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الملخص 

م تـوفرت لـدى العمـانیین عـدة عوامـل ١٦٤٩بعد طرد البرتغالیین مـن ُعمـان عـام
مـن القضـاء علـى نفـوذ -والتي أطلق علیها بدولـة الیعاربـة-مكنت الدولة الناشئة فیها، 

إلسـراع فـي مطـاردتهم عدیـدة تطالـب بضـرورة اتالبرتغالیین في ُعمـان، وظهـرت نـداءا
مــن مراكــزهم فـــي المحــیط الهنـــدي، وقــد ارتبطــت هـــذه النــداءات بنزعـــة دینیــة صـــاحبها 
حمــاس مــن قبــل الســكان، ورغبــتهم فــي الــتخلص مــن هــذا العــدو وكــان هــذا كفــیال بــأن 

األمـر .یطور الیعاربة أسطولهم البحري مستغلین حالة الضعف التـي لحقـت بالبرتغـالیین
یـة تفـرض سـیطرتهما علـى منـاطق فـي المحـیط الهنـدي، ممـا جعـل جعـل البحریـة العمان

القوى األوربیة المتواجدة في المحیط الهندي تسعى إلقامـة عالقـات اقتصـادیة وسیاسـیة 
.مع ُعمان بهدف تحقیق مصالحها 

:األهداف تهدف هذه الدراسة إلى

لو فرنسي يف التقارب العُماني األجن"
"يالقرن السابع عشر امليالد

)م١٧١١-١٦٥٠(
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التعرف على نشاط البحریة العمانیة في المحیط الهندي في القرن السابع
.عشر المیالدي

إبراز الدور اإلنجلیزي في مساعدة الیعاربة في حربهم ضد البرتغالیین.
الكشف عن طبیعة العالقات بین عمان وفرنسا في عهد دولة الیعاربة

منهج الدراسة 
تم تقسیم البحث إلى مقدمة، و ثالثة مباحث وخاتمة،حیث خصصت المقدمة 

ة الیعاربة في عمان في منتصف القرن السابع عشر لذكر العوامل الرئیسة لنشوء دول
المیالدي، بینما استعرض المبحث األول التقارب العماني االنجلیزي، دوافعه ونتائجه، 
أما المبحث الثاني فتناول العالقات العمانیة الفرنسیة، كما استعرض بدایات الوجود 

ر الفرنسیین إلقامة الفرنسي في منطقة الخلیج العربي، ودور مسقط في جذب التجا
شراكات اقتصادیة، أما المبحث الثالث فدار حول طبیعة العالقات الُعمانیة الفرنسیة، 
وتنتهي الدراسة بخاتمة والتي سیتم فیها رصد أهم النتائج التي سیتوصل إلیها الباحث 

.إن شاء اهللا 
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Abstract

After the expulsion of the Portuguese from Oman in
1649, the Omanis provided several factors that enabled the
emerging state, which was called the state of the warlord to
eliminate the influence of the Portuguese in Oman, and the
calls for the need to accelerate their pursuit in their positions
in the Indian Ocean, and these calls were linked to the
religious tendency of Hamas before And the desire to get rid
of this enemy and this was enough to develop the yarabah
fleet, taking advantage of the vulnerability of the
Portuguese. The matter made the Omani Navy control the
areas in the Indian Ocean, making the European forces in
the Indian Ocean seeking to establish a Economic and
political qat with Oman in order to achieve their interests.
Objectives This study aims to:

The Anglo - French Omani
rapprochement in the
seventeenth century

AD"(1650-1711)

"

The Anglo - French Omani

rapprochement in the seventeenth

century AD""

The Anglo - French Omani

rapprochement in the seventeenth

century AD""

Prof. Khalil bin Abdullah Al-Ajmi

College Faculty of Arts and Social Sciences

Sultan Qaboos university- Sultanate of Oman
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Recognition of the activity of the Omani Navy in the
Indian Ocean in the seventeenth century AD.
To highlight the role of the British in helping the warlords
in their war against the Portuguese.

Detecting the nature of the relations between Oman
and France in the era of the state of the war
Study Approach

The first chapter deals with the Omani-French
rapprochement between Oman and France and reviewed the
beginning of the French presence in the region. And the role
of Muscat in attracting French traders to establish economic
partnerships. The third research was about the nature of
Omani-French relations. The study will conclude with a
conclusion which will monitor the most important results
that the researcher will reach.
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المقدمة

، كأول حاكم لدولة الیعاربة بعدما اختلف )١(تم انتخاب اإلمام ناصر بن مرشد
أهل الرستاق فیمن یعینونه زعیما لهم بعد وفاة مالك بن أبي العرب، األمر الذي أدى 
لوقوع اختالف بینهم حول أحقیة من یتولى الحكم بعد مالك ، لكن في النهایة رجحت 

ین توجهت أنظارهم صوب اإلمام ناصر بن مرشد بعد أن كفة أهل العلم والعمل الذ
.)٢(استبشروا فیه خیرا ، فأجابهم بعد أن تعذر مدة طویلة 

ویبدو أنه قد رأى ثقل الحمل الذي أوكل له في ظل االنقسام الداخلي 
فبدأ مرحلة جدیدة استوجبت علیه أوال توحید البالد، ومن ثم .  واالحتالل األجنبي للبلد

لمحاربة البرتغالیین فكان له ما أراد حیث رأى أن یضع في خطته قبل مقارعة االتجاه 
البرتغالیین ، القضاء على الفتن الداخلیة التي تتمثل في وجود بعض القبائل المتمسكة 
بالحكم والمعارضة لعملیة توحید البالد تحت سلطة اإلمام الجدید ورغبته في قیام دولة 

.)٣(لبرتغالیین البحریةمستقلة تقدر أن تواجه قوة ا

وقد واجه اإلمام ناصر بن مرشد في بدایة حكمه صعوبات كثیرة من اجل 
. تحقیق ذلك، مما جعله یخوض عدة حروب مع زعامات تلك القبائل لنیل الوحدة

ووجد اإلمام في تلك األحداث المتأزمة من یقف إلى جانبه ویسانده، مثلما فعلت قبیلة 
دته بالذخائر واألموال، فكان حرّي على اإلمام أوال أن یبسط الیحمد التي ساندته وأم

نفوذه على الرستاق التي یحكمها ابنا عمه بعد وفاة جده مالك بن أبي العرب ثم 
ینطلق إلى بقیة المناطق ففتحها دون حرب، وبعدها اتجه إلى نخل ففتحها بعد 

جاءه  أهل بعد ذلك. )٤(اضطراره لخوض معركة مع عمه سلطان بن أبي العرب
ازكي وسمائل یعلنون والءهم له فولى علیهم أحد رجاله ، كما أتاه أهل سمد الشأن؛ 
لكي یخلصهم من أمیرهم علي بن قطن الهاللي ، فبعث إلیهم قائده مسعود بن 
رمضان ففتحها وكذلك حدث بالنسبة إلبراء  وبذلك دانت لإلمام المنطقة الشرقیة 

.)٥(وباقي المناطق 
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ن اإلمام ناصر بن مرشد من توحید البالد، وضم القبائل إلى صفه وهكذا تمكّ 
حیث انصرف لتحریر ساحل شمال ُعمان من البرتغالیین فأرسل إلیهم جیوشه التي 
تمكنت من هزیمتهم بالقرب من جلفا ر وصحار ومسقط، أضطر البرتغالیین على 

.أثرها لعقد صلح معه

على طرد البرتغالیون نهائیا من وكانت هذه بدایة لقیام دولة قویة عملت
.م١٦٥٠ُعمان في عهد اإلمام سلطان بن سیف األول عام 

:التقارب الُعماني االنجلیزي
ظهر االنجلیز في المحیط الهندي منذ بدایة القرن السادس عشر؛ رغبة منهم 

Edwardفي كسر احتكار البرتغالیین لتجارة الشرق، وكانت السفینة ادوارد بانتي
Banouenta أول ثمرات االنجلیز التجاریة مع بالد الشرق التي ذهبت للتجارة مع

م، أما اتصال االنجلیز بالخلیج العربي فقد ظهر في بدایة القرن ١٥٩١زنجبار عام 
السابع عشر المیالدي عندما أرادوا المتاجرة  باألصواف واستبدالها بالحریر 

القوى األوروبیة، وعملوا جاهدین على ، وقد ُصدموا في البدایة بمطامع )٦(الفارسي
أزاحتها من طریقهم لذلك اشتركوا مع الفرس لطرد البرتغالیین من جزیرة هرمز؛ بهدف 
الحصول على مكاسب تجاریة لهم في بالد فارس ، لكنهم واجهوا مشاكل مع 

ابل، الهولندیین الذین أقاموا مركزًا تجاریًا لهم في بندر عباس  بهدف احتكار تجارة التو 
وقد تعرضوا لسلسلة من الهزائم على أیدي الهولندیین  في الخلیج ، كما أن تجارتهم 

وحاولت شركة الهند .)٧(في بندر عباس أصبحت  شبه مشلولة في أوقات الحقة
إیجاد منافذ تجاریة لها؛ بهدف الحصول على مزید من ) ٨(الشرقیة االنجلیزیة

تردي أوضاع التجارة االنجلیزیة في فترات وكان من أسباب . االمتیازات في المنطقة
الحقة هو المنافسة األوروبیة وخاصة الهولندیة وقلة التعامل بالمنتجات االنجلیزیة في 

یقترح البحث عن Whishفارس، مما جعل مندوب الشركة في سورات المستر ویتش 
النجلیز إلى بدایة وتعود بدایة العالقة بین ُعمان وا.)٩(أماكن بدیلة لعقد التجارة معها

المیالدي، عندما كان یفد التجار االنجلیز إلى مسقط بغرض القرن السابع عشر
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أحسن استقبال في Fellowshipالتجارة، فقد استقبلت السفینة االنجلیزیة فیلوشیب

م لدرجة یقال فیها أن الُعمانیین قد استقبلوا قادة السفینة في أحسن ١٦٥٠مسقط عام 
م، ١٦٤٥، وكان أول اتصال رسمي بین البلدیین یعود إلى عام )١٠(" نةمنزل في المدی

في إقامة عالقة مع االنجلیز على أساس )١١(حینما رغب اإلمام ناصر بن مرشد
ضرب مصالح البرتغالیین في المحیط الهندي، فبعثت إلیه انجلترا مندوب الشركة 

عقد اتفاقیة مع اإلمام الذي Philip Wyldeاالنجلیزیة في سورات فیلیب وایلد 
زیة في ُعمان من م، نصت على حریة التجارة للبضائع االنجلی١٦٤٦ناصر عام 

التصدیر في التجارة مع صحار، وكذلك حریة ممارسة الشعائر حیث االستیراد و 
ویبدو أن شروط االتفاقیة كانت مجحفة بحق الُعمانیین على أساس أن ،)١٢(الدینیة 

ح االنجلیز فمثال لهم الحق في التعویض إذا سرقت جمیع بنودها تنصب لصال
بضاعة أي تاجر إنجلیزي ویبدو أن اإلمام ناصر قد رأى التریث في توقیع مثل هذه 

. المعاهدة خصوصا أن البالد ما زالت واقعة تحت االحتالل البرتغالي 
م التوسط من أجل اإلفراج ١٦٥١بعد تحریر مسقط  حاول االنجلیز في عام 

النساء الالتي اعتقلن أثناء حصار مسقط ، فأرسلوا  سفینة انجلیزیة إلى عن بعض
مسقط  لكن المهمة فشلت واستطاع قائد هذه السفینة التمهید للحصول على مقر 

م حینما تقدمت  شركة الهند ١٦٥٩، وهذا ما حدث بالفعل عام )١٣(للشركة في مسقط 
١٠٠مع إمكانیة تعزیزها بـــمسقطالشرقیة بطلب یسمح لها إقامة وكالة تجاریة  في

ولكي تشرف على خط سیر ،)١٤(شخص حتى تصبغ علیها القوة العسكریة المهیمنة 
التجارة البحریة في المحیط الهندي بعد المنافسة الهولندیة، وحتى یخیفوا السلطات 

ورد الفـارسیة ، ومن أجل هذا الـغرض قـامـوا بإرسال وفـد برئاسـة الكـولونیل رینسف
Rainsford١٥(لعقد اتفاقیة مع اإلمام سلطان بن سیف ، تضمنت البنود اآلتیة(:-
 السماح لالنجلیز بإقامة وكالة تجاریة لهم في مسقط مع حامیة یحرسها مائة

.شخص
 العوائد الجمركیة التي یحصل علیها االنجلیز في مسقط تكون مناصفة مع

اإلمام



)٢٠١٩حزیران (العشرونو السادسالعدد

خلیل بن عبداهللا العجمي.أ

٧٦

مقتنعین بأن اإلمام سیوافق على إنشاء قلعة لهم وعلى الرغم من أن االنجلیز كانوا
في مسقط رغبة منهم في مساعدته، إال أنه أمتنع عن الموافقة على ذلك خوفا من أن 
یثبتوا أقدامهم في البالد، و اكتفى بالسماح لسفنهم فقط بحریة المرور على غرار 

.)١٦(االمتیازات التي قدمت لبعض الشركات األوروبیة 
ض أن من ضمن األسباب التي دعت اإلمام سلطان یصرف وذهب البع

النظر عن اإلقدام على مثل هذه الخطوة، وهو التحریض الذي وجده من قبل 
، لكن هذا )١٧(الهولندیین ، الذین رغبوا أن تكون لهم السیطرة على تجارة الخلیج

دة كال منهما األمر لم یمنع من إقامة تبادل وتعاون تجاري بین الطرفین وتقدیم المساع
لألخر بدلیل إشارة  بعض التقاریر إلى أن العالقات بین البلدین كان یسودها حسن 
النوایا والعالقات الطیبة ، ویظهر ذلك جلیا في المساعدة التي قدمها األسطول 
الُعماني إلحدى السفن االنجلیزیة عند تعرضها لهجوم من قبل القرصان الهندي 

. )١٨(Sivajiسیفاج 
د ظلت العالقة بین البلدین یغلب علیها الطابع التجاري على إثر ضعف وق

التجارة االنجلیزیة في الخلیج العربي، أما الُعمانیون فكانوا یطمحون في إیجاد حلیف 
لهم یقف إلى جانبهم في صراعهم مع البرتغالیین أو على األقل یضمنوا وقوفه على 

ـن أصبحت سفـنهم تقـوم بزیارات مستمرة الحیاد، وقد وجدوا ذلك في االنجلیز الذی
. )١٩(للموانئ الُعمانیة حامله معها المنتجات االستهالكیة

في الحقیقة أن العالقة بین البلدین خالل السنوات العشرین األولى من طرد 
البرتغالیین من ُعمان تمیزت بالتقارب الذي أدى إلى زیادة حجم التبادل التجاري 

ت بعد ذلك عندما تنامت قوة األسطول الُعماني من جهة ، وأخذ بینهما ، لكنها تعكر 
االنجلیز في التفكیر بالمصالح السیاسیة لهم من جهة أخرى والمتمثلة في التحالف مع 
دولة فارس ضد دولة الیعاربة من أجل الحصول على بعض التسهیالت في موانئها ، 

كانتهم هامشیة في الخلیج ، وخشیتهم من أن یسبقهم الهولندیون إلى ذلك ، وتصبح م
ومن أجل ذلك قاموا ببیعهم مجموعة من السفن الصغیرة في حربهم مع الُعمانیین ، 
وحتى تأخذ العالقات بینهم طابع الرسمیة تقدمت شركة الهند الشرقیة االنجلیزیة بطلب 



)٢٠١٩حزیران(العشرون و السادسالعدد
٧٧

شر المیالديعالتقارب العماني األنجلو فرنسي في القرن السابع 
سترتفع كثیرا... أن هیبة جاللتكم عند شاه فارس" التماس إلى ملك انجلترا جاء فیه 

بإرسالكم ثالث سفن إلى الخلیج في هذا الوقت ، حیث اضطربت التجارة هناك 
الذي علمنا أنه - بسبب العرب ، ومن المحتمل إذا ساعدنا الفرس في هجومهم 

.  )٢٠("ضد العرب ، فإن الشاه سیدفع الدیون المؤجلة لجاللتكم -سیكون كبیرا 
لود أحیانا، وبالصراع ومن ذلك نرى أن العالقة بین البلدیین اتصفت با

والتنافس السیاسي أحیانا أخرى؛ تبعا لمصالحهما األمر الذي أدى في النهایة إلى 
م كانت ١٦٨٣نزاع مسلح بینهما ، فقد تعرض األسطول الُعماني لسفینة انجلیزیة عام 

متجه للهند فوقع بین الطرفین سوء فهم، وقد كان اإلمام سلطان بن سیف األول 
اء الوضع هادئا، وحتى یعطي االنجلیز درسا في عدم التفكیر حریصا على إبق

باإلضرار بمصالح التجارة الُعمانیة واالشتراك مع الفرس من أجل ذلك ، مقابل 
.  )٢١(السماح لسفنهم التجارة االنجلیزیة بحریة المرور في المیاه الُعمانیة 

ة لسفینة تابعة في عهد اإلمام سیف بن سلطان االول تعرضت البحریة الُعمانی
فحدث تصادم بینهما Hydeلشركة الهند الشرقیة االنجلیزیة یقودها الكابتن هاید 

فاضطرت شركة الهند الشرقیة )٢٢(شخصاً ٣٥جندیًا انجلیزیًا وجرح ١٢أدى لمقتل 
، ولم یتهاون الُعمانیون في تضییق )٢٣(االنجلیزیة إلى إرسال سفنها لإلصالح في جوا

سطول االنجلیزي في المحیط الهندي، واستمروا على نفس سیاستهم الخناق على األ
م على سفینة ١٦٩٧المتبعة ضد أي خطر یهدد أسطولهم البحري ، فاستولوا في عام 

وأسروا جمیع من في السفینة ، وطالب الُعمانیون Morriceیقودها الكابتن موریس  
عل ما دفع الُعمانیین لإلقدام بفدیة كبیرة األمر الذي أعجز االنجلیز عن دفعها ، ول

على مثل هذه العملیة هو أن االنجلیز قاموا من قبل باالستیالء على إحدى سفن 
.  )٢٤(اإلمام

إلى مسقط Staceyوقد أرسلت شركة الهند الشرقیة مندوبها الكابتن ستاسي  
، حیث للتفاوض معهم حول السفینتین التي دمرها الُعمانیون لكن دون نتیجة تذكر

صادر الُعمانیون حمولة السفینتین وأرسلوا األسرى إلى الرستاق، على اعتبار أن 
االنجلیز مازالت نوایاهم في التحالف مع الفرس لمساعدتهم في احتالل مسقط 
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، فصار الُعمانیون ال یفرقون بین شن هجمات ضد السفن االنجلیزیة أو سفن )٢٥(قائمة
. لتجارة الُعمانیة البرتغالیین أو من یقف في وجه ا

وفي نفس السنة قام األسطول الُعماني أیضا باالستیالء على سفینة انجلیزیة 
ي في حربه مع وأجبر بحارتها على االشتراك مع األسطول الُعمان" لندن " تدعى

، أما الذین لم یشتركوا فقد قیدوا على ظهر أحدى السفن كنوع من االستفزاز البرتغالیین
عبیر عن قوة الُعمانیین، بالرغم من أن هذا التصرف لم یجد القبول من اإلمام لهم والت

ولكنه أمر بحجز السفینة على إثر حجز ، سیف على اعتبار أن السفینة كانت تجاریة
. )٢٦(أحد السفن الُعمانیة من قبل اإلنجلیز

وقد تطور هذا النزاع بینهم وخشى اإلنجلیز أن یواصل الُعمانیون عملیاتهم
الحربیة ضدهم خاصة بعد تنامي معلومات عن عزم األسطول الُعماني مهاجمة 
المصالح االنجلیزیة في الشرق، ولتفادي هذا العمل عمد االنجلیز إلى تقویة معاقلهم 
اإلستراتیجیة بإعادة تحصینها وتزویدها باألسلحة توقعا ألي هجوم مباغت یشنه 

زي الرابض في غرب الهند تعلیمات من األسطول الُعماني وتلقى األسطول االنجلی
، فقد أتبع االنجلیز تجاه )٢٧(انجلترا بضرورة االستعداد لمواجهة الخطر المرتقب

البحریة الُعمانیة سیاسة الحذر الدائم لعلمهم بقوتها وعدم مقدرتهم على الخوض معها 
ثر في حرب طاحنة، مع إن هذا لم یمنع الطرفین من االستیالء على سفینة أو أك

تابعة لآلخر، حیث كثرت الهجمات الُعمانیة على المصالح االنجلیزیة، بدلیل الرسالة 
التي بعث بها حاكم مدراس إلى مقر الشركة اإلنجلیزیة التي أوضح من خاللها دور 

.)٢٨(الُعمانیین في عرقلة المالحة بالقرب من سواحل كورماندل
ي بسبب تركز نشاطاهم لكن االنجلیز لم یقفوا في وجه األسطول الیعرب

التجاري بالقرب من سواحل غرب الهند من جهة وانشغالهم في حرب الوراثة األسبانیة
لكن أغلب الكتابات األوروبیة صّورت أن البحریة الُعمانیة ما لبثت من جهة أخرى ،

م سواء الخاصة بشركة الهند الشرقیة أو ١٧٠٠أن هاجمت السفن االنجلیزیة عام 
ار، حیث بدا هذا األسطول یشن الهجمات المتكررة على السفن الخاصة بالتج

. )٢٩(اإلنجلیزیة
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م بعث الوكیل االنجلیزي في بندر عباس تقریرا مفاده أن ١٧٠٤في عام 

األسطول الُعماني قد عرقل من نشاط حركة التجارة اإلنكلیزیة في الخلیج األمر الذي 
عن دفع الرسوم للشركات التابعة لالنجلیز، یجعل الفرس الموالین لالنجلیز یمتنعون 

، ویمنع -غرب الهند –وبذلك صار األسطول الُعماني یتحكم في ساحل الكورماندل 
أي نشاط تجاري معرقل، ومن أجل العمل على مواجه الخطر الُعماني المرتقب قررت 

دابر لتطهیر البحاروقطع" شركة الهند الشرقیة تسلیح قواتها من أجل مواجهتهم و 
. )٣٠("هؤالء القرصنة من أعراب مسقط 

في السنة التي تلتها تمكن األسطول الُعماني من إلقاء القبض على سفینة 
، )٣١(واستولوا على ما فیها من الخیولMurvilبنغالیة یقودها القائد الكابتن مورفیل 

هذا الكابتن بالقرب التابعة ل" كلكتا" وبّرر والي مسقط سبب االستیالء على السفینة 
من بندر عباس بأنها هي التي بدأت بإطالق النار صوب األسطول الُعماني، فما 

، وكذلك كان مصیر )٣٢(كان من الُعمانیین سوى االستیالء علیها وعلى حمولتها
م التي كانت تحمل مندوب شركة ١٧٠٧عام The Diamondالسفینة ذي دیاموند

س وسفینة أخرى كانت متجه من بالد فارس إلى بتافیا الهند الشرقیة للتحالف مع الفر 
.)٣٣(للتحالف مع الهولندیین

:مساعدة اإلنجلیز للیعاربة في حربهم مع البرتغالیین-ب
لقد أّتهم البرتغالیون اإلنجلیز بتقدیمهم مساعدات للُعمانیین أثناء صراعهم 

كانت بما تتماشى مع معهم، ویرى الباحث أن هذه المساعدات وٕان تعددت إال أنها 
مصالح الُعمانیین الذین وجدناهم یحاولوا كسب اآلخرین في حربهم مع البرتغالیین ، 

أنه لم یمنع االنجلیز من تقدیم مساعدات صغیرة للیعاربة Boxerبینما یرى بوكسر
" ضد البرتغالیین بسبب السیاسة االحتكاریة التي اتبعوها، باإلضافة إلى اشتداد

فقرروا تقدیم "ي بین الطرفین الناجم عن اختالف المذهبین دینیا الصراع الدین
مساعدة لألسطول الُعماني متمثلة في البحارة االنجلیز الذین كانوا یتواجدون في 

، ولقد )٣٤(بعض األساطیل الُعمانیة حالهم حال العمال الذین یتقاضون أجرا شهریا
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أن سفنهم یقودها انجلیز بل وترفع العلم وصل الحال بالبرتغالیین إلى اتهام الُعمانیین ب
. )٣٥(اإلنجلیزي األمر الذي جعل البرتغال تحتج على الشركة االنجلیزیة في الهند

وٕاذا سلمنا بصحة هذه االدعاءات، فان ذلك یبدو أنه یرجع إلى طبیعة العداء 
افس القائم والتنوالصراع القائم بین دولة الیعاربة والبرتغالیین من جهة، وكذلك الصراع

البرتغالیین من جهة أخرى، نظرا الختالف المذهب الدیني بینهم، بین االنجلیز و 
والرغبة في كسر سیاسة االحتكار التي فرضها البرتغالیون على تجارة المحیط 

والواقع یقول أن االنجلیز أنفسهم كانوا یخشون تنامي قوة األسطول الُعماني ،الهندي
من كاترین أوف براجانزا ПSharilملك شارل الثاني  حیث كان من شرط زواج ال

Cathrian of Bragonza٣٦(سعي االنجلیز السترداد مسقط وتقدیمها للبرتغالیین(،
بینما بّرر الُعمانیون هجماتهم على السفن االنجلیزیة من أجل القضاء على حركة 

لتصرف عمد القرصنة التي تفتعل من قبل بعض هذه السفن، و كرد فعل لهذا ا
االنجلیز لقطع الصلة بین األسطول الُعماني واإلمدادات التي یتلقاها من األخشاب 

.من غرب الهند حتى ال تكون للُعمانیین أي قوة 
العالقات الُعمانیة الفرنسیة-٣

كانت بدایة مجيء الفرنسیین إلى الخلیج العربي من خالل إرسال حمالت 
مقرا لها، وزاد من توسعهم في المنطقة من خالل تبشیریة والتي اتخذت من البصرة 

م، التي عملت على نشر ١٦٦٤إنشاءهم لشركة الهند الشرقیة الفرنسیة عام 
االستعمار الفرنسي، وفتح األسواق الفارسیة للمنتجات الفرنسیة التي وجدوا فیها متنفسًا 

ضعة؛ نظرا لعدة وكانت العالقة بین ُعمان وفرنسا في تلك الفترة متوا. )٣٧(لتجارتهم
عوامل كان لها الدور األكبر في الحد من ازدیاد هذه العالقة ، فلقد وجد الفرنسیون 

صعوبات في الدخول إلى تجارة المنطقة نتیجة التنافس االستعماري بین دول أوروبا  
كانت . في تلك الفترة، األمر الذي لم یهیئ لها المناخ األكبر لوجود مثل تلك العالقة

ة الهند الشرقیة الفرنسیة في بعض األحیان تمر على السواحل الُعمانیة سفن شرك
للتزود بالمؤن، فاتخذتها كمواقع الستبدال البضائع وهذا ما حدث في مسقط 

وهذا ال Francois martinم حینما توقف بها الفارس فرانسوا مارتن١٦٦٩عام
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لتي كانت تتوقف في یقتصر فقط على السفن التجاریة بل یشمل السفن العسكریة ا

. )٣٨(مسقط نظرا لطبیعة الهدوء الذي یوجد بها
كانت مسقط وقتها محط أنظار للرحالة الفرنسیین بین الحین واألخر في طریقهم 
من والى الهند و كتبوا كثیرا عن رحالتهم وما وصادفوه أثناء تلك الرحالت ، ومن 

، )٣٩(، والرحالة جون باتیست تافرینیةEsprit Julienهؤالء الرحالة أیسري جولیان 
فقد كانوا یأتون إلیها لعرض منتجاتهم وبضائعهم،  لكن التنافس القائم بین الدول 
األوروبیة في منطقة الخلیج العربي أدى إلى تحجیم تلك العالقة، حیث سعت هولندا 

امة هذه إلى عرقلة تجارة الفرنسیین مع ُعمان على الرغم من محاولة الفرنسیین إق
العالقة في شرق إفریقیا مع التجار العرب، لكن كل هذا لم یمنع مسقط مـن أن تبني 

، )٤٠(عالقات اقتصادیة مـع الفـرنسیین مـن خالل الوكالة التجاریة لـهم في البصرة 
وظل نشاطهم  في مسقط  محصورا من الناحیة التجاریة، وعملوا على أبتعاث 

، نظرا لتمیز ُعمان  بموقع )٤١(االتفاقیات التجاریةمندوبیهم إلى مسقط  لعقد هذه
جغرافي ووقوعها على طرف التجارة العالمیة واشتهار موانئها ، مما كان له األثر 
األكبر في تفكیر الفرنسیین في إقامة عالقات تجاریة معها ، فمنذ إنشاء شركة الهند 

القات تجاریة مع م بدأت الشركة جاهدة إلقامة ع١٦٦٤الشرقیة الفرنسیة عام 
الُعمانیین بهدف جعل ُعمان  مركزًا تجاریًا وعسكریًا لعملیاتهم في الخلیج حیث كانت 

. )٤٢(De lalainهذه السیاسة واضحة لدى السفیر الفرنسي في فـارس دي أتلین 
ورحب اإلمام سلطان بن سیف االول بالتعاطف مع الفرنسیین؛ لوقوفهم على 

) كارنیة( برتغالیین، ومن أجل ذلك أرسل شخصین إلى األب الحیاد  في حربه مع ال
شكر خاللها الفرنسیین على وقوفهم معه وعدم محاربتهم للهولندیین ، حیث قام اإلمام 
بتزویدهم باألسلحة وبعض األدالء البحریّین في حربهم مع البرتغالیین في غرب 

.  )٤٣(الهند
بع العداء في النصف األخیر من القرن بدأت العالقات بین البلدین  تأخذ طا

السابع عشر المیالدي حینما سعى الفرس إلیجاد حلیف قوي یقف إلى جانبهم في 
صراعهم مع الیعاربة، فاتجهت أنظارهم صوب الفرنسیین بعد أن خذلهم االنجلیز 
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ن الفرنسیین كان لهم نیة في والهولندیون وكذلك البرتغالیون، وما أن علم الُعمانیون بأ
التعامل مع الفرس، حتى تغیرت معاملتهم تجاههم، فقام األسطول الُعماني عام 

م بمهاجمة ثالث سفن فرنسیة بالقرب من سواحل عدن، قتل على أثرها عدد ١٦٦٩
كبیر من الطرفیین، وبلغ من شدة المعركة بینهم أن طلب اإلمام سلطان بن سیف 

من مسقط ، حیث استطاع الُعمانیون في النهایة أن یحصلوا على التعزیزات العسكریة
. )٤٤(غنائم الحرب

جددت فارس عرضها لفرنسا أثناء الزیارة التي قـام بها البابا أنوسنت الثاني 
م لفارس للفصل في المنازعات الدینیة بین األرمن ١٦٩٩عام Innocent xiiعشر 

وب الفرنسي قلقهم من تنامي قوة الُعمانیین والكاثولیك ، حیث أبلغ الفرس هذا المند
البحریة، وجددوا رغبتهم في منحهم المساعدة مقابل الحصول على نصف عوائد میناء 
مسقط في حال احتالله والتمتع بحریة التجارة معهم، فما كان من المندوب الفرنسي 

، وقد رد إال أن حمل هذه المقترحات إلى شركة الهند الشرقیة الفرنسیة في سورات 
عرب مسقط قد أظهروا نوایاهم الطیبة " مسئول الشركة أن Pilavonineبیالفوان 

تجاه فرنسا وأنهم یرتبطون بعالقات طیبة مع الشركة ، وأكد عدم موافقته على 
التعاون مع الفرس ضد الُعمانیین وشكوكه في إمكانیة نجاح ذلك وأوضح أن ذلك 

ات باهظة مقابل الفوائد التي یمكن لفرنسا أن مشروعا كبیرا یتطلب قوة كبیرة ونفق
.)٤٥("تحصل علیها في حالة نجاحه

لكن على الرغم من ذلك سلمت الرسالة إلى الحكومة الفرنسیة وتضمنت النقاط 
:)٤٦(اآلتیة
.رغبة فارس في إقامة عالقات صداقة مع فرنسا.١
.التحالف معها من أجل القضاء على عرب مسقط.٢
.تقدیم الدعم العسكري للجیش المزمع تكوینهتعهد فرنسا ب.٣
.تكون تكلفة الحرب والغنائم مناصفة بین الطرفین.٤
.إعطاء حقوق االمتیاز للشركة الفرنسیة في مؤاني الساحل الفارسي.٥



)٢٠١٩حزیران(العشرون و السادسالعدد
٨٣

شر المیالديعالتقارب العماني األنجلو فرنسي في القرن السابع 
ویبدو أن هذه الرسالة لم تلَق الصدى الواضح من قبل الفرنسیین على الرغم من 

بدایة القرن الثامن عشر المیالدي؛ لوضع الخطط من أن فرنسا كانت لدیها نوایا منذ 
ونتیجة للرفض . )٤٧(أجل احتالل قلعتي الجاللي والمیراني واتخاذهما قاعدة عسكریة

م ١٧٠٣الفرنسي المستمر للمطلب الفارسي جدد شاه فارس إرسال رسالة جدیدة عام 
ة، فأبدت فرنسا إلى ملك فرنسا لویس الرابع عشر من  أجل التحالف معا ضد الیعارب

استعدادها لذلك ، لكنها  واجهت رفضا من قبل الدول األوروبیة الموجودة في المحیط 
الهندي ، فكررت عندها فرنسا المحاوالت إلتمام التحالف بین الطرفین ضد الُعمانیین 

إلتمام التحالف Jean Batiste Faberوذلك بإرسال بعثة یقودها جان باتیست فابر
ي رفیع المستوى یحمل بعض الهدایا للشاه كان الغرض منها یصحبه وفد رسم

الحصول على امتیازات واسعة في فارس في الوقت الذي خشى الهولندیون واالنجلیز 
من هذه الزیارة، واعتبروها تهدیدا لمصالحهم التجاریة في منطقة الخلیج العربي، 

ن لهم دور في موت ولذلك سعوا لعرقلة سیر المفاوضات بینهم لدرجة یقال فیها أ
.)٤٨(المبعوث الفرنسي 

مذكرة التماس للملك الفرنسي من رئیس jean Billonوقدم  جان بیلون 
م اقترح علیه إرسال أربعة بوارج حربیة مع منجنیقین ١٧٠٦الوزراء الفارسي عام 

وأربعة حراقات لالستیالء على مسقط ، بحیث تتكفل الحكومة الفارسیة اإلشراف على 
یر خط هذا المشروع المتضمن النفقات المتعلقة بالتسلیح واإلشراف على تسییر تسی

السفن مقابل حصول ملك فرنسا على نصف الغنائم التي سوف یحصلون علیها من 
. )٤٩(احتالل مسقط

وتجددت محاوالت فرنسا بعد ذلك في إرسال مزید من المبعوثین إلى فارس؛ 
دة من جراء هذه الصداقة، بینما نظر إلیها طمعا في الحصول على األرباح الموعو 

المسئولون الفرس من جانب سیاسي فما أن یصل أي مسئول فرنسي إلى فارس 
بهدف تشجیع التجارة بین البلدین إال وتخطر لهم فكرة عرض مطالبهم، وهي أن 

، وهذا بالفعل ما قام به شاه فارس ترسل فرنسا البوارج الحربیة لمهاجمة مسقط
، لكن على الرغم من )لویس الرابع عشر(مع مبعوث الملك الفرنسي ) حسن(السلطان 
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٨٤

تطبیق هذه المعاهدة بین البلدین إال أنها كانت تجاریة بالدرجة األولى دون تناول 
الجانب العسكري ، مع وعد من المبعوث الفرنسي لحكومة فارس بإرسال بوارج للخلیج 

م تم ١٧٠٨نهم أخیرا بتوقیع معاهدة عام تكللت المفاوضات بی. )٥٠(بعد إلحاح الفرس
بموجبها تعهد فرنسا بإرسال أسطول حربي لمساعدة الفرس في احتالل مسقط ، لكن 

.              )٥١(هذه المعاهدة لم تر النور على الرغم من إصرار الشاه عباس على تطبیقها
لفرنسیة م مذكرة التماس إلى الحكومة ا١٧٠٩ومن أجل ذلك قدمت في عام 

تتمتع مسقط (..-:تضمنت وصفا لمسقط للتحفیز لمساعدة الفرس ، ومما جاء فیها
بموقع جغرافي بالغ األهمیة یتیح لها السیطرة على الخلیج العربي وهذا ما یعتبره 

من االستیالء على غنائم –بما یناهز الثالثین قاربا –قوة سكانها الذین یتمكنون 
وتعتبر بالد فارس التي . باستثناء فرنسا وهولنداضخمة یسلبونها من عدة دول

تفتقر إلى وسائل دفاعیة بحریة أكثر الدول تأثرا بهذه األوضاع وهي تود أن تـقنع 
ومن ناحیة أخرى فقد كثرت . )٥٢(..)فرنسا بمساعدتها على االستیالء على مسقط

اه مسقط خالل محاوالت بالد فارس في إرسال الوفود إلى فرنسا؛ لتغییر سیاستها تج
السنوات القادمة إال أنها لم تلق آذانًا صاغیة من قبل الفرنسیین، وجدد الشاه عرضه 

م حینما أرسل مندوبا إلى ملك ١٧١٤مرة ثانیة على الملك لویس الرابع عشر عام 
فرنسا لتجدید عقد االتفاقیة ومجددا طلبه في رغبته القضاء على المنافسة الُعمانیة 

تسهیالت والمعونات، ولكن ظهور مشاكل داخلیة في بالد فارس وما عارضا علیهم ال
. )٥٣(نجم عنها من فوضى داخلیة أفشل المشروع الفارسي من جدید
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الخاتمة

وهكذا یتضح لنا في النهایة أن سیاسة انجلترا وفرنسا في النصف الثاني من 

مان كان یغلب علیها الطابع القرن السابع عشر وبدایة القرن الثامن عشر تجاه عُ 

السلمي، وعدم الرغبة في التدخل العسكري في شؤون ُعمان ، األمر الذي جعلهم 

حیارى أمام الشروط القاسیة التي وضعتهم فارس تحتها وهي محاربة الُعمانیین أو 

خسارة تجارة فارس التي سوف تدر علیهم األموال، لكننا وجدناهم یماطلون في توقیع 

.مع الفرس مفضلین إقامة عالقات حسنة مع ُعمان المعاهدة 
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)٥٤()١(الملحق رقم

بنود االتفاقیة الموقعة بین اإلمام ناصر بن مرشد وممثل شركة الهند الشرقیة فیلیب 
م١٦٤٦وایلد في صحار في فبرایر 

أو تحدید السماح لالنكلیز بحریة التجارة داخل األراضي الُعمانیة بدون أي عوائق-١
البضائع التي یتاجروا بها

تعهد اإلمام بالتعویض عن السرقات التي یتعرض لها االنجلیز-٢
.ال یدفع االنجلیز أي ضرائب جراء البضائع المستوردة من ُعمان-٣
عدم السماح ألي تاجر باستیراد أي بضاعة یأتي بها االنجلیز-٤
لیزضمان حریة ممارسة الشعائر الدینیة لالنج-٥
في حالة وقوع مشاكل بین االنجلیز والُعمانیین على مستوى األفراد تتولى -٦

.السلطات الُعمانیة معاقبة رعایاها وتعهد االنجلیز بمتابعة رعایاها
السماح لالنجلیز بحمل السالح في تجوالهم في األراضي الُعمانیة-٧
ز الذي یحق لهم التمتع ال یسمح لمنع أجازة ألي مسیحي في ُعمان سواء لالنجلی-٨

. بخدمات میناء مسقط
)٥٥(شجرة أئمة الیعاربة) ٢(ملحق رقم 

–م ١٦٢٤/هـ ١٠٣٤(اإلمام ناصر بن مرشد بن مالك الیعربي -١
)م١٦٤٩/هـ١٠٥٩

)م١٦٨٠/هـ١٠٩١–م ١٦٤٩/هـ١٠٥٩(اإلمام سلطان بن سیف بن مالك الیعربي-٢
)م١٦٩٢/هـ١١٠٤-م١٦٨٠/هـ١٠٩١(اإلمام بلعرب بن سلطان بن سیف الیعربي-٣
)م١٧١١/هـ١١٢٣-م١٦٩٢/هـ١١٠٤(اإلمام سیف بن سلطان بن سیف الیعربي-٤
هـ ١١٣١-هـ١٧١١/هـ١١٢٣(اإلمام سلطان بن سیف بن سلطان الیعربي-٥
)م١٧١٨/
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الهوامش

الشعاع الشائع .ابن رزیق،حمید بن محمد:م، للمزید أنظر١٦٢٤:تم انتخابه سنة) ١(
تحقیق عبد المنعم عامر،  وزارة التراث القومي والثقافة .أئمة ُعمانباللمعان في ذكر

.٧٩ص م،١٩٧٨:،مسقط

عبدالمنعم :تحقیق.الفتح المبین في سیرة السادة البوسعیدین.محمدابن رزیق،حمید بن ) ٢(
٢٣٠م،ص ١٩٩٥:،وزارة التراث والثقافة،مسقط٥عامر ومحمد مرسي،ط

،دار ١ط.رنین الثامن عشر والتاسع عشرُعمان في الق.درویش،مدیحة احمد) ٣(
٣٣م،ص ص١٩٨٢: الشروق،الریاض

٢٣٢- ٢٣١ص.المصدر السابق.ابن رزیق) ٤(
٢٣٣- ٢٣٢ص.المصدر السابق.ابن رزیق)٥(

٣٧٤م،ص ١٩٩٥:دار إمیل للنشر،لندن.ُعمان في التاریخ.وزارة األعالم)٦(

. م١٧٧٨-١٧٤٧العربي المصالح البریطانیة في الخلیج.أمین، عبداالمیر عبداهللا)٧(
، مطبعة ١٤:قممنشورات مركز دراسات الخلیج العربي رالزم، هاشم كاطع:تعریب

١٩-١٨م، ص ١٩٧٧:بغداداإلرشاد،
شركة الهند الشرقیة االنجلیزیة تأسست في بدایة القرن السابع عشر وحملت عدة ) ٨(

م بتكوین ١٦٠٠نجلیزي عام مسمیات إلى أن وصلت بهذا االسم، فقد صدر مرسوم ملكي ا
ركزت الشركة تعرف بشركة حكام وتجار لندن للقیام باألنشطة التجاریة المتعددة مع الهند،

جل اهتمامها بجزر الهند الشرقیة لوجود التوابل مما جعل اصطدامها بالهولندیین وشیكا، 
ن قبل ومن ثما اصطدمت بمطامع البرتغالیین، حاولت الشركة الحصول على فرمانات م

بعض دول شرق أسیا للحصول على تسهیالت تجاریة في ظل اإلشراف المباشر من لحكومة 
تحفة المجاهدین في أحوال . الملیباري، أحمد زین الدین: البریطانیة للمزید أنظر مقدمة كتاب

،م٩٨٥: ،  مؤسسة الوفاء، بیروت١.محمد سید الطریحي،  ط:حققه وعلق علیه.البرتغالیین
الشركات التجاریة االحتكاریة االنكلیزیة .عبداالمیر محمدمین،أ:وأیضا؛١٨٥-١٨٣ص 

.العربيمجلة المؤرخ.في منطقة الخلیج العربي خالل القرنین السابع عشر والثامن عشر
وأیضا، ٨٧- ١٨٥، ص١٩٨٠: ، بغداداألمانة العامة التحاد المؤرخین العرب،١٢عدد
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٨٨

-١٦٠٠شرقیة البریطانیة ودورها في تاریخ الخلیج لعربيشركة الهند ال.فارس،علي عبداهللا
٤٤-٣٤م، ص ١٩٩٧: المسار للدراسات واالستشارات والنشر، الشارقة،١.ط. م١٨٥٨

صحفمطابع دار،٢ط.دولة الیعاربة في ُعمان وشرق أفریقیا.السیار،عائشة)٩(
.١٩٩م،ص ١٩٩١:و ظبيأبالوحدة،

العالقات الثنائیة من القرن السابع عشر إلى –لتعاون الصداقة وا.ُعمان مع بریطانیا)١٠(
،الرقم العام ٩٥٦مكتبة السید محمد بن أحمد،السیب،ُعمان،تحت رقم تصنیف .الیوم

٧، ص٤١٤٦
م قام بتوحید ُعمان بعد أن ١٦٢٤مؤسس دولة الیعاربة أنتخب بإجماع العلماء عام ) ١١(

التي لم تتحالف معه، استطاع أن یطرد كانت مقسمة، وألجل ذلك خاض حروبا ضد القبائل
.م١٦٤٩البرتغالیین من غالبیة مناطق عمان عدا مسقط حیث توفي عام 

.حكومة الهند البریطانیة واإلدارة في الخلیج العربي.إبراهیم ،عبد العزیز عبد الغني) ١٢(
؛ للمزید حول شروط االتفاقیة أنظر ١٠٣-١٠٢م، ص ١٩٨١:الریاض دار المریخ،

وبدر عهدي االمام سلطان بن أحمد ُعمان في.الزیدي، سلمان لفته:أیضا
معهد البحوث والدراسات العربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة،.م١٨٠٦-١٧٩٣بن سیف

أنظر ؛١٤٣- ١٤٢صم،١٩٨٨:قسم البحوث والدراسات التاریخیة، بغداد 
.بن مرشد وفیلیب وایلدوالخاص باالتفاقیة الموقعة بین اإلمام ناصر) ١( الملحق رقم

محمد أمین عبداهللا، سلسلة تراثنا، :ترجمة.ُعمان في صفحات التاریخ.روبینبیدویل،) ١٣(
٢٦ص م،١٩٨٥:مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة،٧عدد

جامعة السلطان قابوس،:ترجمةج،مجلد،.السجل التاریخي للخلیج.ج.لوریمر،ج)١٤(
١٤١ص م،١٩٩٥:لندنالشرق،ومركز

- ١٦٢٤قیام حكم ساللة الیعاربة وانهیاره في عمان .العجیلي،غانم محمد رمیض)١٥(
رسالة ماجستیر غیر منشورة،معهد البحوث والدراسات العربیة ، جامعة الدول .م١٧٤٩

.٩٢م،ص١٩٨٧دیسمبر: العربیة، القاهرة
یل ببیروت دار الجب،١.ط.دراسات في تاریخ العربي الحدیث.عوض،عبد العزیز)١٦(

٩٨، ص ١م، ج١٩٩١:ومكتبة الرائد باألردن
١١١م، ص١٩٩٧:،دار الفكر العربي،القاهرة١ج.تاریخ الخلیج.قاسم،جمال زكریا)١٧(
.٢١ص ،المرجع السابقبیدویل،)١٨(
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.٩١،ص قیام حكمالعجیلي، )١٩(
.٩٣-٩٢،ص نفسه) ٢٠(
.٩٩ص .المرجع السابقعوض،)٢١(
.٢٠١ص.المرجع السابق.السیار)٢٢(
ترجمة محمد أمین عبداهللا،وزارة التراث القومي .الخلیج بلدانه وقبائله.ب.مایلز،س)٢٣(

.٢٠٩،ص ١٩٨٣:والثقافة، مسقط
.٢١٠ص .المرجع السابق.مایلز) ٢٤(
.٩٤ص .قیام حكم.العجیلي)٢٥(
٢٠٢ص .المرجع السابق.السیار) ٢٦(
٢٠٣ص .نفسه.سیارال) ٢٧(
١١٣- ١١٢ص .الخلیج العربي.قاسم) ٢٨(
١٤٢ص .المرجع السابق.لوریمر) ٢٩(
٢٠٤-٢٠٣، ص صالمرجع السابق.السیار)٣٠(
٢٠٣ص. نفسه) ٣١(
٩٥ص .المرجع السابق.العجیلي) ٣٢(
٢١٢،ص المرجع السابق.مایلز) ٣٣(
١١٢،ص المرجع السابق.قاسم) ٣٤(
٢٠١،صالمرجع السابق.السیار)٣٥(
١٤٣- ١٤٢ص .المرجع السابق.أحمد)٣٦(
شقائق النُعمان في تاریخ الخلیج والكویت وٕایران .دشتي،محمد إسماعیل وأحمد العقیل)٣٧(

١٣٥-١٣٤م،  ص٢٠٠٢: دار المحبة، دمشق.واإلمارات  الجزیرة العربیة وُعمان
ریة الفرنسیة البعد الثقافي والجیوستراتیجي للعالقات البح.بیلكوك،كزافیه بیكان)٣٨(

محات تاریخیة وثقافیة بین ُعمان وفرنسا، وزارة التراث القومي والثقافة وقائع ندوة. الُعمانیة
٣م، ص ١٩٩٤: سفارة مسقطوجامعة السلطان قابوس

٤٦ص .المرجع السابق. بیلكوك)٣٩(
وقائع ندوة لمحات تاریخیة. ُعمان ومنافسة الدول الغربیة لها.باقر،محمد رضا) ٤٠(

وفرنسا، وزارة التراث القومي والثقافة وجامعة السلطان قابوس  وسفارة وثقافیة بین ُعمان
٥٥صم ،١٩٩٤: مسقط 
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٩٠

١٠٢ص.المرجع السابقعوض،)٤١(
ترجمة عبداهللا الحراصي ومحمد البلوشي وفوزیة .ُعمان ونهضتها الحدیثة.دونالدهولي،)٤٢(

٤٤، ص م١٩٩٨:لندنمؤسسة ستایسي الدولیة،السیابي،
. ُعمان في كتب الرحالت والتعلیقات والوثائق األوروبیة.طارق نافعالحمداني،)٤٣(

ودراسات بعنوان،المراكز الحضاریة الُعمانیة وتطورها،نسخة مصورة ، مجموعة بحوث
١٥ص، DS247.O62 S52k:السلطان قابوس،تحت رقم جامعة: المكتبة الرئیسیة 

حصاد ندوة .المالحي الُعماني على الساحل العربي الجنوبيالنشاط .ب. سارجنت،أر)٤٤(
١١٥م،ص ١٩٨٠نوفمبر:،  وزارة التراث القومي والثقافة،مسقط٦الدراسات الُعمانیة، مجلد 

مجلة .م١٧٢٢-١٦٩٥التحالفات الفارسیة ضد عرب الخلیج .العزاوي،محمد عبداهللا)٤٥(
دراسات الخلیج العربي،جامعة ، مركز١، عدد ١٩،مجلد ١٥دراسات الخلیج العربي،س 

٥٤- ٥٣م ، ص١٩٨٧البصرة
، دار ١.ط .م١٩٠٥–١٧١٥العالقات الُعمانیة الفرنسیة .القاسمي،سلطان بن محمد)٤٥(

٢٦-٢٥م ، ص ١٩٩٣: الغریر،دبي 
٤٤، صالمرجع السابقهولي، )٤٧(
٥٤،صالمرجع السابق.العزاوي)٤٨(
ترجمة شركة مطابع تیب، باریس، .التاریخُعمان وفرنسا صفحات من.بالو،إیزابیل)٤٩(

١بدون تاریخ، ص
٥٦ص .المرجع السابق.العزاوي)٥٠(
١٩٤ص .المرجع السابق.السیار) ٥١(
٢،ص المرجع السابقبالو،) ٥٢(
١٩٤،ص المرجع السابقالسیار،) ٥٣(
-١٧٩٣ُعمان في عهدي اإلمام سلطان بن أحمد وبدر بن سیف.الزیدي، سلمان لفته) ٥٤(

رسالة ماجستیر غیر منشورة، معهد البحوث والدراسات العربیة، قسم البحوث . م١٨٠٦
١٤٣-١٤٢ص .م١٩٨٨:والدراسات التاریخیة، بغداد 

، كتاب عبري في التاریخ. والیة عبري في التاریخ الحدیث. الهاشمي، سعید محمد) ٥٥(
م ، ١٩٩٩توبر أك٢١- ٢٠، حصاد الندوة التي أقامها المنتدى األدبي في عبري من١ط

٦٦- ٦٥م ، ص ٢٠٠٢: مسقط



)٢٠١٩حزیران(العشرون و السادسالعدد
٩١

شر المیالديعالتقارب العماني األنجلو فرنسي في القرن السابع 
قائمة المصادر والمراجع

تحقیق عبد .الشعاع الشائع باللمعان في ذكر أئمة ُعمان.ابن رزیق،حمید بن محمدـ ١
م١٩٧٨:مسقطالمنعم عامر،  وزارة التراث القومي والثقافة ،

عبدالمنعم :تحقیق.ینالفتح المبین في سیرة السادة البوسعید.محمدابن رزیق،حمید بن ـ ٢
م١٩٩٥:،وزارة التراث والثقافة،مسقط٥عامر ومحمد مرسي،ط

،دار ١ط.ُعمان في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر.درویش،مدیحة احمدـ ٣
م١٩٨٢:الشروق،الریاض

م١٩٩٥:لندندار إمیل للنشر،.ُعمان في التاریخ.وزارة األعالمـ ٤
. م١٧٧٨-١٧٤٧ریطانیة في الخلیج العربي المصالح الب.أمین،عبداالمیرعبداهللاـ ٥

،مطبعة اإلرشاد،١٤:هاشم كاطع الزم،منشورات مركز دراسات الخلیج العربي رقم:تعریب
م١٩٧٧:بغداد

محمد :حققه وعلق علیه.تحفة المجاهدین في أحوال البرتغالیین.الملیباري،أحمد زین الدینـ ٦
.م ١٩٨٥:،مؤسسة الوفاء،بیروت١.سید الطریحي، ط

الشركات التجاریة االحتكاریة االنكلیزیة في منطقة الخلیج .أمین،عبداالمیر محمدـ٧
األمانة ،١٢عدد.مجلة المؤرخ العربي.العربي خالل القرنین السابع عشر والثامن عشر

١٩٨٠: ، بغدادالعامة التحاد المؤرخین العرب
اریخ الخلیج شركة الهند الشرقیة البریطانیة ودورها في ت.فارس،علي عبداهللاـ ٨

م١٩٩٧:،المسار للدراسات واالستشارات والنشر، الشارقة١.ط.م١٨٥٨-١٦٠٠العربي
،مطابع دارصحف الوحدة،أبو ٢ط.دولة الیعاربة في ُعمان وشرق أفریقیا.السیار،عائشةـ ٩

م١٩٩١:ظبي
العالقات الثنائیة من القرن السابع عشر إلى –الصداقة والتعاون .ُعمان مع بریطانیاـ ١٠

٤١٤٦،الرقم العام ٩٥٦بدون تاریخ،تحت رقم تصنیف : مكتبة السید محمد بن أحمد.لیوما
دار .حكومة الهند البریطانیة واإلدارة في الخلیج  العربي.إبراهیم ،عبدالعزیز عبد الغنيـ ١١

م١٩٨١:المریخ ، الریاض 
- ١٧٩٣ُعمان في عهدي اإلمام سلطان بن أحمد وبدر بن سیف.سلمان لفتهـ ١٢

معهد البحوث والدراسات العربیة، قسم البحوث رسالة ماجستیر غیر منشورة،.م٨٠٦١
م١٩٨٨:والدراسات التاریخیة، بغداد 

محمد أمین عبداهللا، سلسلة :ترجمة.ُعمان في صفحات التاریخ.بیدویل،روبینـ ١٣
.م١٩٨٥:،وزارة التراث القومي والثقافة،مسقط٧تراثنا،عدد

جامعة السلطان قابوس،:ترجمة،مجلد،١ج.اریخي للخلیجالسجل الت.ج.لوریمر،جـ ١٤
م١٩٩٥:لندنومركز الشرق،

- ١٦٢٤قیام حكم ساللة الیعاربة وانهیاره في عمان .العجیلي،غانم محمد رمیضـ ١٥
رسالة ماجستیر غیر منشورة،معهد البحوث والدراسات العربیة،جامعة الدول العربیة،.م١٧٤٩
م١٩٨٧دیسمبر: القاهرة



)٢٠١٩حزیران (العشرونو السادسالعدد

خلیل بن عبداهللا العجمي.أ

٩٢

دار الجبیل ببیروت ،١.،ط١ج.دراسات في تاریخ العربي الحدیث.،عبد العزیزعوضـ ١٦
م١٩٩١:األردنومكتبة الرائد،

م١٩٩٧:،دار الفكر العربي،القاهرة١ج.تاریخ الخلیج.قاسم،جمال زكریاـ ١٧
ترجمة محمد أمین عبداهللا،وزارة التراث القومي .الخلیج بلدانه وقبائله.ب.مایلز،سـ ١٨

١٩٨٣:طمسقوالثقافة،
شقائق النُعمان في تاریخ الخلیج والكویت وٕایران .دشتي،محمد إسماعیل وأحمد العقیلـ ١٩

م٢٠٠٢: دار المحبة، دمشق.واإلمارات والجزیرة العربیة وُعمان
البعد الثقافي والجیوستراتیجي للعالقات البحریة الفرنسیة .بیلكوك،كزافیه بیكانـ ٢٠

یخیة وثقافیة بین ُعمان وفرنسا، وزارة التراث القومي والثقافة وقائع ندوة لمحات تار . الُعمانیة
م١٩٩٤: وجامعة السلطان قابوس وسفارة مسقط

وقائع ندوة لمحات تاریخیة وثقافیة . ُعمان ومنافسة الدول الغربیة لها.باقر،محمد رضاـ ٢١
: رة مسقط بین ُعمان وفرنسا، وزارة التراث القومي والثقافة وجامعة السلطان قابوس وسفا

م ١٩٩٤
ترجمة عبداهللا الحراصي ومحمد البلوشي وفوزیة .ُعمان ونهضتها الحدیثة.هولي،دونالدـ ٢٢

م١٩٩٨:السیابي، مؤسسة ستایسي الدولیة،لندن
مجموعة . ُعمان في كتب الرحالت والتعلیقات والوثائق األوروبیة.الحمداني،طارق نافعـ ٢٣

ة الُعمانیة وتطورها،نسخة مصورة ،المكتبة بحوث ودراسات بعنوان،المراكز الحضاری
DS247.O62 S52k:جامعة السلطان قابوس،تحت رقم :الرئیسیة

حصاد ندوة .النشاط المالحي الُعماني على الساحل العربي الجنوبي.ب. سارجنت،أرـ ٢٤
م١٩٨٠نوفمبر:، وزارة التراث القومي والثقافة،مسقط٦مجلد الدراسات الُعمانیة،

مجلة .م١٧٢٢-١٦٩٥التحالفات الفارسیة ضد عرب الخلیج .ي،محمد عبداهللالعزاو ـ ٢٥
:،مركز دراسات الخلیج العربي،جامعة البصرة١،عدد١٩،مجلد١٥دراسات الخلیج العربي،س 

م ١٩٨٧
، دار ١.ط .م١٩٠٥–١٧١٥العالقات الُعمانیة الفرنسیة .القاسمي،سلطان بن محمدـ ٢٦

م ١٩٩٣: الغریر، دبي
ترجمة شركة مطابع تیب، باریس، بدون .ُعمان وفرنسا صفحات من التاریخ.إیزابیلبالو،ـ ٢٧

تاریخ
كتاب عبري في التاریخ، . والیة عبري في التاریخ الحدیث. الهاشمي، سعید محمدـ ٢٨
: م، مسقط١٩٩٩أكتوبر ٢١-٢٠،حصاد الندوة التي أقامها المنتدى األدبي في عبري من١ط

.٦٦-٦٥م ، ص ٢٠٠٢


