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 األطماع الدعهدية في ُعمان في عهد األمير عبدالعزيز بن دمحم آل سعهد
 م5081 – 5671  

 جامعة البصرة / كلية التربية للبنات -أ.م. حيدر عبدالهاحد ناصر الحميداوي 
 الملخص

ـ كذلظ حيشسا تقجمت القػات 5971العسانية الى عاـ  –يخجع تاريخ العالقات الدعػدية       
ـ( الى 5151 – 5975الدعػدية الى مذارؼ عساف خالؿ قياـ الجكلة الدعػدية األكلى )

مذارؼ ُعساف كتسكشت مغ دخػؿ كاحة البخيسي حاممة لػاء الجعػة كالتػحيج. لقج كاف حساِس 
الجكلة الدعػدية األكلى لشذخ اإلسالـ كالجفاع عغ عقيجة الدمف الرالح بحدب الفكخ الػىابي 

التي دفعيا  الدمفي الحي اتبعو دمحم بغ سعػد مؤسذ الجكلة الدعػدية األكلى، عاماًل مغ العػامل
الكبائل الُعسانية قج  عجيج مغ دكؿ السشصقة. كمع اف بعسالى االحتكاؾ كاالصصجاـ مع ال

تجاكبت مع ىحه الجعػة كرحبت بيا، كخاصة الكبائل الغفارية ذات السحىب الدشي، اإل اف تػغل 
ستجابة القػات الدعػدية داخل األراضي العسانية قج حخؾ مخاكؼ الجكلة البخيصانية كدفعيا لال

لصمب حكاـ مدقط لمػقػؼ الى جانبيع ضج زحف الجكلة الدعػدية، اال اف الفرل األكؿ مغ 
 بغ عبجالعديد التػجو العدكخي نحػ مدقط كُعساف قج انتيى قبل تمقي السعػنة البخيصانية بأغتياؿ

 .ـ5181 سشة سعػد آؿ دمحم
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م5081 – 5671األطناع الشعودية يف ُعنان يف عهد األمري عبدالعزيز بن حمند آل سعود 

  أ.م. حيدر عبدالواحد ناصر احلنيداوي                                                    

 

   م(0805كانون األول  – 15ةلة دراسا  ااريخية ممةلق  العدد جم 
277 

 

277 

Saudi ambitions in Oman during the era of Prince Abdulaziz bin 
Muhammad Al Saud 1765-  - 1803 AD 

Assist.prof. Haider Abdul Wahed Al Hamidawi - College of 
Education for Women - University of Basra 
Abstract 
        The relations between Saudi Arabia and Sultanate of Oman goes 
back to 1795 when the troops of the first Saudi State (1741-1818 AD) 
reached the coasts of Oman and was able to enter Braymy Oasis calling 
for monotheism. The enthusiasm of the first Saudi State to spread Islam 
and defend the doctrine of the righteous ancestors according to the 
Wahhabi Salafi thought that Mohammad bin Saud, the founder of the 
first Saudi State, followed, a factor that caused collision with many 
countries of the region. Although some Omani tribes accepted and 
welcomed this mission, especially the Sunni Ghafari tribes, the 
intervention of Saudi forces inside Omani lands stirred the fears of the 
British state urging it to respond to the request of the rulers of Muscat to 
stand by its side against the advance of the Saudi State. However, the 
first part of the Saudi military move towards Muscat and Oman ended 
before receiving British aid with the assassination of Abdul-Aziz bin 
Muhammad Al Saud in 1803 AD. 
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 المقدمة 
لمجديخة العخبية كالسصمة عمى ساحل البحخ العخبي  تقع ُعساف في الداكية الجشػبية الذخقية     

كساحل الخميج العخبي. كعمى ىحا الشحػ فأف إقميع ُعساف الجغخافي يحتل قدسًا كبيخًا مغ جديخة 
العخب الػاقع بيغ ساحل ُعساف )الداحل الغخبي لمخميج العخبي( كبيغ ساحل جديخة العخب 

 ُعساف الى ثالث مشاشق رئيدية: الجشػبي في اتجاه جديخة مريخة، كيسكغ تقديع
أكاًل: مشصقة الطاىخة، كتستج مغ رأس الخيسة كالريخ الى قبالة جديخة مريخة عمى ساحل الجديخة 

 العخبية الجشػبي كمغ اىع ىحه السجف ندكى كبيمي كبمجاف جعالف.
خى ثانيًا: الحجخ عبارة عغ جبل يستج مغ الجشػب الى الذساؿ كفيو بمجات كثيخة مغ مجف كق

كخستاؽ كالجبل األخزخ كسسائل كازكى كالسشاشق الػاقعة بيغ الحجخ كالبحخ كتدسى الباششة 
 كأىع بمجات ىحه السشصقة صحار كششاص كمزمعة كمدقط عاصسة أئسة ُعساف.

ثالثًا: الريخ أكؿ حج ىحه السشصقة مغ ُعساف، خيخاف بشي ياس، كآخخه أكس الجباؿ مغ جية 
 الجشػب شخقًا.

ع ُعساف جشػبًا ببحخ ُعساف، كشسااًل بالخميج العخبي، كشخقًا بخميج ُعساف، كغخبًا كيحج إقمي 
 برحخاء الخبع الخالي.

كقج أعصى ىحا السػقع الجغخافي السستاز لُعساف مخكدًا ىامًا بالشدبة لصخؽ السػاصالت  
 كالحخكة التجارية.

انت ُعساف كجية كبسػقعيا االستخاتيجي ىحا السصل عمى مزيق ىخمد، دائسًا ما ك 
لمسدتعسخيغ الحيغ يدعػف لمديصخة عمييا، فقج كانت كالتداؿ ُعساف في مػقعيا االستخاتيجي الػاقع 
في جشػب شخؽ الجديخة العخبية كالسصل عمى مزيق ىخمد مصسعًا لمقػى االكربية كاإلقميسية بل 

لييغ ثع البخيصانييغ ثع كالجيخاف عمى الدػاء، ىكحا يخبخنا التاريخ باستعسارىا مغ قبل البختغا
الفخندييغ ثع اإليخانييغ، ثع الدعػدييغ مجار بحثشا ىحا في عيج األميخ الدعػدي عبجالعديد بغ 

 ـ.5181حتى سشة  5971دمحم بغ مقخف آؿ سعػد التي امتجت فتخة حكسو مغ سشة 
 تسييج تاريخي:

العديد بغ دمحم آؿ سعػد ـ حتى تػلي األميخ عبج5977نذأة الجكلة الدعػدية األكلى عاـ      
 ـ.5971حكع الجعية عاـ 
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يشقدع تاريخ آؿ سعػد الى ثالث مخاحل اك فتخات تاريخية سسيت الجكلة الدعػدية األكلى  
( كالجكلة الدعػدية الثالثة 5175 – 5111( كالجكلة الدعػدية الثانية )5151 – 5971)
( التي تستج حتى الػقت الحاضخ كالتي نذأت عمى يج السمظ عبجالعديد بغ عبجالخحسغ 5781)

 قبائل الى سعػد آؿ أصػؿ . كتخجع5711( باسع السسمكة العخبية الدعػدية عاـ  5آؿ سعػد ) 
 بل كسػريا كالعخاؽ نجج بيغ ما كفخكعيا أصػليا تتفخع التي الكبيخة العخبية الكبائل احجى ربيعة
 (.1)ربيعة عذائخ بيغ كمغ كعجد عذيخة الكبائل اكبخ مغ كحلظ تعج

( مغ بمجة الجركع التابعة لمقصيف حيث 1انتقل ججىع مانع بغ السديب )السخيجي() 
 مع مانع انتقل . فقج(7)ـ(5777ىػ / 118تراىخ مع عذائخ حجخ كاليسامة كالجخعو مشح سشة )

 لو سكشاً  كاتخحىا السميبج كاقصعو العذائخ تمظ رئيذ بو رحب حيث مخاسالت، بعج الييع اىمو
 تػلى (.1)مدتقل كياف ليا صغيخة إمارة كػنت حتى ديارىا كتتدع تشسػ االسخة كبجأت كالسختو

 مغ ابتجاءاً  لبالده عاصسة الجرعية مجيشة مغ اتخح الحي (7مخخاف) بغ مقخف  األميخ القبيمة أمخ
 بغ دمحم دعػة ضيخت حتى سعػد ابشو عيج في كحلظ كاستسخت( ـ5711 - ىػ5588) سشة

 أقرى بحؿ الحي الذيخ مع تحالف الحي سعػد بغ دمحم عيج في تشتذخ كأخحت الدمفية عبجالػىاب
 (.9)الكبائل بيغ دعػتو كنذخ حسايتو سبيل في الجيػد

يذبو السقاشعات الرغيخة لقج كانت شبو الجديخة العخبية مذتتة بيغ تجسعات قبمية أك ما  
الستشاحخة فيسا بيشيا عمى الكأل كالعذب، كمرادر السياه كلحلظ فقج عانى الدعػديػف كبحلػا 
الجيػد كالجماء في سبيل تػحيج ىحه السشصقة التي كػنت في الشياية )السسمكة العخبية الدعػدية( 

سخة الدعػدية التي قادت ىحه في رحمة شاقة استغخقت قخنيغ اال قمياًل مغ الدماف، كسا أف اال
السديخة قج عانت مغ الخصػب العجيجة التي ألست بيا شػاؿ العقػد التي شيجت محاكالت التػحيج، 
كشيجت ىحه الفتخة ثالث دكؿ سعػدية تجمجت جسيعيا حتى بمغت مخاميا الداعي في التػحيج 

 .(1)كنذخ العقيجة الػىابية اك الدمفية
ـ( كىػ 5981ىػ / 5555بػادي ححيفة في أعالي نجج عاـ )كلج دمحم بغ عبجالػىاب  

كىػ ابغ  (7)يشتسي الى بشي تسيع القبيمة الشججية السزخية ككاف افخادىا يقصشػف في كاحات في نجج
عبجالػىاب قاضي عبجهللا بغ معسخ، القاضي الحي كاف ابػه الذيخ سميساف بغ عمي بغ دمحم بغ 

عسخ بغ مطيخ بغ أدريذ بغ زاخخ بغ عمػي بغ كىيب، أحسج بغ رشيج بغ بخيج بغ مذخؼ بغ 
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، فباإلضافة الى كػنو كاف قاضيًا، فقج كاف ميتسًا بتجريذ التفديخ كالحجيث (58)فقييًا ديشيًا مذيػراً 
كالفقو عمى محىب االماـ احسج بغ حشبل لصالبو الحيغ كانػا يقرجكنو مغ كل حجب كصػب... 

.. كتعػد (55)لػىاب فقييًا كعالسًا كعمى دراية بجسيع أمػر الجيغلحا ال غخابة أف يكػف دمحم بغ عبجا
شجخة الشدب الثابت لسؤسذ الػىابية الى ستة عذخ جياًل خمت أك قخابة لخسذ قخكف. كربسا 

 .(51)شاىج أحج أسالفو ابغ تيسية الحي كاف ىػ السرجر الخئيدي في الياـ تمسيحه الستذجد الججيج
ت شخرية دمحم بغ عبجالػىاب بذخرية احسج تقي الجيغ بغ باإلضافة الى البيت، تأثخ  

تيسية، الحي عاش في القخف الثامغ اليجخي، ككاف شجيج السحاربة لمبجع كالسشكخات بحدب كجية 
نطخه، كخاصة ما كاف مشيا كسيمة لمذخؾ مثل التسدح بالقبػر كالرالة كغيخىا، كاالستعانة بغيخ 

سية بيغ الفيشة كاألخخى بالسشاداة بسبادئو، إال أف جيػدىع لع يقجر . كرغع قياـ تالميح ابغ تي(51)هللا
ليا الشجاح كالحيػع، حتى قاـ دمحم بغ عبجالػىاب في القخف الثامغ عذخ السيالدي، يشادي بجعػتو 

 التي كانت إحياء لجعػة ابغ تيسية..
قج كذف  كقج ذكخ السؤرخ ابغ غشاـ اف مؤسذ الحخكة الجيشية الججيجة ابغ عبجالػىاب 

في شفػلتو عغ مػاىب كبيخة كحفظ القخآف قبل اف يبمغ العاشخة مغ عسخه، كاشمع عمى تفديخ 
القخآف كالحجيث كسيخة الشبي)ص(، كفي سغ الثانية عذخ زكجو ابػه كبعج الدكاج أدى فخيزة 

خ الى ، كفيسا بعج قزى شيخيغ في السجيشة السشػرة ثع عاد الى اىمو ثع ساف(57)الحج بسػافقة ابيو
الحجاز، فسكث في السجيشة كمكة، كتعمع في السجيشة السشػرة عمى يج شخز يجعى عبجهللا بغ 

 .(51)إبخاليع بغ سيف كىػ مغ كجياء كاحة السجسعة في سجيخ
ثع سافخ الى البرخة كبجأ ىشاؾ يفرح عغ دعػتو كأرائو كدارت بيشو كبيغ عمسائيا  

قبػر كاالضخحة بحدب اعتقاده كغيخىا كاالعتقاد بالمجػء نقاشات كثيخة انكخ فييا عمييع التػسل بال
. كقج ادعى عميو البعس باف اإلنكميد خجعػه ليختكب (57)الى القخآف الكخيع كحجه ال يكفي

. كتحكخ (59)السعرية كحخضػه عمى تسديق الرف اإلسالمي كسا جاء في محكخات مدتخ ىسفخ
عس الػقت عمى كجػده في البرخة، حتى أخح السرادر باف دمحم بغ عبجالػىاب ما كاد يشقزي ب
. فجعمػا يزايقػنو، ثع شخدكه فيسا بعج، مغ (51)بعس األىميغ يبجكف استياءىع مغ أراءه الستصخفة

السجيشة، ككاد يسػت عصذًا كىػ في شخيقو الى الدبيخ، لػال اف رجاًل يجعى أبػ حسيجاف انقحه مغ 
 .(57)الصخيقاليالؾ السحقق، كاركبو عمى حسارة لو بكية 
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كىكحا يسع شصخ االحداء حيث استقبمو الذيخ عبجهللا بغ دمحم عبجالمصيف الذافعي  
 5917، ثع تػجو الى كاحة حخيسال في نجج، التي كاف ابػه قج انتقل الييا في عاـ )(18)االحدائي

( بدبب خالفو مع حاكع العيشية الججيج الحي استػلى عمى الدمصة بعج كفاة األميخ 5919 -
 .(15)الدابق

كفي حخيسال أخح دمحم بغ عبجالػىاب يبذخ بافكاره بشذاط ججيج، حتى انو كاف يتجادؿ مع  
، كىحا (11)كالف كتابو األشيخ ))كتاب التػحيج(( (11)ابيو كامزى في ىحه الػاحة عجة سشػات

بيغ شمبة  . كقج انتذخ الكتاب(17)الكتاب بسثابة حق هللا عمى العبيج بحدب أفكار ابغ عبجالػىاب
. اعتشق الكثيخ مغ سكاف حخيسال السبادئ التي كاف يجعػا الييا بغ عبجالػىاب، غيخ اف (11)العمع

قدسًا مشيع ابجكا عجـ االرتياح لتصبيقيا عمى حياتيع الخاصة كالعامة. ككاف اىل حخيسال الػاحة 
خى مغ شأف مشقدسيغ الى شيعتيغ كل مشيسا تخزع لدعيسيا الخاص، كال تعتخؼ بدمصة األخ

. ككاف مسا زاد في سػء (17)ىحه الحالة اف تذجع عمى عجـ مخاعاة القانػف الػىابي اك احتخامو
. يعتقج انيع (19)الػضع كتأزمو كجػد جساعة مغ العبيج العتقاء يصمق عمييع الحسياف )السحسييغ(

دمحم عمى اف يصبق شبقة مغ السدارعيغ يعسمػف في الدراعة في كثيخ مغ الػاحات العخبية، فأصخ 
الذخع عمى ىحه الفئة بذكل خاص. ككاف ىؤالء كثيخيغ، فأحاشػا بيتو يخيجكف قتمو، غيخ اف 

 .(11)الجيخاف تجخمػا كشخدكىع
كبعج محاكلة قتمو مغ العبيج خخج دمحم بغ عبجالػىاب عساًل بشرح بعس أصجقائو كقخر  

عسخ يحكع السجيشة آنحاؾ الحي أيجه العػدة الى مجيشة العيشية، حيث كاف عثساف بغ حسج بغ م
 .(17)كنرخه كتدكج دمحم مغ الجػىخة بشت عبجهللا بغ معسخ كبجأ مغ ججيج دعػتو الػىابية

لقج بجأ االتفاؽ بيغ رجل الجيغ الدمفي كصاحب الجنيا، الذيخ كاألميخ فأخح دمحم في  
بالفزيمة كنبح الخذيمة  الديخ قجمًا في شخيق تحقيق رسالتو، كىػ يعتقج أنو ييجؼ الى التسدظ

جساع أكامخه التي كاف يرجرىا في مجيشة العيشية كل يػـ في الرالة. كمع مخكر األياـ كججت 
. كلكغ الشريخ األكؿ الكبيخ ىػ (18)الحخكة الػىابية الججيجة الكثيخ مغ الستصخفيغ الستحسديغ

سخ كابغ عبجالػىاب عمى ، فقج اتفق ابغ مع(15)عثساف بغ معسخ الحي كاف يػمئح أميخ العيشية
. (11)العسل األكؿ الخصيخ في نذخ الجعػة، االمخ الحي اضـخ نار الحساس كنار العجاء في الشاس

اف عخب نجج كانػا يػمئح يقجسػف قبػر األكلياء كيتبخكػف فييا، كيدرعػف األشجار في ضل 
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سيحه األكؿ مغ االمخاء الكباب، فأكؿ ما باشخه دمحم بغ عبجالػىاب ىػ أنو أمخ األميخ عثساف تم
الحاكسيغ، بيجـ الكباب كالسداجج السبشية في الجبيمة عمى قبػر الرحابة، كبقصع األشجار التي 

 .(11)كانت تتطمل تحتيا الشاس الدائخيغ
لقج كاف ضخيح زيج بغ حصاب مدارًا ذا قجر كبيخ مغ التبجيل كالتقجيذ في جبيمو، كسسح  

بخ، فألح دمحم عميو اف يخافقو إليو.. كتع لسحسج ذلظ برحبة األميخ لحميفة باف ييجـ ذلظ الق
. كقج تجسيخ اىل جبيمة ليحػلػا دكف ىجـ الزخيح كلكغ عثساف أمخ جيذو (17)ستسائة رجل

باستعساؿ القػة، فأندحب سكاف القخية. إال اف عثساف امتشع عغ ىجـ الزخيح لجى كصػلو 
كأقاـ االمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ كسا يخاه.  .(11)السكاف، فأخح دمحم معػاًل. فيجمو بشفدو

فبجأ صجى الجعػة بشذخ فبجأت السخاصسة مغ بعس العمساء الحيغ كاصمػا عمساء مكة كالسجيشة 
كالبرخة ثع شكػه الى حاكع االحداء رئيذ بشي خالج سميساف بغ دمحم آؿ حسيج لخخكجو كسا 

خ يصمب مشو قتل الذيخ دمحم بغ عبجالػىاب يعتقجكف عغ اجساع السدمسيغ فأرسل الى ابغ معس
. كسا انو سيستشع عغ تقجيع السؤف كاألمػاؿ التي اعتاد تقجيسيا (17)كاال فانو سيقصع عشو الخخاج

. ككانت ىحه السشح بسثابة مبالغ تجفع لتأميغ حقػقًا تجار الداحل في (19)الى العيشية في كل سشة
المتيع فيي ليدت جدية عمى االشالؽ. ككانت تبمغ الستاجخة مع السشصقة الجاخمية كتأميغ س

 . (11)االلف كالسائتي قصعة ذىبية )أحسخ( مع كسية مداكية مغ األشعسة كالبزائع
لع يكغ بسقجكر عثساف التزحية بسثل ىحا الكشد األرضي، فمع يكغ في كضع يسكشو مغ  

ة صادقًا كميسا كاف مجابية أي ىجػـ يقـػ بو بشػ خالج ميسا كاف حساسو لمحخكة الػىابي
. كبعج أخح كرد، قخر عثساف اف يتخمز مغ ضيفو، كي يحػؿ (17)اخالصو لراحبيا عطيساً 

. فصمب مغ دمحم اف يختار السكاف الحي يخيج الحىاب إليو (78)دكف أمخ االحداء كتشفيح ما انحر بو
ككاف قج كمفو اف  . كحيشئح ارفقو األميخ عثساف بخفيخ مغ عشجه اسسو فخيج.(75)فأختار الجرعية

. كيعقػب ىحا دركير صالح (71)يقتل دمحم بغ عبجالػىاب في الصخيق حيغ يرالف مغارة يعقػب
قتل في ذلظ السػقع، فأقيست عميو قبة كمدار. غيخ اف فخيجًا خحلتو ارادتو، كلع يدتصيع اف يقتل 

 .(71)اف يسذ دمحم بدػء دمحم بغ عبجالػىاب فسا اف كثال مدار الجركير حتى قفل فخيجًا راجعًا دكف 
كلجى كصػؿ دمحم بغ عبجالػىاب بمجة الجرعية عشج الطييخة كىي اليجخة الثالثة كىػ في  

. (77)الثانية كاألربعيغ مغ عسخه، حل ضيفًا عمى رجل كاف احج شالبو كىػ دمحم بغ سػيمع العخيشي
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لقى عشاءًا كبيخًا في . في السشصقة العميا مغ الػاحة. ك (71)كفي مرادر أخخى احسج بغ سػيمع
تيجئة مخاكؼ مزيفو، كاكج لو اف هللا سيباركو كيحسيو مغ غزب دمحم بغ سعػد. كعخؼ بعس 

 .(77)أصجقائو بسقجمو، كزاركه في السجيشة سخًا كتمقػا شيئًا مغ محلبو الستذجد
جد، كاخحكا شيئًا فذيئًا، يفكخكف في الػسائل التي ستؤمغ حساية األميخ ليحا الدائخ الستذ 

 .(71)زكجة دمحم بغ سعػد (79)فقخركا اف يدتخجمػا جاه مػضي
لقج تخدد دمحم بغ سعػد اميخ الجرعية في مقابمة دمحم بغ عبجالػىاب، فألح عميو بحلظ اخػاه  

ثشياف كمذاري فطل متخددًا، ثع لجئا الى زكجتو مػضي، فأخبخاىا بسا يجعػ الذيخ اليو كبسا يشيي 
. اخبخت مػضي زكجيا دمحم بغ سعػد باالمخ كشمبت (77)كعجتيسا خيخاً عشو، فارتاحت الى ذلظ ك 

، كقالت (18)اليو اف يقجر ىحا الكشد الحي ساقو اليو العشاية اإلليية بحدب تعبيخىا أك كجية نطخىا
 .(15)لو: ))إف ىحا الخجل ساقو هللا اليظ كىػ غشيسة، فأغتشع ما حفظ هللا بو((

لمسقابمة، فقاؿ لو اخػه مذاري ))سخ بخجمظ كاضيخ تعطيسو أراد دمحم بغ سعػد اف يجعػه  
. فدار دمحم بغ سعػد الى بيت ابغ سػيمع كرحب بابغ (11)كتػقيخه ليدمع مغ اذى الشاس((

عبجالػىاب قائاًل لو: ))ابذخ ببمج خيخ مغ بالدؾ بالدفخ كالستعة، انظ ستمقى مشا كل تبجيل 
 باهلل يؤمشػف  الحيغ الف كالقػة، السجج يسشحظ هللا اف ثق): )قائالً  دمحم عميو . فخد(11)كمداعجة((

 األنبياء بجسيع بعث الحي االحج الػاحج الخب ىػ فاهلل عمييا، كما البالد ليع سبيمو، في كيعسمػف 
 عبجالػىاب بغ دمحم عميو كرد أخخى  مرادر كفي. السعشى بيحا شيئاً  أك ،(17(()دمحم الى آدـ مغ

 الخسل الييا دعت التي التػحيج كمسة عمى عاىجتشي اذا كالتسكيغ بالعد ابذخؾ كانا: ))بالقػؿ
 (.11(()كميع

عقج التحالف بيغ األميخ دمحم بغ سعػد بغ دمحم آؿ  5971كفي ىحا اليػـ مغ عاـ  
. كقياـ ما يدسى الجكلة (19)كالذيخ دمحم بغ عبجالػىاب، تحالف السحىب كالديف (17)مقخف 

 ىحا بيغ البيتيغ بيت سعػد كبيت الذيخ حتى اليػـ. الدعػدية األكلى، كاليداؿ
لقج تػافق تأسيذ الجكلة الدعػدية األكلى مع حكع السساليظ العثسانييغ العخاؽ في عاـ  

ـ. كصارت الجرعية مخكد انصالؽ آؿ سعػد لمديصخة عمى مشاشق نجج بالكامل مشح عاـ 5979
)االتفاؽ الحي أشمق عميو الديف  5971ـ، كقج جاء ىحا االتفاؽ بيغ الصخفيغ عاـ 5977
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كالشار( ليكسل اك يعصي في بعس الشػاحي الرفة الذخعية لسحسج بغ سعػد في سعيو التساـ 
 سيصختو عمى كل مشاشق الجديخة العخبية.

يرعب تحجيج الدبب كراء نجاح دمحم بغ عبجالػىاب في الجرعية بالخغع مغ اف الحخكة  
، مرجرًا بجياًل لمذخعية. فأف دمحمًا بغ سعػد تبشى رسالة ديشية الػىابية كفخت آلؿ سعػد بكل تأكيج

تعج فخصة لمتعػيس عغ حجكد حكسو. كبتحجيج أكبخ، فأف دمحمًا بغ عبجالػىاب كعج بالذخكط في 
 .(11)شكل زكاة كبالتػسع تحت رعايتو الجيشية

العديد بغ مات األميخ دمحم بغ سعػد تاركًا إمارتو الشاىزة البشو عبج 5971كفي عاـ  
حتى اصبح ابغ سعػد  5991سعػد )مغ بشت الذيخ دمحم بغ عبجالػىاب نفدو(، كما اف حل عاـ 

ىحا ذا قػة عطيسة في الجديخة العخبية.. كمشح ذلظ الحيغ أصبحت تعخؼ دكلة سعػد الشججية 
لحيغ بالعقيجة الػىابية، كقج كسع أصحاب ىحه الجعػة دكلتيع، بسحاربة مغ جاكرىع مغ السدمسيغ ا

. ككانت أكلى حخكب (17)فدجت عقائجىع كسا يخاىا الػىابيػف، بعج أف أعصػا لكل غدكة فتػة ديشية
، عشجما تحالف عخيعخ ابغ دجيغ 5911الدعػدييغ الخارجية مع بشي خالج بغ االحداء عاـ 

كعذائخ بشي خالج مع عجد كبيخ مغ مشاشق نجج، كعمى األخز مع الػشع كالدجيخ كمشيخ 
الخياض، بقرج محاربة الجرعية كالقزاء عمى نفػذىا الجيشي كالدياسي، غيخ أف خالفًا كالخخج ك 

كقع في صفػؼ التحالف السحكػر، أدى الى قياـ أىل ثارؽ كالسحسل بإعالف الرمح مع الجرعية، 
. عمى أف ىشاؾ عػامل سياسية كاقترادية كديشية لعبت دكرىا (78)كدفع غخامة لمحكػمة السخكدية

ع ما بيغ الدعػدييغ كبشي خالج كذلظ مغ اجل الديادة عمى قمب الجديخة العخبية في الرخا 
كشخقيا. فبالشدبة لبشي خالج، كاف الدعػديػف يسثمػف في نطخىع خصخًا ناميًا البج مغ كضع حج لو 

، كنذأ الشداع بيغ الخػالج كآؿ سعػد لعجة أسباب مغ أىسيا عجـ تقبل الخػالج (75)قبل أف يتفاقع
، (71)، كمحاكلة فخض ىحه األفكار عمى الكبائل في تمظ السشصقة كمشيع الخػالج(71)ار الدمفيةلالفك

كاالىسية الجغخافية كاالقترادية لسشصقة االحداء في نطخ الخػالج كآؿ سعػد عمى الدػاء، مسا 
. فزاًل عغ اف ضيػر األفكار (77)أجج الشداع بيشيسا مغ أجل فخض الشفػذ عمى ىحه السشصقة

دمفية في مشصقة العيشية كالعجاء مع حاكع العيشية الذيخ دمحم بغ معسخ كىػ حميف الخػالج قج ال
اسيع في حالة الشداع بيغ الخػالج كآؿ سعػد، كمغ ثع انتقاؿ الدمفية مغ العيشية الى الجرعية 
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كالتحالف مغ قبل الدمفييغ مع آؿ سعػد ىشاؾ، كجاء ىحا التحالف في احج جػانبو مػجيًا ضج 
 .(71)الخػالج

، عشجما استصاع األميخ عبجالعديد بغ سعػد، 5971ككانت بجاية الشياية لبشي خالج عاـ  
. كسا قاـ إبخاليع بغ عفيراف، (77)أف يعيغ أكؿ حاكع عمى االحداء ال يشتسي الى قبيمة بشي خالج

، حيث (79)بسحاصخة عبجهللا بغ سميساف السذيػري الخالجي في القصيف كسييات  كجديخة تاردت
التجأ فييا بعج الى عخب السشتفق في الذساؿ )العخاؽ( شالبًا الشججة كغيخه مغ زعساء بشي خالج، 
كمجسل القػؿ فإف انترارات الدعػدييغ عمى بشي خالج قج تعجت مكاسب الشرخ الى مغانع 

بو ، فسغ الشاحية الدياسية، استقخ الشفػذ الدعػدي في شخؽ ش(71)سياسية كديشية كاقترادية
الجديخة العخبية بصخيقة جعمت القػى األخخى التي ليا مرالح في ىحه السشصقة، تذعخ بالديصخة 
الدعػدية، كأما مغ الشاحية الجيشية، فقج سار الدعػديػف كراء ىجفيع الخامي الى تغييخ معتقجات 

غ التي ىي شخؾ بشطخ ىؤالء، رغع ما كاجيػه مغ صعػبة في نذخ دعػتيع في االحداء، اما م
الشاحية االقترادية فقج استحػذ الدعػديػف عمى ثخكة شائمة، نتيجة لفتحيع إقميسًا غشيًا كاالحداء، 
فزاًل عغ استيالئيع عمى جانب كبيخ مغ ثخكة كمستمكات بشي خالج. كعمى أي حاؿ فقج كاف 
. لخزػع االحداء لمجكلة الدعػدية أثار ذات أىسية كبيخة، عمى تصػر كنسػ الجكلة الدعػدية

باإلضافة الى انو كسع مغ دائخة الشفػذ الدعػدي الدياسي الحي أصبح يذخؼ عمى مياه الخميج 
العخبي في الذخؽ مباشخة، فرار لمجكلة الدعػدية مشفح بحخي، باإلضافة الى اف األفكار الدمفية 
انتذخت في كل مجف كقخى االحداء. كقج فتح خزػع االحداء لمجرعية الصخيق أماميا الى 

اشق الستاخسة ليا مثل قصخ كالبحخيغ كالكػيت كساحل عساف السترالح )ساحل الرمح السش
 .(77)البحخي(

م 5671االطماع الدعهدية في ُعمان بعد تهلي عبدالعزيز بن دمحم آل سعهد حكم الدرعية عام 
 م.5081حتى عام 

، قصشت ُعساف مجسػعة مغ الكبائل الكبيخة أىسيا بشػ ياس، كبشػ كعب، كبشػ قتب 
، (98)كالسشاصيخ كالعػامخ، كالشعيع، كالعجساف، كالجركع، كآؿ كىيب، كبشػ مييخ، كالسصارير

كغيخىا، كقج انقدست ىحه الكبائل أك ىؤالء  الدكاف حاضخىع كبادييع الى مجسػعتيغ اك الى 
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غافخية شائفتيغ كبيختيغ ىسا: الكبائل اليشاكية كتشتسي الى محىب االباضية، كالكبائل الغفارية اك ال
 .(95)كيشتسي معطسيا الى محىب أىل الدشة

تعج مرادر تاريخ ُعساف بأخبار ىاتيغ الكتمتيغ كمجخيات األمػر بيشيسا بذكل كاضح  
ـ ضيخت ىشالظ الجكلة اليعخبية )اليعاربة(، كىي الجكلة التي 5717اك خافت، حتى إذ حل العاـ 

ُعساف لسائة عاـ، ككاف الخالؼ الدياسي  تسكشت مغ إزاحة الشفػذ البختغالي الحي جثع عمى صجر
ـ حػؿ قزية الػصاية عمى عخش االماـ 5918كالجيشي قج خف بيشيسا آنحاؾ لكشو تججد سشة 

الربي سيف بغ سمصاف الثاني، فأقتتل الفخيقاف، كأنقدع العسانيػف الى مؤيج لمدعيع الغافخي، 
 .(91)كأخخ مؤيج لمفخيق اليشائي فراركا ىشائية

ىحا االنقداـ السحىبي سببًا في اشعاؿ نار العجاكات بيغ الكبائل العسانية لقج كاف  
كانقداميا في غالب األكقات عمى بعزيا: كسا اف نطاـ األمامة الحي كاف سائجًا فييا نسا ىحا 
الرخاع باإلضافة الى أنو جخ عمييا التجخل الخارجي في شؤكنيا مسا اضصخ سيف بغ سمصاف 

لرخاع الجاخمي الى االستعانة بشادر شاه ليشججه، فػجج نادر شاه أف الفخصة اليعخبي، نتيجة ىحا ا
، كلحا أرسل حسمة تحت قيادة (91)مشاسبة لبدط الديصخة الفارسية عمى عساف كالخميج العخبي

ـ، كقجمت شخكة اليشج الذخقية اليػلشجية بعس الدفغ كتسكشت الحسمة 5919لصيف خاف سشة 
ـ، حتى استصاع 5975 – 5911عمى عساف ثالث سشػات مغ سشة مغ بدط الديصخة الفارسية 

احسج بغ سعيج حاكع إقميع صحار مغ قبل اليعاربة قيادة الحخكة العسانية التحخرية ضج الفخس 
كنجح في شخدىع مغ سيل الباششة كاستعادة مدقط. فقاـ اىل ُعساف بانتخاب احسج بغ سعيج 

نتقاؿ االمامة االباضية مغ اسخة اليعاربة الى اسخة لالمامة تقجيخًا لعسمو الػششي كتع بحلظ ا
، التي ارتبط التجخل االستعساري في مدقط كُعساف باسسيا الى يػمشا (97)ـ5975البػسعيج سشة 

 ىحا.
ـ، كالباقية حتى اليػـ في حكع ُعساف عمى انقاض 5918كحيغ قامت دكلة البػسعيج سشة      

يقيغ الغفاري كاليشائي، كلع يقترخ الخالؼ القبمي الدياسي دكلة اليعاربة، تصػر الخالؼ بيغ الفخ 
عمى الػضع في ُعساف فقط، بل شسل معو ايزًا الكبائل التي تقصغ في ساحل ُعساف )دكلة 
االمارات العخبية الستحجة حاليًا(، فطيخت أسساء قبائل بشي ياس كالقػاسع كالشعيع كغيخىع مسغ 
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خ بجخػؿ القػاسع كالشعيع في التكتل الغافخي الدشي، فيسا شاركػا في تمظ األحجاث، كاستقخ األم
 .(91)دخل بشػ ياس في التكتل الشيائي االباضي

كعاصخ استيالء اسخة البػ سعيج عمى االمامة في عساف بجء ازدياد نفػذ آؿ سعػد في  
نجج كفي الػقت الحي كصل فيو نفػذ الجرعية الى ساحل الخميج العخبي كأصبح يجاكر ُعساف 

، كفي (97)ـ(5187 – 5971باشخة كاف حاكع ُعساف البػسعيجي ىػ سمصاف بغ احسج بغ سعيج )م
عيجه بجأت جيػش آؿ سعػد تغدك ُعساف كتيجد جسيع مشاشقيا حتى مجيشة مدقط نفديا مقخ 

 الحاكع. 
كبعج أف أتست الجكلة الدعػدية إخزاع االحداء لشفػذىا، كبعج أف أصبحت تذخؼ عمى  

لعخبي، بجأت تتصمع الى السشاشق األخخى الػاقعة عمى ساحمة، لتزع يجىا عمييا، مياه الخميج ا
خاصة كأنيا كانت آنحاؾ تسػج بالحخكة التجارية، باإلضافة الى اف بعس ىحه السشاشق خربة 

ـ اتجو الػىابيػف الى الفتػحات، 5971التخبة صالحة لمدراعة، ففي الدشػات التي تمت عاـ 
تخػـ نجج، كعمى ثالث جبيات غخبًا نحػ الحجاز، كالسجف السقجسة، كشسااًل  كالتػسع الى ما كراء

، كقج (99)الى باشػات بغجاد كسػريا العثسانييغ، كجشػبًا نحػ الجكؿ البحخية عمى الخميج العخبي
صاحب تحخؾ الدعػديػف نحػ أىجافيع في التػسع كالفتػحات الحساس الجيشي كالصسػح األقميسي 

 .(91)ع سكاف البالد السفتػحة بأفكار الجعػة الدمفيةكالخغبة في إقشا
كفي حكيقة االمخ فأف الدعػدييغ كبعج اف أخزعػا بالد نجج بكامميا الى نفػذىع بعج  

، انجفعػا  بعجىا نحػ السشاشق السجاكرة ليا كمشيا ُعساف، كلكغ ال (97)حخب دامت أربعيغ عاماً 
ػدي نحػ األراضي العسانية، لكشو مغ السعتقج أف نعخؼ بالزبط الدشة التي بجأ االنجفاع الدع

ازدياد الشفػذ الدعػدي ككصػلو ساحل الخميج العخبي قج عاصخ استيالء اسخة البػسعيج عمى 
 - 5971الحكع في عساف، كفي عيج االماـ العساني سمصاف بغ احسج بغ سعيج البػسعيج )

 (18)ا فييا مجيشة مدقط مخكد الحكع( بجأ الدعػديػف أنجفاعيع نحػ األراضي العسانية بس5187
 كسا ذكخنا مدبقا.

ىي فتخة السج الدعػدي بل أكج الحكع  5151 – 5188كيسكغ القػؿ بأف الفتخة ما بيغ  
الدعػدي في الجديخة، كىي الفتخة التي بجأت فييا القػى ذات السرالح التجارية في الجديخة 

ة اإلنكميدية، تذعخ بأف الخصخ الدعػدي بات ييجد العخبية، كالجكلة العثسانية كشخكة اليشج الذخقي
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مرالحيا في الجديخة العخبية كالخميج.. كلعل اىع ما حجث في ىحه الفتخة بعج احتالؿ الدعػديػف 
. (15)لذخقي الجديخة العخبية، ىػ دخػؿ القػاسع سكاف رأس الخيسة كغيخىع مغ بمجاف ُعساف الريخ

كذلظ بعج اف اعمغ القػاسع كالئيع لمجكلة الدعػدية ، فزاًل  ضسغ الشفػذ الدعػدي شػاؿ تمظ الفتخة
عغ امتجاد الشفػذ الدعػدي الى عساف، مسا زكد الجكلة الدعػدية بكثيخ مغ السكاسب السادية، 
باإلضافة الى انو كسع مغ دائخة امتجاد مبادئ الجعػة الدمفية، كفتح اماميا باب االتراؿ 

 .(11)الخارجي كخاصة مع اإلنكميد
( ـ5181 – 5971) سعػد بغ دمحم بغ عبجالعديد األميخ أياـ أكجو ىحا الدعػدي الشذاط كبمغ   

 (.11)الدمفية دعػة الى الجديخة عخب ضع عمى عسل حتى الدمصة، الى يرل كاد ما الحي
 األتاكة دفع عمى حكاميا يجبخكا كأف الجاخمية عساف شؤكف  في يتجخمػا أف الدعػديػف  كاستصاع

 مشح الدمصاف عمى أفخادىا كتشازع نفديا عمى البػسعيج أسخة الحاكسة، االسخة النقداـ نطخاً  كذلظ
 فيو كصل الحي الػقت ففي سابقاً  ذكخنا ككسا ،5991 عاـ في سعيج بغ أحسج االسخة مؤسذ كفاة
 الديج البػسعيج ُعساف حاكع كاف مباشخة، ُعساف يجاكر كأصبح الخميج، ساحل الى الجرعية نفػذ

 جسيع كتيجد ُعساف ترل سعػد آؿ جيػش بجأت عيجه في الحي سعيج، بغ احسج بغ سمصاف
 ( . 17نفديا  ) مدقط مجيشة حتى مشاشقيا

أمخ عبجالعديد بغ دمحم بغ سعػد )مصمق السصيخي( أحج قادة الدعػدييغ بغدك ُعساف  
مغ الغشائع فإنو الريخ، حيث تقصغ قبائل بشي ياس فقاـ مصمق بغدكىا كرغع حرػلو عمى كثيخ 

، فأككل آؿ سعػد أمخ غدك عساف (11)لع يدتصع إخزاع ىحه السشصقة العسانية لشفػذ الجرعية
لمقائج )إبخاليع بغ عفيراف( الحي قاد معطع الحسالت العدكخية الدعػدية التي أتجيت الى 

 –ساحل ُعساف  –سػاحل الخميج العخبي، فقاد ىحا القائج العدكخي جيذًا كبيخًا كقاـ بغدك ُعساف 
 .(17)كاستصاع أرىاب أىل ىحه السشصقة حتى أرسمػا لمجرعية يصمبػف األماف مغ آؿ سعػد

استصاع إبخاليع بغ عفيراف اف يخزع ساحل الخميج العخبي كاف يقشع اىل ىحه السشصقة  
 لقبػؿ الشفػذ الدعػدي كتبعتيع في ذلظ قبائل آؿ الشعيع الحي كانػا يقصشػف في البخيسي كيحكخ
صاحب لسع الذياب ذلظ فيقػؿ ))كحيغ رأكا بشي ياس قػة آؿ سعػد ارسمػا رساًل الى الجرعية 
ليعاىجكا عشيع عمى تبعية ىحا الجيغ، كأف يدػقػا الدكاة كل عاـ. فعاىجكا كأرسل معيع عبجالعديد 
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عديد، عالسًا يعمسيع أمػر ديشيع، فدسع نعيع، أىل البخيسي بحلظ فبعثػا اناسًا مشيع الى عبجال
 .(19)يمتسدػف البيعة كالصاعة. فقبل مشيع كأرسل معيع مغ يعمسيع أمخ الجيغ((

كىكحا، فأف بشػ ياس حيغ رأكا قػة آؿ سعػد، ارسمػا رساًل الى الجرعية، يعاىجكف حكاميا  
عمى تبعية الجيغ الػىابي )الدمفي(، كأف يدػقػا الدكاة كل عاـ.. فدسع آؿ نعيع )أىل البخيسي( 

عثػا أناسًا مشيع الى األميخ عبجالعديد بغ دمحم آؿ سعػد يمتسدػف البيعة كالصاعة، فقبل بحلظ فب
مشيع، كسا قاؿ ليع: ))يا نعيع أنتع السجاىجكف كالسػحجكف اريج مشكع أف تكتبػا لرقخ بغ راشج 
 القاسسي بالصاعة، كتبحلػا لو الشريحة، بأف يتبع ديششا كيؤدي الصاعة، كاال فحاربػه بقجر ما

. ككانت قبائل بشي ياس كنعيع مغ الكبائل الغفارية الدشية التي تجج في مبادئ (11)يسكغ..((
الجعػة الدمفية الدشية شيئًا ججيجًا عمييا بل ربسا رأت في قػة آؿ سعػد الدشية ما يعيشيا في 

 صخاعيا ضج الكبائل اليشاكية االباضية.
ىبية حػؿ الحكع في ُعساف، فأف بعس كىكحا كنتيجة الستسخار الرخاعات االسخية كالسح 

السقاشعات العسانية قج شمبت مداعجة الدعػدييغ، الحيغ أصبحػا القػة الخئيدية في الجديخة 
العخبية، فقج شمب أىل عساف مغ االميخ عبجالعديد بغ دمحم بغ سعػد أف يزع بالدىع الى حخكة 

 (17)الدعػدييغ إبخاليع بغ عفيرافكردًا عمى ذلظ أرسل  –الجعػة الػىابية  –الجعػة الججيجة 
 .(78)ليكػف مسثاًل ليع في ُغساف كمقخه البخيسي

لقج لعب إبخاليع بغ عفيراف دكرًا بارزًا في دخػؿ السشصقة الذخقية مغ ُعساف، فقاد  
ـ، كقج نجح في إرغاميع عمى الخزػع 5971إبخاليع حسمة الى الريخ ضج بشي ياس سشة 

سخعاف ما لحقت بيع قبائل الشعيع الحيغ كانػا يدكشػف كاحات البخيسي، ، ثع (75)لمديادة الدعػدية
تمظ الػاحة التي أضحت بسخكر الػقت قمعة الدعػدييغ الحريشة لفخض سيادتيع عمى ساحل 

 .(71)عساف )االمارات( كُعساف الجاخمي كمدقط
تدمع ابغ عفيراف ميامو كأكؿ أميخ سعػدي في ُعساف كمقخه البخيسي سشة  

(. ككانت ىحه أكؿ مخة يرل فييا الدعػديػف الى ىحه السشصقة، التي أصبحت السعقل 71)5971
 .(77)الخئيدي ليع في الجديخة العخبية، كضمػا يتسدكػف بتبعيتيا ليع مشح ذلظ الػقت

لقج استخجـ الدعػديػف لشذخ نفػذىع في الجديخة العخبية أسمػبيغ، أكليسا: التبذيخ  
 الػىابية(، كثانييسا: أسمػب الحخب أك االنجفاع العدكخي. بجعػتيع الججيجة )الجعػة
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كاثشاء اقامتو في البخيسي، ادرؾ ابغ عفيراف األىسية االستخاتيجية لمبخيسي، التي تعتبخ  
السفتاح البخي لألراضي العسانية فعسل عمى تقػية الػجػد الدعػدي فييا، فأنذأ ىشاؾ قمعة ججيجة، 

 .(71)الصخيق بيغ بمجتي البخيسي كحساساىي قمعة )الربارة( في مشترف 
اف نجاح الدعػدييغ في الديصخة عمى البخيسي كالتسخكد فييا، يعتبخ ذا أىسية بالغة، فقج  

أصبحت ىحه الػاحة القاعجة األساسية التي يذغ مشيا آؿ سعػد ىجساتيع عمى األراضي 
 سساح: أكليسا أمخاف عسانيةال األراضي دخػؿ في الدعػدييغ نجاح عمى ساعج . لقج(77)العسانية
 الدعػدييغ استغالؿ: كثانييسا بسحىبيع، تجيغ ال التي الكبائل بسياجسة ألتباعو الػىابي السحىب

 (.79)كالغافخية اليشاكية، عساف، قبائل بيغ قائسة كانت التي لمخالفات
كتبعية ككاف اليجؼ مغ الػجػد الدعػدي في تمظ السشصقة نذخ األيجيػلػجية الػىابية،  

تمظ السشاشق لمجكلة الدعػدية، لحا لع تكتف بارساؿ الحسالت العدكخية دكف إرفاقيا بػ "عمساء 
الجعػة" الحيغ بجأك بالفعل في تجريذ مؤلفات الذيخ دمحم بغ عبجالػىاب مثل كتاب التػحيج كغيخه، 

قبائل الشعيع، ـ بجأت قبائل بشي ياس في دفع الدكاة الى الدعػدييغ، ثع لحقيا 5971كمشح عاـ 
كىسا القبيمتاف المتاف كانتا تشتسياف الى التحالف الغافخي الدشي، كربسا أرادت مغ كراء خزػعيا 

 .(71)لمدعػدييغ تقػية مخكدىا ضج الكبائل اليشائي االباضي
بعج أف ثبت الدعػديػف نفػذىع في البخيسي، كأخزعػا قبيمة الشعيع التي تعج القػة الخئيدة  

. تصمعػا الى إخزاع مخاكد القػى البحخية عمى ساحل ُعساف الذسالي، كخاصة (77)في البخيسي
. ككاف ىجفيع مغ ذلظ تحقيق مكاسب عدكخية كسياسية (588)بشي ياس، كقتب كالقػاسع

كاقترادية، حيث أف ذلظ سيسكشيع مغ استخجاـ اسصػؿ القػاسع القػي في تػجيو ضخبة قػية الى 
لكي يتسكشػا مغ اخزاعيا، عالكة عمى تسكيشيع  –الدعػدي التي كقفت ضج التػسع  –عساف 

مغ استخجاـ ىحا االسصػؿ لمكياـ بيجسات عمى الدفغ التجارية السارة في الخميج العخبي 
 .(585)فيحرمػف بحلظ عمى أرباح شائمة

كمغ إجل ادخاؿ القػاسع تحت الشفػذ الدعػدي، حاكؿ األميخ عبجالعديد بغ دمحم آؿ  
زعيسيع صقخ بغ راشج القاسسي )مقخه في رأس الخيسة( بػاسصة قبيمة الشعيع،  سعػد مغ اقشاع

االنزػاء تحت الدمصة الدعػدية، كبعج رفس صقخ ذلظ، ىاجستو قبيمة الشعيع، لكغ صقخ 
القاسسي تسكغ مغ االنترار عمييا، فصمبت العػف مغ األميخ الدعػدي، الحي أرسل بجكره قػة 
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، كقج كصمت تمظ القػة الى (581)ب بكيادة مصمق السصيخي مغ ألف رجل، كانت عمى االغم
البخيسي، كمشيا بجأت ىجساتيا عمى القػاسع في رأس الخيسة، كلسا أدرؾ صقخ، أنو لغ يتسكغ مغ 

 .(581)(5977السقاكمة، شمب الرمح كدخل في شاعة الدعػدييغ سشة )
حمة ُتدمع التي تمييا، كمغ السالحظ اف أىجاؼ الدعػدييغ كانت تتدع بالتكتيكية، كل مخ  

فقج كاف ىجفيع األساسي إخزاع امارات الداحل العساني )دكلة االمارات العخبية الستحجة اليػـ( 
لشفػذىع، تارة بالقػة الشاعسة عغ شخيق دعايتيع الى الػىابية، كأخخى عغ شخيق الغدكات 

االنزػاء تحت  العدكخية، كىحا ما لػحظ عشجما كاف أميخ القػاسع سمصاف بغ صقخ قج رفس
الديادة الدعػدية في بادئ االمخ، لكشو عاد كقبل، نطخًا لقػة الدعػدييغ الستشامية التي أجبختيع 
عمى ذلظ، كىحا ما يؤيجه مؤرخػا الجكلة الدعػدية األكلى مثل الخيكي في ))لسع الذياب(( الحي 

خاء فمع يؤدكا الصاعة رأس الخيسة مثل زعاب كأىل الجديخة الحس –يقػؿ: " كأما أشخاؼ قػاسع 
لسصمق )قائج الدعػدييغ في تمظ السشاشق(، ككحا ششيج أىل الخمذ، فإنيع حاربػا آؿ سعػد بعج 

 .(587)إشاعة القػاسع بأريع سشيغ، ثع أشاعػا بعج ذلظ"
يتبيغ مسا سبق أف القػاسع قامػا في البجاية اليجػـ الدعػدي نحػ بالدىع لكشيع عشجما  

يع مقاكمة القػات الدعػدية خزعػا الى الشفػذ الدعػدي، كاعتشقػا السبادئ أدركػا عجـ استصاعت
 اعتشاؽ كراء ميساً  سبباً  ىشاؾ فإف تقجـ، ما الى الػىابية، كلعبػا دكرًا كبيخًا في نذخىا. كأضافة

 ألج كمغ الغافخية الدشة مغ محىبياً  كانػا القػاسع اف كىػ ليا، كحساسيع الػىابية، لمسبادئ القػاسع
 .االباضية الخػارج مغ ىع الحيغ عساف حكاـ أعجاء

اف دخػؿ القػاسع في شاعة الجكلة الدعػدية ساعج كثيخًا عمى زيادة الشفػذ الدعػدي عمى  
الداحل الغخبي لمخميج العخبي )ساحل عساف(، حيث يسمظ القػاسع نفػذًا كبيخًا في السشصقة، 

، عالكة عمى ذلظ، فإف اعتشاؽ القػاسع لمسحىب (581)إضافة الى أسصػليع القػي في الخميج العخبي
الػىابي قج زاد مغ انتذار الجعػة الػىابية، ككصػليا الى مشصقة ساحل عساف، كميج ليا الصخيق 

التي كاف الدعػديػف يصسعػف في فخض نفػذىع عمييا كإدخاليا في  –لجخػؿ األراضي العسانية 
 الييا كنذخ نفػذىع عمييا لفتخة مغ الدمغ.كقج ساعج ذلظ الدعػديػف في الػصػؿ  –شاعتيع 

، أرسمت سمصات الجرعية القائج سالع بغ بالؿ الحارؽ الى مشصقة البخيسي 5188في سشة  
أميخًا عمييا، بجاًل مغ ابغ عفياف، فدحف ىحا القائج بجيػشو الى داخل ُعساف حتى بمغ السجاخل 
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، (587)السعقل الخئيدي لمقػات الدعػدية الغخبية ليا. كاستػلى عمى كل كاحة البخيسي التي ضمت
 التي استسخت نقػـ بعسميات حخبية متػاصمة في عساف في الدشػات التالية.

كقج كاف لالعساؿ الحخبية التي قاـ بيا القائج سالع بغ بالؿ الحارؽ تأثيخ كبيخ عمى كثيخ  
ا لدمصاف آؿ سعػد مغ الكبائل العسانية فأعمشت جسيع قبائل نعيع كالطػاىخ كبشي قشب خزػعي

. ثع ححا ححك ىحه الكبائل قبيمتي بشي بػ عمي (589)كتدمع مشيا القائج سالع الدكاة كأرسميا لمجرعية
 .(581)كبشي راسب المتيغ أعمشتا قبػليسا لمحكع الدعػدي

أقمق ازدياد الشفػذ الدعػدي في الداحل العساني كلمطاىخة كثيخًا مغ األشخاؼ االباضية  
تي اعتبخت تعاليع الجعػة الدمفية بجعة ججيجة كرأت فييا انحخافًا عغ اليشاكية في الجاخل ال

، (587)الغافخية، مسا أثار الشداع بيغ الغافخية كاليشاكية، كاتيع اليشاكية الغافخية بأنيع مغ الشججييغ
 اذ أف معزيع انزع الى صفػؼ الدعػدييغ.

يراف في كاحة البخيسي اثشاء كقج أتزحت أىسية الحرغ الحي أنذأه إبخاليع بغ عف 
، حيث تحخكت مشو قػات سعػدية بكيادة العبج الشػبي، سالع الحارؽ، 5971كجػده فييا عاـ 

، كذلظ تشفيحًا رغبة األميخ (558)أفزل قادة الدعػدييغ الى كاحة البخيسي بالقخب مغ شساؿ ُعساف
. قخر سالع الحارؽ (555)الدعػديةعبجالعديد آؿ سعػد بأخزاع األراضي العسانية الى نفػذ الجكلة 

مياجسة تمظ البالد، لكشو قبل أف يقجـ عمى ذلظ، أرسل في الدشة نفديا شمبًا الى سمصاف مدقط 
)سمصاف بغ احسج( يجعػه فيو الى الجخػؿ في شاعة األميخ الدعػدي، كاعتشاؽ مبادئ الجعػة 

، كيعمغ إنكاره لمعقيجة السشذقة عغ ، كبعبارة أخخى شمب مشو اعتشاؽ العقيجة الدمفية(551)الججيجة
. لكغ الدمصاف العساني (551)االباضية كأف يعتخؼ لألميخ عبجالعديد بالدمصتيغ الخكحية كالجنيػية

رفس ذلظ كأخح يعج العجة لسػاجية التيجيج الدعػدي، فعقج ىجنة مع زعيع القػاسع صقخ بغ 
ست إلييا قػات أخية قيذ بغ احسج حاكع . كتقجـ نحػ البخيسي، عمى رأس قػة كبيخة أنز(557)راشج

. تقجمت ىحه القػات نحػ كادي الجدي، ليتقابال القائج الحارؽ في البخيسي، غيخ اف (551)صحار
القائج الدعػدي أدرؾ انو ال يدتصيع مقاكمة القػات الدعػدية، فأندحب مغ البخيسي متجيًا الى 

. (557)اف، شالبًا السداعجة مغ القػاسعرأس الخيسة التي تقع عمى الصخيق الذسالي لداحل عس
الحيغ نقزػا اليجنة التي عقجكىا مع سمصاف بغ أحسج، عمى الخغع مغ أنو لع يسس كقت شػيل 

 عمى عقجىا، كانزسػا الى قػات الحارؽ.
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كيطيخ أف ىشاؾ عجة أسباب لشقس القػاسع لميجنة التي عقجكىا مع سمصاف بغ احسج،  
بيغ القػاسع الدشة محىبيًا، كبيغ حكاـ عساف الحيغ ىع مغ الخػارج كىي كجػد عجاء قجيع مدتحكع 

اإلباضية، ككحلظ فإف القػاسع كانػا مغ أنرار السحىب الػىابي، إضافة الى خذية القػاسع مغ 
 غزب الدعػدييغ كبالتالي مػاجية القػات الدعػدية إذا رفزػا شمب القائج الدعػدي بالسداعجة.

اجسة البػ سعيجيغ كاتخحكا مع الحارؽ، خط ىجػىع عبخ كادي كاف القػاسع في شػؽ لسي 
الخػر، بيج أف الصخيق كاف مغمقًا حيث كاف لو سمصاف بغ احسج كأخػه بالسخصاد بعج أف تخكا 
البخيسي، كقج تسكشت القػات العسانية مغ قصع الصخيق عمى القػات الدعػدية القاسسية الستقجمة 

الدعػدي الحارؽ الحي عاد كسمظ شخيق الداحل نحػ كاحة  الى ساحل عساف، فأربظ ذلظ القائج
، كبقي القػاسع لػحجىع في مػاجية قػات الديج سمصاف. كلسا كججكا انيع غيخ قادريغ (559)البخيسي

عمى ذلظ، شمبػا الرمح مغ الديج سمصاف، كالحي كاف بجكره راغبًا فيو كي يتفخغ لسقاتمة القػات 
 .(551)الدعػدية

اماـ مدقط في عقج معاىجة سالـ مع القػاسع، كذلظ ليعدليع عغ الحارؽ، كبعج أف نجح  
بعج أف تأكج االماـ مغ ارتجاد الحارؽ، فأمخ جيذو عمى الفػر بسالحقتو كشخده مغ عساف 

، كما أف أمغ االماـ سمصاف جانب القػاسع، قامت قػاتو بسياجسة القػات الدعػدية، (557)كميا
ة عمى يج تمظ القػات، لحلظ اضصخ الى عقج اتفاؽ مع القائج لكشيا تعخضت الى ىديسة قاسي

 .(515)، تخمى بسػجبو عغ كاحة البخيسي، ذات األىسية االستخاتيجية(518)الدعػدي
ككانت تمظ التدػية غمصة دفع الدمصاف كمػاششػه ثسشيا غاليًا في الدشػات التي  

تسثل السفتاح الحي يػصل الى داخل  ، ألف الػاحة في رأي الحارؽ كغيخه مغ العدكخييغ(511)تمت
.. ككاف (511)ُعساف لكػنيا السػقع الػحيج في تمظ الرحخاء الستخامية األشخاؼ حتى االحداء

الحارؽ قج استغل كاحة البخيسي فأقاـ فييا حرشًا مشيعًا أخح يشصمق )ىػ كمغ جاء بعجه مغ القادة 
لى االنزػاء تحت الخاية الدعػدية، ككاد الدعػدييغ( نحػ الجاخل مسا دفع العجيج مغ الكبائل ا

نذاط الخارؽ يستج داخل عساف نفديا غيخ أف الطخكؼ داخل الجرعية حالت دكف ذلظ، كلكغ 
ىحا لع يسشع االمخاء الدعػدييغ عشجما تدتكيع ليع األمػر في داخل بالدىع، مغ محاكلة التجخل 

ُعساف قج اقمق السكيع الدياسي لجرجة أف الشفػذ الدعػدي ىحا في  (517)لمػصػؿ الى عساف
( الحي كتب الى حكػمتو يقػؿ: ))إذا نجح Sytonالبخيصاني في الخميج العخبي الكابتغ سيتػف )
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الدعػديػف في الديصخة عمى ُعساف فأف جسيع سػاحل الخميج ستربح ككخًا لمقخصشة كستشقمب 
 .(511)حكػمة مدقط الرجيقة لشا الى أكبخ عجك ييجد مرالحشا((

ىحه االثشاء تػتخت العالقات بيغ آؿ سعػد كشخيف مكة، غالب بغ مداعج، فتػجو  كفي 
لسياجسة مكة كاحتالليا، كقج أدى ذلظ الى استياء الحكػمتيغ  5181الدعػديػف في أكائل سشة 

العثسانية كالفارسية، فحخضتا سمصاف عساف عمى مياجسة الدعػدييغ كي يخفف الزغط الدعػدي 
ف سقػشيا بيج القػات الدعػدية، كعمى أثخ ذلظ كصل سمصاف ُعساف الى عمى مكة أك يحػؿ دك 

مكة في العاـ نفدو، كبحث مع الذخيف غالب إمكانية حذج قػاتيسا لسػاجية القػات الدعػدية 
لكغ السداعجة التي قجميا سمصاف مدقط الى شخيف غالب لع تكغ كافية، مسا مكغ القػات 

 .(517)مى حكع األشخاؼ ىشاؾالدعػدية مغ احتالؿ مكة كالقزاء ع
اف ىحه اإلجخاءات التي اتخحىا سمصاف مدقط سمصاف بغ أحسج قج أثارت الحكػمة  

الدعػدية، كدفعت األميخ الدعػدي الى أصجار أكامخه الى قائجة في البخيسي سالع الحارؽ، بالكياـ 
سة كالبحخيغ . كشمب في الػقت نفدو مغ رأس الخي(519)بيجػـ كاسع عمى األراضي العسانية

 سشة مشترف الحارؽ  قػات . تقجمت(511)كالكػيت تجييد اساشيميع لحساية التجارة العسانية
 مغ فخقة ندكؿ ذلظ عمى عالكة(. 517)الباششة إقميع كاكتدحت العسانية األراضي داخل 5181
 سمصشة الى الػقت ذلظ في تابعة كانت التي قذع جديخة الى لمدعػدييغ السػالية القػات
 (.518)عساف

كجج الديج سمصاف بغ أحسج نفدو أنو ال يدتصيع مقاكمة اليجػـ الدعػدي البخي  
كالبحخي، لحلظ ماؿ الى الرمح، فقج أضصخ تحت ضغط العسميات الحخبية الدعػدية التي أقتخبت 

، فأرسل بعثة الى (515)مغ مدقط نفديا الى شمب الرمح مغ عبجالعديد أبغ دمحم بغ سعػد
دعػدية، الجرعية، كعقج مع األميخ الدعػدي، عبجالعديد بغ دمحم آؿ سعػد، ىجنة لسجة العاصسة ال

ثالث سشػات، يجفع بسػجبيا الديج سمصاف بغ احسج الى الجرعية ضخيبة سشػية )أتاكة سشػية( 
، كفي مرادر أخخى خسدة االؼ رياؿ سشػيًا مقابل حساية (511)( رياؿ51888قجرىا )
. كاالعتخاؼ بحق الدعػدييغ في (517)بإقامة مسثل سعػدي في مدقط ، كأف يدسح(511)أراضيو

إبقاء حامية ليع في البخيسي، إضافة الى مبمغ مغ الساؿ فخضو الدعػديػف عمى بعس الكبائل 
 .(511)التي تدكغ عمى الجانب الغخبي لمخميج العخبي
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نو خذى (، أف الديج سمصاف بغ أحسج قج قبل ذلظ ألSaid Rueteكيحكخ سعيج ركت ) 
عمى مجنو كقخاه مغ آثار السعارؾ ىحا الى جانب أف اليديسة بالشدبة لو كانت تعشي ضخرًا بالغًا. 

ؿ سعػد في البخيسي فال تعشي أكثخ مغ ارتجاد الى الجاخل الرحخاء ثع العػدة أما بالشدبة آل
 .(517)ثانية

عمسًا  –كمغ السؤكج أف أسباب قبػؿ الدعػدييغ الرمح كتػقيع ىجنة مع سمصاف بغ احسج  
ىػ انذغاؿ الدعػدييغ في ذلظ  –اف قػاتيع كانت السديصخة عمى الداحة الحخبية في ُعساف 

الػقت في حسالتيع العدكخية عمى الحجاز، فيطيخ أنيع أرادكا اف يؤجمػا الحخب في ُعساف 
حجاز، أي انيع أرادكا اف ال يحاربػا في جبيتيغ في اف كاحج، كمسا يؤكج ذلظ كيتفخغػا لحخب ال

 .(519)ىػ نقزيع ليحه اليجنة بعج استيالئيع عمى مكة كالصائف مباشخة
فبالخغع مغ قبػؿ الدعػدييغ اليجنة مع سمصاف بغ أحسج، إال أنيع لع يكػنػا عمى استعجاد  

ة، فأستغل األميخ الدعػدي اليجنة، كأخح يخسل لمتخمي عغ فكختيع إخزاع األراضي العساني
التعديدات العدكخية الى البخيسي، ثع نقس اليجنة، كأصجر أكامخه الى قائجه الحارؽ بالدحف عمى 

داخل األراضي العسانية، كاحتمت إقميع  5181. فتقجمت القػات الدعػدية خخيف سشة (511)عساف
التي كانت تيجد  (517)ت لمجفاع عغ مشصقة سػيقالباششة كالتقت قػات الديج سمصاف التي أرسم

القػات الدعػدية، كدارت معخكة انتيت بيديسة قػات الديج سمصاف كتقيقخىا، كتقجـ القػات 
 .(575)كمشيا لسحاصخة صحار (578)الدعػدية كاحتالؿ سػيق

كلسػاجية الخصخ الدعػدي السحجؽ ببالده كحكػمتو، عقج الديج سمصاف مجمذ الحخب  
، كالحي تقخر فيو مػاصمة الحخب ضج القػات الدعػدية، ككاف اليجؼ األكؿ مغ (571)كةفي بخ 

 .(571)ذلظ رفع الحرار عغ صحار
كاثشاء تجسع القػات العسانية لسػاجية القػات الدعػدية كصل مغ العاصسة الدعػدية  

غ تذخيغ الثاني )الجرعية( نبأ اغتياؿ األميخ الدعػدي عبجالعديد بغ دمحم آؿ سعػد في الخابع م
، كقج أحجث ذلظ بمبمة في صفػؼ القػات الدعػدية مسا أضصخ الحارؽ الى رفع (577)5181

. كبحلظ يسكغ القػؿ اف السخحمة األكلى مغ (571)الحرار عغ صحار كاالندحاب الى البخيسي
اليجسات الدعػدية عمى ُعساف قج انتيت، كفي ىحا الرجد يقػؿ كيمي اف مػت عبجالعديد قج 

 .(577)نيى السخاحل األساسية مغ التػسع الػىابيأ
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أف ارتجاد القائج سالع الحارؽ ككصػؿ نبأ اغتياؿ عبجالعديد بغ دمحم ليأ الفخصة لمديج  
ـ( مع اإلنكميد لمحساية ضج اليجسات 5188ـ / 5971سمصاف لسحاكلة تججيج اتفاقاتو الدابقة )

يمقي السعػنة البخيصانية مغ حكػمة  ـ، دكف أف5187الدعػدية، كلكغ السشية كافتو سشة 
 .(579)بػمباي

كفي حكيقة األمخ، فقج بحؿ سمصاف بغ احسج جيػدًا ممسػسة لمتخمز مغ الدعػدييغ،  
فخحب بسداعجة بخيصانيا في ىحا السجاؿ في حيغ كاف ىشاؾ تحالف بيغ الدعػدييغ كالقػاسع، 

االمخ الحي لع يتخؾ الخيار إلماـ بات يذكل خصخًا حكيكيًا عمى الػضع في ُعساف بأستسخار، 
حتى تدشح لو الفخص لمتخمز مغ ضميا في بمجه.  (571)مدقط سػى أف يجفع الزخائب لمجرعية

غيخ اف القجر لع يسيل سمصاف بغ احسج فقج أصيب بجخاح قاتمة اثشاء اشتباؾ بحخي جخى بيشو 
 .(577)يجعػه بأسسو، كىع ال يعمسػف أنو ىػ، حتى سسعػا خادمو 5187كبيغ القػاسع سشة 

كتػلى أمخ االمامة في مدقط بجر بغ سيف مغ البػ سعيج ككاف أقػى أعزاء االسخة اذ     
 ذاؾ.

كيتبيغ مسا تقجـ أف اسخة البػ سعيج كعمى رأسيا الديج سمصاف بغ أحسج قج رفزت رفزًا قاشعًا 
لكغ الديج سمصاف الخزػع لمشفػذ الدعػدي، كالتشازؿ عغ بعس األراضي العسانية لمدعػدييغ، 

كاف يمجأ الى السشاكرة كذلظ بعقج الرمح مع الدعػدييغ كدفع الزخائب ليع، عشجما ال يجج في 
نفدو القجرة عمى مقاكمة القػات الدعػدية، لكي يتجشب حكػمتو الدقػط كجيذو التسدؽ، كبالده 

ىا دخػؿ القػات ، كقج ساءت الطخكؼ الججيجة التي أكجج(518)الخزػع السباشخ لمدمصة الدعػدية
السرخية الى الجديخة العخبية سمصشة ُعساف في التخمز مغ التيجيج الدعػدي كلػ لفتخة مغ 

 .(515)الدمغ
 

 الخاتمة
قجمت الػىابية دفعة ججيجة لمسخكدية الدامية ككاف التػسع بالغدك اآللية الػحيجة التي تسكغ      

ة ما. كإزاء ما يحطى بو الجياد مغ أىسية في االمارة الشاشئة مغ اختخاؽ الحجكد الزيقة لسدتػشش
 تعاليع الػىابية، بات غدك مشاشق أخخى مسكشًا.
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ككاف انتذار الجعػة الػىابية كتصييخ الجديخة العخبية مغ اشكاؿ التجيغ "غيخ القػمية".       
سل كفخض الذخيعة في مجتسع الجديخة العخبية، مغ السصالب األساسية لمحخكة الػىابية. كقج ش

اميخ الجرعية )دمحم آؿ سعػد(( "السرمح الػىابي" السصخكد حجيثًا مغ العيشية )دمحم بغ عبجالػىاب( 
بحسايتو كأقخ بيحه السصالب. كمجت الػىابية الدعامة الدعػدية بقػة ججيجة اثبتت كػنيا قػة حاسسة 

حة في شكل لتػحيج الحكع الدعػدي كتػسيعو. كقج كعجت الػىابية ىحه الدعامة بسشافع كاض
سمصاف سياسي كسمصة ديشية كمكافأت مادية لػالىا لسا كاف غدك الجديخة العخبية مسكشًا. كأتاح 

 التػحيج الشاجع عغ ذلظ لمدعامة الدعػدية اف تختقي الى مػقع مخمػؽ في السشصقة.
ة الػىابي أبعج مغ الجرعية، عمى تجشيج قػة مقاتمة تكػف مدتعج –أعتسج التػسع الدعػدي      

لشذخ الخسالة الجيشية التي تشادي بيا الحخكة اإلصالحية )بحدب الفكخ الػىابي( كبدط الييسشة 
الدياسية الدعػدية. ككاف سكاف الػاحات في جشػب نجج أكؿ مغ دانػ بالػىابية كاستجابػا 

 لجعػاتيا ))بالجياد ضج الكفار((.
ء، بجأت تتصمع الى نذخ مبادئ كلسا كصل نفػذ الجكلة الدعػدية األكلى مشصقة األحدا     

دعػتيا في ُعساف. فأمخ األماـ عبجالعديد بغ دمحم آؿ سعػد قائجه مصمق السصيخي، بغدك ُعساف 
الريخ، حيث تقصغ قبيمة بشي ياس. إال اف مصمق السصيخي، لع يػفق في االستيالء عمى 

يع بغ عفيراف، الحي قاد السشصقة، عشجىا، رأى االماـ الدعػدي، أف يكل االمخ الى قائجه، إبخال
معطع الحسالت الدعػدية في نػاحي شخقي شبو الجديخة. فقاد جيذًا كبيخًا الى مشصقة ُعساف 
الريخ، ضج بشي ياس، كقاتميع حتى شمبػا األماف مغ الجرعية. ثع تبعتيع قبيمة نعيع التي تقصغ 

 حي البخيسي.
ع أمخ الجيغ كمبادئ دعػة الذيخ دمحم لقج أرسمت الجرعية الييع عالسًا ))كىابيًا((، ليعمسي 

 بغ عبجالػىاب، كيجرسيع مؤلفاتو، ككتاب التػحيج كغيخه.
ككانت ىاتاف القبيمتاف مغ الكبائل الغفارية، الدشية، التي قج تخى في قػة آؿ سعػد ما  

 يعيشيا عمى صخاعيا ضج الكبائل اليشاءية االباضية.
ـ كبشى فييا قرخ الربارة، في 5971البخيسي، عاـ تقجـ إبخاليع بغ عفيراف الى كاحة     

 مشترف الصخيق، الػاصل بيغ البخيسي كحساسا، ليكػف قاعجة لمقػات الدعػدية في السشصقة.
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ـ، 5188كأرسمت سمصات الجريسة القائج سالع بغ بالؿ الحخؽ الى مشصقة البخيسي، عاـ       
ة البخيسي، كبجأ يػسع نفػذ الجكلة الدعػدية أميخًا عمييا، بجاًل مغ ابغ عفيراف كسيصخ عمى كاح

في ُعساف، بيغ الكبائل القخيبة مغ البخيسي، في اتجاه الداحل كمغ ثع، فإف جسيع قبائل الشعيع 
كالطػاىخ كبشي قتب، خزعت لمجكلة الدعػدية، كدفعت الييا الدكاة. كححت ححكىا قبيمتا بشي 

 الكبائل أثار مسا كالداحل، ُعساف الى األكلى ديةالدعػ  الجكلة نفػذ امتج عمي كبشي راسب. ىكحا،
 قبميع . مغ كالسجعػمة سعػد، آلؿ السؤيجة الغفارية، الكبائل ضج اليشاكية
كتحت ضغط العسميات العدكخية الدعػدية الستػاصمة في ُعساف، كبخاصة تمظ الحسالت       

ُعساف، الى اف يصمب اضصخ الديج سمصاف بغ أحسج، حاكع  –التي كصمت الى سيل الباششة 
الرمح مغ االماـ عبجالعديد بغ دمحم، قبيل اغتيالو. كعقجت ىجنة مجتيا ثالث سشػات كُقجرت 

 االتاكة الدشػية بخسدة االؼ رياؿ سشػيًا، كذلظ نطيخ حساية أراضيو.
كتججر اإلشارة الى اف الديج بجر بغ سيف البػسعيج، الحي خمف الديج سمصاف، في حكع  

قج أيج دعػة الذيخ دمحم بغ عبجالػىاب، قبل أف يتػلى الحكع كبعجه. إال اف ىحا ُعساف، كاف 
ـ، كتػلى أمخ ُعساف، 5187السػقف لع يعجب أسخة آؿ بػسعيج، الحيغ ثاركا عميو كقتمػه، عاـ 
 مغ بعجه الدمصاف سعيج بغ سمصاف، الحي حارب القػات الدعػدية.

 خيغ ميسيغ: كفي حكيقة األمخ البج لشا ىشا مغ ابخاز أم
أكليسا: أف القػاسع بتحالفيع مع آؿ سعػد كقبػليع بأفكار الجعػدة الػىابية لع يكغ الدبب العقائجي 
الجيشي فقط ىػ السحخؾ األساس في ىحا السػقف، إذ اف مرالحيع التجارية في ساحل ُعساف 

ع التي تجػب )الداحل الغخبي لمخميج العخبي( كغخض السحافطة عمى عمى اسصػليع القػي كسفشي
البحخ قج دفعيع التخاذ مػقف كيحا في تحالف استخاتيجي أمشي يػفخ ليع بيئة مشاسبة لمعسل 

 التجاري، إضافة الى ما اتيسػا بو مغ عسميات قخصشة بحخية كالعسل بتجارة الخقيق.
مداعجة  ثانيًا: اف بخيصانيا كاسصػؿ شخكة اليشج الذخقية البخيصانية في الخميج العخبي لع تقجـ أية

بػسعيجية المشح تػلي احسج بغ سعيج حكع ُعساف باسع االسخة  ييغبػسعيجلتحكخ الئسة مدقط مغ ا
ج سمصاف بغ احسج كحتى تػلي بجر بغ سيف االمامة في مدقط بالخغع مغ محاكالت الدي

البػسعيجي كدب مداعجة اسصػؿ حكػمة بػمباي لػقف الدحف الدعػدي باتجاه األراضي 
 العسانية.
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 الههامش
 5197( السمظ عبجالعديد اؿ سعػد ىػ : عبجالعديد بغ عبجالخحسغ بغ فيرل اؿ سعػد كلج في الخياض عاـ 5) 

شخز الستخداد الخياض كاخخاج ابغ رشيج مشيا  188قاد حسمة مؤلفة مغ  5781كعاش فييا , كفي عاـ 
ع السجاكرة , فأستعاد القريع كاالحداء كاصبح حاكسا لشجج قزى الدشػات الالحقة في تثبيت حكسو ليذسل االقالي

دخل برخاع مع لسجة عاميغ مع ممظ الحجاز عمي بغ الذخيف حديغ ,  5717كضع عديخ ايزا . في عاـ 
ازاؿ امارة اؿ رشيج مغ  5711, كأسذ الجكلة الدعػدية الثالثة . كفي عاـ  5717كاستػلى عمى الحجاز عاـ 

عغ عسخ  5711ة لو بأسع السسمكة العخبية الدعػدية . تػفي في عاـ الذساؿ كاعمغ عغ تػحيج السشاشق التابع
ليمػة عبصاف محدغ , السمظ عمي بغ الحديغ كدكره العدكخي  اما . لسديج مغ التفاصيل يشطخ :ع 91يشاىد 

 .  1857, رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة , كمية التخبية لمبشات , جامعة البرخة ,  5711 – 5757كالدياسي 
( عبجالسشعع الياشسي، مػسػعة تاريخ العخب، الصبعة األكلى، دار مكتبة اليالؿ لمصباعة كالشذخ، بيخكت، 1) 

 .511ـ، ص1887
( مانع بغ السديب السخيجي ىػ : مانع بغ السديب مانع بغ السديب بغ السقمج بغ بجراف السخي الحىمي  1) 

د الحي يشتدب اليو اؿ سعػد , كاف مدتقال في امارتو سشة الػائمي : اميخ نججي , كىػ الجج الدادس لألميخ سعػ 
ـ ( , كمغ ذريتو )) السشانعة (( مغ سكاف نجج. كاف عسخانيا أبقى اثارا في االحداء  5779 – 5777ق )  118

 كالقصيف كقصخ كعساف , كمغ اثاره )) الجرعية (( بشجج .
 . 171, ص  1881الخامدة عذخ , بيخكت , مػسػعة التخاجع كاالعالـ , الجدء الخامذ , الصبعة      

 .511( عبجالسشعع الياشسي , السرجر الدابق ، ص7)
( د. مفيج الديجي، مػسػعة تاريخ السسمكة العخبية الدعػدية الحجيث كالسعاصخ، الصبعة األكلى، دار أسامة 1 (

 .51ـ، ص1887األردف،  –لمشذخ كالتػزيع، عساف 
بغ مخخاف بغ ابخاليع بغ مػسى بغ ربيعة بغ مانع بغ ربيعة السخيجي , مغ  ( مقخف بغ مخخاف ىػ : مقخف  7) 

عذيخة السخدة , التي يخجح انيا تعػد الى بشدبيا الى قبيمة بشي حشيفة مغ بشي بكخ بغ كائل , كاف ذىب البعس 
دية االكلى عاـ الى ندبتيا الى قبيمة كائمية اخخى ىي عشدة . كمقخف ىػ جج دمحم بغ سعػد , مؤسذ الجكلة الدعػ 

ـ , ككانت اسخة آؿ سعػد الحاكسة في الدعػدية تدسى فيسا قبل قياـ الجكلة الدعػدية االكلى بآؿ مقخف .  5977
. نز السؤرخ عثساف بغ بذخ في  5779ككاف مقخف أميخا عمى بمجة الجرعية التي أسديا ججه مانع السخيجي عاـ 

ـ اف مقخف كأخاه ربيعة قج حجا فييا .  5718ق /  5817شة كتابو عشػاف السجج في تاريخ نجج ضسغ احجاث س
قاؿ : )) كفي سشة تدع كثالثيغ كألف , حج مقخف كربيعة أميخ الجرعية أبشاء مخخاف بغ ابخاليع بغ مػسى بغ 
ربيعة بغ مانع (( كيدتجؿ السحققػف بيحا األمخ الى كجػد كفاؽ بيغ االخػيغ , كعجـ تشازعيع عمى الديادة . بعج 

اة مقخف كأخيو ربيعة أصبح حكع الجرعية يذغل بالتشاكب بيغ ابشائيسا كأحفادىسا , فسخة يتػلى مغ ىحا الفخع كف
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في أبشائو كأحفاده . نقال  كمخة مغ الفخع االخخ, كاستسخ ىحا فتخة شػيمة , حتى تػلي دمحم بغ سعػد الحي استسخت
 (ة الجكلية لمسعمػمات ) االنتخنت) الذبك  https://m.marefa.org عغ : 

 .51( د . مفيج الديجي ، السرجر الدابق، ص 9) 
 .517عبجالسشعع الياشسي، السرجر الدابق، ص(  1)  

 .19، ص1858( اليكذ فاسيمييف، تاريخ العخبية الدعػدية، الصبعة الثالثة، بيخكت،  7) 
يخ نجج كدعػة الذيخ دمحم بغ الػىاب )الدمفية(، تعخيب عسخ الجيخاكي، مشذػرات سشت جػف فيمبي، تار (  58(

 .15مكتبة األىمية، بيخكت، ب. ت، ص
( أميغ الخيحاني، تاريخ نجج كممحقاتو، كىػ يذتسل عمى نبحات ثالث في نػاحي نجج ودمحم بغ عبجالػىاب  55) 

يج عمى نجج كمديخة عبجالعديد بغ عبجالخحسغ بغ فيرل كالػىابية كآؿ سعػد مشح نذأتيع حتى استيالء دمحم الخش
 .51، ص5779آؿ سعػد، الصبعة األكلى، بيخكت، 

 .15( سشت جػف فيمبي، السرجر الدابق، ص 51) 
( ابغ تيسية ىػ تقي الجيغ أبػ العباس احسج بغ عبجالحميع بغ عبجالدالـ بغ عبجهللا بغ ابي القاسع الخزخ 51)

ـ( اشتيخ باسع ابغ تيسية ىػ فكيو كمحجث 5111 – 5171 بغ تيسية الشججي )بغ دمحم بغ عمي بغ عبجهللا
كمفدخ كعالع مدمع مجتيج مشتدب الى السحىب الحشبمي، كقج نذأ حشبمي السحىب كأخح الفقو الحشبمي كأصػلو مغ 

معتسج  ابيو كججه، كسا كاف مغ االئسة السجتيجة في السحىب. فقج أفتى في العجيج مغ السدائل عمى خالؼ
ـ في مجيشة حخاف كنذأ فييا 5171الحشابمة مػافقًا هلل ليذ الكتاب كالدشة ثع عمى أراء الدمف. كلج ابغ تيسية سشة 

نذأتو األكلى كبعج بمػغو سغ الدابعة، ىاجخت عائمتو مغ حخاف الى مجيشة دمذق بدبب اغارة التتار عمييا ككاف 
ؾ كبجأ كالجه عبجالحميع ابغ تيسية بالتجريذ في الجامع األمػي ىػ كحاؿ كصػلو االسخة الى ىشا977ذلظ في سشة 

كانذأ نذأة ابغ تيسية في دمذق اتجو لصمب العمع كيحكخ السؤرخػف انو اخح العمع مغ ازيج مغ مائتي شيخ في 
اة مختمف العمـػ مغ التفديخ كالحجيث كالمغة العخبية كقج شخع في التأليف كالتجريذ في سغ الدابعة عذخ بعج كف

ىػ، كأخح مكانو في التجريذ )في دار الحجيث الذعخية( باإلضافة الى انو كاف لجيو درس تفديخ 711كالجه سشة 
 لمقخآف الكخيع في الجامع األمػي. كدرس في السجرسة الحشبمية في دمذق.

يسيو ككانت كاعطة ذكخ متخجسػف اقػااًل ىي سبب تمقيب العائمة بػ)آؿ تيسية( مشيا أف ججه دمحمًا كانت أمو تدسى ت
فشدب الييا كعخؼ بيا كقيل اف ججه دمحم بغ الخزخ حج عمى درب تيساء فخأى ىشاؾ شفمة، فمسا رجع كجج امخأتو 
قج كلجت بشتًا لو فقاؿ: يا تيسيو، فمقب بحلظ. كقج ذىب ابغ تيسية الى تكفيخ الذيعة الباششية ككججىع بانيع اكثخ 

عمى امة دمحم عكيع اشج مغ ضخر السذخكيغ، كسا كاف يحـ الرػفية  كفخًا مغ الييػد كالشرارى كاف ضخرىع
 كالسترػفة عسػمًا كانيع مبتجعة ضالػف ال يعجىع اال جيااًل، كال يعتقج في شخيقتيع مغ الرالح شيئًا.

 الذبكة الجكلية لمسعمػمات )االنتخنت(، السػسػعة الحخة، ابغ تيسية.
 مغ ىػ ابغ تيسية كلساذا يكخىو مخالفػه، مشتجى التػحيج.الذبكة الجكلية لمسعمػمات )االنتخنت(، 

https://m.marefa.org/
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الذبكة الجكلية لمسعمػمات )االنتخنت، مجكنات الجديخة، مخكى حسج، ىل كاف ابغ تيسية داعية قتل؟ اليكذ 
 .71فاسيمييف، السرجر الدابق، ص

 .77السرجر نفدو، ص
ع كالحجيث، تخجسة عبجااللو الشعيسي، الصبعة ( مزاكي الخشيج، تاريخ السسمكة العخبية الدعػدية بيغ القجي57)

 .78، ص1887الثالثة، بيخكت، 
 .19( اليكذ فاسيمييف، السرجر الدابق، ص51)
حدغ بغ جساؿ بغ احسج بغ عبجالػىاب في البرخة، يشطخ:  ( لسديج مغ التفاصيل حػؿ إقامة الذيخ دمحم57)

كحققو كعمق عميو د. عبجهللا الرالح العيثيسيغ، سمدمة الخيكي، لسع الذياب في سيخة دمحم بغ عبجالػىاب، درسة 
 .11 – 15ـ، ص1881ىػ/ 5717السمظ عبجالعديد، الخياض،  ، دار7اريخ الجديخة العخبية السخصػشةمرادر ت

 ( لسديج مغ التفاصيل يشطخ: 59)
 .5719ايخاف،  -، قع 7، طدمحمخ، مشذػرات انػار اليجى، مصبعة  محكخات مدتخ ىسفخ، نقمو الى العخبية د. ح.

كمية البشات بجامعة حث مشذػر في مجمة كميل، ترجر عغ ( د. عبجالحسيج البصخيق، الػىابية ديغ كدكلة، ب51)
 .71، ص5777عيغ الذسذ، 

 .11( سشت جػف فيمبي، السرجر الدابق، ص57)
مي، الجدء األكؿ، شبع بسعيج ( د. جساؿ الجيغ الذياؿ، الحخكات االسالمية كمخاكد الثقافة في الذخؽ اإلسال18)

 .17، ص5719الجراسات العخبية، القاىخة، 
 .19( اليكذ فاسيمييف، السرجر الدابق، ص15)
يػليػ،  18( د. راغب الدخجاني، االماـ دمحم بغ عبجالػىاب، ندخة محفػضة عمى مػاقع كابي باؾ  مذيغ، 11)

 ـ، الذبكة الجكلية لمسعمػمات )االنتخنت(.1859تسػز 
ـ، 5151 –ـ 5971ىػ/5111 -ىػ 5511د. عبجالخحيع عبجالخحسغ عبجالخحيع، الجكلة الدعػدية األكلى  (11)

 .15، ص5779الجدء األكؿ، الصبعة الدادسة، دار الكتاب العخبي، القاىخة، 
 .15( السرجر نفدو، ص17)
 .57( د. مفيج الديجي، السرجر الدابق، ص11)
 .11ص( سشت جػف فيمبي، السرجر الدابق، 17)
 .11( السرجر نفدو، ص19)
 .11( السرجر نفدو، ص11)
 .71( د. عبجالخحيع عبجالخحسغ عبجالخحيع، السرجر الدابق، ص17)
 .17( سشت جػف فيمبي، السرجر الدابق، ص18)
 .11( اميغ الخيحاني، السرجر الدابق، ص15)
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 .11( السرجر نفدو، ص11)
 .11( السرجر نفدو، ص11)

ع السغايخة لسا يػرد في ىحه السرادر التي في بعس مفخداتيا تديء الى معتقجات الشاس، استخجمشا بعس السفالي
 كلكغ اعتسجنا الحجث التاريخي فقط مغ ىحه السرادر.

 .17( السرجر نفدو، ص17)
 .17( السرجر نفدو، ص11)
 .97( حديغ بغ جساؿ بغ احسج الخيكي، السرجر الدابق، ص17)
 .18( السرجر نفدو، ص19)
 .11سشت جػف فيمبي، السرجر الدابق، ص( 11)
 .11( السرجر نفدو، ص17)
 .11( السرجر نفدو، ص78)
 .18( حديغ بغ جساؿ بغ احسج الخيكي، السرجر الدابق، ص75)
 )االنتخنت(. ، الذبكة الجكلية لمسعمػماتالسػسػعة الحخة، الجكلة الدعػدية األكلى –( كيكيبيجيا 71)
 .11الدابق، ص( سشت جػف فيمبي، السرجر 71)
 .11( السرجر نفدو، ص77)
 ( يحكخه أميغ الخيحاني باسع احسج بغ سػيمع، يشطخ:71)

 .17أميغ الخيحاني، السرجر الدابق، ص
 .11( سشت جػف فيمبي، السرجر الدابق، ص77)
 .17اميغ الخيحاني، السرجر الدابق، صمػضي بشت ابي كىصاف مغ آؿ كثيخ، ( ىي 79)
 .17السرجر الدابق، ص( سشت جػف فيمبي، 71)
 .17( اميغ الخيحاني، السرجر الدابق، ص77)
 .17( سشت جػف فيمبي، السرجر الدابق، ص18)
 .18( نقاًل عغ: اميغ الخيحاني، السرجر الدابق، ص15)
 .18( اميغ الخيحاني، السرجر الدابق، ص11)
 .17( سشت جػف فيمبي، السرجر الدابق، ص11)
 .17( السرجر نفدو، ص17)
 .18( اميغ الخيحاني، السرجر الدابق، ص11)
( يصمق السؤرخػف عمى ىحا التحالف بيغ األميخ دمحم بغ سعػد كالذيخ دمحم بغ عبجالػىاب )مخحمة الجرعية(، 17)

ـ، حيث كصمت الػفػد مغ االمارات كالكبائل 5971فقج كاف االتفاؽ بجاية عيج ججيج لمجعػة الػىابية الدمفية عاـ 
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الجرعية التي أصبحت ىي كحاكسيا دمحم بغ سعػد مؤمشيغ بالػىابية فأصبحت الجرعية عاصسة في السشصقة الى 
 تػفيق صادؽ، تصػيخ الحكع كاإلدارة في السسمكة العخبية الدعػدية، دمحمػقت. يشطخ:سياسية كديشية في نفذ ال

 .15ـ، ص5771ىػ/ 5111الخياض، 
ة مع االمارات كالقػى القبمية األخخى، فكانت مخحمة حخكب انتقمت امارة الجرعية الى مخحمة السػاجية السباشخ 

التأسيذ مع زيادة نفػذ آؿ سعػد في نجج بحيث استصاعت الجكلة الجيشية الدياسية اف تجخل القخية كالسجيشة 
 كاالقميع الػاحجة تمػ األخخى سمسًا اك حخبًا في بالد نجج.
 .71ص د. عبجالخحيع عبجالخحسغ عبجالخحيع، السرجر الدابق،

 .51( د. مفيج الديجي، السرجر الدابق، ص19)
 .71( مزاكي الخشيج، السرجر الدابق، ص11)
 .117، ص5771( ستيفغ ىسدمي لػنكخيظ، أربعة قخكف مغ تاريخ العخاؽ، تخجسة جعفخ الخياط، بغجاد، 17)
 .117( السرجر نفدو، ص78)
في الشرف األكؿ مغ القخف التاسع عذخ، الجدء ( د. زىجي عبجالسجيج سسػر، تاريخ ساحل ُعساف الدياسي 75)

 .99، ص5711األكؿ، الصبعة األكلى، مشذػرات ذات الدالسل، الكػيت، 
 .77ص ،5799الجديخة العخبية، القاىخة، ( احسج مرصفى أبػ حاكسة، محاضخات في تاريخ شخقي 71)
 نذأة كتصػر  ،5188 – 5918( احسج مرصفى أبػ حاكسة، تاريخ شخقي الجديخة العخبية 71)
 .579، ص5771الكػيت كالبحخيغ، تخجسة دمحم اميغ عبجهللا، دار مكتبة الحياة، بيخكت،  
( عبجالعديد عبجالغشي إبخاليع، عالقة ساحل عساف ببخيصانيا، دراسة كثائكية، مشذػرات جامعة السمظ 77)

 .519، ص5711عبجالعديد آؿ سعػد، الخياض، 
 .517اضخات في تاريخ شخقي الجديخة العخبية، ص( احسج مرصفى ابػ حاكسة، مح71)

 كلسديج مغ التفاصيل حػؿ ىحه الطخكؼ بشي خالج في تمبظ الفتخة ، يشطخ: 
د. مفيج الديجي، بشػ خالج في شبو الجديخة العخبية مغ القخف الدادس عذخ كحتى القخف التاسع عذخ )دراسة 

(، الدشة الحادية 11غ بيت الحكسة في بغجاد، العجد)تاريخية( بحث مشذػر في مجمة دراسات تاريخية، ترجر ع
 .77 – 75ـ، ص1851عذخة، 

، اف 115,  ص 5779( يحكخ احسج مرصفى ابػ حاكسة في كتابو تاريخ الكػيت، القدع األكؿ، الكػيت,  77) 
مخاحل إذالؿ الحاكع يقاؿ لو )نجع( كىػ مغ اسخة غيخ مذيػرة كباختيار نجع كاليًا عمى األحداء تشتيي مخحمة مغ 

 (، لسديج مغ التفاصيل، يخاجع: 587بشي خالج، أما عثساف بغ بذخ فيرف )نجع( بأنو أحج عامة االحداء )ص
 .115احسج مرصفى أبػ حاكسة، تاريخ الكػيت، السرجر الدابق، ص

سشة عثساف بغ عبجهللا بغ بذخ الشججي الحشبمي، عشػاف السجج في تاريخ نجج، جدءاف، شبع بسكة السكخمة 
ـ. الشدخ السصبػعة مغ ىحا الكتاب مشيا ندخة مػجدة في 5195ـ، تػفي عثساف بغ عبجهللا بغ بذخ عاـ 5718
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ـ، فيي في جدئيغ كىي 5718ىػ/5177ـ كشبع مكة السكخمة سشة 5755ىػ/5115مجمج كاحج شبع بغجاد 
 .587الشدخة التي اعتسجناىا في ىحا البحث، ص

 الجشػب مغ القصيف. ( تاردت قخية محرشة تقع الى79) 
 .159( احسج مرصفى أبػ حاكسة، تاريخ الكػيت، السرجر الدابق، ص71)
 .97( د. زىجي عبجالسجيج سسػر، السرجر الدابق، ص77)
 .17( حدغ بغ جساؿ بغ احسج الخيكي، لسع الذياب في سيخة دمحم بغ عبجالػىاب، ص98)
 .551الدابق، ص( د. عبجالخحيع عبجالخحسغ عبجالخحيع، السرجر 95)
 - Aljazeera ( ميجاف، "شيػة الديصخة" .. لساذا حاكؿ الدعػديػف احتالؿ ُعساف، مجسػعة محخريغ،   91)

midan  .)الذبكة الجكلية لمسعمػمات االنتخنت( 
 .551( د. عبجالخحيع عبجالخحسغ عبجالخحيع، السرجر الدابق، ص91)
زية ُعساف في العرخ الحجيث، شبع بسعيج الجراسات العخبية، ( د. محسػد عمي الجاكد، التصػر الدياسي لق97)

 .15 – 18، ص5777القاىخة، 
 .midan - Aljazeera( ميجاف، "شيػة الديصخة"  91)
 .551( د. عبجالخحيع عبجالخحسغ عبجالخحيع، السرجر الدابق، ص97)
 .15( د. زىجي عبجالسجيج سسػر، السرجر الدابق، ص99)

(78) J. B. Kelly, Brition and the Persian Gulf 1795 – 1880, London, 1968, P. 100. 
 .19، 5771( د. صالح العقاد، التيارات الدياسية في الخميج العخبي، القاىخة، 97)
 .557د. عبجالخحيع عبجالخحسغ عبجالخحيع، السرجر الدابق، ص( 18)
اليـػ )ساحل االمارات العخبية الستحجة( ككاف ( ُعساف الريخ يصمق عمى ىحا الجدء مغ ساحل الخميج العخبي 15)

مع البخيصانييغ كشيػخ االمارات السصمة عمى ىحا الداحل اسع الداحل السترالح اك  5157يدسى بعج معاىجة 
 ادف كىػ يستج مغ قصخ شسااًل الى رأس الخيسة جشػبًا.يساحل الس

عخبية في العرػر الحجيثة، القاىخة، ( احسج مرصفى أبػ حاكسة، محاضخات في تاريخ شخؽ الجديخة ال11)
 .579، ص5771

 .71، ص5779( جساؿ زكخيا قاسع، دكلة بػ سعيج في عساف كشخؽ افخيكيا، القاىخة، 11)
 .71( السرجر نفدو , ص 17)
 .11( حدغ بغ جساؿ بغ احسج الخيكي، لسع الذياب في سيخة دمحم بغ عبجالػىاب، ص  11)
، فرػؿ في تاريخ الخميج العخبي الحجيث كالسعاصخ، الصبعة األكلى، ( د. كداد خزيخ حديغ الذتيػي 17)

 .78ـ، ص1857مشذػرات مؤسدة الدياب لمصباعة كالشذخ، لشجف، 
 .557( د. عبجالخحيع عبجالخحسغ عبجالخحيع، السرجر الدابق، ص19)
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 ( حديغ بغ جساؿ بغ احسج الخيكي، السرجر الدابق، ص .11)
اك  5971لذياب في سيخة دمحم بغ عبجالػىاب( في صفحة أنو بيغ عامي ( يحكخ صاحب كتاب )لسع ا17)

كاف إبخاليع بغ عفيراف، كىػ مغ كبار مػضفي الجكلة الدعػدية نذصًا في شبو جديخة قصخ، كقج شمب  5977
الجعػة  –يزع بالدىع الى حخكة الجعػة الججيجة  فحيشحاؾ أىل عساف مغ األميخ عبجالعديد بغ دمحم بغ سعػد ا

البخيسي،  الدعػدية ابغ عفيراف ليكػف مسثاًل ليا في عساف كمقخه كردًا عمى ذلظ أرسمت الحكػمة –لػىابية ا
. يشطخ ايزًا: التحكع لتدػية الشداع اإلقميسي بيغ مدقط كأبػ 5971سعػدي ىشاؾ سشة  فتدمع ميامو كأكؿ أميخ

ذي  55ة الدعػدية، السجمج األكؿ األساس، ضبي كبيغ السسمكة العخبية الدعػدية، عخض حكػمة السسمكة العخبي
 .555 – 558، ص5711يػليػ  15ىػ/5197الحجة 

 .78( د. كداد خزيخ حديغ الذتيػي، السرجر الدابق، ص78)
 .  midan - Aljazeera( ميجاف: "شيػة الديصخة" 75)
 ( السرجر نفدو.71)
ـ، 5979الدعػديػف فييا باالنجفاع نحػ ُعساف ىي سشة ( يحكخ د. صالح دمحم العابج اف الدشة التي بجأ بيا 71)

 .511، ص5797، بغجاد، 5118  – 5979انطخ: د. صالح دمحم العابج، دكر القػاسع في الخميج العخبي 
 ، أنطخ مثاًل:5971في حيغ أف أغمب السرادر األخخى كىي أقخب الى الجقة تحكخ غيخ ذلظ، أي في سشة 

 .557لخحيع، السرجر الدابق، صد. عبجالخحيع عبجالخحسغ عبجا
 .75د. صالح العقاد، السرجر الدابق، صككحلظ 

 .78( د. كداد خزيخ حديغ الذتيػي، السرجر الدابق، ص77)
 .555( التحكيع، السجمج األكؿ، السرجر الدابق، ص71)

ي عيشو ىػ القائج الدعػدي سالع بغ بالؿ الحارؽ الح اف الحي بشي قرخ الربارة 77عيج صيحكخ اميغ س
أميغ سعيج،  كليذ ابغ عفيراف نفدو، أنطخ: 5188الدعػديػف أميخًا عمى البخيسي بجاًل عغ أبغ عفيراف سشة 

جي بي كيمي،  أنطخ ايزًا:ك  .77، ص5771الخميج العخبي في تاريخو الدياسي كنيزتو الحجيثة، بيخكت، 
 .11، ص5795، الحجكد الذخقية لمجديخة العخبية، تعخيب كتعميق خيخي حسادة، بيخكت

أما أغمب السرادر الدعػدية فتحكخ ما ذكخناه في الستغ كىػ اف إبخاليع بغ عفيراف ىػ الحي بشى القرخ 
 .557)الربارة(، يشطخ: د. عبجالخحيع عبجالخحسغ عبجالخحيع، السرجر الدابق، ص

 .519( د. صالح دمحم العابج، السرجر الدابق، ص77)
 .17، ص( جي بي كيمي، السرجر الدابق79)
 .aljazeera midan   ( ميجاف: شيػة الديصخة71)
 ( ج. ج. لػريسخ، دليل الخميج، القدع التاريخي، الجدء الثاني، تخجسة مكتب التخجسة بجيػاف 77)

 .775حاكع قصخ، د. ت، ص
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 .511( د. صالح دمحم العابج، السرجر الدابق، ص588)
 .571( السرجر نفدو، ص585)
 .71يغ الذتيػي، السرجر الدابق، ص( د. كداد خزيخ حد581)
 .578( احسج قاسع البػريشي، االمارات الدبع عمى الداحل األخزخ، د. ت، ص581)

، كسا يحكخ ذلظ الجكتػر 5181تحكخ بعس السرادر أف دخػؿ القػاسع في تبعية الجكلة الدعػدية كاف سشة 
: د. صالح العقاد، السرجر الدابق، ، يشطخ5181صالح العقاد، فيسا تحكخ مرادر أخخى انو كاف في عاـ 

ىي األقخب الى  5977اال اف ىحه الخكايات تفتقخ الى الجقة، كاف الخاكية التي اعتسجناىا كىي كانت سشة  .71ص
الرحة التفاؽ اكثخ مغ مرجر عمييا، انطخ عمى سبيل السثاؿ: د. زىجي عبجالسجيج سسػر، السرجر الدابق، 

 .97ص
 .aljazeera midan   الديصخة( ميجاف: شيػة 587)
 .71( د. كداد خزيخ حديغ الذتيػي، السرجر الدابق، ص581)
 .551( د. عبجالخحيع عبجالخحسغ عبجالخحيع، السرجر الدابق، ص587)
 .551( السرجر نفدو، ص589)
 .551( السرجر نفدو، ص581)
 .551( السرجر نفدو، ص587)
 .11الدابق، ص( د. زىجي عبجالسجيج سسػر، السرجر 558)
 .517( جساؿ زكخيا قاسع، السرجر الدابق، ص555)
 .517( د. صالح دمحم العابج، السرجر الدابق، ص551)

(113) J. B. Kelly, OP. Cit, P. 110. 
 .775( ج. ج. لػريسخ، دليل الخميج، القدع التاريخي، ص557)
 .77( د. كداد خزيخ حديغ الذتيػي، السرجر الدابق، ص551)
 .517. صالح دمحم العابج، السرجر الدابق، صد( 557)
 .11( د. زىجي عبجالسجيج سسػر، السرجر الدابق، ص559)
 .775( ج. ج. لػريسخ، دليل الخميج، القدع التاريخي، الجدء الثاني، ص551)
 .11( د. زىجي عبجالسجيج سسػر، السرجر الدابق، ص557)
 .551( التحكيع، السرجر الدابق، ص518)
 .71داد خزيخ حديغ الذتيػي، السرجر الدابق، ص( د. ك 515)

(122) J. B. Kelly, OP. Cit, P. 110. 
(123) Ibid, P. 110. 
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 .17د. زىجي عبجالسجيج سسػر، السرجر الدابق، ص( 517)
 . 17( السرجر نفدو، ص511)

(126) S. B. Miles, The Countries and Tribes of the Persian Gulf, Great Britain, 
1966, P. P: 296 – 297. 

إسساعيل حقي أكزكف جارشمي، أمخاء مكة في العيج العثساني، تخجسة خميل عمي مخاد، مشذػرات مخكد  كايزًا:
 .517، ص5711دراسات الخميج العخبي بجامعة البرخة، البرخة، 

لذخيف غالب بغ كيحكخ ج. ج. لػريسخ اف حاكع مدقط أرسل قػة صغيخة مدكدة باألسمحة كالحخيخة لسداعجة ا
 مداعج ضج الدعػدييغ، مسا آثار حفيطة ابغ سعػد عميو، انطخ:

 . 779( ج. ج. لػريسخ، دليل الخميج، القدع التاريخي، الجدء الثاني، ص519)
(128) S. B. Miles, Op, Cit, P.297. 
(129) J. B. Kelly, OP. Cit, P.104. 

 .771ي، الجدء الثاني، ص( ج. ج. لػريسخ، دليل الخميج، القدع التاريخ518)
 .559د. عبجالخحيع عبجالخحسغ عبجالخحيع، السرجر الدابق، ص( 515)
 .779( ج. ج. لػريسخ، السرجر الدابق، القدع التاريخي، الجدء الثاني، ص511)
 .559د. عبجالخحيع عبجالخحسغ عبجالخحيع، السرجر الدابق، ص( 511)
 .559االكؿ، ص( التحكيع، السرجر الدابق، السجمج 517)
 .17( جساؿ زكخيا قاسع، السرجر الدابق، ص511)

ىشاؾ بعس السرادر تحكخ اف الديج سمصاف بغ احسج قج اضصخ تحت تأثيخ العسميات الحخبية الدعػدية التي 
أقتخبت مغ مدقط نفديا، أف يصمب الرمح مغ األميخ الدعػدي عبجالعديد قبل اغتيالو، كقج تع الرمح بيشيسا 

ليجنة لسجة ثالث سشػات تعيج بسػجبيا الديج سمصاف بجفع ضخيبة سشػية مقجارىا خسدة االؼ رياؿ عمى عقج ا
لمعاصسة الدعػدية مقابل حساية أراضيو، كىحا ما ذكخه د. عبجالخحيع عبجالخحسغ عبجالخحيع، السرجر الدابق، 

ت غيخ ذلظ كىحا ما كضحشاه اال اف ما ذكخه د. عبجالخحيع يفتقخ الى الجقة ألف أغمب السرادر ذكخ  .559ص
 في الستغ.

 .559( د. عبجالخحيع عبجالخحسغ عبجالخحيع، السرجر الدابق، ص517)
 .79( د. كداد خزيخ حديغ الذتيػي، السرجر الدابق، ص519)

(138) S. B. Miles, Op, Cit, P.298. 
  11مياًل شسالي غخبي مرشعة ك 57( سػيق، مجيشة كميشاء عمى ساحل الباششة عمى بعج 517)

 مياًل جشػبي شخقي الخابػرة، 
 .1751يشطخ ج. ج. لػريسخ، دليل الخميج، القدع الجشػبي، شباعة ديػاف حاكع قصخ، د. ت، ص
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 .771ص( ج. ج. لػريسخ، السرجر الدابق، القدع التاريخي، الجدء الثاني، 578)
(141) J. B. Kelly, OP. Cit, P.104. 

 مياًل  71( بخكة: مجيشة كبيخة عمى ساحل مشصقة الباششة في سمصشة عساف تقع عمى بعج 571)
 .111ج. ج. لػريسخ، دليل الخميج، القدع الجغخافي، الجدء االكؿ، ص غخب مجيشة مدقط، يشطخ:

 كايزًا: .779ي، الجدء الثاني، ص( ج. ج. لػريسخ، السرجر الدابق، القدع التاريخ571)
Salil – ibn Razik, History of the Imams and Seyyeds of Oman from ad  
661-856, Newyork, n. d, p. 236. 
يحكخ اف الديج سمصاف قج شمب معػنة الفخس كاستشجج بالفخندييغ كلقي بعس االمجادات مغ باشا بغجاد، انطخ: 

 .17دابق، صجساؿ زكخيا قاسع، السرجر ال
( كاف الحجاج القادمػف مغ اشخاؼ بغجاد مزصخيغ لمسخكر بشجج، فكاف الػىابيػف يدتغمػف ذلظ لإلغارة 577)

عمى قػافميع كنيبيا، كرغع اف ىحه الطاىخة كانت تبجك ديشية، اال انيا كانت تشصػي ايزًا عمى دكافع اقترادية 
عجد معارضييع، كانحدخت ساحات نذاشيع االقترادي، الف الػىابييغ كانػا كمسا قػيت شػكتيع كاف يدداد 

كخاصة قبل احتالليع االحداء. كمغ ثع كانػا يرادركف أمػاؿ الذيعة، كيعتجكف عمى أركاحيع بعج أف ألبدػا 
حمة ديشية ىحه السخة. كىحا بالصبع قج كلج نػعًا  –السػجػدة مغ األصل في تقاليج البجك  –عسميات الشيب كالدمب 

كالعجاكة الذيعية الػىابية. أما احتالؿ االحداء كالسطالع التي كانت تقع لألىالي الذيعة ىشاؾ فقج زادت  مغ الشفػر
 مغ حجة تمظ العجاكة اكثخ كاكثخ.

ـ يذتعل صجاـ بيغ عجد مغ الذيعة مغ عذائخ خدعل القادميغ الى الشجف بقرج زيارة 5188خالؿ عاـ 
غ ىشاؾ بقرج التجارة، كقتل مغ الػىابيغ اثشاء الرجاـ نحػ ثالثسائة أماكشيع السقجسة كبيغ الػىابيغ السػجػدي

رجل. فمسا سسع سميساف باشا كالي بغجاد بحلظ الشبأ تكجر كثيخًا، إذ كاف يجرؾ اف الػىابييغ سػؼ يتعممػف بتمظ 
الحيغ كانػا  الحادثة إلثارة السذاكل، كليحا أصجر أكامخه عمى الفػر بتأديب بعس الفخؽ السشدػبة لعذائخ خدعل

 اليدالػف حتى عقب تمظ الحادثة يقصعػف شخيق الػىابييغ. غيخ اف ذلظ لع يكغ كافيًا إلرضاء الػىابييغ.
اما سميساف باشا فمع يكغ بخغب في اتداع الخخؽ، فأرسل الى الجرعية رسػاًل مغ شخفو يصمب تججيج االتفاؽ. 

ي مقابل تججيج االتفاؽ، كىػ الحرػؿ عمى مشصقة كلكغ عبجالعديد أميخ الػىابييغ عخض شمبًا مدتحياًل ف
الذامية السستجة مغ مقاشعة عشة حتى البرخة، ككذف بحلظ عغ نػاياه الحكيكية. كعمى ذلظ شخع كالي بغجاد في 
اعجاد العجة لمعسل العدكخي لسا كجج أنو الػحيج لمسدألة. كقامت القػات التي كضعت تحت إمخة ككيمو عمي باشا 

شخاؼ اليشجية، كعسمت عمى إقخار االمغ ذلظ، كالكياـ بشػع مغ استعخاض القػة. أما الػىابيػف فقج بالدحف حتى أ
كانػا قج تحخكػا في نفذ ىحه االثشاء لمثأر لمتجار السقتػليغ مشيع، كإلقاء الخعب في قمػب حكاـ بغجاد، كعمى 

غ تسخ فقج تػقف الػىابيػف دكف حخكة الخغع مغ أقتخاب القػتيغ بذكل كبيخ إحجاىسا مغ األخخى بالقخب مغ عي
، مسا دفع عمي باشا ىػ االخخ الى العػدة الى بغجاد دكف مياجستيع.  خمف متاريديع كلع يذخعػا في اليجـػ
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كانتيد عبجالعديد الفخصة، فأرسل قػة تديج عمى عذخة االؼ جشجي تحت قيادة ابشو سعػد )بغ عبجالعديد( الى 
.كخبالء التي كانت تخمػا مغ ال  جشج كأىميا مذغػلػف بسا تع شيخ محـخ

كىي  –كعمى الخغع مغ انيع تحخكػا في األساس لمثأر  لسغ قتل مشيع في الشجف، اال انيع بجاًل مغ اليجـػ عمييا 
فزمػا اليجـػ عمى كخبالء. كىحا الػضع كاف سسة عامة لغارات الػىابييغ التي كانػا يقػمػف  –السكاف السدتحكع 
. فيع يتسخسػف أكاًل لمجفاع، ثع يغيخكف بعج ذلظ غالبًا عمى األماكغ التي تعجـ كسائل الجفاع، بيا حتى ذلظ الي ـػ

ـ دخل الػىابيػف كخبالء مغ 5185ابخيل  18كيحخصػف عمى تػخي مػاجية الجشج السقاتميغ. كعشج الرباح في 
بيخة بحدب اعتقادىع، ثع خخبػا قباب جانبيا الغخبي، كقامػا أكاًل بتخخيب السذيج الحديشي الحي رأكا فيو بجعة ك

السدارات كالديشات التي كانت تعمػىا، ثع نيبػا العجيج مغ االمتعة السرشػعة مغ السعادف الكيسة السػجػدة فييا مغ 
الحىب كالفزة كغيخىسا. ثع أعقبػا ذلظ بتقتيل األىالي الحيغ أعياىع التعب مغ احتفاالت السأتع التي أقامػىا ليمة 

بػا السجيشة رأسًا عمى عقب. كلسا انتيػا مغ كل ذلظ في نرف يـػ اندحبػا عائجيغ الى الجرعية كمعيع أمذ، كقم
العجيج مغ الغشائع التي جسعػىا. ففي تمظ الغارة قتل الػىابيػف نحػ خسدة اآلؼ شخز أغمبيع مغ الذيعة، كسا 

ى رجاؿ الجكلة العثسانية، كسغ آثار سخط صحبػا معيع العجيج مغ االسخى. كىحا الػضع قج آثار غزبًا شجيجًا لج
اإليخانييغ. فقج كاف مغ بيغ القتمى كاألسخى الذيعة عجد كبيخ مغ اإليخانييغ، حتى اف حاكع ايخاف أمخ رجاؿ دكلتو 
بعج ىحه الحادثة اف يمبدػا لباس السأتع. كسا قاـ بارساؿ انحار الى سميساف باشا كالي بغجاد، شالبو فيو باالنتقاـ 

الذيعة الحيغ قتمػا، كالتعػيس عغ االضخار التي لحقت بالخعايا اإليخانييغ. كفي الشياية قاـ سميساف باشا لجـ 
بإرساؿ جيذو عمى الجرعية يتذكل في غالبيتو مغ بجك السشتفظ كشسخ كضافخ ككعب كغيخىا. غيخ اف تمظ الحسمة 

باشا قج أىتد كثيخًا مع االحجاث األخيخة، فمسا أيزًا لع تأت بشتيجة مخضية في مػاجية الػىابييغ. ككاف سميساف 
ـ. كحل محمو ككيمو كصيخه 5181كصمو ذلظ الخبخ اعتمت صحتو اكثخ كاكثخ، ككافتو السشية في أكائل أغدصذ 

ـ(. كعقب ترجيق الباب العالي عمى كاليتو شالبو بسػاصمة الكفاح مع 5189 – 5181عمي باشا )كاليتو 
 الحي يتابع بالفعل تمظ السدألة.الػىابييغ، ككاف ىػ الذخز 

ـ، الصبعة الثانية، مشذػرات 5757 – 5917د. زكخيا كػرشػف، العثسانيػف كآؿ سعػد في األرشيف العثساني 
 . 77 – 78ىػ/ص5715 -ـ1858الجار العخبية لمسػسػعات، بيخكت، لبشاف، 

الدمب كالشيب كالقتل التي رافقت  ـ كعسميات5185كلسديج مغ التفاصيل حػؿ اليجـػ الدعػدي عمى كخبالء عاـ 
 ذلظ اليجـػ الػىابي، يشطخ:

د. مقجاـ عبجالحدغ باقخ الفياض، الغدك الػىابي لسجيشة كخبالء السقجسة في مصمع القخف التاسع عذخ )دراسة 
عغ تحميمية(، بحث مشذػر في مجمة تخاث كخبالء، الدشة الثانية، السجمج الثاني، العجد األكؿ، ترجر  –تاريخية 

العتبة العباسية السقجسة، قدع شؤكف السعارؼ اإلسالمية كاإلندانية، مخكد تخاث كخبالء، جسادى األكلى 
 .117 – 517ـ، ص1851ىػ/اذار 5717
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لع يسيل العخاقيػف عبجالعديد بغ سعػد كثيخًا، فبعج عاـ كاحج تقخيبًا، ىاجع أحج العخاقيػف عبجالعديد كقتمو في 
قامًا لسا قاـ بو آؿ سعػد في كخبالء، كألنو رأى زكجتو كابشائو يحبحػف عمى أيجييع فثأر الجرعية بصعشة سكيغ انت

 لشفدو كلذعبة في شخز حاكسو.
د. دمحم مطفخ االدىسي، كيف سمب آؿ سعػد ارض نجج كالحجاز، الصبعة األكلى، دار الذؤكف الثقافية العامة، 

 .55، ص5778بغجاد، 
شيعية مقجسة في العخاؽ آثار حفيطة جساعاتو الدكانية كاسفخ عغ اغتياؿ كتذيخ مرادر أخخى اف سمب مجف 

 ـ. عمى يج رجل شيعي في مدجج الجرعية.5181األميخ الػىابي الدعػدي عبجالعديد في عاـ 
 .77مزاكي الخشيج، السرجر الدابق، ص

ػد كىػ يرمي صالة العرخ كذكخ ايزًا: انتقامًا مغ ىجـ كخبالء السقجسة قبميا بعاميغ فصعغ عبجالعديد آؿ سع
 في مدجج الصخيف بالجرعية.

 .11د. مفيج الديجي، السرجر الدابق، ص
كيػرد ابغ بذخ اف مغ قتمو كخدي عخاقي مغ اىل العسادية قخب السػصل اسسو عثساف. د. دمحم مطفخ االدىسي، 
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