ِّالتجارة ِّالبحريةِّ .ف د ِّأدشأ ِّالعُماديونِّ
أسطوالِّبحرياِّاستعملوهِّف ِّتأمينِّاطوطِّالم لحةِّف ِّالمحيطِّالهندي ِّقاليليجِّالعرب ِّبال ضاءِّعلىِّ
بوارجِّال راصنةِّالذينِّهددقاِّاإلبحارِّفيهِّ .قأقامواِّع لقاتِّتجاريَّة ِّمعِّشرقِّإفري يا ِّقالهند ِّقالصينِّ.
ققصو ِّالنفوذ ِّالسياس ِّالعُماد ِّف ِّهذه ِّالح بة ِّإلى ِّجزيرة ِّس طرى ِّالواقعة ِّف ِّالساحو ِّالشرق ِّ
إلفري يا ِّالت ِّتعود ِّتبعيتها ِّلعُمان ِّإلى ِّزمن ِّاإلمام ِّالجلندىِّبن ِّمسعود ِّف ِّال رن ِّالثاد ِّالهجريِّ
(منتصفِّال رنِّالثامنِّالمي لدي)مِّقأعادقاِّتبعيتهاِّلعُمانِّمرةِّأارىِّف ِّزمنِّاإلمامِّالصلتِّبنِّمالكِّ
(كانِّإماماِّعلىِّ ُعمانِّمنِِّّ272-237هـ)ِّالذيِّقجهِّإليهاِّأسطوالِّبحرياِّإثرِّالهجومِّالمسلحِّالذيِّقامِّ
بهِّالنصارى ِّعلىِّسكادهاِّالمسلمينِّقذلكِّف ِّحدقدِّعامِِّّ 851ق875مِّ .قع دِّالعُماديون ِّاالتفاقياتِّ
التجاريَّةِّمعِّدظرائهمِّف ِّالبصرةِّقسيرافِّقيبوتِّ(السند)ِّقعدنمِّإذِّاولهمِّذلكِّإلقامةِّمراكزِّتجاريَّةِّ
جار ِّتلك ِّالمناطق ِّممارسة ِّالتجارة ِّف ِّصحار ِّالت ِّ
لهم ِّف ِّتلك ِّالمناطقِّ .قأيضا ِّأتاح ِّالعُماديون ِّلت َِّّ
أصبحتِّمركزاِّتجارياِّعالمياِّللمسلمينِّقغيرِّالمسلمين(ِّ .)32قاهتمِّالف هاءِّالعُماديون ِّف ِّذلكِّالوقتِّ
بالتشريعاتِّالت ِّت ننِّالتجارةِّاليارجيَّةِّمعِّاألقطارِّاإلس لميَّةِّقغيرِّاإلس لميَّةِّ .
الَّ ِّعندماِّ
لم ِّين و ِّالعُماديون ِّعاصمة ِّدقلتهم ِّمن ِّصحار ِّالواقعة ِّعلى ِّبحر ِّ ُعمان ِّإلى ِّالدااو ِّإ ِّ
تعريتِّالعاصمةِّإلىِّالتهديدِّالمباشرِّمنِّقبوِّال وىِّاليارجيَّة ِّالممثلةِّف ِّالسطلةِّاألمويةِّف ِّعهدِّ
اليليفةِّاألمويِّعبدِّالملكِّبنِّمرقانِّ(ِّ86-66هـ705-685ِّ/م)مِّقبعدِّذلكِّالسلطةِّالعباسيةِّف ِّعهدِّ
)Wilkinson, (1981

أب ِّجعفر ِّالمنصور ِّالت ِّما ِّادفكت ِّجيوشهم ِّتغزق ِّ ُعمان ِّقتهدد ِّاست  للها ِّقسيادتهاِّ .ف د ِّقجهِّ
الحجاجِّبنِّيوسفِّقال ِّعبدِّالملكِّبنِّمرقان ِّعلىِّالعراق ِّإلىِّ ُعمانمِّالت ِّأعطاهاِّالرسوتِّمح َّمدِّ
ﷺِّحقِّاالست  لتِّالذات مِّالغزقاتِّالمتتاليةِّالت ِّهدفتِّإلىِّإاضاعِّ ُعمانِّلهيمنةِّالدقلةِّاألمويةِّ.
قعندماِّأسسِّالعُماديون ِّاإلمامةِّاألقلىِّف ِّعهدِّالدقلةِّالعباسيةِّتمكنواِّمنِّإاراجِّال واتِّالعباسيةِّ
الغازية ِّمن ِّب لدهمم ِّققررقا ِّد و ِّالعاصمة ِّمن ِّصحار ِّإلى ِّدزقى ِّباعتبار ِّأدَّها ِّأكثر ِّتحصينا ِّبفعوِّ
موقعها ِّالجغراف ِّالمحم ِّبسلسلة ِّالحجر ِّالغرب ِّقبصحراء ِّالظاهرة ِّالت ِّتعوق ِّحركة ِّالجيوشِّ
الغازيةِّ .قفع لِّدجحتِّهذهِّاالستراتيجيةِّف ِّعهدِّاإلمامِّالوارثِّبنِّكعب ِّف ِّمواجهةِّجيشِّاليليفةِّ
العباس ِّهارقنِّالرشيدِّالذيِّأرسوِّف ِّ192هـ807ِّ/مِّستةِّآالفِّم اتوِّب يادةِّابنِّعمهِّعيسىِّبنِّ
جعفرِّبن ِّأب ِّالمنصور ِّلغزق ِّ ُعمان ِّقإاضاعها ِّلهيمنة ِّهارقن ِّالرشيدِّ .فإثر ِّقصوت ِّمعلوماتِّ
استيباراتية ِّإلى ِّاإلمام ِّف ِّدزقى ِّمن ِّأحد ِّرجاله ِّف ِّالعراقم ِّقهو ِّداقدِّبن ِّيزيدِّبن ِّحاتم ِّالمهلب ِّ
الطائ م ِّبتحرك ِّجيش ِّهارقن ِّالرشيد ِّلغزق ِّ ُعمانم ِّأقعز ِّاإلمام ِّالوارث ِّلواليه ِّعلى ِّصحارِّ
م ارشِّبن ِّمح َّمد ِّبالتحرك ِّبال وات ِّالعُماديَّة ِّالمرابطة ِّف ِّصحار ِّلم لقاة ِّالغزاة ِّف ِّحتاِّ .قف ِّتلكِّ
األثناءِّتحركِّاإلمامِّبجيشهِّمنِّدزقىِّإلىِّصحارِّلمساددةِّالوال ِّقلحمايةِّالمدينةِّمنِّأيِّت دمِّمحتموِّ
للغزاةِّإلىِّمنط ةِّالباطنةِّ.قفع لِّتمكنِّالعُماديونِّمنِّدحرِّجيشِّهارقنِّالرشيدِّقأسرقاِّقائدهِّابنِّعمِّ
اليليفة ِّقأقدعوه ِّالسجن ِّف ِّقلعة ِّصحار ِّحتَّى ِّمات ِّفيها(ِّ .)33قعليه ِّفإن ِّاالدت ات ِّإلى ِّالموقعِّ
االستراتيج ِّالحصينِّلعاصمةِّالدقلةِّاإلباييَّةِّف ِّدااوِّ ُعمانِّالِّيعن ِّبأيِّحاتِّمنِّاألحواتِّطلبِّ
العزلةِّأقِّاالدعزاتِّعنِّالعالمِّكماِّيدع ِّراب ِّ .
ِّ
العوامل الخارجية والداخلية التي أدت إلى انغالق عُمان بدءا من نهاية القرن التاسع عشر:
قف ِّالح ي ةِّأنِّادفتاحِّ ُعمان ِّعلىِّالعالمِّاليارج ِّبدأِّيشهدِّادتكاساِّمنذِّدهايةِّال رنِّالتاسعِّعشرِّ
قبداية ِّال رن ِّالعشرينم ِّبلغ ِّذرقته ِّقبيو ِّالتحوت ِّالسياس ِّالذي ِّقاده ِّالسلطان ِّقابوسِّبن ِّسعيد ِّف ِّ
اإلزكويم سرحانِّبن سعيد :كشف الغمة الجامع ألابار األ َّمة.

ِّ.1970قكادتِّتلكِّالعزلةِّالت ِّعاشتهاِّ ُعمانِّقذلكِّاالد طاعِّعنِّالعالمِّاليارج ِّقيعاِّاستثنائياِّف ِّ
تاريخِّ ُعمان ِّالمعاصرِّفريته ِّعوامو ِّداالية ِّقاارجية ِّقليس ِّدتاج ِّدزعةِّالعُماديـين ِّإلىِّاالدطواءِّ
قالعزلةِّ .قيأت ِّمن ِّيمن ِّالعوامو ِّالت ِّأدت ِّإلى ِّعزلة ِّ ُعمان ِّقشعبها ِّتداو ِّال وى ِّاالستعماريَّةِّ
الغربيةِّف ِّالشأنِّالعُماد مِّقالع وباتِّالت ِّفريهاِّالس لطينِّعلىِّسكانِّالمناطقِّال َّدااليَّةِّالمناصرةِّ
لإلمامةمِّقفشوِّكوِّمنِّالسلطنةِّقاإلمامةِّعلىِّحدِّسواءِّف ِّإدشاءِّحكوماتِّقفقِّالمعاييرِّالمعاصرةمِّ
قه ِّمويوعاتِّيتعينِّمناقشتهاِّمناقشةِّأكثرِّتفصي لِّف ِّالسياقِّاآلت ِّ .
ِّ
تدخل القوى االستعمارية الغربية في الشأن ال ُعماني وأثره في عزلة عُمان عن العالم الخارجي:
بالرغمِّمنِّأنِّراب ِّقدِّتطرقِّف ِّدراستهِّإلىِّتداوِّال وىِّاالستعماريَّة ِّالغربيةمِّتحديداِّالتَّداوِّ
البريطاد مِّف ِّالشأنِّالعُماد مِّمنِّا لتِّشنِّالحم لتِّالعسكريةِّيدِّالعُماديـينمِّقتوقيعِّالمعاهداتِّ
الَِّّإِّدَّهِّلمِّيربطِّ
الت ِّكبلتِّالس لطينِّب يودهاِّالمجحفةِّف ِّإقامةِّالع لقاتِّالدقليةِّقتسييرِّشؤقنِّالبلدمِّإ ِّ
أثرِّذلكِّالتَّداو ِّعلىِّفصوِّالدااوِّعنِّالمناطقِّالساحليةمِّااصَّة ِّمس طمِّقتكريسِّعزلةِّالدااوِّبوِّ
ق ُعمان ِّقاطبةِّعنِّالعالمِّاليارج ِّ .ي وتِّراب ِّعنِّطبيعةِّالنفوذِّالبريطاد ِّقمدىِّتدالهِّف ِّالشأنِّ
العُماد مِّ«ل دِّكانِّاعتمادِّالسلطانِّالمتزايدِّعلىِّبريطادياِّجلياِّف ِّاتفاقيةِِّّ1891الت ِّألزمتِّالسلطانِّ
قمنِّييلفهِّبأنِّالِّيتيلَّىمِّأقِّيبيعمِّأقِّيرهنمِّأقِّيتنازتمِّأقِّحتَّىِّيؤجِّرِّأراي ِّمس طِّق ُعمانمِّأقِّأيًّّاِّ
الَِّّللحكومةِّالبريطاديَّةِّ.فهذهِّاالتفاقيةِّالت ِّحدتِّعملياِّمنِّقدرةِّاست  لليةِّمس طِّف ِّإدارةِّ
منِّتوابعهماِّإ ِّ
شؤقن ِّع لقاتها ِّاليارجيَّةم ِّقكادت ِّلها ِّتبعات ِّعلى ِّاالقتصاد ِّقالتجارة ِّيمنت ِّلبريطاديا ِّامتيازاتِّ
إيافيةِّعلىِّتلكِّالت ِّمنحتِّلهاِّف ِّاالتفاقياتِّالساب ة»(ِّ.)34قفيماِّيتعلَّقِّبالتَّداوِّالبريطاد ِّعسكرياِّ
ف ِّالشأنِّالعُماد ِّي وتِّراب ِّ«علىِّكوِّحاتم ِّف ِّكوِّ ِّمرة ِّكانِّهناكِّاطرِّيهددِّالسلطانمِّتتداوِّ
بريطادياِّفتسكتِّالتمردِّ.فعلىِّسبيوِّالمثاتِّساعدِّاإلدجليزِّالسلطانِّف ِّعامِِّّ1829ف ِّإامادِّتمردِّبن ِّ
بو ِّعل ِّف ِّجع لنم ِّقهو ِّأحد ِّالمواقف ِّالت ِّي وت ِّعنها ِّأي ِّت ِّقلسون ِّإِّدَّه ِّبدقن ِّالعون ِّالفوريِّ

(Rabi, (2008م ص.178

لحكومةِّبومب ِّفإنِّحكمِّالسلطانِّيمكنِّأنِّيكونِّقدِّقصوِّإلىِّدهايتهِّالمحتومة»(ِّ .)35
قف ِّقاقعِّاألمرِّأنِّالتَّداوِّالبريطاد ِّف ِّالشأنِّالعُماد ِّكانِّهدفهِّالهيمنةِّاالستعماريَّةمِّقتحطيمِّ
م ومات ِّ ُعمان ِّالحضاريةم ِّقمكادتها ِّالدقلية ِّالمرموقة ِّحينئذم ِّقهو ِّمسؤقت ِّمسؤقلية ِّمباشرة ِّع َّماِّ
أصابِّ ُعمانِّمنِّدكسةِّحضاريةِّا لتِّال ردينِّالتاسعِّعشرِّقالعشرينِّ.فبريطادياِّكب يةِّالدقلةِّالغربيةِّ
االستعماريَّةِّ -البرتغاتم ِّقهولندام ِّقإسباديام ِّقفردسام ِّقرقسيام ِّقألماديام ِّقإيطالياِّ -أتت ِّإلى ِّال َّشرقِّ
ادسسْ ِّ
متنافسةِّفيماِّبينهاِّللفوزِّبثرقاتِّالعالممِّقالسَّيطرةِّعلىِّطرقِّالتجارةِّالعالميَّةِّ .ف دِّكتب ِّ(فَ َر ِ
نِّ Mr. Frances Warden(ِّ -أحدِّأعضاءِّمجلسِّبُومبَايْ ِّمشيرًّاِّإلىِّالموقفِّالبريطاد ِّمنِّ
َقار ِد ِّْ
 لًّ«ِّ:ربَّماِّتعودِّهيمنةِّعربِّمس طِّعلىِّمياهِّاليليج ِّالفارس ِّابتدا ًّء ِّمنِّعامِّ1694-95م؛ِّ
ُعمانمِّقائ ِّ
قذلك ِّعندما ِّأصبحوا ِّق َّوةًّ ِّياربةًّ ِّأثارت ِّاإلدذار ِّبيطر ِّسيطرتها ِّعلى ِّاليليج ِّالفارس ِّ .أصبحتِّ
الم لحةِّف ِّاليليجِّصعبةًّ ِّف ِّالعامِّالتَّال ِّبسببِّتصاعدِّق َّوتهممِّقهوِّماِّجعوِّممثلنا ِّف ِّ(جمبرقنِّ-
 لًّ«ِّ :سيثبتون ِّأدَّهم ِّب ل ٌء ِّعظي ٌم ِّعلى ِّالهند ِّكما ِّكان ِّالجزائريون ِّعلىِّ
(ِّ Gombroonيتنبَّأ ِّقائ ِّ
أقرقبا»(ِّ .)36قي وتِّبيترسون ِّحوتِّالوجودِّالبريطاد ِّف ِّ ُعمان ِّا لتِّال رقنِّالث لثةِّالماييةِّ«إنِّ
الوجودِّالبريطاد ِّف ِّ ُعمانمِّقف ِّاليليجِّالعرب ِّقب يةِّأجزاءِّالجزيرةِّالعربيَّةمِّداتجِّمنِّبرقزِّعددِّ
من ِّاألهدافم ِّقاالحتياجات ِّالمرتبطة ِّبشدة ِّباالعتناء ِّبالدفاع ِّعن ِّالهند ِّف طِّ .قبناء ِّعليهم ِّفإنِّ
اإلجراءاتِّالبريطاديةِّف ِّال رنِّالثامنِّعشرِّصممتِّإلبعادِّالدقتِّاألقرقبيةِّاألارىِّمنِّالمحيطِّ
الهنديمِّقهذهِّاألهدافِّتيتلفِّعنِّأهدافِّال رنِّالتاسعِّعشرِّالت ِّتمثلتِّف ِّتأمينِّاطوطِّاالتصاتِّ
بالهندمِّكماِّتيتلفِّعنِّأهدافِّال رنِّالعشرينِّالت ِّتمثلتِّف ِّإدشاءِّطوقِّمنِّالحمايةِّحوتِّشبهِّال ارةِّ
[الهندية]»(ِّ .)37
قفع ل ِّعمو ِّاإلدجليز ِّكو ِّما ِّبوسعهم ِّلل ضاءم ِّليس ِّف ط ِّعلى ِّال وة ِّالبحرية ِّالعُماديَّة ِّالضاربةِّ
قالصاعدةم ِّقإِّدَّما ِّعلى ِّاأل َّمة ِّالعُماديَّة ِّالفاعلة ِّقالمؤثرة ِّعبر ِّالتَّداو ِّالمباشر ِّف ِّالشأن ِّالعُماد مِّ
قتطويقِّالس لطينِّالعُماديـين ِّبالمعاهداتمِّقاالتفاقياتِّالت ِّكبلتِّحريتهمِّف ِّاتياذِّال رارِّقتسييرِّ
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شؤقنِّدقلتهمِّقإقامةِّالع لقاتِّمعِّشعوبِّقدقتِّالعالممِّقإغراقهمِّبالديونِّالت ِّأث لتِّكاهلهمِّقأفرغتِّ
ازينةِّالدقلةمِّقالعموِّالدؤقبِّعلىِّتفكيكِّاإلمبراطوريةِّالعُماديَّةمِّقفرضِّالحصارِّاالقتصاديِّالذيِّ
أدىِّإلىِّإدهاكِّالشعبِّقتجويعهِّ.ققدِّبدأِّذلكِّالتَّداوِّمنذِّأنِّبدأتِّبريطادياِّتراقبِّالع لقةِّالجيدةِّالت ِّ
ِّقارْ ن«ِّ:ل دِّكادتِّ
تربطِّاإلمامِّأحمدِّبنِّسعيد ِّبفردسامِّاليصمِّالت ليديِّللبريطاديينِّ .ي وتِّفَ َراد ِسسْ َ
سياستناِّف ِّتلكِّالم َّدةِّ[1797ِّ-1783م]ِّموجَّهةًّ
ت)ِّف ِّفارسِّ
ِّدشط ِّدحوِّإبطاتِّمكائد ِّ(بُودابَرْ ِّْ
ِّبشكو ٍ
ٍ
قاليليج ِّمن ِّأجو ِّال ضاء ِّعلى ِّتطلعه ِّدحو ِّالهندم ِّقحامت ِّالشكوك ِّحوت َّ
ِّأن ِّحكومة ِّمس ط ِّميَّالةًِّّ
للتَّحالفِّمعِّفردسامِّقليسِّمعِّبريطاديامِّفالع لقةِّالتجاريَّةِّالَّت ِّي ومِّبهاِّاإلمامِّمعِّ( ُموري ْشوس)ِّتجعلهِّ
ِّمباشرِّمعِّفردسا»(ِّ .)38
صات
ف ِّحالةِّات ٍ
ٍ
قأتيحت ِّالفرصة ِّلإلدجليز ِّلتح يق ِّأهدافهم ِّف ِّفرض ِّهيمنتهم ِّاالستعماريَّة ِّعلى ِّ ُعمان ِّققطعِّ
ع لقةِّمس طِّمعِّفردساِّمنِّا لتِّالمعاهدةًِّّالت ِّققعهاِّمهديِّعل ِّاانِّ-ممثِّوِّشركةِّالهندِّالشرقيَّةِّف ِّ
بوشهرِّ-معِّالسَّيدِّسلطانِّبنِّأحمدِّف ِّجُمادىِّاألقلىِّ1213هـِّ12ِّ/أكتوبرِّ1798م(ِّ.)39قتوالتِّمثوِّ
هذهِّالمعاهداتِّالت ِّفريتهاِّبريطادياِّعلىِّالس لطينِّالعُماديـينمِّقيأت ِّعلىِّرأسهاِّماِّيعرفِّبالتعهدِّ
المادعِّالذيِّفريتهِّعلىِّالسلطانِّفيصوِّبن ِّترك ِّف ِّ1308هـ1891/مم ِّقجاء ِّمنِّيمن ِّدصهِّ:
«يتعهَّدِّالسَّيدِّفيصوِّبنِّترك ِّبنِّسعيدِّسلطانِّمس طِّق ُعمانمِّقيلزمِّدفسهمِّققرثتهمِّقمنِّييلفهِّبأنِّ
الَِّّ
الِّيتيلَّىمِّأقِّيبيعمِّأقِّيرهنمِّأقِّيتنازتمِّأقِّحتَّىِّيؤجرِّأراي ِّمس طِّق ُعمانمِّأقِّأيًّّاِّمنِّتوابعهماِّإ ِّ
للحكومةِّالبريطاديَّة»(ِّ .)40
قعندماِّحاقتِّالس لطينِّف ِّمس ط ِّميالفةِّبنودِّتلكِّالتعهداتمِّقإقامةِّع لقاتِّصداقةِّمعِّالدقتِّ
األارىِّهددتهمِّبريطاديا ِّب وةِّالس لحِّللتراجعِّعنِّتلكِّالمحاقالتِّ .فعندماِّسمحِّالسلطانِّفيصوِّف ِّ
ِّ1898لفردساِّبإدشاءِّمستودعِّللفحمِّف ِّمنط ةِّالجصةِّال ريبةِّمنِّمس طِّأرسلتِّبريطادياِّإلىِّمس طِّ
ْتِّ Redbreast(ِّ -قأرغمِّالكولوديوِّ ِمي ِّْدِّ -الم يمِّ
دبريس ِّْ
السَّفينتينِّالحربيَّتين ِّ(إك ِلب ِّْ
ْسِّ Eclipse(ِّ -ق( ِر ِ
إكلبس)مِّقأابرهِّبأدَّهِّإنِّلمِّ
ِّْ
البريطاد ِّف ِّاليليج ِّحينذاكِّ -السلطانَ ِّعلىِّالصعودِّعلىِّمتنِّالسّفينة ِّ(
( Warden, (1985ص.172
(.Lorimer, (1986
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يتراجعِّعنِّإعطاءِّفردسا ِّمستودعِّالفحم؛ِّفإِّدَّهِّسيرىِّبأم ِّعينيهِّتدميرِّمدينتهِّققصرهِّبمدافعِّالسَّفينةِّ
 لًّ ِّ«أُبعدت ِّكو ِّالسفن ِّالتجاريَّة ِّعن ِّاط ِّالنَّارم ِّقاتيذت ِّاإلجراءات ِّالياصَّة ِّبتحذيرِّ
(إكلبس)ِّ .قفع ِّ
س َّكانِّالمدينةمِّقممثل ِّال نصليَّاتِّاألجنبيَّةِّفيها»مِّقف ِّاليومِّالتَّال مِّت لِّالسلطانِّف ِّمؤتمرِّحضرهِّ
قج لسْ مِّقتض َّمنِّسحبهِّل لمتيازِّالَّذيِّمنحهِّ
كوِّقجهاءِّمس طِّال رارِّالَّذيِّتَسلَّمِّدص
َّهِّمنِّاألدميراتْ ِّ ُد َ
َ
لفردسامِّقتجديدهِّلع لقةِّالصَّداقةِّببريطاديا(ِّ .)41
تِّمست بليَّ ٍةِّالِّتتوافقِّمعِّسياسةِّبريطادياِّف ِّ ُعمانمِّ ُقجهتِّ
قلمنعِّالسلطانِّمنِّاتياذِّأيِّإجراءا ٍ
َِّّقرارمِّسواءِّأكانِّذلكِّ
إليهِّاألقامرِّبأنِّيرجعِّإلىِّالم يمِّالسياس ِّالبريطاد ِّف ِّمس طِّقبوِّأنِّيتَّيذِّأي
ٍ
علىِّالصَّعيدِّال َّداال مِّأمِّعلىِّصعيدِّالع لقاتِّاليارجيَّةِّ.ققجّهتِّاألقامرِّدفسهاِّإلىِّاليفتيهِّمنِّبعدهِّ
السلطان ِّتيمورِّ -عام ِّ1331هـ1913ِّ /م-م ِّقالسلطان ِّسعيد ِّ-عام ِّ1351هـ1932ِّ /مِّ -اللَّذين ِّطُلبِّ
منهماِّأنِّيوقعاِّعلىِّتعه ٍدِّبالرجوعِّإلىِّالم يمِّالبريطاد ِّف ِّاتياذِّال رارات(ِّ .)42
قعمدتِّبريطادياِّإلىِّت طيعِّبنيةِّاإلمبراطوريةِّالعُماديَّةِّالت ِّكادتِّتمتدمِّف ِّال رنِّالثامنِّعشرمِّ
منِّاليليجِّالعرب ِّإلىِّمضيقِّموزمبيقِّف ِّشرقِّإفري ياِّ.قجاءِّف ِّطليعةِّجهودِّبريطادياِّف ِّت سيمِّ
جِّ Canning(ِّ -ف ِّرمضانِّ
اإلمبراطورية ِّالعُماديَّة ِّقتفتيتها ِّبال رار ِّالذي ِّأصدره ِّ(اللور ْد ِّكادنِ ِّْ
1277هـِّ 2ِّ /إبريو ِّ1861م ِّقي ض ِّبفصو ِّزدجبار ِّعن ِّمس طم ِّقاست  للها ِّالتَّامِّ ِّعنهاِّ .قف ِّالشقِّ
األسيوي ِّمنِّاإلمبراطوريةِّالعُماديَّة ِّتوج ِّتداو ِّبريطاديا ِّالمباشرِّف ِّشؤقن ِّمنط ةِّاليليج ِّالعرب ّ ِّ
بتوقيعِّماِّسم ِّبـ«المعاهدةِّالعا َّمةِّمعِّقبائوِّاليليجِّالعربيَّة»ِّف ِّ1236هـ1820ِّ/ممِّالَِّّت ِّققَّعهاِّشيوخِّ
ال بائوِّال اطنةِّف ِّالمنط ةِّالواقعةِّشماتِّغربِّ ُعمان ِّفيماِّيعرفِّتاريييًّّاِّباسم ِّ(جلفار) ِّأق ِّ(ساحوِّ
ُعمان)(ِّ.)43ققدِّأعطتِّهذهِّالمعاهدةِّالصَّ لحيَّةِّلبريطادياِّأنِّتصبحِّالسلطةِّالتَّشريعيَّةِّقالتَّنفيذِّيَّةِّالعُلياِّ
ف ِّالمنط ةمِّقحقِّمراقبةِّالسفنِّالتجاريَّةِّف ِّمنط ةِّاليليجمِّقالتَّداوِّف ِّالشؤقنِّال َّدااليَّةِّلل بائوِّمنِّ
أجوِّحو ِّالي لفاتِّالنَّاشئةِّبينهامِّقه َّمشتِّع لقةِّمس ط ِّالتَّاريييَّةِّبهذهِّالمنط ةِّ .قعمدتِّبريطاديا ِِّّ-
كذلكِّ -إلى ِّالتَّداو ِّالعسكري ِّيد ِّالشعب ِّالعُماد ِّف ِّحراكه ِّيد ِّسياستها ِّاالستعماريَّةِّ .فف ِّ
المرجع دفسهم ص.559
(.Peterson, (1978
(.Lorimer, (1986

1236هـ1821/مِّقامتِّبريطاديا ِّبشنِّحملةِّعسكريةِّعلىِّمنط ةِّجع لن ِّبالجزءِّالشرق ِّمنِّ ُعمانِّ
أطل تِّعليهاِّ«الحملةِّالتأديبية»(ِّ.)44قف ِّرمضانِّ1282هـِّ/فبرايرِّ1866مِّقامِّاألسطوتِّالبريطاد ِّ
ب يادةِّالسفينة ِّ(هايِّف ليرِّ )High Flyerِّ -بمهاجمةِّمدينةِّصورِّالت ِّكادتِّحينئذِّقاحدةِّمنِّأهمِّ
الموادئ ِّالعُماديَّة ِّفدمر ِّالسفن ِّالشراعية ِّالموجودة ِّف ِّالميناء ِّقأحرق ِّكو ِّاألاشاب ِّالمستعملة ِّف ِّ
صناعةِّالسفنمِّقدمرِِّّ -أيضاِّ -كوِّق لعِّالمدينةمِّققتوِّعدداِّكبيراِّمنِّسكادها(ِّ .)45قف ِّ1287هـِّ/
1871م ِّتدالت ِّبريطاديا ِّعسكريا ِّلل ضاء ِّعلى ِّالحكومة ِّالت ِّادتيبها ِّالشعب ِّالعُماد ِّب يادة ِّاإلمامِّ
عزانِّبنِّقيسِّالبوسعيديِّ.ققبوِّذلكِّفريتِّبريطادياِّعلىِّهذهِّالحكومةِّالمنتيبةِّحصاراِّاقتصادياِّ
«حيث ِّأغل ت ِّالموادئ ِّالهندية ِّقاإلفري ية ِّأمام ِّالتجار ِّالعُماديـينم ِّم َّما ِّأدى ِّإلى ِّركود ِّاقتصادي ِّف ِّ
ُعمانِّدامِّأكثرِّمنِّسنتينِّاألمرِّالذيِّأرغمِّالتجارِّالعُماديِّـينِّقالتجارِّالباديانِّعلىِّمغادرةِّ ُعمان»(ِّ.)46
ققامتِّالسفنِّالحربيةِّالبريطاديةِّف ِّ1914مِّبضربِّكوِّمعاقوِّاإلمامةِّعلىِّطوتِّساحوِّالباطنةمِّ
قفريت ِّحصارا ِّاقتصاديا ِّعليهام ِّفرفعت ِّمس ط ِّبنا ًّء ِّعلى ِّأقامر ِّالم يم ِّاإلدجليزي ِّالرسوم ِّعلىِّ
المنتجات ِّالزراعيَّة ِّالواردة ِّمن ِّال َّدااو ِّمن ِِّّ %5إلى ِِّّ %25على ِّالتمورم ِّقِّ %50على ِّالر َّمانمِّ
قمنعت ِّارقج ِّاألموات ِّمن ِّالب لدِّ .لم ِّتؤثر ِّهذه ِّاإلجراءات ِّعلى ِّمناطق ِّاإلمامة ِّفحسبم ِّبو ِّع َّمِّ
تأثيرهاِّالب لدِّكلهامِّفزادِّالتَّضيممِّقد صتِّاألمواتِّقبلغِّالعجزِّالتجاريِِّّ 300,000جني ٍه ِّإسترلين ٍّ ِّ
ت ريبًّامِّقأغلقِّتجَّارِّمس طِّالهنودِّمتاجرهمِّقغادرقاِّالب لد(ِّ .)47
إيافةِّإلىِّماِّسبقمِّاتيذتِّبريطاديا ِّمنِّتجارةِّالس لحِّقالرقيقِّذريعةِّإليعافِّقدراتِّ ُعمانِّ
التجاريَّةمِّقيربِّأسطولهاِّالبحريِّالذيِّكانِّيجوبِّمنط ةِّغربِّالمحيطِّالهندي ِّققصلتِّسفنهِّ
التجاريَّةِّإلىِّأقرقباِّقأمريكاِّالشماليَّةمِّفحملتِّبريطادياِّالس لطينِّالعُماديـينِّف ِّمس طِّقزدجبارِّعلىِّ
التوقيعِّعلىِّمعاهداتِّقاتفاقياتِّلمِّت تصرِّعلىِّمنعهممِّقمنعِّرعاياهمِّمنِّاالتجارِّبالس لحِّقالرقيقِّ
قحسبم ِّبو ِّاولت ِّالسفن ِّالبحرية ِّالبريطادية ِّتوقيف ِّالسفن ِّالعُماديَّة ِّف ِّالمياه ِّالدقليةم ِّقاإلقليميةِّ
المرجع دفسه.
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العُماديَّةمِّقتفتيشهامِّقمصادرةِّماِّتحملهِّمنِّبضائعمِّقحرقِّالسفنمِّقت ديمِّم لكهاِّقالمسؤقلينِّعليهاِّ
إلىِّالمحاكمِّاإلمبرياليةِّالبريطاديةِّالت ِّأدشأتهاِّاصيصاِّلهذاِّالشأنِّف ِّالمستعمراتِّالبريطاديةِّف ِّ
المحيطِّالهنديِّ.قكادتِّدتيجةِّاالتفاقياتِّقالمعاهداتِّالت ِّفريتهاِّبريطادياِّعلىِّالس لطينِّال ُِّعماديـينِّ
لمكافحة ِّتجارة ِّالس لح ِّقالرقيق ِّ«تدمير ِّالغالبية ِّالعظمى ِّمن ِّالسفن ِّالعُماديَّة ِّالعاملة ِّف ِّالتجارةِّ
المشرقعةِّبينِّشرقِّإفري يةِّق ُعمان؛ِّبحجةِّأنِّأغلبِّبحارةِّهذهِّالسفنِّمنِّالرقيقمِّقلهذاِّلمِّتجرؤِّ
منِّب ِّمنِّالسفنِّالعُماديَّةِّعلىِّاإلبحار؛ِّاوفاِّمنِّقرصنةِّاألسطوتِّالبريطاد مِّاألمرِّالذيِّأدىِّإلىِّ
قطعِّالص لتِّالتجاريَّةِّال ائمةِّبينِّشرقِّأفري يةِّق ُعمانمِّبوِّقاليليجِّالعرب ِّبشكوِّعام»(ِّ.)48أدىِِّّ-
كذلكِّ -الحصار ِّالبحري ِّالذي ِّفريته ِّبريطاديا ِّعلى ِّالسفن ِّالعُماديَّة ِّإلى ِّتحوت ِّملكية ِّمعظم ِّالسفنِّ
العُماديَّةِّالعاملةِّف ِّالتجارةِّإلىِّالجاليةِّالهنديةمِّقأعطتِّبريطادياِّاألقلويةِّلرعاياهاِّمنِّالتجارِّالهنودِّ
ف ِّممارسةِّعملياتِّالشحنِّالبحريِّققك لءِّللشركاتِّاألقربيةِّم َّماِّأيعفِّمكادةِّالتجارِّالعُماديـينِّ
ف ِّمس طمِّ«قبسببِّذلكِّايطرِّعددِّكبيرِّمنِّالعائ لتِّالتجاريَّة ِّالعُماديَّة ِّاالدت اتِّإلىِّدااوِّ ُعمانِّ
حاِّكبي ًِّّراِّف ِّ
للعموِّف ِّمزارعهممِّتاركينِّماِّب ِّمنِّاألدشطةِّالتجاريَّةِّللجاليةِّالهنديةمِّقيُعدِّذلكِّدجا ًِّّ
دشرِّالهيمنةِّالبريطاديةِّعلىِّاالقتصادِّالعُماد »(ِّ .)49
لم ِّت تصر ِّآثار ِّالممارسات ِّالبريطادية ِّعلى ِّالمواطن ِّالعُماد ِّقحسبم ِّقإِّدَّما ِّامتد ِّتأثيرها ِّإلىِّ
الس لطين ِّأدفسهم ِّالذين ِّأصبحوا ِّيعادون ِّمن ِّفراغ ِّازائن ِّالدقلة ِّمن ِّاألموات؛ ِّم َّما ِّايطرهم ِّإلىِّ
االقتراضِّمنِّالحكومةِّالبريطادية؛ِّم َّما ِّأث وِّكاهلهمِّبالديونِّالربويةِّالت ِّأصبحتِّتتضاعفِّقهمِّ
غير ِّقادرين ِّعلى ِّتسديدهاِّ .فف ِّدهاية ِّسبتمبر ِِّّ 1897بلغت ِّالديون ِّالواجبة ِّعلى ِّالسلطان ِّفيصوِّ
للحكومة ِّالبريطادية ِِّّ 90,000رقبية ِّمنها ِِّّ 34,000رقبية ِّالمتب

ِّمن ِّتعويضات ِّسنة ِّ1895مِّ

قِّ 36,000ربيةِّالمتب ِّمنِّديونِّعامِّ1897م ِّقِّ 20,000رقبيةِّاألقساطِّالواجبِّعليهِّسدادهاِّمنِّ
ذلكِّالدينِّ .قف ِّعامِِّّ 1902حصوِّالسلطان ِّعلىِّقرضِّآار ِّمنِّاإلدارة ِّالبريطاديةِّف ِّالهند ِّبلغِّ
ِّ1,61,956رقبيةِّلشراءِّسفينةِّحيثِّلمِّيكنِّلديهِّأيِّسفينةِّصالحةِّلإلبحارمِّقتمِّاالتفاقِّعلىِّأنِّيتمِّ
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تسديد ِّتلك ِّالديون ِّباألقساط ِّمن ِّالمعودة ِّالت ِّتدفعها ِّله ِّالحكومة ِّالبريطادية ِّكتعويض ِّعن ِّادفصاتِّ
زدجبار ِّعنِّ ُعمانِّ .قف ِّعامِِّّ 1903منحتهِّبريطاد ِّقرياِّآارِّبـلغِِّّ 20,000رقبيةِّلتنفيذِّبعضِّ
العمليات ِّالعسكرية ِّف ِّالرستاقم ِّقف ِِّّ 1904طلب ِّمنهم ِّقريا ِّآار ِّبلغ ِِّّ 30,000رقبية ِّلسدادِّ
تكاليفِّزقاجِّابنهِّتيمورمِّقف ِِّّ 1905طلبِّقرياِّآارِّبلغِِّّ 20,000رقبيةِّلتمويوِّذهابِّبعضِّ
أفراد ِّأسرته ِّإلى ِّالحجِّ .بلغت ِّديون ِّالسلطان ِّفيصو ِّللحكومة ِّالبريطادية ِّف ِّذلك ِّالعام ِِّّ100,000
رقبيةمِّقمثلهاِّللدائنينِّالمحليينِّمنِّالتجارِّالهنودِّم َّماِّايطرِّالحكومةِّالبريطاديةِّأنِّتلزمهِّأالِّيستدينِّ
من ِّأي ِّجهة ِّسواء ِّالحكومة ِّالبريطادية ِّالت ِّتوقفت ِّعن ِّمنحه ِّقرقض ِّلألغراض ِّالشيصيَّةمِّ
قاشترطت ِّعليه ِّتوظيف ِّابير ِّبريطاد ّ ِّإلدارة ِّشؤقن ِّالضرائبم ِّقأن ِّيكون ِّأي ِّقرض ِّمست بل ِّ
ت دمهِّلهِّبريطادياِّيصبِّف ِّإعادةِّهيكلةِّالديونِّالحالية(ِّ .)50
ادت لتِّالتركةِّالث يلةِّمنِّالديونِّقاإلراداتِّالضعيفةِّمنِّالسلطانِّفيصوِّعندِّقفاتهِّف ِِّّ1913إلىِّ
ِّمزرم ِّكتب ِّعنه ِّال نصو ِّقالممثو ِّالسياس ِّ
ابنه ِّتيمور ِّالذي ِّقصلت ِّالديون ِّف ِّعهده ِّإلى ِّمستوى
ٍ
البريطاد ِّف ِّمس ط ِّميرف ِّ(ِّ )G. P. Murphyف ِّت ريرِّبعثهِّإلىِّالهند ِّقائ ل«ِّ:قجدِّالسلطانِّأنِّ
ديودهِّقدِّبلغتِِّّ 6لكمِّقأصبحِّغيرِّقادرِّحتَّى ِّعلىِّتوفيرِّمتطلباتِّالغذاءِّاليوم ِّف ِّال صر»(ِّ.)51
قادت لتِّتلكِّالديونِّقالويعِّالمال ِّإلىِّالسلطانِّسعيدِّبنِّتيمورِّالذيِّحموِّعلىِّكاهلهِّتسديدِّالديونمِّ
قتحسينِّقارداتِّالدقلةِّعنِّطريقِّرفعِّالرسومِّالجمركيةمِّقافضِّاإلدفاقِّم َّما ِّحسنِّمنِّالويعِّ
المال ِّليزينةِّالدقلةِّالت ِّبلغتِِّّ225,000جنيهِّإسترلين ِّف ِّعامِِّّ .)52(1950
ِّ
اإلجراءات العقابية وأثرها في تكريس العزلة واالنغالق:
إيافة ِّإلى ِّالممارسات ِّالبريطادية ِّيد ِّالدقلة ِّالعُماديَّةم ِّقأثرها ِّف ِّعزلة ِّ ُعمان ِّعن ِّالعالممِّ
قإيعافِّقيعهاِّاالقتصاديِّقالسياس مِّألح تِّاإلجراءاتِّالع ابيةِّالت ِّفريهاِّالسلطانِّتيمورِّبنِّ
(.Lorimer, (1986
) Bailey, (1988ص.39
(.Peterson, (1978

فيصوِّقابنهِّسعيدِّبنِّتيمورِّعلىِّالمناطقِّال َّدااليَّةِّمنِّ ُعمانمِّبسببِّمشاركةِّسكانِّتلكِّالمناطقِّف ِّ
الثورةِّيدهممِّالضررِّالكبيرِّببنيةِّالمجتمعمِّقان تِّالويعِّاالقتصاديِّالهشِّقالمعتمدِّعلىِّالتجارةِّ
معِّالساحوِّ .ققدِّأشارِّراب ِّدفسهِّإلىِّالع وباتِّالت ِّفريهاِّالسلطانِّتيمورِّبنِّفيصو ِّعلىِّدقلةِّ
الَِّّأنِّراب ِّلمِّيتطرقِّإلىِّاألثرِّالذيِّعملتهِّتلكِّالع وباتِّف ِّعزلةِّ
اإلمامِّسالمِّبنِّراشدِّاليرقص مِّإ ِّ
الدااوِّعنِّب يةِّ ُعمانمِّفض لِّعنِّالعالمِّاليارج ِّ .ي وتِّراب ِّمتحدثاِّعنِّالع وباتِّالت ِّفريهاِّ
السلطان ِّتيمور«ِّ :قف ِِّّ 1920رد ِّالسلطان ِّبفرض ِّسلسلة ِّمن ِّالضرائب ِّالع ابية ِّعلى ِّالوارداتِّ
ال ادمة ِّمن ِّالدااو ِّف ِّإطار ِّإغ لق ِّعام ِّلتلك ِّالمناطق؛ ِّمنع ِّعلى ِّأثره ِّالسكان ِّمن ِّالوصوت ِّإلىِّ
المناطق ِّالساحلية»(ِّ .)53قعلى ِّالرغم ِّمن ِّأن ِّتلك ِّالضرائب ِّقد ِّافضت ِّإلى ِِّّ %5بناء ِّعلى ِّاتفاقيةِّ
السيب ِّالشهيرة ِّالت ِّققعها ِّف ِّعام ِّ1920م ِّديابة ِّعن ِّالسلطان ِّتيمور ِّال نصو ِّقالم يم ِّالسياس ِّ
البريطاد ِّف ِّمس ط ِّالميجرِّقدجيت ِّ(ِّ )Wingateمعِّممثل ِّاإلمامِّمح َّمدِّبنِّعبدِّهللا ِّاليليل مِّكماِّ
الَّ ِّأن ِّالممارسات ِّاألمنية ِّالت ِّ
سُمح ِّللعُماديين ِّبارتياد ِّالمناطق ِّالساحلية ِّبما ِّفيها ِّمس ط ِّقمطرحم ِّإ ِّ
الَّ ِّمعِّ
ان تِّالدااو ِّاستمرتِّإلى ِّما ِّبعد ِّس وطِّاإلمامة ِّف ِّعامِّ1955مم ِّقلم ِّترفع ِّبشكو ِّدهائ ِّإ ِّ
اعت لءِّعرشِّ ُعمانِّالسلطانِّقابوسِّبنِّسعيدِّف ِّعامِّ1970مِّ .
ِّ
غياب الحكومة العصرية ودوره في تكريس العزلة واالنغالق:
ققدِّاكتملتِّمحنةِّ ُعمان ِّف ِّاالدغ لقِّقاالدعزاتِّبفشوِّكوِّمنِّالسلطنةِّف ِّالساحو ِّقاإلمامةِّف ِّ
الدااوِّف ِّإدشاءِّحكوماتِّقفقِّالمعاييرِّالعصريةِّتيرجِّ ُعمانِّإلىِّمصافِّالدقتِّالمعاصرةِّ.فلمِّتكنِّ
الحكوماتِّالت ِّتشكلتِّف ِّمس طمِّقالِّتلكِّالت ِّف ِّدزقىِّمنِّالكفاءةِّبحيثِّتن وِّ ُعمانِّمنِّقيعهاِّ
الراكدِّحينئذِّإلىِّمصافِّالدقتِّالعصريةمِّفلمِّتكنِّحكومةِّالسلطانمِّقال ِّحكومةِّاإلمامِّمؤسساتِّ
دستوريةِّبالمعنىِّالمعاصرمِّإلىِّجادبِّافت ادِّكوِّمنهماِّإلىِّالرؤيةِّالوايحةِّلبناءِّالدقلةِّالحديثةِّذاتِّ
االقتصادِّال ويمِّقالشراكةِّالمجتمعيةمِّقالمسؤقليةِّف ِّاتياذِّال رارِّ.قف ِّحينِّيذكرِّراب ِّ«أنِّإمامةِّ
دنِّمنِّالبنيةِّالتحتيةِّالمدديةمِّفلمِّيكنِّبهاِّاطوطِّالطرقِّالسريعةِّ
ال بائوِّف ِّالدااوِّأدالتِّمستوىِّمت ٍ
( Rabi, (2008ص.178

قالشوارعِّالمعبدةمِّققسائوِّالن وِّالحديثةمِّقالمستشفياتمِّقاطوطِّالكهرباء»()54مِّلمِّيشرِّإلىِّأنِّذلكِّ
يصدقِّإلىِّحدِّكبيرِّعلىِّالمناطقِّاليايعةِّللس لطينمِّم َّماِّيجعوِّالمسؤقليةِّعلىِّعدمِّتطورِّ ُعمانِّ
ف ِّتلكِّالح بةِّمشتركةمِّقالِّيمكنِّتحميلهاِّفريقِّدقنِّاآلارِّ .لذاِّأ َّكد ِّالسلطانِّقابوسِّبنِّسعيدمِّف ِّ
أقتِّبيانِّأل اهِّعندِّتسلمهِّم اليدِّالحكمِّف ِّ ُعمانِّف ِِّّ23يوليوِّ1970ممِّأنِّيجعوِّالحكومةِّعصريةمِّ
قأن ِّيزيو ِّما ِّيرزح ِّتحت ِّقطأته ِّالشعب ِّالعُماد ِّمن ِّأقامر ِّغير ِّيرقرية«ِّ :إد ِّأعدكم ِّأقت ِّماِّ
أفريهِّعلىِّدفس ِّأنِّأبدأِّبأسرعِّماِّيمكنِّأنِّأجعوِّالحكومةِّعصريةمِّقأقتِّهدف ِّأنِّأزيوِّاألقامرِّ
غير ِّالضرقرية ِّالت ِّترزحون ِّتحت ِّقطأتها»ِّ .قف ِّاطابه ِّإلى ِّالشعب ِّالعُماد ِّف ِِّّ 9أغسطسِّ
1970مِّقاتِّالسلطان ِّقابوس«ِّ:إنِّاحتياجاتِّالبلدِّكثيرةمِّفالصحةِّقالتعليمِّقالمواص لتِّقالطرقمِّ
كلهاِّتحتاجِّإلىِّعنايةِّعاجلة»ِّ .
ِّ
الثنائية الثقافية والسياسية -مسقط وعُمان أو السلطنة واإلمامة:
يرىِّأقزيِّراب ِّأنِّ«التاريخِّالعُماد مِّبشكوِّأساسمِّيعكسِّثنائية ِّسياسيَّةِّقث افية»(ِّ .)55يتمثوِّ
الشقِّاألقتِّمنِّتلكِّالثنائيةِّفيماِّيسميهِّراب ِّ«دقلةِّالتجارةِّالبحرية»(ِّ )56الت ِّدشأتِّعلىِّالساحومِّ
ق«ترتسمِّإيحاءاتهاِّمنِّمجتمعِّالتجارةِّالبحريةِّالذيِّقرثهِّالشاطئِّالعُماد ِّعبرِّاألجياتمِّقليسِّمنِّ
أيِّمعاييرِّدينية»(ِّ.)57قأ َّماِّالشقِّاآلارِّمنِّتلكِّالثنائيةِّالسياسيَّةِّقالث افيةِّفيتمثوِّمنِّقجهةِّدظرهِّف ِّ
«دقلةِّاإلمامةِّالمتكئةِّعلىِّسلسلةِّمنِّاإلجراءاتِّقالمفاهيمِّالدينيَّة»()58مِّقبالتال ِّحسبماِّي ولهِّراب ِّ
فإنِّ«اإلمامةِّقمؤسساتهاِّبشكوِّأقِّبآارِّترجمةِّدينيةِّللت اليدِّال بليةمِّالمتسمةِّبال لمركزية»(ِّ .)59
قيرىِّراب ِّكذلكِّأنِّس لطينِّاألسرةِّالبوسعيدية ِّمنفصلونِّعنِّمجتمعِّالدااومِّقعنِّالمذهبِّ
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اإلباي ِّبرغمِّادتمائهمِّإليهماِّ«قلوِّاسمياِّعلىِّاألقو»(ِّ.)60ي وتِّراب ِّ«إنِّاإلمامةِّمؤسسةِّمتجذرةِّ
تعم تِّا لتِّألفِّسنةِّمنِّالحياةِّف ِّ ُعمانمِّمنذِّأنِّقبلتِّ ُعمانِّاإلس لمِّاإلباي ِّ.قعلىِّالعكسِّمنِّ
ذلكمِّفإنِّالسلطنةِّف ِّالساحو ِّه ِّدقلةِّدشأتِّدتيجةِّالضغوطاتِّالت ِّال تهاِّاألحداثِّف ِّمنتصفِّ
ال رنِّالثامنِّعشرمِّفه ِّترتسمِّإيحاءاتهاِّمنِّمجتمعِّالتجارةِّالبحريةِّالذيِّقرثهِّالشاطئِّالعُماد ِّعبرِّ
األجياتم ِّقليس ِّمن ِّأي ِّمعايير ِّدينيةم ِّعلى ِّالرغم ِّمن ِّأن ِّتلك ِّالسلطنة ِّتدار ِّمن ِّقبو ِّس للة ِّالعائلةِّ
البوسعيديةِّالذينِّكادواِّف ِّاألصوِّإباييونِّقمنِّسكانِّالدااو»(ِّ.)61قي وتِّراب ِّكذلكِّ«قلكنِّكادتِّ
هناكِّتركةِّمغايرةِّساهمتِّبشكوِّجوهريِّف ِّتطورِّ ُعمانِّ .إدهاِّالتركةِّالت ِّدشأتِّعلىِّالساحوِّ-
سلطنةِّمس طِّ -قليصتهاِّقصصِّالسندبادِّالم لحمِّقالمدقداتِّالت ِّالفهاِّالبحارةِّالمشهورقنِّمثوِّ
أحمدِّبنِّماجدِّ.فهذهِّالتركةِّتُعر ُ
فِّ ُعمانِّعلىِّأدَّهاِّدقلةِّالتجارةِّالبحريةِّالت ِّسافرِّتجارهاِّمنذِّال رنِّ
الثامنِّمنِّمنط ةِّإلىِّأارىِّف ِّمنط ةِّالرياحِّالموسميةمِّمنِّالصين ِّإلىِّموادئِّشرقِّإفري ياِّ .ف دِّ
غذتِّهذهِّالتجارةِّاألساسِّالذيِّأدشأتِّعليهِّمنذِّمنتصفِّال رنِّالثامنِّعشرِّ(ِّ)1749سلطنةِّمس طمِّ
ال وة ِّالبحرية ِّبمعايير ِّالمنط ةم ِّتحت ِّقيادة ِّملوك ِّمن ِّاألسرة ِّالبوسعيدية ِّ(أصولهم ِّإباييَّة)[ِّ]...
فالتاريخِّالعُماد مِّبشكوِّأساس مِّيعكسِّثنائيةِّسياسيَّةِّقث افية»(ِّ .)62
قمنِّقجهةِّدظرِّراب ِّفإنِّدشوءِّدقلةِّالساحومِّقتعميقِّاالدفصاتِّعنِّالدااوِّمرِّبث لثِّمراحوِّ.
تشكلت ِّالمرحلة ِّاألقلى ِّعند ِّظهور ِّالدقلة ِّالبوسعيديةم ِّقتنصيب ِّمؤسسها ِّاإلمام ِّأحمدِّبن ِّسعيدِّ
البوسعيدي ِّقائدا ِّلعُمانِّ .ي وت ِّراب ِّ«تشكو ِّالبداية ِّالت ِّادطل ت ِّمنها ِّاألسرة ِّالحاكمة ِّاألايرةمِّ
البوسعيديينمِّالمنتمينِّإلىِّال سمِّالهناقي-اإلباي ِّالذينِّتنبعِّأصولهمِّمنِّمدينةِّأدمِّبالدااومِّد طةِّ
ادعطافِّف ِّث افةِّ ُعمانِّالسياسيَّةِّمنِّمنطل ينِّ:فأقالمِّاإلمامِّأحمدِّبنِّسعيدِّالبوسعيديِّ()83-1744مِّ
مؤسسِّالعائلةِّالحاكمةمِّقدِّحصوِّعلىِّقدرِّكبيرِّمنِّال َّشرعيَّةِّمنِّإدجازاتهِّف ِّإاراجِّالفرسمِّالذينِّ
دزلواِّعلىِّالشواطئِّالعُماديَّة ِّف ِّعامِّ1737مِّققامواِّبمحاصرةِّصحارِّ .ف دِّدجحتِّال وةِّالعُماديَّةِّ
حاصرةِّب يادةِّأحمدِّبنِّسعيدِّالذيِّكانِّحينئذِّقالياِّعلىِّصحارِّف ِّكسرِّالحصارمِّقتح يقِّالنصرِّ
ال ُم َ
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علىِّال وةِّالفارسيةِّالغازيةِّ .ققدِّجعوِّهذاِّالنص ُر ِّأحم َِّدِّبنِّسعيد ِّالمرشحِّالطبيع ِّلمنصبِّاإلمامةمِّ
قدجحِّهوِّف ِّالفوزِّبالتأييدِّالمتأرجحِّلل بائوِّالهناقيَّة ِّقتأييدِّبعضِّال بائوِّالغافريَّةِّ .ققدِّأدىِّموتِّ
مرشحِّال بائوِّالغافريَّة ِّبلعربِّبنِّحميرِّف ِّعامِّ1749مِّقمحنةِّالحربِّإلىِّاست رارِّال بائوِّالعُماديَّةِّ
علىِّشيصِّأحمدِّبنِّسعيدِّ .فألقتِّمرةِّمنذِّزمنِّبعيدِّتتح قِّإلىِّحدِّماِّقحدةِّقطنيةِّ ُعماديةِّتحتِّ
قيادةِّاإلمامِّ.قبسببِّهذاِّالتأييدِّالكبيرِّغيرِّالمسبوقِّمنِّجهاتِّمتعددةمِّأصبحِّاعتمادِّاإلمامِّعلىِّدعمِّ
زعماءِّال بائوِّالكبيرةِّقليوِّج ًّّدامِّقأصبحِّاتكاءهِّعلىِّال بائوِّأقوِّبكثيرِّقبكوِِّّالم اييسِّمنِّاألئمةِّالذينِّ
سب وهِّ.ثاديامِّبي لفِّمنِّسب هِّمنِّاألئمةمِّكانِّاإلمامِّأحمدِّتاجراِّقيملكِّسفنا؛ِّف امِّبتطويرِّإمكادياتِّ
ُعمان ِّالبحريةم ِّقأداو ِّ ُعمان ِّف ِّمشاريع ِّتجاريَّة ِّييمة ِّمن ِّا لت ِّتوظيف ِّالموارد ِّالبحريةمِّ
قجوادبِّال وةِّاالقتصاديَّةِّالكامنةِّف ِّمجتمعِّالساحو»(ِّ .)63
قأ َّما ِّالمرحلة ِّالثادية ِّفتشكلت ِّبعد ِّقفاة ِّاإلمام ِّأحمدِّبن ِّسعيدم ِّقت سيم ِّ ُعمان ِّبين ِّعاصمتينِّ:
الرستاق ِّالت ِّأصبحت ِّعاصمة ِّدينيةم ِّقعلى ِّرأسها ِّقائد ِّدين ِّهو ِّاإلمام ِّسعيدِّبن ِّأحمدِّبن ِّسعيدمِّ
قمس طِّالت ِّأصبحتِّعاصمة ِّسياسيَّةِّقتجاريَّة ِّقعلىِّرأسهاِّابنهِّحمدِّبنِّسعيدِّبنِّأحمدِّبنِّسعيدِّ.
قأ َّما ِّالمرحلة ِّالثالثة ِّف د ِّحدثت ِّف ِّعهد ِّالسلطان ِّسعيدِّبن ِّسلطان ِّالذي ِّد و ِّعاصمته ِّإلى ِّزدجبارِّ
قأراىِّقبضتهِّعلىِّ ُعمانِّالدااوِّ.ي وتِّأقزيِّراب «ِّ:بشكوِّمتناقضمِّكادتِّالح بةِّالت ِّتأل تِّفيهاِّ
السلطنةِّتحتِّقيادةِّالسيدِّسعيدِّبنِّسلطانِّ(ِّ)56-1804ه ِّالت ِّشهدتِّتعميقِّاالدفصاتِّبينِّالساحوِّ
قالدااوِّف ِّ ُعمانِّ .فبتركيزهِّعلىِّالبحرِّالواسعِّقتوسيعِّممالكهِّف ِّشرقِّإفري يامِّقمستعمراتهِّف ِّ
زدجبارمِّقبيمبامِّف دتِّالسلطنةِّف ِّعهدِّالسيدِّسعيدِّبنِّسلطانِّقبضتهاِّعلىِّالدااوِّ.قلمِّينجحِّأحدِّمنِّ
الفائه ِّف ِّإعادة ِّالسيطرة ِّعلى ِّتلك ِّالمناطقِّ .قبدأ ِّالفصو ِّبين ِّاإلمام ِّقالسلطان؛ ِّدتيجة ِّللظرقفمِّ
قليسِّدتيجةِّللت اليدِّقاألعرافِّالمعهودة»(ِّ .)64
قحسبِّقجهةِّالنظرِّالت ِّيطرحهاِّأقزيِّراب ِّفإنِّمثاتِّالتباينِّف ِّالمبدأمِّقاألسسِّبينِّالدقلةِّ
الت ِّأدشأهاِّس لطينِّالعائلةِّالبوسعيدية ِّبالساحوِّعلىِّأسسِّالتجارةِّالبحريةمِّقبينِّدقلةِّاإلمامةِّالت ِّ
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أدشأتِّبالدااوِّقفقِّمبادئِّدينيةمِّيتضحِّف ِّادتيابِّاإلمامِّسالمِّبنِّراشدِّاليرقص ِّكردةِّفعوِّعلىِّ
سياسةِّالسلطانِّتيمورِّبنِّفيصوِّ.ي وتِّأقزيِّراب ِّ«عندماِّحاقتِّالسلطانِّ[تيمورِّبنِّفيصو]ِّزيادةِّ
ص لحياته ِّالمركزية ِّباتياذ ِّالمزيد ِّمن ِّاإلجراءات ِّلمنع ِّاستيراد ِّالس لح ِّإلى ِّ ُعمانم ِّاجتمع ِّشيوخِّ
التميمةِّالكبارِّف ِّمحاقلةِّلإلطاحةِّبالسلطانِّقتنصيبِّإمامِّف ِّمكادهِّ[]...مِّفالجبهةِّالت ِّتشكلتِّيدِّ
السلطانِّشملتِّالعلماءِّاإلباييينِّالذينِّقجدقاِّأنِّتصرفاتِّحكومةِّتيمورِّبنِّفيصوِّمهينةِّ.فمح لتِّ
بيع ِّاليمور ِّلألجادب ِّقسكان ِّمس ط ِّبشكو ِّعامم ِّقإهادة ِّالمكادة ِّالدينيَّة ِّلل ضاة ِّصورت ِّالسلطانِّ
كشيصِّتركِّتعاليمِّالشريعةِّبشكوِّكامومِّقأصبحِّيشكوِّتهديداِّعلىِّالمجتمعِّالعُماد ِّبالتحاقهِّب وىِّ
الجبابرةِّ .ذلكِّكلهمِّإيافةِّإلىِّسياسةِّمس طِّالمركزيةمِّقويتِّث ةِّقبائوِّالدااومِّقأسستِّلجهودهمِّ
ف ِّإعادةِّمؤسسةِّاإلمامةِّكمركزِّدشطِّللحكومةِّ[ِّ]...فادتيبواِّسالمِّبنِّراشدِّاليرقص ِّإماما»(ِّ .)65
قمنِّقجهةِّدظرِّمغايرةِّلتلكِّالت ِّقدمهاِّأقزيِّراب ِّألسبابِّثورةِّ1913مِّالت ِّأدتِّإلىِّتنصيبِّ
سالمِّبنِّراشدِّاليرقص ِّإماماِّف ِّ ُعمانمِّي وتِّج ْ
ُون«ِّ:تُجمعِّسائرِّالمصادرمِّبماِّفيهاِّ
ِّقلكنس ِّْ
ُون ِ
البرقيَّات ِّالرَّسميَّة ِّالبريطاديَّةم َّ
ِّأن ِّإحياء ِّاإلمامة ِّف ِّ1913م ِّدبع ِّمن ِّالسَّأم ِّالكامو ِّمن ِّفساد ِّحكمِّ
السَّ لطين ِّقعدمِّكفايتهمِّقالغيابِّالتَّام ِّل لست رارِّف ِّال َّدااو»(ِّ .)66قيرىِّبيترسون ِّأنِّالعواموِّالت ِّ
أدت ِّإلى ِّقيام ِّاإلمامة ِّف ِّعام ِّ1913م ِّمتعددة ِّيأت ِّمن ِّيمنها ِّ«عدم ِّاالست رار ِّدتيجة ِّل لدحدارِّ
التدريج ِّل لقتصادِّبسببِّف دانِّ ُعمانِّلمكادتهاِّاالقتصاديَّةِّالمتفوقة»(«ِّ.)67قالسببِّاآلارِّهوِّالسيطِّ
الشعب ِّالمتنام ِّعلىِّالنفوذِّالذيِّكانِّيمارسهِّاإلدجليز ِّعلىِّفيصو»(ِّ .)68قكانِّمنِّيمنِّاألسبابِّ
المشاعرِّالدينيَّةِّالمتناميةِّالت ِّكانِّيذكيهاِّالمتدينونِّبزعامةِّالشيخِّعبدِّهللاِّبنِّحميدِّالسالم (ِّ .)69
قف ِّت ريرِّبعثِّبهِّالوكيوِّالسياس ِّالبريطاد ِّف ِّمس طِّ(آرِّقينجيتِّ)R. E. L Wingate-ف ِّ
أكتوبرِِّّ 1920إلىِّدائبِّالمعتمدِّالسياس ِّالبريطاد ِّف ِّبوشهر ِّحوتِّاألسبابِّالت ِّأدتِّإلىِّثورةِّ
المرجع دفسهم ص.177
( Wilkinson, 1987ص.242
(Peterson, 1978م ص.169
المرجع دفسهم ص.170
المرجع دفسهم ص.170

الشعبِّالعُماد مِّقمساددتهِّلإلمامِّسالمِّبنِّراشدِّاليرقص ِّذكرِّمنِّيمنِّاألسبابِّ«ف دانِّزدجبارِّ
ققارداتهام ِّقف دان ِّال وة ِّالبحرية ِّدتيجة ِّداوت ِّالمحركات ِّالبياريةم ِّقأايرا ِّقهو ِّاألهم ِّالنفوذِّ
البريطاد ِّقآثاره»(ِّ.)70ف دِّذكرِّف ِّالت ريرِّذاتهِّعنِّالنفوذِّالبريطاد ِّف ِّمس طِّقأثرهِّف ِّقيامِّالثورةِّ
«قعندِّاألاذِّبعينِّاالعتبارِّسياستناِّتجاهِّمس طِّق ُعمانمِّفإنِّهذهِّالن طةِّاألايرةِّيجبِّأالِّتغيبِّعنِّ
دظرداِّ.فنظرةِّموجزةِّعلىِّالمعاهداتِّقااللتزاماتِّمعِّحكامِّمس طمِّستظهرِّأنِّذلكِّالنفوذِّكانِّبأكملهِّ
ليدمةِّمصالحناِّدحنِّف طمِّقلمِّيعرِّأيِّاهتمامِّلليصوصيةِّالسياسيَّةِّقاالجتماعيَّةِّللب لدِّقحكامهاِّ[ِّ]...
فكناِّد دمِّالدعمِّالياطئمِّالدعمِّالمال ِّقليسِّالدعمِّالضرقريمِّقكناِّدتداوِّف ِّالشؤقنِّاليارجيَّةِّبماِّ
ادعكسِّبشكوِّاطيرِّعلىِّالس لمِّالداال »(ِّ .)71
إيافةِّإلىِّماِّسبقمِّكانِّالشيخِّدورِّالدينِّالسالم ِّقدِّاجتمعِّبالسلطانِّفيصوِّبنِّترك ِّقبوِّقيامهِّ
بإجراءاتِّاإلمامةمِّقطلبِّمنهِّإدااتِّعددِّمنِّاإلص لحاتمِّقبذتِّالمزيدِّمنِّالجهودِّلتوحيدِّالمجتمعِّ
الَّ ِّأن ِّجهود ِّاإلمام ِّالسالم ِّقوبلت ِّبالرفض ِّمن ِّالسلطان ِّفيصوِّ .ققجَّه ِّاإلمام ِّالمنتيبِّ
العُماد م ِّإ ِّ
سالمِّبنِّراشدِّاليرقص ِِّّ-أيضاِِّّ-رسالةًِّّإلىِّالسلطانِّفيصوِّيطلبِّمنهِّالتَّنازتِّالسلم َّ ِّعنِّالسلطةِّ
َّ
علىِّأنِّمؤسسةِّاإلمامةِّلمِّتوجهِّعدا ًِّّءِّ
قاالدضمامِّإلىِّحركةِّالشعبِّالعُماد (ِّ.)72تلكِّالتحركاتِّتدتِِّّ
لذات ِّأشياص ِّالسلطة ِّالحاكمة ِّف ِّمس طِّ .حيث ِّح َّددت ِّاإلمامة ِّمن ِّيمن ِّبردامجها ِّإدهاء ِّالنفوذِّ
اإلدجليزيمِّقتوحيدِّالب لدمِّقبسطِّسلطةِّاإلمامةِّعلىِّكوِّالب لد؛ِّم َّماِّيدتِِّّأنِّالدقافعِّإلىِّإقامةِّاإلمامةِّ
ليست ِّدينية ِّمحضة ِّكما ِّيدع ِّراب م ِّقإِّدَّما ِّسياسيةم ِّقاجتماعيَّةم ِّققطنيةِّ .قكان ِّال َّشيخ ِّدور ِّالدينِّ
السَّالم ِّمِّال ائدِّالرقح ِّلمشرقعِّاإلمامةمِّقدِّبعثِّبرسال ٍةِّإلىِّالسلطانِّفيصوِّبنِّترك ِّقبوِّتنصيبِّ
يدت ِّعلىِّأنِّ«أهوِّ ُعمان ِّالمعرقفِّعنهمِّ
اإلمامِّيطلبِّمنهِّتغييرِّمواقفهِّمنِّالبريطاديِّين(ِّ .)73قهذاِّ ِّ
حبهمِّالشديدِّل لست  لت»مِّكماِّيصفهم ِّ(هولينجسورث)74()Hollingsworthِّ -مِّقدِّقجهواِّثورتهمِّ
بشكو ِّأساس ِّيد ِّالنفوذ ِّالبريطاد ِّف ِّ ُعمان ِّقدقره ِّف ِّانق ِّبلدهم ِّاقتصاديام ِّقعزلها ِّعن ِّالعالمِّ
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اليارج م ِّقتفتيت ِّقحدتها ِّالوطنيةم ِّقليس ِّيد ِّدظام ِّالحكم ِّف ِّحد ِّذاته ِّأق ِّأشياص ِّالحكومة ِّف ِّ
مس طِّ .
قم َّما ِّيدعم ِّهذا ِّاالستنتاج ِّأن ِّاإلمام ِّاليليل ِّاتيذ ِّموقفا ِّتصالحيا ِّمن ِّالسلطان ِّسعيدِّبن ِّتيمورِّ
قحكومتهِّف ِّمس طِّمستفيداِّف ِّذلكِّمنِّاتفاقيةِّالسيبِّالت ِّرفعتِّبشكوِّدسب ِّال يودِّاالقتصاديَّةِّعنِّ
سكان ِّالمناطق ِّال َِّّدااليَّة ِّقرعايا ِّاإلمامةم ِّقمنحتهم ِّحق ِّالداوت ِّإلى ِّالمدن ِّالساحليةم ِّقالتبادتِّ
االقتصاديِّمعهاِّ .
قيؤكدِّراب ِّدفسهِّعلىِّاألثرِّالذيِّعملتهِّاتفاقيةِّالسيب ِّف ِّتحسينِّالع لقةِّبينِّالدااوِّقمس ط؛ِّ
دتيجة ِّرفع ِّالع وبات ِّاالقتصاديَّةم ِّي وت ِّراب «ِّ :التسهيو ِّاالقتصادي ِّالنسب ِّالذي ِّتمتعت ِّبه ِّقبائوِّ
الدااومِّالناتجِّبشكوِّثادويِّعنِّاتفاقيةِّالسيبمِّإيافةِّإلىِّماِّدتجِّعنِّتلكِّاالتفاقيةِّمنِّرفعِّمسبباتِّ
العداءمِّساهمِّف ِّتهدئةِّالويعمِّقالحفاظِّعلىِّالع لقةِّالمست رةِّبينِّالسلطنةِّقاإلمامة»(ِّ .)75
قيشيرِّأقزيِّراب ِّكذلكِّإلىِّدشوءِّالع لقةِّالتصالحيةمِّبوِّقالتكامليةمِّبينِّالسلطتينِّال ائمتينِّ-
إمامة ِّاليليل ِّقدظام ِّالسلطان ِّسعيدِّبن ِّتيمورِّ .ي وت ِّراب ِّ«قف ِّموقفه ِّمن ِّالسلطنة ِّالواقعة ِّعلىِّ
الساحومِّأظهرِّاإلمامِّالجديدمِّمح َّمدِّبنِّعبدِّهللاِّاليليل مِّموقفاِّمنفتحاِّإلىِّحدِّماِّتمثوِّف ِّالحفاظِّعلىِّ
ع لقاتِّصحيحةِّمعِّس لطينِّمس طِّ.فيمكنِّال وتِّأدَّهِّعلىِّالرغمِّمنِّالي لفاتِّالكثيرةمِّقالتاريخِّمنِّ
الصراعات ِّبين ِّالسلطنة ِّالساحلية ِّقاإلمامة ِّف ِّالدااوم ِّفإن ِّالهدقء ِّالنسب ِّقغياب ِّالصراعات ِّقدِّ
اتسمتِّبهاِّالمدةِّبينِِّّ1920قِّ.)76(»1954قيضيفِّراب ِّأنِّالع لقةِّالحسنةِّبينِّالجادبينِّقصلتِّإلىِّ
التمثيوِّالسياس ِّاليارج مِّقإصدارِّالجوازاتِّالت ِّكادتِّت ومِّبهِّالسلطاتِّف ِّمس طمِّقليسِّاإلمامةِّ
ف ِّالدااو«ِّ:قمنِّالمثيرِّل لهتماممِّأنِّالسلطانِّقباتياذهِّسياسةِّمعاكسةِّللسياسةِّاالدعزاليةِّلإلمامِّ
اليليل م ِّحمو ِّعلى ِّعات ه ِّمسؤقلية ِّالع لقات ِّاليارجيَّة ِّلإلمامة ِّال بلية ِّف ِّالدااوِّ .قتشمو ِّتلكِّ
المسؤقلياتِّاالتصاتِّبالحكوماتِّاألجنبيةِّحوتِّقيعِّمواطنيهاِّف ِّمس ط ِّق ُعمانِّ .فبهذاِّاإلحساسِّ
يمكنِّال وتِّإِّدَّهِّقدِّظهرِّالطِّف ِّالسلطاتِّ.فالجوازاتِّقغيرهاِّمنِّالتصاريحِّكادتِّتصدرِّف ِّمس طِّ
( Rabi, (2008ص.183
المرجع دفسهم ص.182

قيستعملهاِّرجاتِّاإلمامِّأدفسهم»(ِّ .)77
قف ِّت ريرِّلل نصوِّالعامِّالبريطاد ِّف ِّمس طِّ(تشاقدس ِّ)F. C. L. Chauncyِّ-ف ِّ1951ممِّ
أقيحِّأنِّاألريحيةِّتسودِّالع لقةِّبينِّاإلمامِّمح َّمدِّبنِّعبدِّهللا ِّاليليل مِّقالسلطانِّسعيدِّبنِّتيمورمِّ
قأنِّع لقةِّالسلطانِّباإلمامِّأقثقِّبكثيرِّم َّما ِّيعت دِّالكثيرمِّقأنِّالسلطانِّيساعدِّاإلمامِّف ِّالكثيرِّمنِّ
الع لقات ِّاليارجيَّةم ِّقاإلمام ِّبدقره ِّراض ِّعن ِّذلكِّ .ققد ِّأكدت ِّالت ارير ِّالدبلوماسية ِّالبريطادية ِّف ِّ
مس طِّ«أنِّالع لقاتِّبينِّالسلطانِّقاإلمامِّحميميةمِّققدِّتعاقداِّبشكوِّقثيقِّف ِّاألزمةِّالت ِّدتجتِّمنِّ
احت لت ِّالسعوديين ِّلحماسة ِّبالبريم »(ِّ .)78قأكدت ِّالت ارير ِّكذلك ِّأن ِّ«الع لقة ِّبين ِّالسلطان ِّققبائوِّ
الدااوِّتحكمهاِّاتفاقيةِّالسيبِّ.قالسلطانِّيرىِّأنِّالدقلةِّبأكملهاِّتحتِّسلطتهِّالمطل ةمِّقلذلكِّفإِّدَّهِّهوِّ
الَِّّ
المسؤقتِّعنِّالع لقاتِّاليارجيَّةِّ[ِّ]...قهذاِّالويعِّلمِّيتمِّإدكارهِّأقِّقبولهِّبشكوِّرسم ِّمنِّاإلمامِّإ ِّ
أنِّأفعالهِّتنبئِّب بولهِّلهاِّ .فعلىِّالرغمِّمنِّأنِّاإلمامِّقدِّقامِّبمياطبةِّالسلطاتِّالدبلوماسيةِّالبريطاديةِّ
الَّ ِّأن ِّهذه ِّ ُع َّدت ِّمويوعات ِّليست ِّذات ِّأهميةم ِّقف ِّالنزاعِّ
مباشرة ِّكما ِّقام ِّبمياطبة ِّابن ِّسعود ِّإ ِّ
الحدقديِّاألايرِّمعِّالمملكةِّالعربيَّةِّالسعوديَّةِّكتبِّاإلمامِّإلىِّالسلطانِّبأدَّهِّي فِّمعهِّف ِّأيِّإجراءاتِّ
يتيذها ِّالسلطان ِّبالتعاقن ِّمع ِّالحكومة ِّالبريطادية ِّ[ِّ ]...ققد ِّقات ِّمريده ِّالميلص ِّصالحِّبن ِّعيسىمِّ
زعيمِّالهناقيَّةِّف ِّ ُعمانمِّللم يمِّالسياس ِّف ِّعامِّ1953مِّ:إِّدَّهِّف ِّحينِّأنِّاإلمامِّمسؤقتِّبشكوِّكل ِّ
عن ِّالشؤقن ِّال َّدااليَّة ِّف ِّ ُعمانم ِّفإن ِّالسلطان ِّهو ِّالمسؤقت ِّعن ِّالشؤقن ِّاليارجيَّة[ِّ ]...قاتفاقيةِّ
الَِّّأنِّالفري ينِّيرقاِّأدَّهاِّساريةِّالمفعوتِّ[ِّ]...قاالتفاقيةِّتعموِّبشكوِّجيدمِّقلمِّ
[السيب]ِّلمِّيتمِّتجديدهاِّإ ِّ
الَّ ِّف ِّمواقف ِّقليلةِّ .قأي ِّإا لت ِّباالتفاقية ِّيتم ِّإدهاؤه ِّبالتفاهم ِّبين ِّالسلطان ِّقزعماءِّ
يتم ِّتجاقزها ِّإ ِّ
ال بائو»(ِّ .)79
قكتب ِّال نصو ِّالعام ِّالبريطاد ِّف ِّمس ط ِّ(تشاقدس ِّ )F. C. L. Chauncyِّ -عن ِّع لقةِّ
السلطانِّسعيدِّبن ِّتيمور ِّبزعماءِّال بائوِّقائ ل ِّ«منذِّالسنواتِّاألقلى ِّلعهده ِّكانِّالسلطان ِّ[سعيدِّبنِّ
تيمور]ِّيحاقتِّاالددماجِّمعِّشيوخِّال بائوِّبضيافتهمِّعندِّقدقمهمِّإلىِّمس ط ِّقإعطائهمِّالهداياِّالماليةِّ
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بالرغمِّمنِّأدَّهاِّليستِّعلىِّمستوىِّكبيرمِّقبإظهارِّتمسكهِّالدين ِّكمسلمِّإباي »(ِّ.)80كماِّذكرِّت ريرِّ
ال نصوِّالبريطاد ِّف ِّمس طِّ«أنِّاإلمامِّمح َّمدِّبنِّعبدِّهللاِّاليليل ِّقدِّتمِّادتيابهِّإماماِّإثرِّم توِّاإلمامِّ
السابقِّف ِّعامِّ1920ممِّقأدَّه ِّف ِّعامِّ1953مِّقدِّبلغِِّّ 75عاماِّ .ققدِّقردتِّالت اريرِّبأدَّه ِّعادتِّف ِّ
الحكممِّقجاءِّعلىِّلسانِّأحدِّالرحالةِّبأنِّأشبهِّماِّيكونِّبالعصرِّالذهب ِّيعمِّ[مناطقِّاإلمامة]ِّفال بائوِّ
تتمتعِّتحتِّقيادتهِّبالس لمِّ.قبعضِّال  لقوِّالت ِّتحدثِّبينِّال بائوِّمنِّققتِّآلارِّيتداوِّاإلمامِّبسرعةِّ
إلدهائها»(ِّ .)81
ادتهت ِّالع لقة ِّالهادئة ِّبين ِّالسلطنة ِّقاإلمامةم ِّحسب ِّأطرقحة ِّأقزي ِّراب م ِّإثر ِّظهور ِّالنفطِّ
قرغبةِّشركاتِّالنفطِّالغربيةِّف ِّالهيمنةِّعلىِّمصادرِّهذهِّالثرقةِّف ِّالمنط ةِّ.ي وتِّأقزيِّراب ِّ«إنِّ
الهدقءِّالتامِّت ريباِّالذيِّتمتعتِّبهِّدااليةِّ ُعمانِّإثرِّتوقيعِّمعاهدةِّالسيبِّف ِّعامِّ1920مِّقصوِّإلىِّ
دهايتهِّبعدِّادتهاءِّالحربِّالعالميةِّالثاديةِّ .ف دِّشهدتِّدهاياتِّالع دِّالرابعِّمنِّال رنِّالعشرينِّاهتماماِّ
متزايداِّمنِّقبوِّشركاتِّالنفطِّبمنط ةِّجنوبِّشرقِّالجزيرةِّالعربيَّةِّ.قكانِّالتنافسِّالعالم مِّقالحدقدِّ
غيرِّالمرسومةِّبينِّدقتِّالمنط ةِّبمثابةِّدعوةِّمفتوحةِّللتداوِّف ِّالمنط ةِّ .فف ِّعامِّ1949مِّا ّدعتِّ
المملكةِّالعربيَّةِّالسعوديَّةِّمدعومةِّبشركاتِّالنفطِّاألمريكيةِّملكيتهاِّلواحةِّالبريم ِّالت ِّكادتِّف ِّذلكِّ
الوقت ِّتحت ِّاإلدارة ِّالمشتركة ِّلعُمان ِّقأبوظب م ِّقا لت ِّاستي لء ِّالسعوديَّة ِّعلى ِّالبريم ِّتم ِّتحويوِّ
الَِّّأدَّهِّف ِّأثناءِّمرحلةِّالتفاقضِّحاقلتِّحكومةِّالمملكةِّ
ال ضيَّةِّالحدقديةِّإلىِّجهاتِّالتحكيمِّالدقليةمِّإ ِّ
العربيَّة ِّالسعوديَّة ِّت وية ِّقبضتها ِّعلى ِّالبريم ِّبتشجيع ِّاإلمام ِّعلى ِّاتياذ ِّإجراءات ِّيد ِّالسلطانِّ
سعيدِّبنِّتيمور»(ِّ .)82
لمِّيويحِّأقزيِّراب ِّاإلجراءاتِّالت ِّشجعتِّالمملكةِّالعربيَّة ِّالسعوديَّة ِّاإلمامِّالتياذهاِّيدِّ
السلطان ِّسعيدِّبن ِّتيمورم ِّقالح ي ة ِّالتارييية ِّبي لف ِّما ِّيدعيه ِّأقزي ِّراب ؛ ِّفالمعرقف ِّأن ِّاإلمامِّ
مح َّمدِّبنِّعبدِّهللا ِّاليليل ِّقدِّشكوِّمعِّالسلطانِّسعيدِّبنِّتيمورِّموقفاِّقطنياِّموحداِّرافضاِّالحت لتِّ
السعوديَّة ِّلواحةِّالبريم مِّققدِّتوجِّهذاِّالموقفِّبمواف ةِّالسلطانِّقاإلمامِّعلىِّتكوينِّجيشِّ ُعماد ِّ
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مكونِّمنِّالمواطنينِّالعُماديـينِّالتابعينِّلإلماممِّقأقلئكِّالتابعينِّللسلطانِّسعيدِّبنِّتيمورِّتوجهِّلتحريرِّ
الَِّّأنِّهذاِّالجيشِّلمِّيتحِّلهِّتح يقِّهدفهِّبسببِّالضغوطِّ
قاحةِّالبريم مِّقإدهاءِّاالحت لتِّالسعوديمِّإ ِّ
ال وية ِّالت ِّمارستها ِّحكومة ِّالواليات ِّالمتحدة ِّاألمريكية ِّعلى ِّالحكومة ِّالبريطادية ِّالت ِّأمرت ِّمنِّ
جادبهاِّقنصلهاِّالعامِّف ِّمس طِّبإي افِّالحملة(ِّ.)83ي وتِّجونِّقلكنسونِّمعل اِّعلىِّهذاِّالتَّداوِّمنِّقبوِّ
اإلدجليزيِّ«قهكذاِّقبضربةِّمفجعةِّقاحدةِّتغيرِّتاريخِّالمنط ةمِّفربماِّاتحدِّالسلطان ِّقاإلمامِّإلدشاءِّ
دقلة ِّجديدة ِّموحدةم ِّقلكن ِّبدال ِّمنِّذلكِّف دِّالسلطان ِّكرامته ِّبتسريحِّالجيشِّالعُماد ِّالذيِّلم ِّيعطِّ
الفرصةِّإلط لقِّرصاصةِّقاحدةمِّقظهرِّالسلطانِّمجدداِّأدَّهِّاايعِّللبريطاديينمِّقلوِّسمحِّلهِّبحريةِّ
التصرفِّقدِّيناتِّالكثيرِّمنِّالوجاهةِّبينِّالناسمِّقلربماِّأسفرِّتنسيقِّالجهودِّبينِّالسلطانِّقاإلمامِّعنِّ
تسريعِّالتعاقنِّبينهماِّف ِّإدارةِّالدقلةِّالت ِّبدأتِّت سيماتهاِّال ديمةِّتت لشىِّفعليا»(ِّ .)84
ِّ
ادعاء عداء اإلمام الخليلي للمسيحيين:
يدع ِّراب ِّأنِّاإلمامِّاليليل مِّقف ِّإطارِّالسياسة ِّاليارجيَّة ِّاالدعزاليةِّالت ِّاتبعهامِّكانِّمعاديًّاِّ
للمسيحيينِّ.ي وتِّأقزيِّراب ِّ«اتبعِّاإلمامِّاليليل ِّسياسةِّاارجيةِّادعزاليةِّموجهةِّدحوِّمحاقلتهِّتحييدِّ
االتصاتِّبالغربِّقمنعهمِّمنِّالداوتِّإلىِّالدقلةِّ[ِّ]...قيبدقِّأنِّاإلمامِّينظرِّإلىِّالعزلةِّعلىِّأدَّهاِّدمطِّ
منِّالسلوكِّيمكنهِّمنِّا للهِّالمحافظةِّعلىِّشؤقنِّالدقلةِّ[ِّ]...قبذلكِّفإنِّإمامةِّاليليل ِّقدِّتمِّصيادتهاِّ
قحفظها ِّمن ِّكوِّ ِّأدواع ِّاالتصات ِّمع ِّالعالم ِّاليارج ِّعلى ِّافتراض ِّأدَّه ِّكلما ِّاجتهدقا ِّف ِّمنع ِّذلكِّ
االتصاتِّكلماِّكانِّاألمرِّأفضوِّبالنسبةِّلهمِّ .لذاِّفإِّدَّه ِّلمِّيكنِّمدهشاِّأنِّالِّيعرفِّالعالمِّاليارج ِّأيِّ
ش ءِّعنِّاإلمامة»(ِّ .)85
قيستشهد ِّأقزي ِّراب ِّف ِّإثبات ِّقجهة ِّدظره ِّف ِّعداء ِّاإلمام ِّاليليل ِّللمسيحيين ِّبما ِّقالهِّ
البريطاد ِّ(قلفرد ِّثسيجرِّ )Wilfered Thesigerِّ -عند ِّقيامه ِّبجوالته ِّاالستكشافية ِّف ِّالمناطقِّ
(.Wilkinson, (1987
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ال َّدااليَّة ِّمنِّ ُعمان ِّالت ِّكلفتهِّبهاِّالسلطاتِّالبريطاديةِّف ِِّّ 1945قِّ 1949ف ِّإطارِّسعيهاِّالكتشافِّ
قاستغ لتِّمصادرِّالنفطِّف ِّ ُعمانِّ .ي وتِّراب ِّ«الحظِّثسيجر ِّأنِّاإلمامِّمعادِّللمسيحيينمِّقيشاركهِّ
ف ِّذلكِّالعداءِّكوِّال بائوِّالت ِّتسكنِّف ِّتلكِّالمناطقمِّقأهوِّال رىِّأكثرِّعداءِّمنِّالبدق ِّ[ِّ ]...قكانِّ
أعضاءِّاإلرساليةِّالعربيَّةِّبمس طِّقمطرحِّمنِّبينِّال لةِّال ليلةِّمنِّالغربيينِّالذيِّالت واِّباإلمامِّ.ف دِّتمِّ
منح ِّجوازات ِّداوت ِّللطبيبين ِّبوت ِّهاريسون ِّققلز ِّتومسم ِّقال سيس ِّدرك ِّدكسترام ِّقهم ِّمنِّ
اإلرساليين ِّالم يمين ِّباإلرسالية ِّالعربيَّة؛ ِّلك ِّيتمكنوا ِّمن ِّت ديم ِّاليدمات ِّالصحية ِّالضرقرية ِّإلىِّ
المحتاجينِّمنِّسكانِّالدااو»(ِّ .)86
قيجدرِّال وتِّف ِّهذاِّالمجاتِّأنِّاإلرساليينِّاألمريكانِّالذيِّالت واِّاإلمامِّمح َّمدِّبنِّعبدِّهللاِّاليليل ِّ
ف ِّدزقى ِّارجوا ِّبادطباع ِّميالف ِّتماما ِّلما ِّيدعيه ِّثسيجر ِّقيكرره ِّأقزي ِّراب ِّبأن ِّاإلمام ِّيكرهِّ
المسيحيينِّ.ف دِّقاتِّالطبيبِّقلزِّتومسِّعنِّاإلمامِّعندماِّالت اهِّقبمعيةِّال سيسِّدركِّدكستراِّف ِّدزقىِّ
ف ِّديسمبرِّ«ِّ 1940ل دِّكانِّهذاِّالل اءِّبدايةِّمعرفةِّطويلةِّقسعيدةِّبهذاِّال ائدِّالرقح ِّالمسلمِّغيرِّ
العادي»(ِّ.)87ققدِّذكرِّالطبيبِّقلزِّتومسِّأنِّاإلمامِّحاقرهمِّف ِّهدفهمِّمنِّالمج ءِّإلىِّ ُعمانِّقعنِّ
معت دهمِّالدين مِّقعندماِّتبينِّلإلمامِّأدَّهم ِّلمِّيأتواِّألهداف ِّسياسيَّةِّأقِّاستعماريَّة ِّأقرِّمهمتهممِّققفرِّ
الحماية ِّلهمِّ .ي وت ِّالطبيب ِّقلز ِّتومس ِّ«سأَلَنا ِّاإلما ُم ِّع َّدة ِّأسئل ٍة ِّعن ِّالغرض ِّمن ِّمغادرتنا ِّلبلددامِّ
سكن ِّف ِّمس طِّ .قعندما ِّأجبناه َّ
ِّبأن ِّعيسى ِّالمسيحِّ -الَّذي ِّدحن ِّأتباعهِّ -قد ِّأمر ِّأتباعهِّ
قاإلقامة ِّقال َِّّ
َّ
بالذهابِّإلىِّكوِّاألممِّليعلمواِّالنَّاسِّع يدتهمِّقيعالجواِّالمريىمِّقيشاركواِّكوَِّّالنَّاسِّاألابارِّالطَّيبةِّ
َّ
دقنِّأنِّالرَّبّ ِّقاحد؟»مِّقعندماِّقلناِّله«ِّ:دعم»مِّقات«ِّ:أدتُمِّلستمِّمشركينمِّ
لإلدجيومِّقاتِّلنا«ِّ:هوِّتعت
قإِّدَّماِّأدتمِّأهوِّالكتابمِّقدحنِّدعت دِّأدَّكمِّقدِّيُللتُمِّف ِّبعضِّع ائدكممِّقلكنَّناِّدحترمكم؛ِّألدَّكمِّتيافونِّ
ِّبأمانِّف ِّأرينامِّعسىِّرب ِّأنِّيعطيكمِّالمهارةِّقالحكمةِّ
ٍِّ
الرَّبّ ِّالعل َّ ِّالحميد؛ِّلذاِّفإِّدَّهِّيمكنكمِّالمض
ف ِّمعالجةِّالرَّجوِّالمريضمِّقسوفِّأرسوِّمعكمِّحارسًّاِّآارِّليحملكمِّإلىِّمريضكم»(ِّ .)88
قف ِّقاقع ِّاألمر ِّأن ِّاإلرساليين ِّاألمريكان ِّقد ِّالحظوا ِّأن ِّالسياسة ِّالبريطادية ِّاالستعماريَّة ِّف ِّ
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ُعمانِّه ِّالت ِّأثارتِّحفيظةِّالمواطنينِّالعُماديـينمِّقأنِّالعُماديـينِّيميزقنِّبينِّاإلرساليينِّاألمريكانِّ
الذينِّالِّيمارسونِّالسياسةِّاالستعماريَّة ِّممارسةِّمباشرةِّقبينِّالبريطاديين ِّالذينِّجاءقاِّإلىِّالمنط ةِّ
يسِّجي ْمسْ ِّكادتَايْن ِّقهوِّأحدِّمؤسس ِّمركزِّاإلرساليةِّالعربيَّةِّ
لتح يقِّأهدافِّاستعماريَّةِّ .ي وتِّال س
ِ
َّ
األمريكيةِّف ِّمس ط«ِّ:يبدقِّ َّ
ِّلنا؛ِّألنِّ
ِّمباشر
مِّقهذاِّليسِّذاِّدفع
أنِّالنفوذِّاإلدجليزيَِّّقدِّق َّوىِّدفسهِّ[…]
ٍ
ٍ
بواعثِّاإلدجليز ِّقأساليبهمِّت ابوِّبسوءِّالفهمِّقالكراهيةِّف ِّالمناطقِّالبعيدةِّعنِّالسَّاحومِّقف ِّبعضِّ
األققاتِّدشعرِّبأدَّهاِّميزةٌ ِّجليلةٌِّلناِّأنِّدطلقِّعلىِّأدفسناِّبأدَّناِّأمريكيون»(ِّ .)89لذامِّكانِّطبيعياِّأنِّالِّ
يجد ِّالفرد ِّثسيجر ِّالترحيب ِّالذي ِّل يه ِّالطبيب ِّقلز ِّتومس ِّقرفاقه ِّمن ِّأعضاء ِّاإلرسالية ِّالعربيَّةِّ
ألنِّثسيجرِّكانِّيجمعِّالمعلوماتِّاالستيباراتيةِّعنِّدقلةِّاإلمامةِّالت ِّاستعملتهاِّبريطادياِّ
األمريكية؛ِّ َِّّ
بعدِّذلكِّف ِّاإلطاحةِّبدقلةِّاإلمامةِّ.ي وتِّراب «ِّ:فإنِّقفاةِّاإلمامِّمح َّمدِّبنِّعبدِّهللاِّاليليل ِّف ِِّّ1954
عمانِّ.في لتِّسنةِّاستولىِّالسلطانِّعلىِّمعاقوِّاإلمامةِّف ِّالمناطقِّال َّدااليَّةِّ.
توجتِّدهايةِّاإلمامةِّف ِّ ُِّ
قتمكن ِّسلطان ِّمس ط ِّبمساعدة ِّالبريطاديين ِّمن ِّفرض ِّسيطرته ِّعلى ِّ ُعمان ِّكلهام ِّقأصبح ِّسلطانِّ
مس ط ِّق ُعمان ِّبكوِّ ِّمعاد ِّالكلمةِّ .فهذه ِّاألحداث ِّت ف ِّقراء ِّااتفاء ِّالتركة ِّالسياسيَّة-الدينيَّة ِّالت ِّتمِّ
ييهاِّف ِّالمشهدِّالعُماد ِّمنذِّاأليامِّاألقلىِّلإلس لممِّتحديداِّف ِّمنتصفِّال رنِّالثامن»(ِّ .)90
ِّ

( Cantine, (1904ص.6
( Rabi, (2008ص.184

خاتمة:
ف ِّالوقت ِّالذي ِّتظهر ِّالدراسة ِّالت ِّأعدها ِّأقزي ِّراب ِّف ِّمويوع ِّإمامة ِّاإلمام ِّمح َّمدِّبنِّ
عبدِّهللا ِّاليليل ِّمدىِّاهتمامِّالمستشرقين ِّبالتراثِّالعُماد ِّالدين مِّقالفكريمِّقالسياس مِّيتضحِّكذلكِّ
ما ِّيعتريها ِّمن ِّقصور ِّف ِّت ديم ِّصورة ِّمتكاملة ِّلطبيعة ِّاألحداث ِّقالوقائع ِّالتارييية ِّمحو ِّالن اشمِّ
قتتبعِّمساراتهاِّالمتعددةمِّقدتائجهاِّالمتباينةِّ.فأقزيِّراب ِّيستندِّف ِّأطرقحتهِّعلىِّمصطلحاتِّيدقرِّ
حولهاِّالكثيرِّمنِّالجدتِّعلىِّالساحةِّالعلميةِّيبدقِّأدَّهِّاتيذهاِّمسلماتِّبدقنِّإعطائهاِّال درِّالكاف ِّمنِّ
التمحيصِّالعلم ِّالمويوع ِّ .فنسبتهِّاإلباييَّة ِّإلىِّاليوارجمِّقا ّدعاؤهِّادغ لقِّ ُعمان ِّقعزلةِّأهلهاِّ
اإلباييةِّعنِّغيرهمِّمنِّالمسلمينِّقعنِّالعالمِّاليارج مِّقحديثهِّعنِّعداءِّاإلمامِّاليليل ِّللغربِّ
قللمسيحيينمِّقعداءِّأتباعِّاإلمامةِّللس لطينِّف ِّمس طمِّقد اشهِّألثرِّالنفوذِّالبريطاد ِّف ِّعزلةِّ ُعمانِّ
قادهيارِّتجارتهاِّالبحريةِّمعِّمنط ةِّالمحيطِّالهنديمِّقبالتال ِّادغ لقهاِّعنِّالعالمِّقادهيارهاِّاقتصاديامِّ
كلهاِّمويوعاتِّقابلةِّللن اشِّقفقِّقجهاتِّدظرِّميتلفةِّقمنِّزقاياِّمتعددة؛ِّلتجنبِّأحاديةِّالطرحِّ
الت ِّاتسمتِّبهاِّدراسةِّراب مِّقلت ديمِّصورةِّمتكاملةِّللفكرةمِّقهوِّماِّلمِّت دمهِّأطرقحتهِّ.ل دِّحرصِّ
أقزيِّراب ِّف ِّدراستهِّعلىِّت ديمِّصورةِّسلبيةِّعنِّإمامةِّاإلمامِّمح َّمدِّبنِّعبدِّهللاِّاليليل مِّف ِّحينِّ
يكتبِّمستشرقِّآارمِّقهوِّالمؤرخِّالبريطاد ِّقددتِّفلبسمِّعنِّاإلمامِّاليليل ِّقبصورةِّإيجابيةمِّقائ لِّ:
«إنِّدزاهةِّاإلمامِّمح َّمدِّبنِّعبدِّهللا ِّقاست امتهِّالت ِّاشتهرِّبهاِّف ِّطوتِّالبلدِّقعريهِّكادتِّذاِّتأثيرِّ
عظيمِّف ِّاست رارِّالدقلةِّمنذِّبدايةِّعهدِّالسلطانِّسعيدِّ[بنِّتيمور]»(ِّ .)91
ِّ

( Philips, (1967ص.186

المصادر والمراجع:
 اإلزكويمِّسرحانِّبنِّسعيدِّ:كشفِّالغمةِّالجامعِّألابارِّاأل َّمةمِّمس طمِّقزارةِّالتراثِّ
قالث افةمِِّّ .2013
 بكوشمِّيحيىِّمح َّمدِّ:ف هِّاإلمامِّجابرِّبنِّزيدمِّبيرقتمِّدارِّالغربِّاإلس لم مِِّّ .1986
إبراهيمِّ:غزاةِّباسمِّاإلدساديةِّقصةِّالسياسةِّالبريطاديةِّتجاهِّتجارةِّ
ِّ
 الترك مِّعبدِّهللاِّبنِّ
الرقيق ِّف ِّسلطنة ِّ ُعمان ِّقشرق ِّأفري ية ِّ1323-1237هـ1905-1822/مم ِّالرياضمِّ
عبدِّهللاِّبنِّإبراهيمِّالترك مِِّّ .2006
 الحارث مِّسالمِّبنِّحمدِّ:الع دِّالثمينِّدماذجِّمنِّفتاقيِّدورِّالدينمِّج1مِّال اهرةمِّدارِّ
الشعبمِِّّ .1979
 السالم م ِّعبد ِّهللاِّبن ِّحميدِّ :تحفة ِّاألعيان ِّبسيرة ِّ ُعمانم ِّال اهرةم ِّمطبعة ِّاإلماممِّ
ِّ .1912
 السالم م ِّمح َّمدِّبن ِّعبد ِّهللاِّ :دهضة ِّاألعيان ِّبحرية ِّ ُعمانم ِّال اهرةم ِّدار ِّالكتابِّ
العرب مِِّّ .1985
 ييائ م ِّعل ِّأكبرِّ :معجم ِّمصادر ِّاإلباييَّةم ِّطهرانم ِّمؤسسة ِّالهدى ِّللنشرِّ
قالتوزيعمِِّّ .2003
 عربمِّمح َّمدِّصابرِّ:الدقلةِّف ِّالفكرِّاإلباي مِّال اهرةمِّدارِّالشرققمِِّّ .2013
 غباشم ِّحسين ِّعبيدُ ِّ :عمان ِّالديم راطية ِّاإلس لميَّة ِّت اليد ِّاإلمامة ِّقالتاريخ ِّالسياس ِّ
الحديثمِّبيرقتمِّدارِّالجديدةمِِّّ .1997
 كوبرل م ِّبييرِّ :مداو ِّإلى ِّدراسة ِّاإلباييَّة ِّقع يدتهام ِّمس طم ِّبيت ِّالغشام ِّللنشرِّ
قالترجمةمِِّّ .2014
 مجموعة ِّمن ِّالباحثينِّ :معجم ِّمصطلحات ِّاإلباييَّة ِّج1م ِّمس طم ِّقزارة ِّاألققافِّ
قالشؤقنِّالدينيَّةمِِّّ .2008

ِّ29ِّ -27ِّ  ِّالمؤتمر ِّاإلس لم ِّاألقت ِّلفترة:  مؤسسة ِّآت ِّالبيت ِّالملكية ِّللفكر ِّاإلس لم
ِّ:م2005ِّ

)ِّ(يوليو

ِّتموز

6ِّ

-4ِّ

/هـ1426ِّ

ِّاألقلى

جمادى

ِّم ِّتاريخhttp://www.aalalbayt.org/ar/conferencesandsymposia.html
ِّ .2014/11/6ِّاالقتباس
ِّ .1998ِِّّصحارِّتاريخِّقحضارةمِّمس طمِّقزارةِّالتراثم: قلكنسونمِّجون
.2010ِِّّمنِّتراثِّاإلباييَّةِّالع ائديمِّدمشقمِّدارِّالفرقدم: الويس مِّياسينِّحسين

 Archives Research Ltd (1987). The Persian Gulf: historical
summaries, 1907-1953. Volume 2. Buckinghamshire: Archive
Edition.
 Bailey, R. W. (1988). Records of Oman 1867-1949. Volume 7,
economic affairs. Buckinghamshire: Archive Edition.
 Bailey, R. W. (1988). Records of Oman 1867-1947. Volume 3,
historical affairs. Buckinghamshire: Archive Edition.
 Bailey, R. W. (1992). Records of Oman 1867-1960. Volume 8,
historical affairs 1949-1954. Buckinghamshire: Archive Edition.
 Cantine, J. (1904). Fresh impressions of Muscat. Neglected
Arabia: 2/51 pp 4-7.
 Hollingsworth, L. W. (1975). Zanzibar Under the Foreign Office
1890-1013. Connecticut: Greenwood Press.
 Lorimer, J. G. (1986). Gazetteer of the Persian Gulf, Oman, and
Central Arabia. Buckinghamshire: Archive Edition, Vol. 1/2,

Part I, chapters II-V.
 Palgrave, W. (1865). Personal narrative of a year’s journey
through Central and Eastern Arabia (1862–63). London.
 Peterson, J. E. (1978). Oman in the twentieth century: political
foundation of and emerging state. London: Croom Helm.
 Phillips, W. (1967). Oman: a history. London: Longman.
 Rabi, Uzi (2008). The Ibadhi Imamate of Muhammad bin
Abdallah al-Khalili (1920–54): The Last Chapter of a Lost and
Forgotten Legacy. Middle Eastern Studies, 44: 2, 169-188, DOI:
10.

1080/00263200701874859.

http:

//dx.

doi.

org/10.

1080/00263200701874859.
 Warden, Frances «Historical Sketch of the Rise and Progress of
the Government of Muscat: Commencing with the Year 1694-95
and Continued to the Year 1819«in (ed) Thomas, Hughes (1985)
Arabian Gulf Intelligence: Selections from the Records of the
Bombay Government, New York, The Oleander Press.
 Wilkinson, John (1987). The imamate tradition of Oman.
Cambridge: Cambridge University Press.
 Wilkinson, J. C. (1981). Oman and East Africa: new light on
early Kilwan history from the Omani sources. The International
Journal of African Historcal Studies. 14/2, pp 272-305.

