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  قيام نظام اإلمامة يف عمان
 )م١٩٢٠ −١٩١٣/ هـ١٣٣٩ −١٣٣١( 

.אאא 

 :ملخص البحث 
هيدف هذا البحث إىل دراسة عودة نظام اإلمامة يف عامن, وظهوره كقوة منافسة للـسلطان 

 .العامين , ومناوأة للنفوذ الربيطاين يف املنطقة 
/ هــ١٣٠٨فمنذ توقيع معاهدة احلامية بني سلطنة عامن وحكومـة اهلنـد الربيطانيـة عـام 

م حتولت العالقة بني اجلانبني إىل حكم غري مبارش من قبل بريطانيـا لعـامن, عـرب الوكيـل ١٨٩١
وحتـت ذريعـة . السيايس والقنصل الربيطاين يف مسقط, فتم منع جتـارة الرقيـق وجتـارة الـسالح

مقاومة تلك التجارتني, تم تضييق اخلنـاق عـىل القبائـل العامنيـة وتـم تـدمري كثـري مـن سـفنها 
 .ً ويف املقابل تم منح الرعايا الربيطانيني مزيدا من احلرية واملميزاتالتجارية,

وتـم . أدت تلك اإلجراءات إىل جتمع القبائل العامنيـة ومعظمهـا مـن القبائـل األباضـية
م, وتشكلت حكومة حمليـة داخـل عـامن, ١٩١٣/ هـ١٣٣١انتخاب إمام من بينهم وذلك عام 

نشأت قوة عسكرية استطاعت أن تستويل هبا عىل معظم ونقضت هذه القبائل بيعتها للسلطان, وأ
 .مسقط, ومطرح: املناطق العامنية سو بعض املوانئ املهمة مثل

ومن هنا تدخلت بريطانيا إىل جانب السلطان فيصل بن تركي ثم إىل جانب ابنه تيمور بن 
قـدت فيصل وذلك بالدعم املادي والعسكري, ثم تدخلت بوساطة بـني اإلمـام والـسلطان وع

م وبموجـب ١٩٢٠/هــ١٣٣٩عدة لقاءات بني اجلانبني أسفرت عن توقيع اتفاقية السيب عام 
 .ذلك انقسمت عامن, ففي الداخل حيكم اإلمام, ويف الساحل حيكم السلطان
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 يف عـامن وظهـوره كقـوة )١(إىل دراسة عودة نظام اإلمامـة*  هيدف هذا البحث
ربيطاين يف املنطقة, وحماولة تلمس األسباب التي منافسة للسلطان العامين ومناوأة للنفوذ ال

ًأدت إىل نجاحه كقوة داخلية استطاعت أن تستقطب عددا كبريا من القبائل العامنية وذلك  ً
يف العقد الرابع من القرن الرابع عرش اهلجري, العقد الثاين من القرن العـرشين املـيالدي, 

 عـام )٢( حتى تـم توقيـع اتفاقيـة الـسيبثم تتبع مراحل نزاع اإلمامة مع السلطان العامين
 بوساطة بريطانية, واجلديد )٣(م بني السلطنة العامنية واإلمامة األباضية١٩٢٠/هـ١٣٣٩

الذي تضيفه هذه الدراسة أهنا تعتمد عىل وثائق عربيـة وإنجليزيـة جديـدة مـن أرشـيف 
 .األخروزارة اهلند يف لندن , إضافة إىل عدد من املصادر العربية واألجنبية 

  
  :نظام اإلمامة يف عمان

يرجع نظام اإلمامة يف عامن إىل القرن اهلجـري الثـاين, القـرن الثـامن املـيالدي, 
ُحيث أنشأ األباضيون هذا النظام هناك, وعادة ما خيتار اإلمام عن طريـق االنتخـاب مـن 

ألول من ًوكان انتخاب اإلمام يف عامن مستمرا حتى النصف ا. بني أهل الديانة والصالح 
القرن السادس اهلجري, النصف األول من القـرن الثـاين عـرش املـيالدي, ثـم تـال تلـك 

ويف عـام . ًالقرون فرتة انقطاع وظل منـصب اإلمـام شـاغرا فـرتات زمنيـة غـري متعاقبـة
ُإماما وظل األئمة يف عـامن خيتـارون مـن  )٤(ُم اختري رجل من اليعاربة١٦٢٤/ هـ١٠٣٤ ً

 . )٥(ىل قرن من الزمانهذه القبيلة ما يزيد ع
م ضـعف أمـر ١٧٤٤/هــ١١٥٧وعندما قامـت الدولـة البوسـعيدية يف عـامن 

اإلمامة, ومل هيتم من توىل عرش السلطنة من هذه األرسة باختـاذ لقـب إمـام ,إال يف عهـد 
 – ١٧٤٤/ هــ١١٩٨ −١١٥٧أمحد بن سعيد الذي توىل احلكم يف الفرتة مـا بـني عـامي 

 – ١١٩٨يد بن أمحد الذي توىل احلكم مـن بعـده بـني عـامي م , ويف عهد ابنه سع١٧٨٣
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  ( يسع أي سلطان من البوسعيديني م وبوفاة هذه األخري مل١٨٠٣ – ١٧٨٣/ هـ١٢١٨
 

إىل اختاذ لقب إمام, ومل حياول أي منهم أن يظفر بتأييد ديني ) ممن توارثوا السلطة 
 . )٦(له 

بوسـعيدي عـىل احلكـم يف م استوىل عزان بن قيس ال١٨٦٧/ هـ١٢٨٥ويف عام 
ًعامن بعد ثورة القبائل العامنية, وأعلن نفسه إماما عىل عامن واصطبغت فرتة حكمـه التـي 

م بالصبغة اإلسالمية األباضية; إال أن حكومة اهلند ١٨٧١/ هـ١٢٨٧استمرت حتى عام 
ادة ومنذ ذلك التـاريخ مل جتـر حماولـة إلعـ. فتم هلا ذلك )٧(الربيطانية عملت عىل إسقاطه

 .م ١٩١٣/ هـ١٣٣١نظام اإلمامة إال عندما قامت ثورة القبائل األباضية عام 
  

  :أسباب ثورة القبائل األباضية ومقدماتها
ــام  ــا ع ــامن وبريطاني ــلطنة ع ــني س ــارة ب ــصداقة والتج ــة ال ــع اتفاقي ــذ توقي من

م ازدادت اهليمنة الربيطانية عـىل حكومـة مـسقط, وخـضع الـسلطان ١٨٩١/هـ١٣٠٨
ملا طلبته منه بريطانيا, وهذا ما أد إىل استياء كثري مـن القبائـل  )٨(صل بن تركيالعامين في

العامنية التي رأت أن السلطان تعاون مع حكومة اهلند الربيطانية فيام يتعارض مع مـصالح 
ويمكن هنا من إمجال األسباب التي أدت إىل ثورة القبائل العامنيـة وقيـام . الشعب العامين
 :ألباضيةنظام اإلمامة ا

ً أن كثريا من األباضيني مل يتقبلو نظام احلكم يف السلطنة القائم عـىل الوراثـة, ولـيس – ١
 . )٩(االنتخاب, وهذا ما يتعارض مع اإلسالم

 أثار خضوع السلطان العامين للحكومة الربيطانية, فيام طلبته منه فيام يتعلق بمكافحة – ٢
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 السيام بعد أن أد ذلـك إىل التـضييق جتاريت األسلحة والرقيق غضب هذه القبائل
 .عىل جتارهتم وتدمري سفنهم 

 تزايد استغالل بريطانيا ملوارد عامن الداخلية, السيام بعـد أن التـزم الـسلطان بمـنح – ٣
إحد الرشكات الربيطانية امتياز البحث عن األسفنج يف مياه عامن اإلقليمية, وقد 

 .ًافسا هلم يف كسب قوهتم من البحراعترب األباضيون أن عمل هذه الرشكة من
 انتشار اجلمعيات التنصريية يف عامن, وتشجيع السلطان فيصل بن تركي هلم, السيام – ٤

ًاملنرصين األمريكيني الذين وجدوا يف عامن مرتعا خصبا لنرش النرصانية ً. 
ام يمليـه  أخذ علامء األباضية يف عامن عىل السلطان أنه مل يتمسك بتعاليم اإلسالم, وب– ٥

 . )١٠(عليه املذهب األبايض
هـذه األسـباب وتـذكر بـأن طبيعـة حكـم )١١(وتؤكد بعض املصادر الربيطانية 

السلطان العامين كانت فاسدة لدرجة كبرية, وكانت ترصفات السلطان الشخصية يف إدارة 
 شؤون السلطنة هي السمة التي متيز السياسة العامنية آنذاك, وهـذا مـا اعتـربه األباضـيون

 .ًنوعا من أنواع الفساد اإلداري
وإزاء هذه املخالفات رأ األباضيون أن االلتفاف حول علامئهم, والعمـل عـىل 
ًإعادة اإلمامة من جديد هو املخرج الوحيد إلنقاذ األمة, ولذا اجتمـع أربعـة عـرش عاملـا 

نشاء جتمـع ًموجها هلم, واتفقوا عىل إ )١٢(ورئيس قبيلة, وأصبح نور الدين عبداهللا الساملي
مـن أجـل العمـل عـىل إقامـة دولـة إسـالمية أباضـية  )١٣("حركة النهضة العامنية"باسم 

 .حيكمها إمام ينتخبونه من بينهم
َوجه األباضيون عىل لسان الشيخ عبداهللا الساملي   الذي تربطه بالسلطان عالقة –ّ

انيني, إال أن ً حتذيرا إىل السلطان فيـصل بـأن يغـري مواقفـه وسياسـته مـع الربيطـ–وثيقة 
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 .)١٤(السلطان جتاهل هذا التحذير
ومن هنا نجد أن الساملي قام بعد ذلك بجولة داخـل عـامن مـن أجـل االتـصال 

 )١٥(بزعامء القبائل العامنية وهتيئتهم للثورة, واستطاع إقناع الشيخ محري بن نـارص النبهـاين
ُين, ويعـد انـضامم هـذا  باالنضامم للثائرين عىل الـسلطان العـام)١٦(زعيم القبائل الغافرية

الزعيم دعام كبريا لزعامء الثورة; ألن القبائل الغافرية مل تقم بدور يذكر خالل قيام اإلمامة 
م عىل يد عزان بن قيس, وهـذا أحـد األسـباب التـي أدت إىل ١٨٦٨/ هـ١٢٨٥يف عامن 

 .م١٨٧١/ هـ١٢٨٧سقوط إمامته عام 
هوا لـضم الـزعيم اهلنـاوي القـوي ومل يقف هؤالء الزعامء عند هذا احلد فقد اجت

 الذي حيظى بنفوذ قوي بـني القبائـل اهلناويـة , فـرتدد هـذا )١٧(عيسى بن صالح احلارثي
الشيخ يف بادئ األمر إال أنه مل يلبث أن أعلن دعمه لإلمامة,  لسخطه عىل السلطان بسبب 

ا دعـا الـشيخ ًإنشائه خمزنا جلمع األسلحة حتت مراقبة حكومة اهلنـد الربيطانيـة, وهـذا مـ
 .)١٨(عيسى احلارثي إىل إرسال رسالة احتجاج شديدة اللهجة إىل السلطان العامين

هذا وقد حاول السلطان فيصل بن تركي هتدئة الثـائرين فـأعلن تنـصيب نفـسه 
ًإماما عىل املذهب األبايض, إضافة إىل مركزه سلطانا عىل عامن, من أجل أن حيظـى بـدعم  ً

ىل مجع بعض العلامء األباضيني , وشجعهم عىل الكتابة يف تاريخ كافة القبائل , كام عمل ع
 .)١٩(األباضية وأحكامها, إال  أنه فشل بذلك

  
  :إعالن الثورة وانتخاب اإلمام

   بعد أن نجح زعامء الثورة يف ربـط القبائـل الغافريـة واهلناويـة مـع بعـضها يف 
مـة كـل مـن عبـداهللا الـساملي بزعا )٢٠(مواجهة السلطان العامين, اجتمعوا يف مدينة تنوف

ًومحري النبهاين وعلامء آخرين وقررا انتخاب واحدا من علامء األباضية إماما لعـامن, فوقـع 
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إنـه جـاء ": , إال أنـه حـاول االعتـذار وقـال )٢١(االختيار عىل سامل بن راشـد اخلـرويص
حـت لـه, فتمـت , إال أنه يف هناية املطاف قبل هذه الثقة التي من"إلعطاء البيعة ال ألخذها

 وحـسب .مبايعته يف مسجد الرشيعة يف مدينة تنوف, وقد بايعه العلامء ثم رؤساء القبائـل
التقاليد األباضية فإنه ليس من حق مـن وقـع عليـه االختيـار لتـويل منـصب اإلمامـة أن 
يرفضها, ألن ذلك يعني رفض الثقة التي منحت له من قبل العلامء واألعيان, السيام وأنـه 

 . )٢٢(دي ذلك إىل انقسام األباضينيربام يؤ
وقد قام أحد العلامء األباضيني بقـراءة البيعـة, وإعـالن التـدابري الالحقـة التـي 

عاصمة لإلمامة, وكان ذلـك )٢٣(ستتخذها اإلمامة ملامرسة مهامها, وأعلنت مدينة نزو 
 . )٢٤(م١٩١٣مايو / هـ١٣٣١يف شهر مجاد اآلخر 

خب أحد من أرسة البوسعيديني كام حـدث يف عـام وجيد الباحث هنا أن أنه مل ينت
ُم حينام انتخب األباضيون عزان بن قيس إماما هلم, األمـر الـذي يبـني ١٨٦٨/ هـ١٢٨٥ ً

إضافة إىل أن انضامم القبائـل الغافريـة إىل . مد سخط القبائل األباضية عىل البوسعيديني
 .هذه الثورة كان له أثر يف هذا االختيار

 اخلرويص أن بعث برسالة إىل السلطان العامين خيربه بقيام اإلمامة ومل يلبث اإلمام
ويطلب منه إهناء النفوذ الربيطاين, وتطبيق الرشيعة اإلسالمية يف سائر الـبالد, كـام بعـث 
برسائل متعددة إىل زعامء القبائل العامنية, يدعوهم فيها إىل االنضامم إىل اإلمامـة اجلديـدة 

 بواجب اجلهاد, ألن ذلك هو أقل ما يمكن تقديمه نرصة للحق, ;للدفاع عن احلق والقيام
حسب رؤية اخلرويص, فأجابه معظم الزعامء ومنحوه بيعـتهم, ويف زمـن قـصري أعلنـت 
ًمعظم املدن الرئيسية يف الداخل والءها لإلمامة , وهذا يعني أن بعضا من املدن بقيت عىل 

 .)٢٥(والئها للسلطان العامين
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  :من الثورةاملوقف الربيطاني 
 الوكيل الـسيايس والقنـصل الربيطـاين يف مـسقط [Knox]أدرك الرائد نوكس 

اخلطر الذي هيدد نفوذ دولته يف عامن إزاء هذا الوضع, األمر الذي دفعه إىل توجيـه حتـذير 
إن حكومتـه لـن تقـف ":  وقال,)٢٦(إىل زعامء اإلمامة من القيام بمهامجة مسقط أو مطرح

 وهذا يعني تدخل احلكومة الربيطانيـة بـشكل مبـارش يف "مل كهذامكتوفة األيدي إزاء ع
ًالدفاع عن السلطان, ومل يتأخر رد اخلرويص كثريا عىل املـسؤول الربيطـاين إذ حـذره مـن 

ّوبرر يف رده  قيـام اإلمامـة .  )٢٧(التدخل يف شؤون عامن أو االعتداء عىل اإلمامة األباضية
تركي عن التعاليم اإلسالمية, وهذا ما دعـا العلـامء بأنه نتيجة خلروج السلطان فيصل ابن 

األباضيني إىل عزله, وذكر أن العامنيني اعتادوا أن يديروا شؤوهنم بأنفسهم,وقال للممثـل 
وأنتم تعلمون أن أمر عامن إىل علامئها من قديم الزمان وأن كل ملـك خـالف ": الربيطاين

سلمني ,ال تـرصف لـه يف دولتـه وال نفـاذ عن الدولة منبوذ عن أمر امل) خليع(العلامء فهو 
ًحلكمه وأن فيصال قد قام عليه العلامء مرارا بعد خلعه وعزله فأبى أن يعتزل وأنه قعد هذه 
املرة املاضية بسبيل الغلبة والقهر واملسلمون مل يرضو سلطته وال أفعاله وأنتم معـرش هـذه 

ن ال تعتدوا علينـا ومـن تعـد الدولة جيب عليكم أن تكفوا عن أمر املسلمني ويلزمكم أ
 .)٢٨( "...علينا فاهللا يعيننا عليه

 مـن دائـرة املخـابرات [Murphy]ومل يلبث أن وصل إىل مسقط امليجر موريف 
 ليدرس ما يمكن أن تقدمه احلكومـة الربيطانيـة يف حـال هجـوم )٢٩(الربيطانية يف بوشهر

صل بـن تركـي املـساعدة الثوار عىل مسقط ومطرح, ويف هذه األثناء طلـب الـسلطان فيـ
 .)٣٠(ًرسميا من املقيم السيايس الربيطاين يف اخلليج العريب

م بعثت حكومـة اهلنـد الربيطانيـة ١٩١٣يوليو عام / هـ١٣٣١ويف شهر شعبان 
ًمخسامئة جندي وعـددا مـن الـسفن , فنزلـت هـذه القـوات يف مطـرح, وقامـت احلاميـة 
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, ودفعت حكومة اهلند معونة مالية )٣١(لجالعسكرية الربيطانية يف مسقط باحتالل بيت الف
ُ ألف روبية, وطلبت من السلطان فيصل أن ينفقها يف إعداد جـيش يـستطيع ٦٤ُقدرت بـ 

به مقاومة الثائرين, ويظهر أن مـسارعة الربيطـانيني إىل مـساعدة الـسلطان خـشية عـودة 
 .)٣٢(نشاط حركة هتريب األسلحة

ومة اهلنـد الربيطانيـة ملـؤازرة الـسلطان وعىل الرغم من التدابري التي اختذهتا حك
 ,العامين إال أن هذه اجلهود مل متنع قوات اإلمامة من التقدم, فنجد أن استولت عـىل نـزو
ًوأخرجت وايل السلطان وحاميته منها , واختذها الثوار مقرا لإلمامـة, ثـم تقـدمت هـذه 

, وذلك يف )٣٤(امئل واستطاعت اقتحامها, ثم استولت عىل وادي س)٣٣(القوات إىل أزكي
م ,وكان لذلك الـوادي أمهيـة عـسكرية بالغـة, فهـو ١٩١٣أغسطس , هـ١٣٣١رمضان 

املنفذ الرئييس بني الساحل واملنطقة الداخلية لعامن, وهلذا نجد أن سـقوط منطقـة سـامئل 
بيد قوات اإلمامة أد إىل زعزعة مركز السلطان, فرتاجعت قواته إىل مسقط ومطرح, ومل 

, )٣٥( إال بمثابة شيخ لقريـة صـغرية كـام قـال أحـد املـسؤولني الربيطـانينييعد السلطان
ًوأصبح نفوذ السلطان العامين مقترصا عىل مسقط ومطرح, ومـا عـدا ذلـك فهـو خاضـع 

 .لقوات اإلمامة
ومن هنا نجد أن السلطان فيصل بن تركـي كتـب رسـائل متعـددة إىل القنـصل 

ربيطانية للدفاع عن مسقط ومطرح, ومما جاء الربيطاين يطلب منه مضاعفة عدد القوات ال
الـذين ) هكـذا(أريد مـن حـرضتك تنزيـل العـساكر ... ": يف إحد هذه الرسائل قوله

عىل بـر مـسقط أو مطـرح ) اسم مركب بحري(هذه الليلة يف ميل الفست ) هكذا(يصلوا 
م هذين املكانيني عن العاصني من أهـل عـامن وردعهـ) هكذا(من حدودنا ألجل حفاظة 

 .")٣٦(ومكان تنزيلهم وجلوسهم يصري اخليار ألمري العساكر هذا والسالم
هذا وقد أدت اإلجراءات التي اختذها املسؤولون الربيطانيون للدفاع عن مسقط 
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: إىل احتجاج اإلمام اخلرويص الذي كتب رسالة إىل القنصل الربيطاين يف مسقط جاء فيهـا
فام عرفنـا وجـه هـذا ) هكذا( بحريم مسكد وقد بلغنا أن طائفة من عسكركم نزلت... "

ومل يلبث أن جـاء الـرد . )٣٧("االعرتاض بيننا وبني من نصب لنا اخلصومة نرقب اجلواب
قد نـزل لـصيانة ) هكذا(إن عسكر الربيطانية ": ًرسيعا من القنصل الربيطاين فقال يف رده

 السلطان تارخيه عىل وفق التحذير املتضمن بإعالن حرضة سعادة) هكذا(مسقط واملطرح 
وهبذا سيتبني لكم أن أي هجوم منكم عىل مـسقط  ... )٣٨(هـ١٣١٣ مجاد اآلخر سنة ٥

الربيطانية ) هكذا(أو املطرح بأي قصد كان سيستلزم املصادمة بينكم وبني دولتنا الفخيمة 
 . )٣٩("هذا والسالم

م كتـب اإلمـام اخلـرويص رسـالة إىل ١٩١٣سبتمرب / هـ١٣٣١ويف شوال عام 
َّكس القنصل الربيطاين يف مسقط بني فيها أسباب الثورة وقيام اإلمامة, وخلع السلطان, نا

وذكر فيها املخالفات التي وقع فيها والتي دعت إىل خلع طاعته, وأشار يف رسـالته إىل أن 
قوات اإلمامة توقفت يف وادي سامئل, ومل تتقدم نحو مسقط أو مطرح خشية من حـدوث 

وات اإلمامة والقوات الربيطانية, وطلب اخلرويص من الربيطانيني مواجهة عسكرية بني ق
سحب القوات الربيطانية من عامن, وتعهد يف املقابل بتامني سـالمة الرعايـا الربيطـانيني, 

وأشار إىل أن هناك رسائل مزورة باسمه قد تـرد عـىل . والوفاء بحقوقهم, وحفظ أمواهلم
 .)٤٠( ألن هدفها تكدير العالقة بني اجلانبنياملسؤولني الربيطانيني جيب احلذر منها

ًومل يأت اجلواب رسيعا من القنصل الربيطـاين يف مـسقط نظـرا لوفـاة الـسلطان  ً
م, ١٩١٣أكتوبر ٤/ هـ١٣٣١ذي القعدة عام ٤فيصل بن تركي يف هذه األثناء, وذلك يف 

ن عاملوه كوالده  عرش السلطنة بتأييد من حكومة اهلند الربيطانية الذي)٤١(وتوىل ابنه تيمور
 .)٤٢(ألنه التزم بام تعهد به 
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  :تطور الثورة يف عهد السلطان تيمور
عندما توىل تيمور بن فيصل السلطة, كانت البالد تعيش أزمـة داخليـة خطـرية, 

أما األوضاع االقتصادية فإن خزينة السلطنة . فال سلطة له إال عىل بعض البلدان الساحلية
ًتسديد رواتب اجلنـود بـصفة مـستمرة, ولـذا كثـريا مـا يلجـأ تكاد تكون فارغة, وال يتم 

 .أولئك اجلنود إىل التهديد بااللتحاق بقوات اإلمامة
حاول السلطان اجلديد يف بداية أمره أن يعمل عىل حتسني األوضاع املحيطـة بـه, 
ولذا بادر إىل دعوة الشيخ عيسى بن صالح احلارثي زعـيم قبائـل احلـرث, الـذي تربطـه 

داقة قديمة للدخول يف حوار لعله أن يـصل معـه إىل تـسوية وديـة بـصفته أحـد عالقة ص
م ١٩١٣ديـسمرب / هـ١٣٣٢زعامء اإلمامة, وقد زار هذا الزعيم مسقط يف شهر حمرم عام 
 . )٤٣(للتشاور, إال أن املناقشات بني اجلانبني مل تؤد إىل نتيجة تذكر

ًم واحـدا مـن ١٩١٤/هـ١٣٣٢أما اإلمامة األباضية فإهنا فقدت يف مستهل عام 
مـدير "أبرز زعامئها, وهو الشيخ نور الدين عبداهللا الـساملي, الـذي كـان يتـوىل منـصب 

ً وهو لقب مل يكن معروفا من قبل وقد انعكست وفاته عىل تشكيل القـرار "شؤون اإلمامة
م وخلفه يف منصبه الشيخ عامر بـن ١٩١٥/ هـ١٣٣٣السيايس يف اإلمامة, وذلك يف عام 

 .)٤٤(املالكي, بعد أن انتخبه علامء اإلمامةمخيس 
ومهام يكن من أمر فقد ازدادت وترية التأييد الشعبي لإلمامة السيام بـني القبائـل 

, )٤٥(التي تقطن منطقة الساحل, ولذا مل جتد قواهتا صعوبة يف االستيالء عىل مدينتي بركـا
, )٤٧( وصـور, ومل يبق حتت سيطرة السلطان تيمـور سـو مـسقط ومطـرح)٤٦(وقريات
, وذلـك يف شـهر مجـاد )٤٩(, وبعض املوانئ الصغرية عىل سـاحل الباطنـة)٤٨(وصحار

إال أن املوقف الربيطاين جتاه هـذه األحـداث كـان . م١٩١٤أبريل / هـ١٣٣٢األوىل عام 
ًرسيعــا وحازمــا, إذ اســتطاعت الطــردات الربيطانيــة تــدمري بعــضا مــن قــوات اإلمامــة  ً ً
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 .)٥٠(قرياتواضطرهتا للخروج من بركا و
ويف هذه األثناء أد اندالع احلرب العـاملني األوىل إىل زيـادة النـشاط األملـاين يف 
رشق أفريقية, ووصلت الدعاية األملانية إىل عامن عن طريق زنجبـار, والتـي تـوحي بـأن 

والواقع أنه عىل الـرغم . النفوذ الربيطاين يف اخلليج العريب قاب قوسني أو أدنى من الزوال
غال بريطانيا بتلك احلرب إال أهنا مل تكن مستعدة للتفريط بنفوذها يف تلك املنطقة , من انش

م ١٩١٤أغـسطس / هـ١٣٣٢والذي استمر أكثر من مئة عام; فأرسلت يف شهر رمضان 
 .)٥١(جمموعة أخر من القوات اهلندية للدفاع عن مسقط

زاد مـن قيمـة ويف الوقت نفسه عمل السلطان تيمور عىل إهناك قوات اإلمامة, فـ
ِّالرضائب اجلمركية, وعمل عىل احلد من وصول املواد الغذائية إىل الداخل إال أن أثر هـذه 

 .)٥٢(ًاإلجراءات كان حمدودا يف ذلك الوقت
ًومل تقف أملانيا عند الدعاية فقط, بل أرسلت عـددا مـن عمالئهـا إىل اإلمامـة يف 

 القبائـل السـتامهلا إىل جانبهـا, عامن, فاتصلوا باإلمام اخلـرويص, ووزعـوا اهلبـات عـىل
باعتبارهم حلفاء للدولة العثامنية, التي أعلنت اجلهاد املقـدس ضـد بريطانيـا, ولـذا فـإن 

أمام أنصار اإلمامة لإلحاطة بالسلطان والقضاء عـىل النفـوذ )٥٣(الفرصة أصبحت مواتية
 .)٥٤(الربيطاين يف املنطقة

طر الذي أحدق به لذا طلـب مـن ًكان السلطان تيمور بن فيصل مدركا لعظم اخل
 أن يتوسط لـد )٥٥(الشيخ سلطان بن راشد النعيمي شيخ قبيلة النعيم يف منطقة الربيمي

اإلمام اخلرويص حلل اخلالفات القائمة بني اجلانبني , فسعى النعيمي هبذه الوساطة التي مل 
ًمندوبا عنه, جتد ممانعة من اإلمام اخلرويص, حيث بعث الشيخ عيسى ابن صالح احلارثي 

فاجتمع هذا األخري بمندوب السلطان, والقنصل الربيطاين يف بلدة السيب يف شهر صـفر 
م, إال أن هذه الوساطة مل تسفر عن يشء يذكر, مما دفع ١٩١٤ديسمرب / هـ١٣٣٣من عام 
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بالسلطان إىل أن يطلب من الربيطانيني تعزيز حـاميتهم يف مـسقط للـدفاع عنهـا يف حـال 
 .)٥٦(مامةهجوم قوات اإل

ًم شـنت قـوات اإلمامـة هجومـا ١٩١٥ينـاير / هـ١٣٣٣ويف شهر ربيع األول 
) ٧٠٠(مقاتـل يف هـذا اهلجـوم, مقابـل ) ٣٠٠٠(ًواسعا عىل مسقط, واشرتك أكثـر مـن 

جندي من القوات اهلندية املرابطة للدفاع عنهـا, وتـوىل قيـادة قـوات اإلمامـة يف اهلجـوم 
 احلارثي, ورغم كثرة أعـداد جنـود اإلمامـة إال أهنـا اإلمام سامل اخلرويص والشيخ عيسى

ًليست مدربة أو منظمة, بخالف القوات املدافعة, واستمر القتـال طـوال النهـار, ونظـرا 
ُلعدم وجود خطط عسكرية لد قوات اإلمامة فقد منيت تلـك القـوات هبزيمـة قاسـية, 

 .)٥٧(ُوقتل عدد كبري من جنودها, وهذا ما اضطرها إىل االنسحاب
ويالحظ هنا أن املساعدات الربيطانية للسلطان كانت متنوعة, فوقفت إىل جانبه 
ًماديا ومعنويا, أما اجلانب العسكري فقد تكلفت حكومة اهلند الربيطانيـة يف الـدفاع عـن  ً
مسقط واملدن الساحلية دون الدخول إىل مناطق نفوذ اإلمامة ملهامجتها يف الداخل, ولعـل 

 :باحث إىل األسباب التاليةذلك راجع يف تقدير ال
انشغال بريطانيا يف احلرب العاملية األوىل, وعدم وجود قـوات كافيـة للقيـام بمثـل : ًأوال

 .ذلك العمل
 عدم رغبة بريطانيا يف الدخول يف رصاع مع القبائل العامنية يف الـداخل; ألن معظـم :ًثانيا

 .قوات بريطانيا يف منطقة اخلليج العريب كانت قوات بحرية
 بريطانيا عىل اإلمامة األباضية سيدفع األخرية إىل إعالن اجلهاد ضدها يف هجوم أن :ًثالثا

املنطقة, وربام امتد أثر ذلك اجلهاد إىل مـسلمي اهلنـد, ومنـاطق أخـر مـن العـامل 
 .اإلسالمي, والتي لربيطانيا نفوذ يف أراضيها 
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 أهنا ظلت حتيط بمنـاطق ُوعىل الرغم من اهلزيمة التي منيت هبا قوات اإلمامة إال
نفوذ السلطان من كل جانب, وأصـبحت هتـدد الـسلطان العـامين يف مـسقط بـني الفينـة 
واألخر, ومل يكن بمقدور احلكومة الربيطانية بسبب اشـرتاكها بـاحلرب العامليـة األوىل 

 .)٥٨(االستمرار بالدفاع عن السلطان
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  :بدء املفاوضات بني السلطنة واإلمامة
نائب امللك يف اهلند إىل ) Harding(مة الربيطانية اللورد هاردنج أوفدت احلكو

اخلليج العريب, فقام بزيارة إىل مسقط والتقى بالسلطان تيمـور بـن فيـصل وذلـك خـالل 
م, ونـصح الـسلطان العـامين ١٩١٥فربايـر / هــ١٣٣٣شهري ربيع األول واآلخر عـام 

ًلحا يتنازل بموجبه عن املنـاطق التـي بمساملة زعامء اإلمامة األباضية , وأن يعقد معهم ص
 أن احلكومة الربيطانية لن تتمكن – بكل وضوح –استولت عليها قوات اإلمامة, وأخربه 

من تقديم ما حيتاج إليه من محاية إىل أجل غري مسمى, وأن الفرصـة اآلن مواتيـة إلجـراء 
 بقبول املـصاحلة ون أجل أن يقتنع السلطان تيمور بن فيصل.  )٥٩(مفاوضات بني اجلانبني

عقب القنصل الربيطاين يف مسقط بذكر أهم األسباب التي دعت حكومة بالده إىل انتهاج 
 : )٦٠(هذه السياسة و هي

 أن قوات اإلمامة متتلك زمام القوة يف عامن, وذلك ألهنا تـسيطر عـىل حـصن وادي – ١
 .سامئل

ية وحلفائها دعوة خطـرية  أن دعوة اإلمام اخلرويص إىل اجلهاد ضد احلكومة الربيطان– ٢
ضدها, السيام يف ذلك الوقت, الذي تعمل فيه عىل دفع رشيف مكة إلعالن اجلهاد 
ضد العثامنيني, وأن هذه الدعوة ستؤدي إىل وجود مصاعب عديـدة ضـد الوجـود 

 .الربيطاين يف اهلند, و يف شبه اجلزيرة العربية, وشامل أفريقية
عامء القبائل العامنية, وكان السلطان العـامين قـد  فشل سياسة استخدام الرشوة مع ز– ٣

َّاقرتحها, وذلك ألن احلكومة الربيطانية قد جربت هذه السياسة وثبتـت فـشلها يف 
 .حتقيق املؤمل منها

 أن السفن الربيطانية لن تستطيع مساعدة السلطان العامين حيـنام حيتـاج إىل املـساعدة – ٤
 ..ىلبسبب انشغاهلا باحلرب العاملية األو
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 .وبعد رشح هذه األسباب اقتنع السلطان بعقد هدنة بينه وبني اإلمامة
هذا وقد استقبل زعـامء اإلمامـة موافقـة الـسلطان عـىل مقـرتح هـاردنج بفـرح 
واغتباط, ألهنم رأوا أن ذلـك يـدل عـىل ضـعف الـسلطان, وبالتـايل فـإن حكمـه أخـذ 

. )٦١(الربيطانيـة بـني اجلـانبنيباإلهنيار, ورغم ذلك فقد ساورهم الشك بنزاهة الوساطة 
وإزاء ذلك كتب الوكيل السيايس الربيطاين يف مسقط رسائل إىل ثالثـة مـن زعـامء الثـورة 

 :وهم 
 . اإلمام سامل بن راشد اخلرويص– ١  
 . الشيخ عيسى بن صالح احلارثي– ٢  
 . الشيخ محري بن نارص النبهاين– ٣  

اوضـات صـلح هتـدف إىل طلب منهم إيضاح آرائهم بكل وضوح جتاه عقـد مف
وعلامء اإلمامـة , وأنـه . َّتسوية تناسب الطرفني, وقد رد اإلمام بأن عليه أن يستشري شعبه

َّدعاهم إىل عقد لقاء تشاوري حـول هـذه املـسألة, أمـا الـشيخ عيـسى احلـارثي فقـد رد 
ين بإسلوب ودي أظهر فيه الرغبة يف فتح باب املفاوضات, أما الشيخ محري بن نارص النبهـا

 .  )٦٢(ُفقد اقرتح يف رده إرسال مبعوث مسلم ملناقشة األمر
أن اإلمامـة األباضـية يمكـن أن تـرىض  )٦٣(وذكرت بعض املـصادر الربيطانيـة

باتفاق هدنة مع السلطان العـامين, وفـق رشوطهـا التـي بعثـت هبـا إىل الوكيـل الـسيايس 
 :الربيطاين يف مسقط وهذه الرشوط هي

. رشيعة اإلسالمية بحسب مـا يطبقهـا اإلمـام يف داخـل عـامن االعرتاف الكامل بال– ١
 .وتطبيقها يف مسقط دون حماباة ألحد 

 . خروج القوات الربيطانية من البالد, ورفع احلصار الربي عن الواردات إىل الداخل– ٢
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 . تسوية وسداد كل املطالب املالية املستحقة لسكان الداخل– ٣
والكحول , والتبغ إىل مسقط, وحتريم اسـتخدام هـذه  منع وحتريم استرياد اخلمور, – ٤

ًاألصناف حتريام تاما ً. 
ً يمكن اعتبار السلطان تيمور بن فيصل حاكام لعـامن, ولكـن مـسؤولية إدارة الـبالد – ٥

ًتكون بيد اإلمام شخصيا, أو من خالل ممثل لـه يف مـسقط, وذلـك وفـق الـرشيعة 
 .اإلسالمية

ًية يف نزاع مع البعض اآلخـر, وحيـث أن بعـضا مـن هـذه  بام أن بعض القبائل العامن– ٦
القبائل متتلك السالح, والبعض اآلخر ال يملك, فمـن الـرضوري حينئـذ الـسامح 

 .للعامنيني بحرية رشاء األسلحة والذخائر
 :ُوقد أبلغ مبعوث اإلمامة أن احلكومة الربيطانية ال يمكن هلا أن تقبل ما ييل

ل بأي اتفاقية موقعة بينهـا وبـني الـسلطنة العامنيـة التـي  أي مطلب يدعو إىل اإلخال– ١
 .يمثلها السلطان تيمور بن فيصل

 .ً أي رشط قد يسب أرضارا لربيطانيا أو يعوق مصاحلها التجارية مع عامن– ٢
 .)٦٤( أي نص يتعلق بالسامح بتداول السالح والذخرية– ٣

 شـهر شــوال وعـىل الـرغم مــن هـذا اخلـالف حــول بعـض املـسائل إال أنــه يف
م أرسل زعامء اإلمامة رسالة إىل الوكيل الـسيايس الربيطـاين ١٩١٥أغسطس / هـ١٣٣٣

ًيف مسقط طلبوا منه الرتتيب لعقد اجتامع مع الشيخ عيسى احلارثي بـصفته ممـثال لإلمامـة 
 ذو القعــدة ٥األباضــية وذلــك بالــسيب, يف أقــرب وقــت ممكــن, وتــم هــذا اللقــاء يف 

م وتم يف هذا اللقاء مناقشة مطالب اإلمامة التي تـدعو إىل ١٩١٥ سبتمرب ١٥/ هـ١٣٣٣
اعرتاف السلطان تيمور بنظام اإلمامة الذي يطبق يف الداخل, وأن حتل نظم اإلمامـة حمـل 
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النظم املطبقة يف السلطنة, وأن يلتزم الـسلطان بتعـاليم الـرشيعة اإلسـالمية عـىل املـنهج 
الواردات والـصادرات اخلاصـة بمقطعـات األبايض, وأن تلغى الرضائب املفروضة عىل 

الداخل , وأن تسو املطالبات املالية بام يتفق مع مـصلحة الرعايـا املقيمـني يف الـداخل , 
وأن جيري حتريم استرياد اخلمور والدخان, وأن تلغى القيود املفروضة عىل جتارة السالح, 

ِّوأن يرسح السلطان جيـشه, وأن يطلـق رساح الـشيوخ املعتقلـني  ُيف مـسقط, وأن يـسلم ُ
ُالسلطان الالجئني إليه إليقاع العقوبة التي يقررها اإلمام عليهم, فإذا مـا وافـق الـسلطان 
ًعىل ذلك فسيعرتف زعامء اإلمامة به حاكام عىل مسقط وعامن, عـىل أن يـدير الـبالد طبقـا  ً

لـه لقواعد الرشع, وأن يتوىل هـذه األمـور بنفـسه يف مـسقط أو عـن طريـق تعيـني ممثـل 
 . )٦٥(هناك

وتوصل الوكيل السيايس الربيطاين إىل أن هذه املطالـب قابلـة للتنفيـذ باسـتثناء 
مطلب أو مطلبني, أما من جانب السلطان العامين فقد طالـب اإلمامـة بتـسليمه حـصون 

, وذلك ألمهيتها اإلسرتاتيجية, إال أن ممثـل اإلمامـة رفـض هـذا )٦٦(وقالع منطقة سامئل
ًاألمر رفضا قاطعا , ورفض السلطان العامين مطالب اإلمامة التي سبق ذكرها, كـام رفـض ً

وإزاء هـذا اخلـالف بـني مطالـب اجلـانبني مل . تسليم زعامء القبائل املتعاونني مع لإلمامـة
ُيكتب هلذه املفاوضات النجاح أو أن حيسم النزاع بني السلطان العامين واإلمامة األباضية; 

 .)٦٧(بنيلتباين وجهات النظر بني اجلان
وبدأت القبائل العامنية يف الداخل بعد فشل هذه املفاوضات تعـاين مـن احلـصار 
االقتصادي, وذلك بعد أن أمر السلطان العامين ـ بإيعاز من املقيم الربيطاين ـ برفع الرسوم 
اجلمركية عىل املنتجات الزراعية الواردة من الداخل السيام التمور  التـي رفعـت الرسـوم 

ُ, أما الرمان فقد رفعت الرسوم اجلمركية املفروضة عليه % ٢٥إىل % ٥ليها من املفروضة ع
, وكــان هلــذا القـرار نتــائج كبــرية عـىل املــد البعيــد; ألن املــسؤولني % ٥٠إىل % ٥مـن 

ًالربيطانيني يدركون جيدا أن اقتصاد القبائل العامنية يف الداخل يعتمد اعـتامدا كبـريا عـىل  ً ً
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 .)٦٨(ن, وقد أدت هذه اإلجراءات إىل نشوء أزمة مالية لد اإلمامةتصدير التمور والرما
وعىل الرغم من هذه األزمة التي عانت منها اإلمامة إال أن قواهتـا اسـتطاعت أن 

, وبذلك توطد نفوذها عىل املرتفعات اجلبلية املطلة عىل الساحل )٦٩(تستويل عىل الرستاق
 .)٧٠(الذي يسيطر عليه السلطان

امة األباضية من تدهور األوضاع العامة يف منطقة اخللـيج العـريب كام عانت اإلم
عامة وبحر العرب نتيجة للحرب العاملية األوىل, ولذا مل تكن املـوارد املاليـة لـدهيا كافيـة 
ملواصلة جهودها املتواصلة إلسقاط السلطان العامين, ونتيجة لقلة االتصاالت بني مـوانئ 

ًع األسعار أصبح وجود العملـة النقديـة نـادرا يف منـاطق عامن واملناطق الداخلية, وارتفا
 .)٧١(نفوذ اإلمامة, وهذا ما دفعها إىل مصادرة أموال املؤيدين لنظام احلكم يف مسقط

أما من جانب السلطان فقـد أخـذت حكومتـه بالتـدهور الـرسيع مـع انـشغال 
ن احلكومة الربيطانية بريطانيا باحلرب العاملية األوىل, وكانت خزينة السلطان خاوية, إال أ

مـن أجـل أن يقـف أمـام )٧٢(ُكانت متد السلطان ببعض القروض بني الفينـة واألخـر ,
ًاألخطار التي حتدق به , ولذلك كان السلطان العامين مضطرا لتنفيذ كل ما تطلبه احلكومة 

طاملـا إنه ل"): Cox( الربيطانية منه, ويف هذا قال املقيم الربيطاين يف اخلليج العريب كوكس
ًكان السلطان مديونا للحكومة الربيطانية فإهنا ستكون يف موقف أقو لفـرض مـا تريـده 

 .)٧٣("بالنسبة لشؤون السلطنة
 تؤكد أنـه منـذ فـشل املفاوضـات )٧٤(ومهام يكن من أمر فإن املصادر الربيطانية

م بـني الـسلطنة ١٩١٥سـبتمرب / هــ١٣٣٣التي عقـدت يف الـسيب يف ذو القعـدة عـام 
مة مل تتخذ أي خطوات أخر يف سبيل الوصول إىل اتفاق جديد بني اجلانبني حتـى واإلما

م إال أن قوات اإلمامـة اسـتطاعت أن ١٩١٨مارس / هـ١٣٣٦شهر مجاد اآلخرة عام 
ُحتكم سيطرهتا عىل املناطق الداخلية يف عامن, يف حني كان حكومة السلطنة تعاين من أزمة 
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 .ري كبريديون بالغة, وتعاين من فساد إدا
وكانت اإلمامة يف عامن قد سعت خـالل هـذه الفـرتة إىل تـدعيم قواهتـا وذلـك 
باالستعانة بإمام اليمن والقادة العثامنيني هناك للحصول عىل تعزيزات عـسكرية ملواجهـة 
سلطان مسقط وحلفائه الربيطانيني, وهـذا مـا أد إىل تـدعيم قـدراهتم العـسكرية أمـام 

ا تدخلت حكومة اهلند الربيطانيـة فعقـدت مفاوضـات بـني , ومن هن)٧٥(قوات السلطان
 .)٧٦(السلطنة واإلمامة مل تسفر عن يشء يذكر

وعندما وضعت احلرب العاملية األوىل أوزارها, وأسفرت عـن انتـصار بريطانيـا 
ًعملت عىل إهناء النزاع بـني الـسلطنة واإلمامـة ووضـعت تـصورا لـسياستها . وحلفائها

رب, ترمي هذه السياسة إىل إصالح اإلدارة , وضامن األمن, وذلك العامة يف عامن بعد احل
 .)٧٧(من أجل تدعيم نفوذ  السلطان الذي يعاين من ضعف شديد

ــارس ٢/ هـــ١٣٣٧ مجــاد اآلخــرة عــام ١١ويف  ــصل ١٩١٩ م م وجــه القن
 رسالة إىل الشيخ عيسى احلـارثي طالـب فيهـا [Haworth]الربيطاين يف مسقط هاورث 

 هجامهتـم عـىل الـسلطنة والقبـول بوسـاطتهم حتـى ال يـضطروهم إىل األباضيني بوقف
إين ألسمع يف هذا الوقت ما ": استخدام القوة, وإحكام احلصار االقتصادي عليهم, وقال

ًألن هذا إن كان حقا فـسيؤدي إىل مقاومتنـا ... يقال عن أنكم عازمون عىل مهامجة صور 
الـسهل علينـا أن نرسـل إلـيكم طـائرة مـن , ولو أردنا رضركم لكان من ...مع العامنيني

طائراتنا , وهي أزيد من أن تكفيكم فتحطم مدنكم وخترب حصونكم, ومن املؤكد أنكـم 
, ثم زاد القنـصل الربيطـاين يف اسـتخدام لغـة )٧٨("ال تظنون أنكم تقدرون عىل مقاومتنا

امهلا احلربيـة يف لدينا مخسامئة ألف من العساكر املدربة , وقد فرغت من أع":التهديد فقال 
... ًوبضعة اآلف يكفون لالستيالء عـىل عـامن قاطبـة لـو أردنـا بكـم سـوءا , ... العراق 

وتعلمون أن احلاكم الذي بيده شؤون الساحل يستطيع يف أي وقت فرض رسـوم باهظـة 
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وتعلمـون أن أزمـة البحـر بأيـدينا فـإذا ... عىل البضائع الصادرة منكم والـواردة إلـيكم 
العداء فلن نسمح بيع األرز والقمـح واألثـواب إلـيكم ولـن نـسمح لكـم أن ناصبتمونا 

 ثم طلب القنصل الربيطاين مـن ".تصدروا متوركم مع أن كل جتارتكم ال جتر إال بأيدينا
 .)٧٩(الشيخ عيسى احلارثي أن يقنع اإلمام اخلرويص بأمهية العودة إىل املفاوضات

مامة األباضية رفضت لغـة التهديـد وعىل الرغم من كل هذه الضغوط إال أن اإل
التي استخدمها املسؤلون الربيطانيون , بام يف ذلك التهديد باحلرب  املبارشة بـني القـوات 

 .الربيطانية وقوات اإلمامة أو احلصار االقتصادي إذا اقتىض األمر ذلك 
  
  :م ١٩١٩/ هـ١٣٣٧مفاوضات السيب عام 

سيايس الربيطاين وبـني قـادة اإلمامـة, بعد اتصاالت عديدة متبادلة بني الوكيل ال
والسلطان العامين, تم االتفاق عىل عقـد اجـتامع بـني هـذه األطـراف يف الـسيب بتـاريخ                         

ًم , وكان هذا السلطان قد منح ذلك املسؤول الربيطاين تفويضا مطلقا ١٩١٩سبتمرب ١٥/ ً
 يف هذه املفاوضات الشيخ عيسى بن صـالح وقد مثل اإلمامة. ملعاجلة الوضع مع اإلمامة 

احلارثي أما السلطان العامين وحكومة اهلند الربيطانية فقد مثلها هاورث القنصل الربيطاين 
ً, ويف بداية هذه املفاوضات اقرتح هاورث أن يكون السلطان تيمـور زعـيام )٨٠(يف مسقط

ًسياسيا دنيويا , وأن يكون اإلمام اخلرويص زعيام روحيـا,  ً وأن يمثـل الـشيخ عيـسى بـن ًً
صالح احلارثي السلطان يف الداخل , وأن يصادق اإلمام أو ممثله عىل تعيني القـضاة , وأن 
يكون هناك جملس من كبار أعيان عامن ملساعدة السلطان , وأن يتوىل هذا املجلس املوافقة 

ملـزارع اخلاصـة عىل تعيني الوالة , وأن يساعد عىل الرقابة عىل األموال, كام طلب إعـادة ا
 .)٨١(بالسلطان العامين, والتي استولت عليها قوات اإلمامة عند تقدمها نحو الساحل

ًإال أن ممثل اإلمامة  أبد حتفظـا عـىل بعـض هـذه املـسائل , ثـم قـدم مطالـب 
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 :اإلمامة, والتي تتخلص بام ييل 
 .سحب كل القيود املفروضة عىل التجارة والسفر −١
 . يف املائة ٥ىل أن ال يتجاوز حتديد نسبة الزكاة ع−٢
 .إطالق رساح السجناء −٣

هذا وقد وافق ممثل اإلمامة يف هذه املفاوضات عىل أن يظل احلال عىل ما هو عليه 
فالسلطان يسيطر عىل املدن الساحلية , واإلمامة تـسيطر عـىل املنـاطق الداخليـة , والتـزم 

املطالب التي تقدم هبـا , وانفـض هـذا بعدم مهامجة مناطق نفوذ السلطان إذا ما وافق عىل 
 .)٨٢(ًاالجتامع من أجل التشاور ألن احلارثي ليس مفوضا للتوقيع من قبل اإلمام

هـ فربايـر ١٣٣٨وعىل أي حال فقد رفض اإلمام اخلرويص يف مجاد اآلخر عام 
 .)٨٣(ًم التصديق عىل بنود االتفاقية ,فانتهت بذلك تلك املفاوضات رسميا بالفشل١٩٢٠

  
  :ًتل اخلروصي وانتخاب اخلليلي إماما مق

بعد انتهاء مفاوضات السيب وبينام كان زعامء اإلمامة األباضية يتشاورون حـول 
 ذو ٤ّعقد مفاوضات جديدة مع السلطان ,تم اغتيال اإلمام سامل بن راشـد اخلـرويص يف 

ف م عىل يد رجل مـن قبيلـة آل وهيبـه , ومل تعـر١٩٢٠ يوليو ٢١/هـ١٣٣٨القعدة عام 
دوافع هذا االغتيال , إال أن بعض املصادر تؤكد أن اخلرويص كان قد سجن هـذا الرجـل 

 سبب القتل إىل تشدد اخلـرويص يف جبـي )٨٥( ,بينام تعزو املصادر الربيطانية)٨٤(يف يوم ما
 .الزكاة , وموقفه من إعادة املمتلكات

ًم إمامـا جديـدا , ومل يلبث زعامء اإلمامة األباضية يف عامن أن انتخبوا واحدا منه ً
ًفاختاروا الشيخ حممد بن عبداهللا اخللييل , وقد كتب الشيخ عيسى احلارثي خطابا يف ذلك 
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الوكيل السيايس والقنصل الربيطاين يف مسقط , الـذي خلـف ] Wingate[ إىل وينغيت 
هاروت يف منصبه وطلب مه استئناف املفاوضات بني اجلانبني بعـد اسـتقرار األوضـاع , 

اجتمع رؤساء القبائل والصاحلني مـن ... ّنفيد جنابكم أنه عندما تم اغتيال اإلمام ":فقال
الناس والعلامء النتخاب إمام جديد وعندما شاهدوا االبتعاد عـام أمـر اهللا بـه والتـشتت, 

جر . وترجوا من اهللا كل العون ... قدموا الرجل العالمة حممد بن عبداهللا اخللييل كإمام 
بخصوص التسوية ولكن مل يـتم االتفـاق عليـه , ولكـن جيـب إعـادة حديث من جانبك 

 .)٨٦( "...فتحها بعد قضاء األعامل إن شاء اهللا
وهبذا يتبني أن ممثل اإلمامة اتفق مع القنصل الربيطاين عىل العودة مـن جديـد إىل 
طاولة املفاوضات بغية الوصول إىل تسوية إال أنه طلـب مـن املـسؤول الربيطـاين بعـض 

 حتى تستقر األوضاع يف مناطق نفوذ اإلمامة, بعـد أن تـم انتخـاب إمـام جديـد , الوقت
 .وهذا يؤكد حرص زعامء اإلمامة عىل الوصول إىل اتفاق هنائي

  
  :م١٩٢٠/هـ١٣٣٩اتفاقية السيب 

كان من أهم ما اشرتطه الوكيل السيايس الربيطاين عـىل الـشيخ عيـسى احلـارثي 
م موافقة اإلمامة عىل إعـادة املـزارع ١٩١٩/هـ١٣٣٧ممثل اإلمامة يف مفاوضات السيب 

اخلاصة بالسلطان العامين والتي استولت عليها قوات اإلمامة عند تقدمها نحو الـساحل , 
إال أن اإلمام رفض ذلك يف بداية األمر , إال أن إرصار القنصل الربيطاين عـىل أن العـودة 

إىل )٨٨(ولذا اضطر اإلمـام اخللـييل , )٨٧(إىل مفاوضات السيب مرهون بإعادة هذه املزارع
بعث هبا الـشيخ عيـسى احلـارثي إىل الوكيـل  )٨٩(املوافقة عىل إعادهتا جاء ذلك يف رسالة 
يف الرستاق تم االتفاق عىل تطبيق أحكـام اهللا ... ":السيايس الربيطاين يف مسقط جاء فيها

بعـد –التي فرضها عىل املسلمني واحلمد هللا تم عرض رسالتكم عىل اإلمام والذي يوافـق 
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 ."يا العظمىً عىل إعادة املزارع احرتاما حلكومة بريطان−مشاورة املسلمني
ًوكان السلطان تيمور بن فيصل يف هذه األثناء موجودا يف اهلند يف زيارة رسـمية, 
وهلذا فام أن اتفق وينغيت مع اإلمامة عىل العودة إىل طاولة املفاوضـات حتـى قـام بزيـارة 
عاجلة إىل اهلند , حصل عىل تفويض مطلق من السلطان العامين للوصـول إىل اتفـاق مـع 

  .)٩٠(اإلمامة
 سبتمرب التقى الطرفان يف الـسيب, وكـان وفـد ٢٤/هـ١٣٣٩ حمرم عام ١٠ويف 

ًاإلمامة مؤلفا من عرشين عاملا وشيخ قبيلة يرتأسهم يف هـذه املفاوضـات الـشيخ عيـسى  ً
احلارثي , أما حكومـة اهلنـد الربيطانيـة والـسلطان العـامين فيمثلهـا يف هـذه املفاوضـات 

ّيطانيني , تم يف بداية املفاوضات التأكد من أن الـشيخ وينغيت ,وعدد من املستشارين الرب
ًعيسى احلارثي مفوضا تفويضا كامال للوصول إىل اتفـاق مـع الـسلطان العـامين ً , ثـم )٩١(ً

بدأت املفاوضات عىل هيئـة عـدة جلـسات , تقـدم ممثـل اإلمامـة يف بـادئ األمـر بـاثني 
 الربيطـاين رفـض معظـم هـذه عرشمطلبا جيب أن يوافق عليها السلطان , إال أن املسؤول

املطالب , وعرض وينغيت مطالب السلطان, وبعـد يـومني مـن املفاوضـات الـشاقة تـم 
التوصل إىل ما عرف باتفاقية السيب بني اإلمامة نيابة عن الشعب العـامين وبـني وينغيـت 

م , وقـد ١٩٢٠سـبتمرب ٢٥/هــ١٣٣٩ حمـرم ١١نيابة عن السلطان العـامين , وذلـك يف 
االتفاقية ثامنية بنود , أربعة منها التزمت بتنفيـذها اإلمامـة األباضـية باسـم تضمنت هذه 

الشعب العامين واألربعة األخر التزم هبا وينغيت نيابة عن السلطان العامين , وبنود هـذه 
 :)٩٢(االتفاقية هي

 :التزامات السلطان العامين : ًأوال 
لبضائع التي تصدر مـن الـداخل التزم السلطان بتخفيض الرضائب التي تؤخذ عىل ا −١

 % .٥إىل املدن الساحلية يف عامن إىل 
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تعهد السلطان بضامن حرية املرور وسالمة العامنيني, خالل تنقالهتم وحتركـاهتم بـني −٢
 .مدن الساحل 

 التزم السلطان برفع مجيع القيود املفروضة عىل الـدخول إىل مـسقط أو مطـرح أو أي −٣
 .منها مدن الساحل وكذلك اخلروج 

تعهد السلطان بعودة الالجئني العامنيني إىل بالدهم , وبعدم منح اللجـؤ إىل أي جمـرم −٤
ُحياول الفرار من يد العدالة العامنية وأن يسلمه إىل العامنيني ليلقـى جـزاءه , وأن ال 

 .يتدخل السلطان يف شؤون العامنيني الداخلية 
 : الشعب العامين التزامات اإلمامة األباضية نيابة عن: ًثانيا 
التزم العامنيون بعدم مهامجة املدن الساحلية أو التـدخل يف شـؤون حكومـة مـسقط , −١

 .وأن يتعايشوا مع حكومة السلطان بسالم 
تعهد العامنيون بضامن األمن وحرية التجارة والتنقل جلميع الذين يـدخلون إىل عـامن −٢

 .ويتاجرون بطريقة مرشوعة 
, وعـدم مـنحهم حـق ] من أهل مسقط[راج مجيع الالجئني إليهم التزم العامنيون بإخ−٣

 .اللجوء
تعهد العامنيون  بتسوية مطالب حكومة السلطان جتاه التجـار العامنيـني وفـق أحكـام −٤

 .الرشيعة اإلسالمية 
َّوقع عىل االتفاقية الشيخ عيسى احلارثي , ثم الشيوخ األربعة عرش اآلخرون, ثم 

هـ , ثـم أرسـلت إىل ١٩٢٠ سبتمرب ٢٨/  هـ١٣٣٩ حمرم ١٤يل يف وقع عليها اإلمام اخللي
 .)٩٣(السلطان تيمور والذي ال يزال يف اهلند فوقع عىل نسخة منها
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  :حتليل االتفاقية
َّتم توقيع هذه االتفاقية بعد سبع سنوات من احلرب , ونتج عن ثورة اإلمامـة يف 

 " سلطنة مـسقط" يف الداخل و" عامنإمامة"عامن تقسيم البالد  إىل كيانني شبه مستقلني ,
 :َّعىل الساحل وعلق  وينعيت عىل هذه االتفاقية بقوله

 من وجهة نظرهم  ] اإلمامة األباضية [وصل العامنيون "
 ًاخلاصة إىل االستقالل الكامل , وهم عمليا عىل حق ,

 عىل الرغم من أن السلطان يمكن أن يقول بأنه ليس 
 .)٩٤("لدهيم سو حكومة داخلية

 :ولكن هذه االتفاقية مل ختل من بعض العيوب القانونية  لعل من أمهها
 .مل حتدد حدود أرايض السلطان العامين, وكذلك حدود أرايض اإلمامة−١
مل تتطرق االتفاقية إىل العالقات اخلارجية ,وهل لإلمامة حق التمثيل اخلارجي وإقامة −٢

عالقات مع الدول األخر. 
فاقية طبيعة العالقة بني اإلمامة والسلطان, وهل هـي عالقـة تبعيـة أم مل تبني هذه االت−٣

 .اتفاق بني دولتني منفصلتني 
يالحظ أن معظم بنود هـذه االتفاقيـة خـصص لتنظـيم مـسائل جتاريـة, وذلـك ألن −٤

 .)٩٥(موضوع الشكل القانوين للسيادة مل يكن ذا أمهية لد اإلمامة
ام كممثل عن القبائل العامنية يف الداخل, عـىل الـرغم ُمل يرش لإلمامة األباضية أو اإلم−٥

ًمن أن الشيخ عيسى احلارثي الذي مثل تلك القبائل كان مفوضـا مـن قبـل اإلمـام 
 .اخللييل 
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أما موقف األطراف املشاركة يف هذه االتفاقيـة فـإن أنـصار اإلمامـة يـرون أهنـا 
حب السلطة الرشعية يف أبرمت بني حكومتي السلطان الذي حيكم الساحل , واإلمام صا

 , ويذهب بعضهم أن هذه االتفاقية أبرمت بني دولتني عامن ويمثلها اإلمـام , )٩٦(الداخل
  .)٩٧(وسلطنة مسقط ويمثلها السلطان تيمور 

أما حكومة اهلند الربيطانية فرت أن هذه االتفاقيـة فهـي معقـودة بـني الـسلطان 
تـي تـسكن بالـداخل مـن أجـل تنظـيم تيمور بن فيصل احلاكم الرشعي وبني القبائـل ال

ًالعالقة بينهام, وأن دور وينغيت يف هذه االتفاقية ال يعدو كونـه وسـيطا وشـاهدا عليهـا,  ً
ويؤكدون أهنا مل تعقد بني حكومتني , ويستدلون عىل صحة هذا الرأي بأنه تـم اسـتخدام 

 اإلمامة أو لإلمـام شعب عامن للتعبري عن الطرف الثاين يف االتفاقية , ومل يرد ذكر حلكومة
, وأن الذين وقعوا هذه االتفاقية هم زعامء قبائل عىل رأسـهم الـشيخ عيـسى بـن صـالح 

 .)٩٨(احلارثي وسليامن النبهاين وغريهم
ًومهام يكن األمرفإن هذه االتفاقية قد شـكلت منعطفـا تارخييـا مهـام يف التـاريخ  ً ً

بلد واحد , وتوقفـت احلـروب بـني العامين احلديث إذ نتج عنها , وجود سلطتني حمليتني ل
ًالسلطانة واإلمامة, وحققت الثورة بعضا من أهدافها, واستمرت اإلمامة قائمة يف داخـل 
عامن , حتى ظهر النفط وبدأت رشكات النفط الربيطانية تنقـب عنـه يف منطقـة اإلمامـة, 
ــام  ــة ع ــوات اإلمام ــة وق ــوات الربيطاني ــني الق ــة ب ــه مواجه ــتج عن ــذي ن ــر ال األم

  .)٩٩(م١٩٥٩/ هـ١٣٧٨ًم انتهى األمر بسقوط اإلمامة هنائيا عام ١٩٥٤/هـ١٣٧٣
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  ةــاخلامت
بينت هذه الدراسة أن استياء القبائل العامنية من اهليمنة الربيطانية يف عامن قد بلغ 
ذروته يف العقد الثالث من القرن الرابع عرش اهلجري, العقد الثـاين مـن القـرن العـرشين 

 بعد أن ازدادت تدخالت الوكيل  السيايس والقنـصل الربيطـاين يف إدارة امليالدي, السيام
 .شؤون السلطنة العامنية يف عهد السلطان فيصل بن تركي ومن بعد ابنه تيمور

وكشفت هذه الدراسة أن جتارة القبائل العامنية قد تعرضت للتدمري, وصـودرت 
ذه األوضاع إىل جتمع زعـامء سفنها حتت ذريعة مكافحة جتاريت السالح والرقيق, وأدت ه

,مـن ) الـسنية(وانضم إلـيهم بعـض زعـامء القبائـل الغافريـة ) األباضية(القبائل اهلناوية 
َّالناقمني عىل السلطان, وقرروا إعادة نظام اإلمامة , وتم ذلك بانتخاب الـشيخ سـامل بـن 

 .م١٩١٣/ هـ١٣٣١ًراشد اخلرويص إماما لعامن يف عام 
 منذ أن قامت اإلمامة يف داخل عـامن اسـتطاعت خـالل أكدت هذه الدراسة أنه

شهور عديدة أن تستويل عىل املناطق الداخلية , ومل يبق حتت سيطرة الـسلطان العـامين إال 
 . بعض البلدان الساحلية فقط

وكشفت هذه الدراسة أن حكومة اهلند الربيطانية أدركت عظم خطر اإلمامة عىل 
ً العامين ماديا وعسكريا, ومل تسمح لقوات اإلمامة أن السلطنة; فعملت عىل دعم السلطان ً

 .تستويل عىل مسقط ومطرح واملدن الساحلية املهمة 
وتبني من خالل هذه الدراسة أن املسؤولني يف حكومة اهلنـد الربيطانيـة مل يعلنـو 
العداء الرصيح لإلمامة يف عامن, خشية من إعالن اإلمام اخلـرويص اجلهـاد ضـد قواهتـا, 

ًكاحلجـاز مـثال الـذي .  امتدت هذه الدعوة إىل مناطق أخر من العـامل اإلسـالميولربام
أعلن رشيفه اجلهاد ضد الدولة العثامنية بدعم من بريطانيا خالل احلـرب العامليـة األوىل , 

 .أو متتد إىل مسلمي اهلند الذين تستعمر بريطانيا بالدهم 
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امليـة األوىل أوزارهـا, وأوضحت هذه الدراسة أنه بعـد أن وضـعت احلـرب الع
وخرجت بريطانيا منترصة; تغريت لغة خطاهبا إىل زعامء اإلمامـة يف عـامن, واسـتخدمت 
معهم أسلوب التهديـد بـاحلرب والتـدمري , وأوعـزت إىل الـسلطان تيمـور بـن فيـصل 
 بمضاعفة رسوم اجلامرك عىل صادرات القبائل اخلاضعة لإلمامة عدة مرات, وهذا ما أد

 .مة مالية بالغة لد اإلمامة  األباضية يف عامنإىل نشؤ أز
وتبني أنه بعد قتل اإلمام اخلرويص وتويل اخللـييل اإلمامـة مـن بعـده, وبعـد أن 
تزايدت الضغوط الربيطانية عىل اإلمامة يف الداخل ; وافق زعامؤها عىل عقد مفاوضـات 

يل السيايس الربيطـاين يف ُجديدة للوصول إىل اتفاق ينهي النـزاع بني اجلانبني, فعمل الوك
) اتفاقيـة الـسيب( مسقط عىل عقد اجتامع يف منطقة السيب ,نتج عنه اتفاقية عرفت باسم 

 .م ١٩٢٠سبتمرب /هـ١٣٣٩وذلك يف شهر حمرم عام 
وقد نتج عن اتفاقية السيب أن انفصلت عامن الداخلية بزعامـة اإلمـام اخللـييل, 

يمور , وعىل الـرغم مـن أن هـذه االتفاقيـة وبقيت بلدان الساحل حتت زعامة السلطان ت
أوقفت النزاع بني السلطانة واإلمامة إال أهنا مل تعط اإلمامة أي اعرتاف رسـمي , ومل تبـني 
ًاحلدود الفاصلة بني اجلانبني, ومع ذلك فقد حققت اإلمامة األباضية بعضا من أهـدافها , 

يطانيـة تبحـث عـن الـنفط يف واستمرت اإلمامة قائمة يف عامن حتى بدأت الرشكات الرب
منطقة نفوذها ,األمر الذي أد إىل حدوث مواجهة بينها وبني بريطانيا ,سـقطت اإلمامـة 

 .م ١٩٥٩/هـ١٣٧٨عىل إثره عام 
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 مالحـق البحـث
 )١(ملحق رقم 

رسالة من اإلمام سامل اخلرويص إىل ناكس املمثل والقنصل الربيطاين يف مـسقط, 
َّني فيها أسـباب الثـورة عـىل الـسلطان فيـصل بـن تركـي هـ ب١٣٣١ شعبان ٩مؤرخة يف 

 .وحيذره فيها من االعتداء عىل اإلمامة
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 )٢(ملحق رقم 
رسالة من ناكس املمثل والقنصل الربيطاين يف مسقط إىل اإلمام سـامل اخلـرويص 

م حيذره يف من مهامجـة مـسقط أو ١٩١٣ أغسطس ١٥/ هـ١٣٣١رمضان ١١مؤرخة يف 
 .مطرح
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 )٣(ملحق رقم 
رسالة من اإلمام سامل اخلرويص إىل ناكس املمثل والقنصل الربيطاين يف مـسقط, 

َّهـ بني فيها أسباب قيام اإلمامة ورغبته يف عدم املواجهـة مـع ١٣٣١شوال ٣٠مؤرخة يف 
 .القوات الربيطانية
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 )٤(ملحق رقم 
ىل ممثـل القنـصل بيان باملطالب التي تقدم هبا الشيخ عيسى بن صـالح احلـارثي إ

 .م ١٩١٥ سبتمرب ١٥ُالربيطاين يف مسقط قبيل انعقاد مفاوضات السيب يف 
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 )٥(ملحق رقم 
 .م١٩٢٠/ هـ١٣٣٩نسخة عربية من اتفاقية السيب عام 
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 .ت ., دار الكتاب العريب, بريوت, د١ أمني سعيد, اخلليج العريب, ط−٢٥
ج العـريب احلـديث واملعـارص,  بدر الدين عباس اخلصويص, دراسات تاريخ اخللي−٢٦

 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨ نرش ذات السالسل, الكويت, , ١ط
ــة −٢٧ ــارات العربي ــاريخ اإلم  , دار ٢م, ط١٩١٤ – ١٨٤٠  مجــال قاســم, دارســة لت

 .م١٩٧٤البحوث العلمية, الكويت, 
 .م١٩٩٧ اجلديد, بريوت , , دار١ُحسني عبيد غباش, عامن , ط−٢٨
 محيد بن حممد بن رزيق, الفتح املبني يف سرية السادة البوسعيديني, حتقيق عبـداملنعم −٢٩
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48- Kell, j .B , Aprevalence of furies : Tribes Politics and 

Religion in Oman and Trucial coast in the Arabian 
Peninsula , Society and Politics,Londin,1970 .                                                      
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  اهلوامش والتعليقات
ًجل منهم إماما هلم, يراد بنظام اإلمامة هنا هو اجتامع أتباع املذهب األبايض ومبايعتهم لر  ) ١(

ويتوىل شؤوهنم السياسية والعسكرية والدينية ويساعده عدد من األعوان, ويكون بمثابة 
 , نرش وزارة الرتاث ١حممد رشيد العقييل, األباضية يف عامن, ط: انظر. رئيس الدولة

وما بعدها; عيل حييى عمر, األباضية ١٢م, ص١٩٨٤القومي والثقافة يف عامن, مسقط, 
/ هـ١٤١٥, نرش وزارة الرتاث القومي يف عامن, مسقط, ٣الفرق اإلسالمية, طبني 

  .١٩٧ – ٢/١٩٦م, ١٩٩٤
َّ ميل , قدر مايلز ٢٧بلدة ساحلية تقع بني مسقط وبركا, وتبعد عن مسقط حوايل : السيب  ) ٢(

, اخلليج بلدانه وقبائله, . ب. مايلز س: انظر.  نسمة١٥٠٠عدد سكاهنا يف تلك الفرتة بـ 
, وزارة الرتاث القومي والثقافة يف عامن , مسقط , ٤ترمجة حممد أمني عبداهللا, ط

, وزارة ١; سعود بن سامل العنيس, العادات العامنية, ط٣٦٩م, ص١٩٩٤/هـ١٤١٥
 .٥٧م, ص١٩٩١/هـ١٤١٢الرتاث القومي يف عامن, مسقط, 

ن أباض , الذي ظهر يف فرقة دينية إسالمية تنسب إىل مؤسسها األول عبداهللا ب:األباضية  ) ٣(
القرن األول اهلجري, السابع امليالدي, ومن معتقدات األباضية أن املسلم ال خيرج من 

ًفمن مل يكن مؤمنا كان كافرا. اإليامن إال ويدخل يف الكفر جمموعة من : للتفصيل. ً
شباب , الندوة العاملية لل٢الباحثني, املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب املعارصة, ط

  .١٩ – ١٥م, ص١٩٨٩/هـ١٤٠٩اإلسالمي, الرياض, 
أرسة عربية حكمت عامن وجزء من رشق أفريقية تنتمي إىل األزد من قحطان, : اليعاربة  ) ٤(

م, وعمل عىل ١٦٢٤/هـ١٠٣٤أول إمام منهم نارص بن سلطان اليعريب توىل احلكم عام 
رزيق, الفتح املبني يف سرية محيد بن حممد بن : للتفصيل. إخراج الربتغاليني من عامن

, وزارة الرتاث القومي والثقافة يف ٤السادة البوسعيديني, حتقيق عبداملنعم عامر وآخر, ط
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; رسحان بن سعيد األزكوري, تاريخ عامن, ٥٣م, ص١٩٩٤/ هـ١٤١٥عامن, مسقط, 
, وزارة الرتاث القومي والثقافة يف عامن, مسقط, ٢حتقيق عبداملجيد القييس , ط

 . وما بعدها ٩٧م, ص١٩٨٦/ ـه١٤٠٦
, مطبعة ١رشكة الزيت العربية األمريكية, عامن والساحل اجلنويب للخليج الفاريس, ط  ) ٥(

 .١٧ – ١٥م, ص١٩٥٢مرص, القاهرة, 
  .١٨املصدر نفسه , ص  ) ٦(
 – ١٢٨٥عبداهللا بن إبراهيم الرتكي, فرتة حكم عزان بن قيس يف عامن : للتفصيل انظر  ) ٧(

م, جملة التاريخ واملستقبل , كلية اآلداب, جامعة املنيا, مرص, ١٨٧١ −١٨٦٨/ هـ١٢٨٧
 .٣٦٤ – ٣٢٥م, ٢٠٠٤عدد يوليو 

ًفيصل بن تركي هو ثاين أبناء تركي بن سعيد بن سلطان, عمل واليا يف عهد والده وتوىل   ) ٨(
م , وصفه الساملي بأنه أحسن إخوته ١٨٨٨/ هـ١٣٠٥احلكم بعد وفاته مبارشة عام 

ًسة وحزما, ووصفه لوريمر بأنه كان نراعا إىل الكسل والتسويف مرسفا يف نفقاته سيا ً ً
نور الدين عبداهللا بن حممد الساملي, حتفة : للتفصيل. م١٩١٣/هـ١٣٣١الشخصية ,تويف 

 ١/٣٥٢ت . ط, مكتبة اإلمام نور الدين الساملي, مسقط, د. األعيان بسرية أهل عامن, د
ط, ترمجة ونرش ديوان أمري قطر, الدوحة . ج , دليل اخلليج, د. وما بعدها; لوريمر , ج 

  .٨١٨, ٢/٨٠٩ت, القسم التارخيي , .د
ط, مكتبة األنجلو املرصية, .صالح العقاد, التيارات السياسية يف اخلليج العريب, د  ) ٩(

 .٢٢٠م, ص١٩٩٢القاهرة, 
 , دار البحوث ٢طم, ١٩١٤ – ١٨٤٠مجال قاسم, دارسة لتاريخ اإلمارات العربية  ) ١٠(

  .٣٨٦, ٣٨٥م, ص١٩٧٤العلمية, الكويت, 
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)١١ ( I.O.R .,R/15/6/264, Report  about Background  of the Meeting 

between P.A . and  Shaikh Issa Bin Salih in Muscat before 

Treaty Al Seeb ,in 14 October1920.                                      

                                   
ُهو عبداهللا بن محيد الساملي, أمحد العلامء األباضيني يف عامن, كان رضير البرص, يسمى  ) ١٢(

حتفة (, له كتاب تارخيي مشهور سامه )أبو التاريخ العامين, ورائد العقيدة األباضية(
. النهضة العامنيةُإضافة إىل مؤلفات أخر, أطلق عليه رئيس ) األعيان بسرية أهل عامن

 وما بعدها; حممد شيبة الساملي, ١/٣نور الدين الساملي, مصدر سبق ذكره, : للتفصيل
; ١٣٤ – ١١٨ت, ص.ط, دار الكتاب العريب, القاهرة, د.هنضة األعيان بحرية عامن, د

 , وزارة الرتاث القومي ٥ مسري ومصريا , ط١٨٥٦روبرت جريان الندن, عامن منذ 
 .٤٨٥م, ص١٩٩٤/ هـ١٤١٥ن, مسقط, والثقافة يف عام

 .٢٧٦م, ص١٩٩٧, دار اجلديد, بريوت , ١ُحسني عبيد غباش, عامن , ط ) ١٣(
 .٢٧٦املرجع نفسه, ص ) ١٤(
محري بن نارص النبهاين هو زعيم بن ريام إحد القبائل الغافرية يف عامن, وتقطن يف منطقة  ) ١٥(

, ١١١ة , مصدر سبق ذكره, صرشكة الزيت العربية األمريكي: انظر. اجلبل األخرض
  .٤٥٨; الندن, مرجع سبق ذكره, ص١٥٣ – ١٥٢

القبائل اهلناوية وهي أباضية املذهب : تنقسم القبائل العامنية من حيث املذهب إىل قسمني ) ١٦(
رشكة الزيت العربية األمريكية , مصدر سبق : للتفصيل. , وقبائل غافرية سنية املذهب

  .١٣٠ – ١٢١ذكره, ص
: يسى بن صالح احلارثي هو زعيم قبيلة احلرث اهلناوية يف املنطقة الرشقية يف عامن, انظرع ) ١٧(

  .٤٥٩ – ٤٥٨ ; الندن , مرجع سبق ذكره, ص١٤١ – ١٤٠, ١١٦املصدر نفسه, ص
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)١٨ (     I.O.R., L / P& S/18/B 400, Report about Situations in          

 Muscat 1908 – 1928dated   25Aug. 1928. 
  .٣٨٧ – ٣٨٦مجال قاسم, مرجع سبق ذكره, ص ) ١٩(
تقع هذه البلدة عىل منحدرات اجلبل األخرض يف وسط عامن, وهي مقر رئييس : تنوف ) ٢٠(

 .٤٥٩الندن, مرجع سبق ذكره, ص: للتفصيل. لقبيلة بني ريام الغافرية 
ًددا من العلامء سامل بن راشد اخلرويص, ينتمي إىل قبيلة بني خروص التي أنجبت ع ) ٢١(

ُاألباضيني, وهو أحد تالميذ الشيخ عبداهللا بن محيد الساملي, متيز بالورع والزهد, انتخب 
 – ١٩٧, ١٧٧حممد الساملي, مصدر سبق ذكره, ص: للتفصيل. ًإماما وعمره ثالثون سنة

٣١٠, ١٩٩.  
  .٧٤غباش, مرجع سبق ذكره, ص ) ٢٢(
)٢٣ ( ُكم هبا قلعة تارخيية تسمى ١٨٠د عن مسقط مدينة تقع يف وسط عامن, وتبع: نزو

  .٦٨ – ٦٧سعود العنيس, مرجع سبق ذكره, ص: انظر: للتفصيل. باسمها
 ; الندن, مرجع سبق ذكره,      ٨١رشكة الزيت العربية األمريكية, مصدر سبق ذكره, ص ) ٢٤(

  .٢٧٨ – ٢٧٧; غباش مرجع سبق ذكره, ص٤٥٩ص
)٢٥ (      I .O.R., R/15/6/42, Report about  Imam Tenof Revolt dated 

 31 July 1913. 
ُتقع عىل اجلانب الغريب من خليج يسمى باسمها, وتبعد مليني إىل القرب من : مطرح ) ٢٦(

: للتفصيل. مسقط, وتعترب من أهم املدن التجارية يف عامن, وهي اآلن امتداد ملدينة مسقط
 سبق ذكره, القسم اجلغرايف, ; لوريمر, مصدر٥٩سعود العنيس, مرجع سبق ذكره, ص

٤/١٥١١. 
 ;  ٤٦١ًنقال عن الندن, مرجع سبق ذكره, ص. ١/٣١٩مذكرة احلكومة السعودية,  ) ٢٧(
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  .٣٨٨مجال قاسم, مرجع سبق ذكره, ص
 ,.I.O.R   ,رسالة بالعربية من اإلمام سامل بن راشد اخلرويص إىل امليجر ناكس   ) ٢٨(

R/15/6/42هـ١٣٣١ شعبان ٩قط مؤرخة يف   القنصل الربيطاين يف مس. 
ميناء رئييس عىل اخلليج العريب يف اجلهة الرشقية منه, وسكانه خليط من العرب : بوشهر ) ٢٩(

 : للتفصيل. والفرس واألرمن, وهو اآلن تابع لدولة إيران
I .O . R., V/23/ 217, Memoir Descriptive of the Navigation of the 

Gulf of Persian ,P. P. 584- 586 .  

  .٢٨٠غباش, مرجع سبق ذكره , ص ) ٣٠(
مجال قاسم, : مضيق يقع عىل بعد ثامنية أميال إىل الشامل من مينا مطرح, انظر: بيت الفلج ) ٣١(

  .٣٨٨مرجع سبق ذكره, ص
  .٣٨٨مجال قاسم , مرجع سبق ذكره, ص ) ٣٢(
. نان, تشتهر بالزراعةُتقع ويف وسط عامن, وهي مدينة تارخيية, وكانت متسى جر: أزكي ) ٣٣(

 .٦٨سعود العنيس, مرجع سبق ذكره, ص: للتفصيل
ُتقع يف واد يسمى باسمها , يف منتصف الطريق بني مسقط ونزو وتبعد عن : سامئل ) ٣٤(

ًكم, وتسمى أيضا بالفيحاء٨٥مسقط حوايل   .٦٨املرجع نفسه, ص: للتفصيل. ُ
 .٣٨٨مجال قاسم, مرجع سبق ذكره, ص ) ٣٥(
 .I . O. R., R بالعربية من السلطان فيصل بن تركي إىل امليجر ناكس      رسالة  ) ٣٦(

 .هـ١٣٣١ شعبان ٤    القنصل الربيطاين يف مسقط, مؤرخة يف ,42 /15/6/
   ,.R/15/6/ 42,     I.O.R O  رسالة بالعربية من اإلمام سامل بن راشد اخلرويص إىل ) ٣٧(

 .هـ١٣٣١ شعبان ٢٩, مؤرخة يف امليجر ناكس  القنصل الربيطاين يف مسقط 
 مجاد ٥ًكان السلطان فيصل بن تركي قد أصدر إنذارا إىل زعامء القبائل العامنية يف  ) ٣٨(

إىل كافة من يراه وبعد, نعرفكم بأنه قد وصلنا كتاب ": هـ جاء فيه١٣١٣اآلخرة من عام 
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عايا الدولة الربيطانية ًمن جناب أمري اخلليج هبذا املضمون أنه نظرا إىل املصالح املهمة لر
ومطرح قد عزمت الدولة الربيطانية إصدار اإلنذار إىل أكابر ) مسقط(يف بلديت مسكد 

مهام يقع من خصومة منهم يف حق السيد فيصل ال ) هكذا(مشايخ أهل عامن بأن فيام بعد 
البلدتني فننذركم هبذا ) هكذا(ًترتك الدولة املذكورة أحدا منهم هيجم عىل هاتيك 

 "عىل مطرح ومسكد وكفى إخرباكم بذلك) هكذا(فاياكم بالتعدي ) هكذا(شتهار اال
إعالن بالعربية صادر من السلطان      ,I .O .R., R/ 15/ 6/42               : انظر

 .هـ١٣٣١ مجاد اآلخر ٥فيصل بن تركي مؤرخ يف 
 /I .O .R., R/ 15   رسالة بالعربية من ناكس القنصل الربيطاين يف مسقط إىل الشيخ   ) ٣٩(

 أغسطس ١٥/ هـ١٣٣١رمضان  ١١   سامل بن راشد اخلرويص, مؤرخة يف ,6/42
 .م١٩١٣

 /I .O .R., Rرسالة العربية من اإلمام سامل بن راشد اخلرويص إىل القنصل الربيطاين  ) ٤٠(

 .هـ١٣٣١ شوال ٣٠  يف مسقط, مؤرخة يف  , 6/42 /15
 يف السابعة والعرشين من العمر, وكان له نشاط ملحوظ تويل تيمور بن فيصل احلكم وهو ) ٤١(

أثناء حكم والده, توىل احلكم يف ظروف بالغة احلساسية وكان يرغب يف التنازل عن 
احلكم إال أن حكومة اهلند الربيطانية وقفت ضد ذلك, حتى تم له ما أراد يف عام 

; حممد ٤٧٠, ٢٥٠حممد الساملي, مصدر سبق ذكره, ص: للتفصيل. م ١٩٣٢/ هـ١٣٥٠
خمتار باشا, التوفيقات اإلهلامية يف مقارنة التواريخ اهلجرية بالسنني األفرنكية والقبطية, ط 

 .٢/١٤٢١م, ١٩٨٠/ هـ١٤٠٠, الدار العريب للموسوعات, بريوت, ١
  .٢٥١ – ٢٥٠, ٢٣٧حممد الساملي, مصدر سبق ذكره, ص ) ٤٢(
; الندن, مرجع سبق ذكره, ٨٢ذكره, صرشكة الزيت العربية األمريكية , مصدر سبق  ) ٤٣(

 .٤٦١ص
  .٢٨٢غباش , مرجع سبق ذكره, ص ) ٤٤(
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ميل منها, ٤٣تقع يف ساحل منطقة الباطنة إىل الشامل الغريب من مسقط عىل بعد : بركا ) ٤٥(

  .١/٣٣٥لوريمر, مصدر سبق ذكره, القسم اجلغرايف , : للتفصيل. وهي ميناء مهم
كم إىل اجلنوب من مسقط , وتطل عىل ساحل خليج ٨٥ تقع عىل بعد حوايل: قريات ) ٤٦(

  .٥٧سعود العنيس, مرجع سبق ذكره, ص: للتفصيل. عامن
إحد املدن التجارية املهمة التي تقع عىل الساحل إىل اجلنوب الغريب من مسقط, : صور ) ٤٧(

ة ; مدحي٣٨٤مايلز, مصدر سبق ذكره, ص: للتفصيل. وتأيت يف املرتبة الثانية بعد مسقط
, دار الرشوق, ١أمحد درويش, سلطنة عامن يف القرنيني الثامن عرش والتاسع عرش, ط

 .٢٩م, ص١٩٨٢/هـ١٤٠٢جدة, 
.  ميال١٥٠ميناء مهم لعامن يقع يف شامل رشقي البالد, ويبعد عن مسقط حوايل : صحار ) ٤٨(

 ; مايلز, مصدر سبق ٧/٢٤٠٠لوريمر, مصدر سبق ذكره, القسم اجلغرايف, : للتفصيل
 .٣٦٥ – ٣٦٤ذكره, ص

منطقة واسعة متتد من حدود عامن مع اإلمارات العربية املتحدة حتى حمافظة : الباطنة ) ٤٩(
ًمسقط جنوبا وهي أكثر مناطق عامن ازدحاما بالسكان وتقع فيها أهم املدن العامنية  ً .

  . ٦٤ −٦٣سعود العنيس, مرجع سبق ذكره, ص: للتفصيل
)٥٠ (  I. .R., R/15/6/43, Telegram From P. A. in Muscat to P. R. in  

14 Aprili 1914;   ١حممد عبداهللا الساملي وناجي عساف, عامن تاريخ يتكلم, ط ,
 .٢١٩م, ص١٩٦٣/ هـ١٣٨٣املطبعة العربية, دمشق, 

  .٤٦٢الندن, مصدر سبق ذكره, ص ) ٥١(
, نرش ١املعارص, طبدر الدين عباس اخلصويص, دراسات تاريخ اخلليج العريب احلديث و ) ٥٢(

  .٢/٢٠٣م,١٩٨٨/ هـ١٤٠٨ذات السالسل, الكويت, 
)٥٣ (  Revolt Oman Tribes  Report of the P.A. to the P. R. about  I .O 

.R., R/ 15/ 6/45  dated 25 january 1915.  
  .٢/٢٠٣اخلصويص  ,مرجع سبق ذكره,  ) ٥٤(
ق من مدينة أبوظبي وتبعد عنها تسعني واحة تتألف من تسع قر تقع إىل الرش: الربيمي  )٥٥(
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رشكة الزيت العربية األمريكية, مصدر : للتفصيل. ميال, تسكنها قبائل النعيم وبنو ياس

  .٤٤٧ وما بعدها; مايلز, مصدر سبق ذكره, ص١٩٩سبق ذكره, ص
  .٢/٢٠٣اخلصويص  ,مرجع سبق ذكره, )٥٦(
)٥٧ (     I .O .R., R/ 15/ 6/45 , Telegram From P. A.  to  P. R., dated  12 

 january 1915.  
  .٣٨٩مجال قاسم, مرجع سبق ذكره, ص ) ٥٨(
ُتبني املراسالت التي جرت بني القنصل الربيطاين يف مسقط وزعامء اإلمامة األباضية أن  ) ٥٩(

القبائل العامنية مل تكن معرتضة عىل مكافحة جتارة الرقيق, وجتارة السالح, بل إهنا طالبت 
: انظر.  املالحة العربية يف البحار, دون خضوعها إلجراءات التفتيش املختلفة بحرية

. ; ولإلطالع عىل بعض من هذه املراسالت٢٢١صالح العقاد, مرجع سبق ذكر, ص
, دار اليقظة ١سليامن وإبراهيم أبناء محد احلارثي, عامن يف املحافل ا لدولية, ط: انظر

, وهذا ١٢٧ −١١٩م, ص١٩٦٦/ هـ١٣٨٦ دمشق, العربية, للتأليف والرتمجة والنرش,
 .الكتاب عبارة عن وثائق مرتمجة ختص عامن

)٦٠ (   I . O .R , Lip& S/ B 398, Report about the Revolt against 
Sultan of Muscat  in   May 1913 to July 1916 ;   

ع سبق ; مجال قاسم, مرج٩٣رشكة الزيت العربية األمريكية , مصدر سبق ذكره, ص
 .٣٨٩ذكره, ص

  .٤٦٣الندن , مرجع سبق ذكره, ص ) ٦١(
)٦٢(  I .O .R . L /P&S/ 18/B 398, Report about the Revolt…, OP. 

Cit. 
)٦٣( Ibid.   
)٦٤ (  Ibid .  
 , I .O .R., R/ 15/ 6/45        رسالة بالعربية من الشيخ عيسى بن صالح احلارثي  ) ٦٥(
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 .م ١٩١٥ سبتمرب ١٥ين يف مسقط, مؤرخة  إىل القنصل واملمثل الربيطا
)٦٦ (     I . O .R , Lip& S/ B 398, Report about the Revolt …,OP.Cit. 
  .٨٠ت, ص., دار الكتاب العريب, بريوت, د١أمني سعيد, اخلليج العريب, ط ) ٦٧(
  .٢٨٥غباش , مرجع سبق ذكره, ص ) ٦٨(
 كم ١٦٠لغريب, وتبعد عن مسقط حوايل بلدة صغرية تقع يف منطقة احلجر ا: الرستاق ) ٦٩(

: للتفصيل. "عاصمة الدينيةال"ُوتوجد هبا قلعة قديمة, تسمى عند بعض الباحثني 
; سعود العنيس , مرجع سبق ٦/٢٠١٠, مصدر سبق ذكره, القسم اجلغرايف, لوريمر

  .٦٤ذكره , ص
ملي, مصدر سبق  ; حممد السا٩٥رشكة الزيت العربية األمريكية , مصدر سبق ذكره, ص ) ٧٠(

 .٢٩٣ – ٢٩٠ذكره, ص
; الندن , مرجع سبق ذكره, ٢٨٧ – ٢٨٦ , ٢٧٢حممد الساملي, مصدر سبق ذكره, ص ) ٧١(

 .٤٦٦ص
  .٤٦٧الندن, مصدر سبق ذكره, ص ) ٧٢(
  .٤٦٨املصدر نفسه, ص ) ٧٣(
)٧٤ ( I .O .R., L/ P&S /18/B 400, Report about Political Situations 

in Muscat, between 1908 – 1928, dated in 25 August 1928.     
  .٢٠٦ – ٢٠٥/ ٢اخلصويص, مرجع سبق ذكره,  ) ٧٥(
)٧٦ (  I .O .R., L/ P&S /18/B 400, Report about Political 

Situations…,OP.Cit.          
  .٢٨٦غباش , مرجع سبق ذكره, ص  ) ٧٧(

)٧٨ (     I .O .R, R /15/6/ 254, Strong Letter from P.A. to Sheikh 
Eissa Ben Salih, in 2 March 1919. 
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)٧٩ (   Ibid. 
)٨٠(    I .O . R. R/ 15/6 /233, Report of the P.A. to the P. R. about 

aut Lines of Sheikh Salih Bin Ali AL Harissy and Son Policiy, 
in 14 April 1930.  

)٨١ (     Ibid. 
)٨٢ (       Ibid. 
)٨٣(      Ibid. 

, وقد ذكر حممد الساملي أن ٩٧رشكة الزيت العربية األمريكية , مصدر سبق ذكره , ص ) ٨٤(
 .٣١١مصدر سبق ذكره , : انظر . لة ًالرجل الذي قتل اإلمام اخلرويص كان مطلوبا للعدا

)٨٥ (  I.O.R,R/15/6/204,Telgram About Assasintion of Al Imam 
Salem, in 23 july1920. 

        ,I.O.R .,R/15/6/204لعربية من الشيخ عيسى بن صالح احلارثي       رسالة با ) ٨٦(
 ذو القعدة ٦إىل وينغيت الوكيل السيايس والقنصل الربيطاين يف مسقط, مؤرخة يف   

 .م١٩٢٠أغسطس ٣/ هـ١٣٣٧
)٨٧ (      I.O.R .,R/15/6/204, Report about   of the Situation in Oman 
inside afterAssination of Al Imam  No dadat. 

ًفقدت اإلمامة األباضية يف تلك الفرتة عددا من زعامئها يف مقدمتهم اإلمام سامل بن راشد  ) ٨٨(
َّاخلرويص, وكذلك الشيخ محيد بن نارص النبهايت , ومرت اإلمامة بمرحلة من الضعف , 

سلطان بعد زيادة وأبد عدد من زعامء القبائل األباضية الرغبة يف الدخول يف تبعية ال
حممد الساملي , مصدر : انظر. معاناهتم من الرضائب الباهظة املفروضة عىل منتجاهتم 

  .٢/٢٠٠  ; اخلصويص , مرجع سبق ذكره , ٣١٠, ٣٠١ , ٢٩٩, ٢٨٢سبق ذكره , ص
)٨٩(  I.O.R  R/15/6/204 , Telegrams about the improving of 

Talkings between  Oman Tribes in August and September1920.                                         
)٩٠ (     I.O.R,R/15/6/52 , Translation of aletter from Sultan of 
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Muscat to P.A. 

 Wingate  in  10  Dhu  Al hijjah 1338 ,Spetember 1920. 
)٩١ (    I.O.R .,R/15/6/204, Report about   of the Meeting  …Op. Cit. 
)٩٢ (  I.O.R ., R/15/6/204 , Acopey of Al Seebe Treaty for Omans .                            
)٩٣ (  Ibid.                                                                                                                    

  .   ٢٩٧ره , صغباش , مرجع سبق ذك  )٩٤(
 ; ٢٢٤صالح العقاد , مرجع سبق ذكره , ص ) ٩٥(

 .٢٩٧غباش , مرجع سبق ذكره , ص
  .٢١١ /٢اخلصويص , مرجع سبق ذكره , ) ٩٦(
 ;١٣٣عامن يف املحافل الدولية , مصدر سبق ذكره , ص ) ٩٧(

 م , قضية عامن يف األمم املتحدة ,١٩٦٤اللجنة اخلامسية لتقيص احلقائق يف عامن عام 
  .١٠٩ت ,ص. ط ,دار اهلنا , القاهرة, د .د  ترمجة حممد أمني عبداهللا ,

)٩٨ (  Kell, j .B , Aprevalence of furies : Tribes Politics and Religion 
in Oman and Trucial Coast in the Arabian Peninsula , Society 
and Politics,London,1970,   P.120-123;                                                                           

  .٢٢٢صالح العقاد , مرجع سبق ذكره , ص  
  .٣١٥− ٣١٣غباش, مرجع سبق ذكره, ص ) ٩٩(


