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زنجبار وساحل شرق إفريقية في عهد السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي
( 1273 – 1248هـ )1856 – 1832/
د .فاطمـــة محمد الفريحــي
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المشارك ﺑﻘسﻢ التاريخ
كلية اللغة العرﺑية والدراسات االجتماﻋية
جامعة الﻘصيﻢ

المستخلص:
تعتبر ﻋرب جنوب الجزيرة العرﺑية أﻫﻢ وأقدم الشعوب العرﺑية اتصاالً ﺑساحل شرق إﻓريﻘية وذلك ﺑحكﻢ
الجوار الجغراﻓي  ،وقد لعب نظام الرياح الموسمية دورا ً ﻓي قيام تلك الهجرات ،وجاءت دولة البوسعيديين
ﻓي ﻋمان لتهتﻢ اﻫتماما خاصا ﺑساحل شرق إﻓريﻘية  ،وﺑوالية السيد سعيد ﺑن سلطان البوسعيدي دخلت
ﻋمان مرحلة تاريخية جديدة حيث استمر حكمﻪ ما يزيد ﻋن خمسين ﻋاما ً ونﻘل مﻘر حكمﻪ إلى زنجبار ﻓي
شرق إﻓريﻘية سنة (1248ﻫـ 1832/م) ،واﻫتﻢ ﺑالتجارة وخاصة مع الواليات المتحدة وﺑريطانيا وﻓرنسا،
ووقع معهﻢ معاﻫدات صداقة وتجارة وأصبح لﻪ ﻋالقات دولية متميزة ساﻋدت ﻋلى االزدﻫار االقتصادي
لعمان ﺑصفة ﻋامة ،وزنجبار وساحل شرق إﻓريﻘية ﺑصفة خاصة.
ومع ازدﻫار التجارة أصبحت زنجبار ﻓي ﻋهد السلطان سعيد المورد الرئيسي لتزويد العالﻢ ﺑالﻘرنفل
ونشطت حركة الﻘواﻓل التي تحمل صادرات المنطﻘة من العاج والرقيق والصمغ وزادت الهجرة ،وزاد
اتصال العرب ﺑساحل شرق إﻓريﻘية ،و وصلوا إلى ﻋمق الﻘارة اإلﻓريﻘية ،وأصبحت زنجبار مركز إشعاع
إسالمي ،و انتشر اإلسالم من خاللها إلى أواسط الﻘارة اإلﻓريﻘية.
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Zanzibar and the Coast of Eastern Africa During the reign
of His Highness Said bin Sultan AlbuSaidi

)1856 – 1832/  ﻫـ1273 – 1248(

Abstract:
The Arabs of southern Arabia were the first of Arabs who communicated with
and immigrated to the eastern coast of Africa, due to the geographical vicinity.
Seasonal winds played a central part in facilitating those immigrations. The
emergence of Al Bu Saidi state (now Oman) there showed a great interest in the
African coast. This reached the peak when Sultan Said acceded to the throne
(1832AD/1240H), marking Oman’s flourishing and historical era. The Sultan
transferred his seat of power to Zanzibar on the African coast, and his reign
extended to almost fifty years.
Keen on developing trade with the U.S, Britain and France, the Sultan signed
commercial and friendship treaties with them. His strong international
relationships flourished, and brought economic prosperity to Oman in general,
and to Zanzibar in particular.
Zanzibar become the main commercial hub of providing the world with cloves.
Besides, caravans became active, carrying the region’s exports of ivory, slaves
and gum. Immigration consequently increased.
With the increasing waves of immigration to the African coast, Zanzibar became
an important Islamic center, from which Islam and the Islamic civilization spread
to the depth of the African continent.
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المقدمة:
يعتبر ﻋرب جنوب الجزيرة العرﺑية أﻫﻢ وأقدم الشعوب
العرﺑية اتصاالً ﺑساحل شرق إﻓريﻘية وذلك ﺑحكﻢ
الجوار الجغراﻓي ،ولﻘد لعب نظام الرياح الموسمية
دورا ً ﻓي قيام تلك الهجرات ،وجاءت دولة البوسعيديين
ﻓي ﻋمان لتهتﻢ اﻫتماما ً خاصا ً ﺑساحل شرق إﻓريﻘية،
وازداد ﻫذا االﻫتمام ﻓي ﻋهد السيد سعيد ﺑن سلطان
البوسعيدي الذى نﻘل مﻘر حكمﻪ إلى زنجبار ﻓي
شرق إﻓريﻘية من سنة(  1273 – 1248ﻫـ
1856 – 1832/م) ،واﻫتﻢ ﺑالتجارة وخاصة مع
الواليات المتحدة وﺑريطانيا وﻓرنسا ،وأصبح لﻪ
ﻋالقات دولية متميزة ساﻋدت ﻓي االزدﻫار
االقتصادي لعمان ﺑصفة ﻋامة ،وزنجبار وساحل
شرق إﻓريﻘية ﺑصفة خاصة.
ومع ازدﻫار التجارة وتﻘدم ﻓنون المالحة زادت
الهجرة و زاد اتصال العرب ﺑساحل شرق إﻓريﻘية،
وسوف نتحدث ﻓي ﻫذا البحث ﻋن حكﻢ السيد سعيد
ﺑن سلطان البوسعيدي لزنجبار وساحل شرق
إﻓريﻘية ،واألحوال االقتصادية واالجتماﻋية لها
خالل ﻓترة حكمﻪ ،وينﻘسﻢ إلى تمهيد وستة مباحث:
تناولت ﻓي التمهيد ّ
تولي البوسعيديين حكﻢ ﻋمان،
( )1أسس أسرة اليعارﺑة ﻓي ﻋمان ناصر ﺑن مرشد ﺑن سلطان
ﺑن مالك ﺑن أﺑي العرب ﺑن محمد ﺑن يعرب ﺑن مالك ﺑن يعرب
اﺑن مالك البصري الحميري األزدي اليمني اإلﺑاضي ،كان
إماما ً ﻋادالً ،ﻋﻘدوا لﻪ اإلمامة وﻫو اﺑن ﻋشرين سنة
(1034ﻫـ1624/م) ،قام ﺑجهد ﺑارز ﻓي سبيل توحيد ﻋمان
وصنع ﻫيبتها ،مات ﻋام (1059ﻫـ1649 /م) ،ودﻓن ﻓي
(نزوى) ،ولﻢ يعﻘب إال اﺑنة واحدة ،واليعارﺑة قبيلة يمنية
قحطانية ترجع ﻓي أصولها إلى العرب العارﺑة ،وﻫﻢ من أوائل
الذين ﻫاجروا من اليمن واستﻘروا ﻓي ﻋمان.
لمزيد من التفصيل انظر :اﺑن قيصر ،ﻋبد هللا ﺑن
خلفان ،سيرة اإلمام ناصر ﺑن مرشد ،تحﻘيق ﻋبد المجيد
حسيب الﻘيسي ،وزارة التراث والثﻘاﻓة ﺑعمان ،مسﻘط،
(1397ﻫـ 1977/م) ،ص13؛ حميد ﺑن محمد اﺑن رزيق،
الشعاع الشائع ﺑاللمعان ﻓي ذكر أئمة ﻋمان ،تحﻘيق ﻋبد المنعﻢ
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والمبحث األول ﺑعنوان :والية السيد سعيد ﺑن سلطان
البوسعيد ،والمبحث الثاني :تناولت ﻓيﻪ توجﻪ السيد
سعيد ﺑن سلطان نحو ساحـل شـرق إﻓريﻘيــة
وخضوﻋﻪ لسلطتﻪ ،والمبحث الثالث ﺑعنوان :استﻘرار
السيد سعيد ﻓي زنجبار واتخاذﻫا ﻋاصمة لﻪ
(1248ه1832/م) ،والمبحث الراﺑع ﺑعنوان :زنجبار
سكانها ووضعها االقتصادي ﻓي ﻋهد السيد سعيد ﺑن
سلطان.

تمهيد :تولي البوسعيديين حكم عمــان
وصل البوسعيديون إلى حكﻢ ﻋمان ﺑعد ضعﻒ أسرة
اليعارﺑة( )40التي كانت تحكﻢ ﻋمان ﺑسبب ما قام ﺑين
أمرائها من خالﻓات حول منصب اإلمامة ،مما كان لﻪ
()41
دور كبير ﻓي وصول أحمد ﺑن سعيد البوسعيدي
والي اليعارية ﻋلى صحار إلى إمامة ﻋمان مبتدئا ً ﺑذلك
صفحة جديدة ﻓي تاريخ اإلسالم ﻓي شرق إﻓريﻘية ،وقد
كان لشجاﻋة أحمد ﺑن سعيد وﺑخاصة ﻓي طرد الفرس
من ﻋمان األثر الكبير ﻓي انتخاﺑﻪ إماما ً لعمان ﻋام
(1156ﻫـ1744/م) ،وكان الفرس قد احتلوا مسﻘط
والمدن المحيطة ﺑها ﻋام (1150ﻫـ1737/م) ،وذلك
ﺑطلب من ﺑعض المتنازﻋين حول منصب اإلمامة من
ﻋامر ،وزارة التراث والثﻘاﻓة ﺑعمان ،مسﻘط1398 ،ﻫـ/
1978م ،ص.89
( )2ﻫو اإلمام أحمد ﺑن سييييييعيد ﺑن أحمد ﺑن خلﻒ ﺑن سييييييعيد
البوسيييييييعيدي جد العائلة المالكة لعمان األن ،ولد ﻓي ﺑلدة أدم
ﺑداخلية ﻋمان ،وتولى اإلمامة ﻋلى أصيييييييح الروايات ﻋام
(1156ه 1744/م) ،كان ﺑطالً وسييياسيييا ً محبوﺑاً ،ولﻘد أولى
ممتلكات ﻋمان ﺑسييييييياحل شيييييييرق إﻓريﻘية اﻫتماما ً خاصييييييياً،
اسييتطاع أن يعيد لعمان مركزﻫا العسييكري والتجاري ،توﻓي
ﻓي ﺑلييدة الرسيييييييتيياق ﻓي ﻋمييان ﻓي شيييييييهر ذو الﻘعييدة ﻋييام(
1188ه1774/م) .اﺑن رزيق ،الشييعاع الشييائع ،ص 345؛
سييعيد ﺑن ﻋلي المغيري ،جهينة األخبار ﻓي تاريخ زنجبار ،تحﻘيق
ﻋبد المنعﻢ ﻋامر ،وزارة التراث الﻘومي ﺑعمان ،الﻘاﻫرة1400( ،ه
1979/م) ،ص .136
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أسرة اليعارية(.)42
وﺑعد أن استطاع اإلمام أحمد ﺑن سعيد توطيد دﻋائﻢ
حكمﻪ ﻓي ﻋمان ،ﺑدأ التفكير ﻓي إﻋادة الهيمنة العمانية
ﻋلى الخليج ،وكان ﻋليﻪ أن يواجﻪ كريﻢ خان زند
(1193-1164ﻫـ 1779-1750/م) مؤسس دولة
الجنوب اإليراني ،الذي كان ملتزما ً ﺑسياسة التوسع ﻓي
الخليج ،ولكن اإلمام أحمد استطاع أن يحد من ﻫذا
التوسع مستعيداً ﺑذلك سيطرة ﻋمان ﻋلى الخليج
ومبرزا ً مدينة مسﻘط ﺑوصفها أﻫ ّﻢ الموانئ التجارية ﻓي
الخليج ( .)43كما ﻋﻘد حلفا ً مع العثمانيين يدر ﻋلى خزينة
الدولة مبلغا ً من المال كل ﻋام مﻘاﺑل حماية ﻋمان للجناح
الجنوﺑي للعراق ،كما شجع التجارة وازدﻫرت مسﻘط
ﺑوصفها مركزاً تجاريا ﻋلى الرغﻢ من أن ﻋاصمتﻪ
الرستاق ﻓي الداخل والتي تعتبر ذات موقع استراتيجي
لحفظ التوازن ﺑين الداخل والساحل (.)44
لﻢ تكد األمور تستﻘر لإلمام أحمد ﺑن سعيد ﻓي ﻋمان
حتى ﺑدأ ينظر إلى الممتلكات العمانية ﻓي ساحل شرق
إﻓريﻘية ،وقد كانت المدن واإلمارات اإلسالمية ﻓي
ساحل شرق إﻓريﻘية تدين ﺑالتبعية االسمية لدولة
( )3نور ا لدين ﻋبيد هللا ﺑن حمييد السييييييييالمي ،تحفية األﻋييان
ﺑسيرة أﻫل ﻋمان ،جـييي ،2ا لﻘاﻫرة1392( ،ه1972-م) ،ص
162-161؛ حمييييد ﺑن محميييد اﺑن رزيق ،الفتح المبين ﻓي
سيرة السادة البورسعيدين ،تحﻘيق ﻋبد المنعﻢ ﻋامر ،ومحمد
مرسييييي ،جـييييييييييي ،1وزارة التراث الﻘومي ﺑعمان1397( ،ه/
1977م) ،ص.188-156
( )4سييرحان ﺑن سييعيد األزكوري ،تاريخ ﻋمان المﻘتبس من
كتاب كشييييييﻒ الغمة الجامع ألخبار األمة ،تحﻘيق ﻋبد المجيد
حسيييييييب الﻘيسيييييييي ،وزارة التراث الﻘومي ﺑعمان ،مسيييييييﻘط،
(1400ه1980/م) ،ص 158؛ اﺑن رزيق ،الفتح المبين ،
ص .188
( )5السالمي ،تحفة األﻋيان ،جـ ،2ص .166
Kelly, J.B., Britain and Persian Gulf, 17951880, (Oxford, 1968), P.69
( )6السالمي ،تحفة األﻋيان  ،جـ ،2ص .166
( )7ممبسﻪ :تﻘع ﻋلى مساﻓة مائة ميل إلى الشمال من جزيرة
زنجبار ،يطلق ﻋليها العرب الﻘدماء ﺑساسة ،وﻫي كنية مكة،
ألن مؤسيييييييسييييييييها قدموا من الحجاز وﻫي جزيرة صيييييييغيرة
يرﺑطها جسييير صيييغير ﺑالسييياحل الكيني .انظر :أنور العﻘاد،
الوجيز ﻓي إقليميية الﻘيارة األﻓريﻘيية ،دار المريخ ،الريياض،
(1402ه1982/م) ،ص206
( )8المزارﻋة ﻓصيييييلة من قبيلة ﻋمانية ،كانوا ضييييمن جيش
الحملة التي قادﻫا اإلمام اليعرﺑي سيييييﻒ ﺑن سييييلطان المتوﻓى
سيينة(1123ه1711/م) ،لطرد البرتغاليين من سيياحل شييرق
إﻓريﻘييية ،والمزارﻋيية ينتهي نسيييييييبهﻢ إلى زيييد ﺑن كهالن ﺑن
ﻋدي ﺑن ﻋبد شمس ﺑن وائل ،والمزارﻋة كغيرﻫﻢ من الﻘبائل
يوجد منهﻢ أﻓراد وجماﻋات ﻓي شيييييييتى ﺑالد ﻋمان وقراﻫا،

اليعارﺑة( ،)45وقد كان لﻘيام البوسعيديين ﺑحكﻢ ﻋمان
ردود ﻓعل قوية ﻓي ساحل شرق إﻓريﻘية ،حيث رأي
شيوخ المدن ﻫناك أن توليتهﻢ كانت من قبل اليعارﺑة
ﻓمن األولى من وجهة نظرﻫﻢ أن يستﻘلوا ﺑأنفسهﻢ ﺑعد
سﻘوط تلك الدولة ،وتجلت ﻫذه النزﻋة االستﻘاللية
ﻋندما تزﻋمت ممبسة( )46حركة انفصال ظهرت ﻓي
كثير من المدن ﻓي ساحل شرق إﻓريﻘية ،وكان لمحمد
ﺑن ﻋثمان المزروﻋي والي المزارﻋة ﻋلى ممبسة
السبق ﻓي ﻫذا المضمار(.)47
لﻘد أﺑى (محمد ﺑن ﻋثمان المزروﻋي) أن يﻘر ﺑالتبعية
للبوسعيديين مما دﻓع ﺑاإلمام أحمد ﺑن سعيد إلى
ضرورة التخلص منﻪ ،ﻓأرسل لﻪ رجاالً من خاصتﻪ
متنكرين واستطاﻋوا ﺑالحيلة أن يﻘتلوه ،واستطاع
(سيﻒ ﺑن خلﻒ) رئيس الجماﻋة أن يﻘبض ﻋلى زمام
األمور ﻓي ممبسة ،وأن يﻘبض أيضا ً ﻋلى (ﻋلي ﺑن
ﻋثمان المزروﻋي) ،ويضعﻪ ﺑالسجن ،ولكن ﻫذا
النجاح لﻢ يدم طويالً ،حيث استطاع ﻋلي ﺑن ﻋثمان
المزروﻋي الخروج من السجن ﺑمساﻋدة أحد التجار
اإلنجليز واسمﻪ كوك ) ،)48( (Cookوﺑعض الﻘبائل
غير أن أكثرﻫﻢ ﻓي الرسييتاق وما حولها من الﻘرى ،حيث أن
أكثر الذين اسيييتوطنوا سييياحل شيييرق إﻓريﻘية منهﻢ جاءوا من
تلك البالد ﻓي ﻋمان ،وقد ﻋزم المزارﻋة ﺑاالسيييييييتﻘالل ﻋن
حكﻢ البوسييييعيديين وجعلوا أنفسييييهﻢ سييييالطين مسييييتﻘلين ﻋلى
ممبسة وما يتبعها ،وتذكر ﺑعض المصادر أنﻪ قد استﻘر رأي
أﻫل ممبسييييييية أن ينصيييييييبوا ﻋليهﻢ حاكما ً من قبلهﻢ ليتﻢ للبالد
اسيييييييتﻘاللهيييا تحيييت نظيييام وطني من المزارﻋييية المولودين
ﺑممبسييية ،والمزارﻋة كانوا أﺑاضيييية المذﻫب ،ولكن مزارﻋة
ممبسيييييية وﺑمبا اتبعوا طريﻘة أﻫل السيييييينة ﻋلى مذﻫب اإلمام
الشيييييياﻓعي ،وذلك ﻓي أواخر ﻋهد السيييييييد ﺑرغش ﺑن سييييييعيد
المتوﻓى ﻋام(1306ه 1888/م) ،وﻋلى أصييح الروايات ﻓإن
محميييد ﺑن ﻋثميييان ﺑن ﻋبيييد هللا المزروﻋي الوالي الثييياني
(1157-1143ه 1744-1730/م) ،يييييعييييتييييبيييير أول والة
المزارﻋة االستﻘالليين ﻓي ممبسة ،واستمروا مستﻘلين ﺑحكﻢ
ممبسيييية حتى اسييييتطاع السيييييد سييييعيد اخضيييياﻋها لحكمﻪ ﻋام
(1252ﻫـيييييي 1837/م) ،ﻓتكون مدة واليتهﻢ ﻋلى ممبسة مئة
سيييينة وتسييييع سيييينين وشييييهرين وثمانية أيام .األمين ﺑن ﻋلي
المزروﻋي ،مخطوط (تيياريخ والييية المزارﻋيية ﻓي إﻓريﻘييية
الشيييييرقية) ،نسيييييخة مصيييييورة ﻓي قسيييييﻢ التصيييييوير العلمي
والميكروﻓلﻢ ﺑيييالمكتبييية المركزيييية جيييامعييية أم الﻘرى ﺑمكييية
المكرمة رقﻢ ( )2904مأخوذة من األصيييييييل الموجود لدى
ورثة السيييييد ﻋلي جعفر الوﻫط السييييﻘاف ﺑمكة المكرمة ،ص
7-6-1؛ المغيري ،جهينيية االخبييار ،ص 135؛ ﻋبييد هللا ﺑن
صييالح الفارسييي ،البوسييعيديون حكام زنجبار ،ترجمة محمد
أمين ﻋبد هللا ،سييييييلسييييييلة تراثنا ،العدد الثالث ،وزارة التراث
الﻘومي ﺑعمان ،مسﻘط1402( ،ه1982/م) ،ص.114
( )9كوك تاجر انجليزي يعمل ﺑالتجارة ﻓي ممبسيييية ،ويروى
أن ﻋالقتييﻪ ﺑعمييان ليسييييييييت طيبيية ،ممييا دﻓع ﻋلييا ً ﺑن ﻋثمييان
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اإلﻓريﻘية ،وقد ﻫاجموا الﻘلعة وقبضوا ﻋلى سيﻒ ﺑن
خلﻒ وأﻋوانﻪ وقتلوه ،وﺑعد ذلك أﻋلن ﻋلي ﺑن ﻋثمان
المزروﻋي الذى خلﻒ أخاه (محمد ﺑن ﻋثمان
المزروﻋي) الوالي الثاني الثورة ﻋلى ﻋمان(، )49
وﻋلى الرغﻢ من أن قتل محمد ﺑن ﻋثمان المزروﻋي
كان لﻪ أثر كبير ﻓي تخلص أحمد ﺑن سعيد من شخص
قوي إال ّ
أن ما قام ﺑﻪ سيﻒ ﺑن خلﻒ من اغتياالت لﻢ
يكن ليؤدي إطالقا ً إلى حل المشكلة التي تواجهها ﻋمان.

(أحمد ﺑن محمد ﺑن ﻋثمان المزروﻋي) ﻋلى كتاب
ﺑخط يده يعترف ﻓيﻪ ﺑتبعيتﻪ إلمام ﻋمان( ، )53ولكن
اﻋتراف الوالي المزروﻋي أحمد ﺑن محمد ﺑالتبعية
لعمان لﻢ يكن إال مجرد اﻋتراف اسمي  ،كان الهدف
منﻪ درء خطر االسطول العماني الذى قاده محمد ﺑن
اإلمام أحمد ،وسرﻋان ما ساءت العالقات ﺑينهما من
جديد ،ولعل تجدد المنازﻋات األسرية ﻓي ﻋمان قد
أجلت الصدام المتوقع ﺑين الطرﻓين لفترة من الزمن.

لﻘد نجح ﻋلي ﺑن ﻋثمان المزروﻋي ﻓي حث مﻘديشو،
وﺑراوه ،والمو ،وكذلك المدن الواقعة جنوب ممبسة
ﻋلى الخروج ﻋلى طاﻋة ﻋمان ،األمر الذي دﻓعهﻢ إلى
ﻋدم االﻋتراف ﺑالتبعية للبوسعيديين ،ولﻢ يبق من المدن
الموالية للبوسعيديين سوى زنجبار التي حاول الوالي
المزروﻋي ﻋلي ﺑن ﻋثمان أن يضمها إليﻪ ﻋام
(1167ﻫـ 1753/م) ،ولكنﻪ ﻓشل وﻫزم جيشﻪ وقتل
ودﻓن ﻓي زنجبار ،ورجعت جيوشﻪ إلى ممبسة (.)50

لﻘد شبت نار الفتنة ﻓي ﻋمان منذ وﻓاة اإلمام أحمد ثﻢ
اﺑنﻪ اإلمام (سعيد ﺑن أحمد) الذى لﻢ يدم حكمﻪ طويالً
حيث خلفﻪ اﺑنﻪ حمد ﻋام (1204ه1789/م) ،وﻫو أول
من لﻘب نفسﻪ ﺑالسيد ﺑدل اإلمام  ،وقد حكﻢ حمد ﺑن سعيد
حتى ﻋام (1206ه1791/م) ،حين استولى سلطان ﺑن
أحمد ﻋلى السلطة ﺑالمنطﻘة الساحلية ﻋام
اإلمامة
(1206ه1791/م) ،ﻓي حين ظلت
ﺑالرستاق( ، )54ورﻓضت االﻋتراف ﺑشرﻋية الحكﻢ
الﻘائﻢ ﺑالساحل ،واستمر حكﻢ السيد سلطان ﻋلى
الشريط الساحلي حتى توﻓي مﻘتوالً ﻋام
(1219ه ، )55( )1804/كل تلك الخالﻓات منعت
سلطان ﺑن أحمد ثﻢ (ﺑدر ﺑن سيﻒ) (1222-1221ﻫـ
1806-1805/م) من اتخاذ خطوات ﻓعالة للمحاﻓظة
ﻋلى ما لعمان من نفوذ ﻓي ساحل شرق إﻓريﻘية ،األمر
الذى دﻓع أحمد ﺑن محمد المزروﻋي والي ممبسة إلى
محاولة توسيع نفوذه ﻓي ساحل شرق إﻓريﻘية.

خلﻒ سعيد ﺑن أحمد البوسعيدي أﺑاه اإلمام أحمد ﺑن
سعيد ﺑعد وﻓاتﻪ ﻋام (1188ﻫـ1774/م) الذى نازﻋﻪ
أخوه األصغر سيﻒ ،وحينما ﻋجز سيﻒ ﻋن تحﻘيق
أغراضﻪ ﻓي ﻋمان أﺑحر إلى ساحل شرق إﻓريﻘية
يحدوه األمل ﻓي أن يتخذ من زنجبار نواة ليﻘيﻢ ﻋليها
مملكة ﻋرﺑية ﻓي شرق إﻓريﻘية ،ولكن والي زنجبار من
قبل البوسعيديين ﻓي ذلك الوقت رﻓض االﻋتراف
ﺑسيﻒ ﺑن أحمد ،وتحصن ﻓي قلعة المدينة( ،)51ﻓﻘام
سيﻒ ﺑمحاصرتﻪ ﻓي الوقت الذى قام ﺑﻪ اإلمام سعيد ﺑن
أحمد ﺑإرسال أسطول تحت قيادة اﺑنﻪ أحمد لتعﻘب سيﻒ
الذي اضطر إلى ﻓك الحصار ﻋلى زنجبار واتجﻪ إلى
المو حيث توﻓي ﻫناك( ،)52وﻓى ﻋام (1200ﻫـ
1785/م) أﺑحر إلى ممبسة محمد ﺑن اإلمام أحمد
مرسالً من أخيﻪ اإلمام (سعيد ﺑن أحمد) ،واستطاع
محمد ﺑن أحمد أن يحصل من والي ممبسة السادس
المزروﻋي إلى االسيييتعانة ﺑﻪ لمواصيييلة الحركة االسيييتﻘاللية
ﻋن ﻋمان ،وﺑذل ﻫذا التاجر كل ما ﻓي وسيييييعﻪ إلخراج ﻋلى
من السجن واستطاع إخراجﻪ ﺑفضل المساﻋدات واالمدادات
التي تلﻘاﻫا من رؤسيياء وشيييوخ المﻘاطعات الموالية لممبسيية،
جمال زكريا قاسيييﻢ ،دولة ﺑوسيييعيد ﻓي ﻋمان وشيييرق إﻓريﻘية
 ،1861-1741د.ن  ،الﻘييياﻫرة1388( ،ه1968 /م) ،ص
.92
( )10المغيري ،جهينة األخبار  ،ص 119؛ رودلﻒ سيييييييعيد
رويتي ،سييييلطنة ﻋمان خالل حكﻢ السيييييد سييييعيد ﺑن سييييلطان
 ،1856-1791ترجمة ﻋبد المجيد حسييييب الﻘيسيييي ،مركز
دراسييييييييات الخليج والجزيرة العرﺑيية ،البصيييييييرة1404( ،ه
 ،)1983ص .84
( )11السالمي ،تحفة األﻋيان  ،جـييييييي ،2ص 180؛ المغيري،
جهينة األخبار  ،ص .72
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ومن الجدير ﺑالمالحظة أنﻪ ﻋلى الرغﻢ من اتجاه حكام
ﻋمان إلى محاولة ﺑسط السيطرة العمانية الفعلية ﻋلى
ساحل شرق إﻓريﻘية ،إال أنﻪ لﻢ يثبت وجود سيطرة
ﻋمانية ﻋلى تلك الجهات ،وﺑاستثناء ﺑعض الجهود التي
قام ﺑها ﺑعض حكام ﻋمان السترداد سيطرتهﻢ ﻋلى
ساحل شرق إﻓريﻘية ،إال أنهﻢ ﻓي الواقع ال يجدون وقتا ً
كاﻓيا ً يمكنهﻢ من مواصلة تلك الجهود ،وذلك النشغالهﻢ
( )12السالمي ،تحفة األﻋيان  ،جـ ،2ص.181
( )13اﺑن رزيق ،الفتح المبين ،ص.387
( )14المغيري ،جهينة األخبار ،ص 120؛ الفارسي،
البوسعيديون  ،ص.116
( )15الرستاق مدينة ﻓي منطﻘة الحجر الغرﺑي من ﻋمان،
تعتبر مركز اإلمامة والعاصمة الدينية لعمان ،وتتمتع ﺑموقع
تحفظ ﺑﻪ التوازن ﺑين ساحل ﻋمان وداخلﻪ ،وﺑها قلعة شهيرة
يعود ﺑنائها إلى ما قبل اإلسالم وتﻘع ﻋلى ارتفاع  800قدم.
اﺑن رزيق ،الفتح المبين ،ص.21
( )16المغيري ،جهينيية األخبييار  ،ص 139؛ الفييارسيييييييي،
البوسيييعيديون  ،ص 9؛ مديحة أحمد درويش ،سيييلطنة ﻋمان
ﻓي الﻘرنين الثامن ﻋشر والتاسع ﻋشر ،جدة ،د.ن 1402(،ه/
1982م) ،ص.89
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ﺑمنازﻋاتهﻢ وحروﺑهﻢ الداخلية ،وتركيز اﻫتماماتهﻢ ﻓي
الخليج ،ولهذا لﻢ يكن ألولئك الحكام أثر ملحوظ من
السيطرة والنفوذ ﻓي ساحل شرق إﻓريﻘية.

المبحث األول :والية السيد سعيد بن سلطان
البوسعيدي:
استطاع السيد سعيد ﺑن سلطان ( )56أن يتولى الحكﻢ ﻓي
ﻋمان ﺑعد أن قضى ﻋلى ﺑدر ﺑن سيﻒ( ،)57وﺑوالية
سعيد ﺑن سلطان ،دخلت ﻋمان مرحلة تاريخية جديدة،
حيث استمر حكمﻪ ما يزيد ﻋن خمسين ﻋاماً ،وﻓتحت
ﻋمان ﻓي ﻋهده أﺑواﺑها للحضارة األورﺑية ،كما أنﻪ
ﺑواليتﻪ شهد المحيط الهندي مولد دولة ﻋرﺑية إﻓريﻘية
كبرى امتدت من ﻋمان إلى ساحل شرق إﻓريﻘية ،وإليﻪ
يرجع الفضل ﻓي ذلك(.)58
والواقع أن السيد سعيد واجﻪ صعوﺑات جمة ﻓي ﻋمان
منذ توليﻪ الحكﻢ ،ولﻢ تﻘتصر ﻫذه الصعوﺑات ﻋلى
المنازﻋات األسرية أو ﺑين المﻘاطعات الداخلية
( )17ﻫو السيد سعيد ﺑن سلطان ﺑن اإلمام أحمد ﺑن سعيد ولد
ﻓي ﺑلدة سيمائل ﻓي ﻋمان ،وقيل ﻓي ﺑلدة الغبرة التي تبعد ﻋن
مسيييييييﻘط ثمانية أميال ،وكانت والدتﻪ ﻋلى أصيييييييح الروايات
(1204ه1789/م) ،وأمﻪ غنى ﺑنت سيﻒ البوسعيدي .تولي
الحكﻢ ﻋام (1222ه 1806/م) ،و اسييييييتطاع أن يثبت أقدامﻪ
ﻋلى ﻋرش ﻋمان وزنجبار ثبوتا ً راسخاً ،وكان جنديا ً ﻋظيما ً
ورجالً كبيراً ،يعزى إليﻪ الفضيييل ﻓي تأسييييس اإلمبراطورية
العمانية ﻓي شيييرق إﻓريﻘية ،اسيييتطاع أن يعيد ﺑناء األسيييطول
البحري العماني إلى قوتﻪ ،وذﻫب ﺑعيدا ً ﻓي تشجيعﻪ للتجارة
والتجار ،ويعتبر حليفا ً أمينا ً إلنجلترا ﻋلى مدى نصييييﻒ قرن
من الزمان ،ويرجع إليﻪ الفضييييل ﻓي زراﻋة شييييجرة الﻘرنفل
ﻓي زنجبار وﺑمبا ،كما أنﻪ شيييجع التجار العرب ﻋلى التغلغل
ﻓي وسييط الﻘارة اإلﻓريﻘية ﺑﻘصييد التجارة ،وأصييبحت زنجبار
ﻓي ﻋهده أﻫﻢ ميناء تجاري ﻋلى الشيييييييواطئ الغرﺑية للمحيط
الهندي ،اتسيييييمت سيييييياسيييييتﻪ الخارجية ﺑاالنفتاح ﻋلى العالﻢ،
حيث ازداد التواجد األجنبي األورﺑي خالل ﻋهده ﻓي سييياحل
شيييييييرق إﻓريﻘية ،كما نعﻢ سييييييياحل شيييييييرق إﻓريﻘية ﻓي ﻋهده
ﺑييالرخيياء واالزدﻫييار ،توﻓي ﻓي ( 19صيييييييفر 1273ه19/
أكتوﺑر 1856م) .المغيري ،جهينيييية األخبييييار ،ص -140
141؛ الفارسي ،البوسعيديون ،ص  ،7ص .161
( )57قيييام السيييييييييييد سيييييييلطيييان ﺑن أحميييد قبيييل مﻘتليييﻪ ﻋيييام
(1220ه1804/م) ﺑتعيين محمد ﺑن ناصيييير الجبري وصيييييا ً
ﻋلى اﺑنيﻪ سالﻢ البالغ من العمر (15ﻋاماً) ،وسعيد البالغ من
العمر (13ﻋاماً) ،وأثناء ذلك قام ﻋمهما قيس ﺑن أحمد حاكﻢ
صيييييييحار ﺑمحاولة لالسيييييييتيالء ﻋلى السيييييييلطنة ﻓي ﻋمان،
ﻓاجتمعت األسييرة البوسييعيدية وأقر االجتماع طلب المسيياﻋدة
من السييييد ﺑدر ﺑن سييييﻒ ﺑن اإلمام أحمد والذي كان متواجداً
ﺑالدرﻋية ﻋاصيييييمة الدولة السيييييعودية األولى ﺑعد ﻫروﺑﻪ من
ﻋمان ﻋلى أثر ﻓشل االنﻘالب الذي قام ﺑﻪ ضد السيد سلطان
ﺑن أحمد ﻋام (1219ه1803/م) ،وﻋندما وصيييييييلت الدﻋوة
إلى ﺑدر من ﻫناك ،استمر ﺑدر ﺑن سيﻒ الحاكﻢ الفعلي لعمان

والساحلية ﻓحسب ﺑل واجﻪ ﻓي السنوات األولى من
حكمﻪ الدولة السعودية األولى( ،)59والتي تمثل الﻘوة
النامية ﻓي شبﻪ الجزيرة العرﺑية ،حيث وصل نفوذﻫا
إلى السواحل العمانية ،وتتطلع إلخضاع ﻋمان نفسها
ﺑعد أن استطاﻋت إخضاع ﺑعض المناطق العمانية
لنفوذﻫا ،مما اضطر السيد سعيد ﻓي كثير من األحيان
إلى دﻓع اإلتاوة للسعوديين( ،)60ونتيجة لتلك المشكالت
التي واجهتها ﻋمان ﻓي ﺑداية حكﻢ السيد سعيد لﻢ يستطع
السيد سعيد االلتفات إلى ساحل شرق إﻓريﻘية.

المبحث الثاني :توجه السيد سعيد بن سلطان نحو
ساحل شرق افريقيا وخضوعه لسلطته:
أدرك السيد سعيد منذ ﺑداية حكمﻪ أن وجهة سلطنة
ﻋمان ﻫي البحر ﺑاﻋتبارﻫا شريطا ً ساحليا ً يمتد ﻋلى
طول الخليج ،ولذلك لﻢ يلتفت إلى توسيع ذلك النفوذ إلى
مناطق خارج شبﻪ الجزيرة العرﺑية ،ﻓأين توجﻪ السيد
مدة ﻋامين حتى انتهى ﻋهده ﺑعد سييييييﻘوطﻪ صييييييريعا ً ﻋلى يد
السيييد الشيياب سييعيد ﺑن سييلطان ﺑعد مبارزة رسييمية ﺑالسيييﻒ
جرت ﺑينهما ،وﺑمﻘتل السيييييييد ﺑدر ﺑن سيييييييﻒ تﻢ لسييييييعيد ﺑن
سيييييييلطان توطيد حكمﻪ ﻓي ﻋمان .اﺑن زريق ،الفتح المبين.
ص ص ،432-419 ،مديحﻪ درويش ،سييييييلطنة ﻋمان ،ص
ص.91-89 :
( )19رودلﻒ سييعيد رويتي ،سييلطنة ﻋمان  ،ص 26؛ السيييد
رجب حراز ،إﻓريﻘية الشيييرقية واالسيييتعمار األورﺑي ،د.ن /
الﻘاﻫرة1388( ،ه1968 /م) ،ص.43
( )20اليدولية السيييييييعوديية األولى ﻫي التي قياميت ﺑعيد اللﻘياء
التاريخي ﻓي الدرﻋية ﺑين الشييييخ المجدد المصيييلح محمد ﺑن
ﻋبييد الوﻫيياب المتوﻓى ﻋييام (1206ه1792/م) وﺑين حيياكﻢ
الييييدرﻋييييييية اإلمييييام مييحييمييييد ﺑيين سييييييييعييود الييمييتييوﻓييى ﻋييييام
(1179ﻫـييييييييييييي1765/م) ،كان تاريخ قيام تلك الدولة التي
اسييتطاﻋت أن تضييﻢ إليها معظﻢ أجزاء شييبﻪ الجزيرة العرﺑية
ﻋييام (1157ه1744/م) ،وكييانييت ﻫنيياك ثميية ﻋوامييل دﻓعييت
الدولة السيييييييعودية األولى إلى االمتداد إلى الخليج وﻋمان ،و
يأتي ا لداﻓع ا لديني ﻓي المﻘيام األول منهيا ،ﺑاإلضييييييييا ﻓة إلى
الدواﻓع األخرى من سييييييياسييييييية واقتصييييييادية ،وقد ظلت تلك
الدولة تجاﻫد ﻓي سييييبيل نشيييير مبادئ دﻋوة الشيييييخ محمد ﺑن
ﻋبد الوﻫاب ﺑعد أن اسيييييييتطاﻋت توحيد معظﻢ أجزاء شيييييييبﻪ
الجزيرة العرﺑية حتى سيييييييﻘوطها ﺑسيييييييﻘوط الدرﻋية ﻋلى يد
إﺑراﻫيﻢ ﺑاشا ﻓي (التاسع من ذي الﻘعدة (1233ه /العاشر من
سييييبتمبر ﻋام 1818م) .ﻋثمان ﺑن ﻋبد هللا ﺑن ﺑشيييير ،ﻋنوان
المجد ﻓي تاريخ نجد ،تحﻘيق ﻋبد الرحمن آل الشييييييييخ ،ج،2
د.ن ،الر ياض1391( ،ه1971/م) ،ص 10؛ مدي حة أح مد
درويش ،تاريخ الدولة السييعودية حتى الرﺑع األول من الﻘرن
العشرين ،د.ن ،جدة1405( ،ه1985/م) ،ص.41-40
( )21اﺑن رزيق ،الفتح المبين ،ص 521؛ مديحية درويش،
سلطنة ﻋمان ،ص.94
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سعيد ﺑبصره لتحﻘيق ذلك الهدف؟ ﻫل إلى سواحل
الخليج العرﺑي وجزره؟ أم إلى ساحل شرق إﻓريﻘية
البالد الغنية ﺑالعاج والرقيق والتي لها رواﺑط سياسية
واقتصادية قديمة مع ﺑالده؟
كان السيد سعيد ينظر إلى الوجهة األولى ﻓي ﺑادئ
األمر ،والمتمثلة ﻓي محاوالتﻪ االستيالء ﻋلى البصرة
والبحرين ،ولكن النفوذ الفارسي واإلنجليزي حاال دون
تحﻘيق ﻫذا الهدف ،ﺑاإلضاﻓة إلى نزاﻋﻪ مع
الﻘواسﻢ( ،)61والسعوديين والﻘبائل العمانية حيث
أصبحت ﻋمان من جراء ذلك مهددة ﺑالغزو(.)62
ﻋلى أن السيد سعيد رغﻢ إدراكﻪ ألﻫمية ﻋمان ﺑالنسبة
لﻪ كمصدر لﻘوتﻪ العسكرية إال أنﻪ أﺑدى اﻫتماما ً
شخصيا ً ﺑساحل شرق إﻓريﻘية ،ويﻘول (ﻫولنجز
وورث) " ﻓي مستهل الﻘرن التاسع ﻋشر تولى ﻋرش
إمامة ﻋمان أمير شاب ﻋرﺑي قدر لﻪ أن يﻘرب ما ﺑين
شرق إﻓريﻘية والعالﻢ الخارجي ،ذلك ﻫو السيد سعيد
صانع دولة زنجبار ومن أﺑرز الشخصيات وأروﻋها
ﻓي تاريخ آسيا الغرﺑية"(.)63
أدرك السيد سعيد ﺑأنﻪ ال يمكن العمل إلﻋادة النفوذ
العماني لساحل شرق إﻓريﻘية إال إذا ﺑدأ أوالً ﺑالﻘضاء
ﻋلى نفوذ المزارﻋة والة ممبسة ،والتي خلصت إلى
(ﻋبد هللا ﺑن أحمد المزروﻋي) الوالي الساﺑع ،الذى
يعتبر أشجع من ﻋرﻓتﻪ أسرة المزارﻋة ،وما أن تولى
الحكﻢ حتى أظهر رغبتﻪ ﻓي استمرار االستﻘالل ﻋن
ﻋمان مبديا ً ذلك ﺑاالمتناع ﻋن إرسال الهدايا التي اﻋتاد
أسالﻓﻪ أن يبعثوا ﺑها إلى ﻋمان واكتفى ﺑإرسال ﺑعض
من البارود والطلﻘات كناية للمجاﺑهة ﺑالعداء( ، )64ولعلﻪ
يرمز ﺑذلك إلى أنﻪ إن كان رجل حرب ﻓليتدرع وينزل
( )22الﻘواسييييييﻢ ﻓي األصييييييل رﻋايا واتباع الﻘاسييييييمي شيييييييخ
الشارقة ،ومنذ أواسط الﻘرن الثامن ﻋشر الميالدي صار ﻫذا
االسييييييﻢ يطلق ﻋلى كل الﻘبائل الﻘاطنة ﻓي اإلقليﻢ الداخلي من
سييياحل الخليج العرﺑي الغرﺑي( ،السييياحل المهادن) ،وقد كان
لهﻢ نشييييييياط ﺑحري ملحوظ ﻓي تلك الفترة ،ومنذ مطلع الﻘرن
التاسع ﻋشر اﻋتنق الﻘواسﻢ مبادئ دﻋوة الشيخ محمد ﺑن ﻋبد
الوﻫيياب ،وﻋملوا ﻋلى نشيييييييرﻫييا ﻓي المنيياطق األخرى ﻓي
الخليج؛ السيد حراز ،اﻓريﻘية الشرقية ،ص .45
( )23صييييالح العﻘاد ،جمال قاسييييﻢ ،زنجبار ،د.ن/ ،الﻘاﻫرة،
1379ه1959 /م ،ص.44
( )24ل.و .ﻫييوليينييجييز وورث ،زنييجييبييييار ،1913-1890
ترجمة حسيييييين حبشييييييي ،الﻘاﻫرة ،د.ن1388( ،ه1968/م)،
ص .3
( )25األمين المزروﻋي ،المخطوط ،ص 63؛ الفيارسيييييييي،
البوسعيديون  ،ص 117؛
Lyne, R.; Zanzibar in Contemporary Times,
(London, 1905), P. 5.
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ﻓي ميدان الﻘتال ،وﻫذا تصميﻢ من الوالي المزروﻋي
ﻋلى المضي ﻓي االستﻘالل وﻋدم الخضوع للسيادة
العمانية.
أخذ ﻋبد هللا ﺑن أحمد المزروﻋي ﻓي تﻘوية مركزه ﻓي
ساحل شرق إﻓريﻘية ولعلمﻪ التام ﺑأن السيد سعيد لن
يتركﻪ ،ﻓﻘد أخذ يبحث ﻋن المساﻋدة حيث ساﻓر إلى
ﺑمباي لطلب المساﻋدة من حكومتها البريطانية ،ولكنهﻢ
امتنعوا ﻋن مساﻋدتﻪ ،ويبدو ّ
أن جهل حكومة ﺑومباي
ألﻫمية ممبسة ﻓي ذلك الوقت ،ﺑاإلضاﻓة إلى اﻫتمامهﻢ
ﺑالصراع الﻘائﻢ ﻓي الخليج ،وأيضا ً ﺑعالقاتهﻢ الطيبة مع
السيد سعيد قد أدى إلى امتناﻋهﻢ ﻋن مساﻋدتﻪ(.)65
لﻘد أتيحت ﻓرصة التدخل للسيد سعيد ﻋند وﻓاة حاكﻢ
ﺑتة( )66المعين من قبل المزارﻋة ﻋام
(1229ه1815/م) ،ﻓﻘد حدث نزاع ﻋلى السلطة ﻓيها،
مما دﻋا ﺑعض المتنازﻋين إلى طلب النجدة من السيد
سعيد( )67الذى أرسل حملة ﻋام (1238ه1822/م)
قوامها أرﺑعة آالف جندي ﺑﻘيادة (حماد ﺑن محمد
البوسعيد) الذى استطاع االستيالء ﻋلى ﺑتة وإخراج قوة
المزارﻋة منها( ، )68ثﻢ تال ذلك خضوع ﺑمبا (الجزيرة
الخضراء) للسيادة العمانية ﻋلى يد والي زنجبار من
قبل البوسعيديين ،األمر الذى أزﻋج المزارﻋة،
ﻓسارﻋوا إلى إرسال حمالت الستردادﻫا ولكنهﻢ ﻓشلوا
ي انتصار ﻓي ﻫذا االتجاه( ،)69وﻋلى أثر
ﻓي تحﻘيق أ ّ
ذلك توﻓي ﻋبد هللا ﺑن أحمد المزروﻋي وخلفﻪ ﻋلى
ممبسة (سليمان ﺑن ﻋلي المزروﻋي) ،وكان ذلك ﻓي
أواخر ﻋام (1238ﻫـ 1823/م) (.)70
لﻘد أدرك المزارﻋة الخطر العماني الذي يحيط ﺑهﻢ من
كل جانب ،األمر الذي دﻓعهﻢ إلى البحث ﻋن قوة تؤيدﻫﻢ
( )26رودلﻒ رويتي ،سلطنة ﻋمان  ،ص 49؛
Gray, J.M., The British in Mombasa, 18241826, (Oxford, 1968), P.16.
( )66ﺑتة أوﺑاتا  :ﻫي احدى الجزر المﻘاﺑلة للساحل األﻓريﻘي
و تﻘع إلى الشمال من (ممباسﻪ) و تضﻢ ﺑعض الﻘرى التاﺑعة
لها مثل (ﻓازا) و (سيو) وﻫي اآلن تاﺑعة لجمهورية (كينيا).
Granvill, F.,: The Medival History of the
Coast of Tanganiyka, (Oxford 1962) p.244.
( )28الفارسي ،البوسعيديون  ،ص.118
( )29األمين المزروﻋي ،المخطوط ،ص.65
( )30المغيري ،جهينة األخبار  ،ص .123
( )31جيان ،وثائق تاريخية وجغراﻓية وتجارية ﻋن شيييييييرق
إﻓييريييﻘييييييية ،تييرجييميييية يييوسييييييييﻒ كييييامييييل ،د.ن ،الييﻘيييياﻫييرة،
1346ه1927/م ،ص 388؛
Coupland, R., East Africa and its Invaders,
(London, 1938), p.220.
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وتساﻋدﻫﻢ ضد العمانيين ،لذا ﻓﻘد اتجهوا للمرة الثانية
إلى البريطانيين لطلب الحماية منهﻢ ،ومع ﻫذا ﻓﻘد كرر
البريطانيون رﻓضهﻢ التدخل ﻓي النزاع الﻘائﻢ ﺑينهﻢ
وﺑين السيد سعيد مبدين نفس المبررات التي جعلتهﻢ
يمتنعون ﻋن مساﻋدتهﻢ ﻓي المرة األولى(.)71
يﻘول كوﺑالند ) " )Coplandإن ﻫذا الطلب الذى تﻘدم
ﺑﻪ حاكﻢ ممبسة لﻢ يكن ليجذب األنظار ﻓي ذلك الوقت
 ،ﻓال حكومة الهند وال الحكومة البريطانية ﻓي لندن
كانتا تﻘدران أﻫمية ممبسة ،ولﻢ يكن ﻫناك من يعرف
شيئا ً ﻋن أﻫميتها االقتصادية أو االستراتيجية ،إذ كانت
ﺑريطانيا واضعة ﻋينها صوب مناﻓذ البحر األحمر،
وكان ذلك كل ما يجذب اﻫتماماتها ﻓي ذلك الوقت،
ولذلك ﻓﻘد كتبت حكومة الهند ترد ﻋلى طلب المزارﻋة
ﺑﻘولها " :إن التناقض صريح لسياستنا أن ننفذ تلك
االقتراحات المﻘدمة منكﻢ ذلك أن االرتباطات
والمواثيق التي ارتبطنا ﺑها ﻋن إخالص مع صاحب
العظمة إمام مسﻘط تحول ﺑيننا وﺑين إجاﺑة
رغباتكﻢ"(.)72
لﻢ يدخر المزارﻋة وسعا ً ﻓي استجداء ﺑريطانيا وطلب
حمايتها لهﻢ ،وﻓى اﻋتﻘادنا ّ
أن نمو الﻘوة العمانية،
وتصميﻢ السيد سعيد ﻋلى ضﻢ ساحل شرق إﻓريﻘية
لممتلكاتﻪ أشعر المزارﻋة ﺑﻘرب نهايتهﻢ ،ولعل طلبهﻢ
الحماية من ﺑريطانيا قد جانب الصواب حيث إن
ﺑريطانيا تسعى إلى كسب سعيد إلى جانبها وإرضائﻪ،
ﻓالمتتبع لسياسة ﺑريطانيا ﻓي ﻫذه الفترة يدرك مدى
وضوح المخطط االستعماري الذى انتهجتﻪ لمصالحها
ﻓي المنطﻘة ﺑشﻘيها األسيوي واإلﻓريﻘي ،ﻓهي من جهة
تخشي استمرار ﻋمان ﻓي ﻋهد السيد سعيد ،والذى
جعل منها قوة ضارﺑة كبرى تمتلك مناطق شاسعة ﻓي
آسيا وإﻓريﻘية.
وﻓى الوقت الذى تدور ﻓيﻪ المكاتبات ﺑين المزارﻋة
والبريطانيين كانت إحدى سفن األسطول البريطاني
ﺑﻘيادة الكاﺑتن أوين ) (Owenﻓي ممبسة ﻋام
(1239ه1823/م) ،ﻓاستغل المزارﻋة تلك الفرصة،
وﻋرضوا ﻋلى أوين طلب الحماية البريطانية مبدين
( )32مبارك ﻋلي الهنائي ،العمانيون وقلعة ممبسييييية ،تحﻘيق
ﻋبد المنعﻢ ﻋامر ،سلسلة تراثنا ،العدد التاسع ،وزارة التراث
الييﻘييومييي ﺑييعييمييييان ،مسييييييييﻘييط1400 ،ه1980/م ،ص 28؛
الفارسي ،البوسعيديون  ،ص.119
(Copland, R., East Africa, P. 223. )33
( )34المغيري ،جهينة األخبار  ،ص 123؛ جمال قاسيييييييﻢ،
دولة ﺑوسعيد ،ص .198
( )35األمين المزروﻋي ،المخطوط ،ص 13؛ الهنييييائي،

استعدادﻫﻢ وضع ﺑالدﻫﻢ تحت تصرف اإلنجليز(،)73
وقد أجاب الكاﺑتن أوين طلبهﻢ ﺑعد استشارتﻪ لحكومة
الهند البريطانية التي ظلت ﻋلى موقفها الساﺑق ﺑرﻓض
الطلب ،ولكن أوين ﻋلل ﺑأنﻪ إذا لﻢ تستجب ﺑريطانيا
لطلب ممبسة ّ
ﻓإن األخيرة ستلجأ إلى ﻓرنسا ،ووقوع
ممبسة ﻓي أيدي الفرنسيين سيكون لﻪ نتائج ليست ﻓي
صالح ﺑريطانيا إطالقاً ،كما أنّﻪ قالّ " :
إن قبول ﻋرض
المزارﻋة سيساﻫﻢ إلى حد كبير ﻓي وقﻒ تجارة الرقيق
الشيطانية"( ،)74ﻋلى حد قولﻪ.
والواقع ّ
أن أوين كان مﻘتنعا ً ﺑأنﻪ ﻋلى حق ﻓيما يدﻋو
إليﻪ ،وصمﻢ ﻋلى ضرورة تنفيذ ما يجول ﺑخاطره
متحمالً مسئولية تبعات ما قد يحصل ﻓي المستﻘبل ،وﻓى
ﻋام (1240ﻫـ /ﻓبراير 1824م) ﻋﻘد الكاﺑتن أوين
اجتماﻋا ً مع شيوخ المزارﻋة تمخض ﻋنﻪ وضع
ممبسة تحت الحماية البريطانية ،والتي نصت ﺑنودﻫا
ﻋلى ما يلي:
 .1أن تعيد ﺑريطانيا إلى والي ممبسة جميع ما كان
يملكﻪ من البالد التي استولى ﻋليها السيد سعيد.
 .2أن يدير حكﻢ ممبسة زﻋيﻢ من المزراﻋة وتكون
وراثة ﻓي نسلﻪ.
 .3أن ت ُ َعيّن ﺑريطانيا وكيالً مﻘيما ً ﻓي ممبسة.
 .4أن يكون دخل الجمارك مناصفة ﺑينهما.
 .5أن يؤذن للرﻋايا البريطانيين االتجار ﻓي الممالك
الداخلية.
 .6أن تبطل تجارة الرقيق ﻓي ممبسة ﺑصورة نهائية.
ولتحﻘيق مواد ﻫذه المعاﻫدة ،ﻓﻘد أقيﻢ المالزم الثالث
لبارحة ليفي السيد جون ريتز ) (John Reitzوكيالً
لبريطانيا ﻓي ممبسة ،وﻋين جورج ﻓيلبس (George
) Phillpsقائداً للعسكر يعاونﻪ ثالثة من اإلنجليز(.)75
ويﻘول لين ( " -:)Lyneإن تدخل اإلنجليز ﻓي ممبسة
أحزن السيد سعيد الذي كان مطيعا ً لبريطانيا العظمى،
ومحبا ً للشعب اإلنجليزي ،ﻓاﻋترض لدى حكومة
ﺑمباي ﻋلى ما جرى ﻓي ممبسة( " )76مما أدى
العمانيون و قلعة ممبسية  ،ص 28؛ الفارسيي ،البوسيعيديون
 ،ص .120
( )36األمين المزروﻋي ،المخطوط ،ص 72-71؛
;Gray, J.M., The British in Mombasa, P. 38
جمال قاسﻢ ،دولة ﺑوسعيد ،ص .200
(Lyne , R., Zanzibar in Contemporary, P. )37
39.
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ﺑالحكومة البريطانية إلى إصدار أوامرﻫا للكاﺑتن أوين
ﺑاالنسحاب من ممبسة ﻋام (1242ه1826/م)  ،أي
ﺑعد سنتين من إﻋالن الحماية ﻋليها(.)77
إن ﻫذا الخالف ﺑين المزارﻋة و حكومة ﻋمان انعكس
ﺑجالء ﻋلى مستﻘبل اإلسالم والمسلمين ﻓي شرق
إﻓريﻘية ،ﻓهذا الحرص ﻓي اﻋتﻘادي من الجانبين ﻓي
محاولة كسب ودّ ﺑريطانيا ومساﻋدتها أتاح لبريطانيا
ﻓرصة التدخل ﻓي شئون المنطﻘة ،ونظراً لهذه
الظروف ،ﻓﻘد وجدت ﺑريطانيا طريق التدخل ممهداً،
ﻓالمنازﻋات التي نشبت ﺑين ﻋمان والمزارﻋة ﻓي شرق
إﻓريﻘية تمثل حلﻘة مهمة تعكس ﺑوضوح الجو الذى
يخيﻢ ﻋلى المنطﻘة ،سواء ﻓي الخليج أو ﻓي شرق
إﻓريﻘية ،ﻫذا النزاع الذى كان سمة ﺑارزة ﺑين األطراف
العرﺑية ﻫو الذى ﻋجل ﺑزوال النفوذ العرﺑي اإلسالمي
ﻓي تلك المناطق ،والتمهيد للغزو األورﺑي ﺑشﻘيﻪ
الفكري والسياسي.
ومن الجدير ﺑالذكر أن تدخل ﺑريطانيا ﻓي ممبسة أتاح
المجال للتجار اإلنجليز ﺑاالتجار ﻓي ممبسة ،والمناطق
التاﺑعة لها ،وﻓى ذلك يﻘول كوﺑالند )" (Coupland
نتج ﻋن تدخل أوين ﻓي ممبسة أن تأسست ﻋدة مراكز
تجارية تاﺑعة لشركة الهند الشرقية ﻋلى ساحل شرق
إﻓريﻘية(." )78
ﺑعد إلغاء ﺑريطانيا الحماية ﻋلى ممبسة ،وانسحاب
قواتها ﻋام (1242ه1826/م) أدرك السيد سعيد ﺑأن
الفرصة مواتية إلخضاع ممبسة ،لذا ﻓﻘد أرسل السيد
سعيد إنذاراً للمزارﻋة يأمرﻫﻢ ﻓيﻪ ﺑاإلذﻋان إلى طاﻋتﻪ،
وتسليﻢ قالع المدينة( ، )79وأحس المزارﻋة ﺑأن غزو
السيد سعيد لهﻢ يلوح ﻓي األﻓق ،ﻓأخذوا ﻓي تﻘوية وسائل
دﻓاﻋهﻢ ﻋن المدينة ،ﻋلى الرغﻢ من ّ
أن (سالﻢ ﺑن أحمد)
الوالي المزروﻋي التاسع أﺑدى استعداده لالﻋتراف
ﺑسيادة السيد سعيد ،ولكنﻪ رﻓض تسليمﻪ الﻘالع(.)80
األمر الذي دﻓع السيد سعيد إلى التصميﻢ ﻋلى غزو
المدينة وأخذﻫا ﻋنوة.
وكان انسحاب ﺑريطانيا ،و إلغاء حمايتها لﻪ تأثيره ﻓي
سير األحداث؛ حيث نبهت السيد سعيد ﺑضرورة الﻘيام
ﺑعمل شيء ما تجاه المزارﻋة ،ومنعهﻢ من االتصال
(Knaplund,P.The British Empire 1815- )38
1939, (London, 1942), p.422.
(Coupland, R., East Africa, P. 260. )39
( )40المغيري ،جهينة األخبار  ،ص.127-126
( )41الفارسي البوسعيديون  ،ص .122
(Coupland, R.The Exploitation of East )42
; Africa, 1856-1890,(London, 1939), P.6.
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ﺑالفرنسيين ،الذين قد تتاح لهﻢ الفرصة للوصول إلى
المنطﻘة ،وﺑسط نفوذﻫﻢ ﻋليها(.)81
أﺑحر السيد سعيد ﺑنفسﻪ ﻋام(1243ﻫـ1827/م) إلى
شرق إﻓريﻘية ﻓي أسطول ضخﻢ يتكون من تسع سفن،
ومع ذلك ﻓﻘد رﻓضت ممبسة التسليﻢ  ،ولكن السيد سعيد
قام ﺑمحاصرتها ورميها ﺑمداﻓعﻪ حتى أواخر ﻋام
(1243ه/يناير 1828م) مما اضطر المزارﻋة
لإلذﻋان ،وﻋﻘد معاﻫدة مع السيد سعيد ،تتضمن
اﻋتراﻓهﻢ ﺑسيادتﻪ مع دﻓع نصﻒ دخل جمرك ممبسة لﻪ
سنويا ً ﻋلى أن يستمر سالﻢ ﺑن أحمد واليا ً ﻋلى ممبسة،
ويكون الحكﻢ من ﺑعده لورثتﻪ  ،وأن ينزل السيد سعيد
خمسين رجالً من أنصاره الذين ﻫﻢ ﻋلى ﻋالقة حسنة
مع المزارﻋة ﻓي حصن ممبسة ،وتعاﻫد الجانبان ﻋلى
االلتزام ﺑما جاء ﻓي ﻫذه االتفاقية ،ورﻓع ﻋلﻢ السيد سعيد
ﻓوق الﻘلعة( .)82وﻓى اﻋتﻘادنا ّ
أن المعاﻫدة ﻫذه كانت
خدﻋة من قبل السيد سعيد للمزارﻋة استهدﻓت من
ورائها إنزال أكبر ﻋدد من رجالﻪ ،ليتمكن من اختراق
تحصينات المزارﻋة.
ويتضح ذلك ﻓي ﻋدم التزام السيد سعيد ﺑبنود المعاﻫدة،
حيث قام ﺑإنزال ثالثمئة وخمسين جنديا ً من أتباﻋﻪ ﻓي
الﻘلعة ،وطرد الوالي المزروﻋي سالﻢ ﺑن أحمد ،وأتباﻋﻪ
 ،وتولية (ناصر ﺑن سليمان اإلسماﻋيلي) والي ﺑمبا
ليتولى قيادة الحامية العمانية ،ﺑاإلضاﻓة إلى قسوة ناصر
ﺑن سليمان وإﻫانتﻪ لألﻫالي ومطالبتﻪ لهﻢ ﺑتسليﻢ البلد،
ولكن المزارﻋة تنبهوا إلى خدﻋة السيد سعيد ،ﻓﻘاموا
ﺑمحاصرة الﻘلعة حيث اضطرت الحامية العمانية إلى
التسليﻢ ،و ألﻘي سالﻢ ﺑن أحمد الﻘبض ﻋلى ناصر ﺑن
سليمان معلنا ً ﻋودة ممبسة مستﻘلة كما كانت(.)83
لﻘد تعرضت أسرة المزارﻋة ﻓي ممبسة ﺑعد وﻓاة سالﻢ
ﺑن أحمد ﻋام (1251ه1835/م) إلى منازﻋات حول
حتى
ﺑينهﻢ
النزاع
واستمر
السلطة،
ﻋام(1252ه1836/م) ﻋندما تمكن راشد ﺑن سالﻢ
المزروﻋي من الظفر ﺑحكﻢ المدينة( .)84وﻓى خضﻢ
ﻫذه المنازﻋات ﺑين أسرة المزارﻋة ،أرسل أﻫل ممبسة
من غير المزراﻋة للسيد سعيد يطلبون منﻪ وضع حد
لتلك المنازﻋات ،وﺑذلك اتيحت للسيد سعيد الفرصة كي
جمال قاسﻢ ،دولة ﺑوسعيد ،ص .201
( )43األمين المزروﻋي ،المخطوط ،ص 81-80؛ جيييان،
وثائق تاريخية  ،ص .378
( )44األمييييين الييمييزروﻋييي ،الييمييخييطييوط ،ص 82-81؛
المغيري ،جهينة األخبار  ،ص.142
( )45الهنائي ،العمانيون و قلعة ممبسة  ،ص 32؛ الفارسي،
البوسعيديون  ،ص.126
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يعيد المحاولة للسيطرة ﻋلى ممبسة ،ﻓﻘاد ﺑنفسﻪ ﻋام
(1253ه/ﻓبراير 1837م) أسطوالً تَم َّكن ﺑﻪ من إنزال
قواتﻪ ﺑها ،واالستيالء ﻋلى الﻘلعة( ،)85وقد ألﻘى رجال
السيد سعيد الﻘبض ﻋلى راشد ﺑن سالﻢ المزروﻋي
وخمسة وﻋشرين من شيوخ المزارﻋة ،وتﻢ نفيهﻢ إلى
ميناء ﺑندر ﻋباس ﻓي إيران( ،)86وﺑذلك خضعت ممبسة
للحكﻢ العماني ،األمر الذى أدى إلى انتشار النفوذ
العماني ﻋلى ساحل شرق إﻓريﻘية من رأس
غورودﻓوي ) (Gourdafuiﻋلى خ ّ
ط ﻋرض
( )11.50شماالً حتى رأس دلجارو )(Delgaro
ﻋلى خ ّ
ط ﻋرض  10جنوﺑا ً ﺑاإلضاﻓة إلى جميع الجزر
المجاورة للساحل.

المبحث الثالث :استقرار السيد سعيد في زنجبار
واتخاذها عاصمة له (1248هـ 1832 /م):
لﻘد جاء سﻘوط ممبسة والﻘضاء ﻋلى قوة المزارﻋة ﻋام
(1253ه1837/م) ﺑداية ﻓعلية لتوطيد نفوذ السيد سعيد
ﻓي ساحل شرق إﻓريﻘية ،وإﻋطائﻪ المركز الذى يسعى
إليﻪ منذ أمد ﺑعيد ،وكان السيد سعيد الذى يعتبر مؤسس
سلطنة زنجبار ﻓي العصر الحديث وأحد الشخصيات
الجديرة ﺑالتﻘدير واإلﻋجاب ﻓي تاريخ غرب آسيا ،قد
نﻘل ﻋاصمتﻪ من مسﻘط إلى زنجبار منذ ﻋام
(1248ه1832/م) ،وذلك ﺑعد االنتهاء من تشييد
قصره المعروف (ﺑبيت المتوني) ﻓي إحدى قرى
الصيد الصغيرة ﻓي الجزيرة( ،)87ونظراً النشغال
السيد سعيد ﺑمحارﺑة المزارﻋة واضطراره العودة إلى
ﻋمان لمداﻓعة األخطار الخارجية ﻋنها ،وإخماد الﻘالقل
و االضطراﺑات الداخلية ﻓيها ،ﻓإنﻪ لﻢ يستﻘر نهائيا ً ﻓي
زنجبار إال ﻓي ﻋام (1256ه1840/م) (.)88
ونستطيع الﻘول ّ
إن نجاح السيد سعيد ﻓي السيطرة ﻋلى
ممبسة أدى إلى تدﻋيﻢ سيطرتﻪ ﻋلى ﺑﻘية ساحل
إﻓريﻘية ،وأدى نﻘل ﻋاصمتﻪ إلى زنجبار واستﻘراره
ﻓيها إلى ضمان تلك السيطرة واستمرارﻫا.

(46) Pearce, F.B., Zanzibar: The Island
)Metropolis of Eastern Africe,(London,1920
P. 119.
( )47المغيري  ،جهي نة األخ بار  ،ص 144؛ ال فارسيييييييي،
البوسعيديون  ،ص .127
( )48اﺑن رزيق ،الفتح المبين ،ص 58-38؛ المغيري،
جهينة األخبار ،ص.73
( )49رودلﻒ رويتي ،سيييييييلطنيية ﻋمييان  ،ص 118؛ جمييال
زكريا قاسﻢ ،ﻋمان ﻓي شرق إﻓريﻘية ،حصاد ندوة الدراسات

لﻘد كانت ﻫناك أسباب سياسية واقتصادية مهمة
اضطرت السيد سعيد إلى نﻘل ﻋاصمتﻪ ،واختيار
زنجبار مكانا ً لعاصمتﻪ الجديدة دون سائر المدن
والجزر األخرى ،وتأتي أﻫميتها االستراتيجية لكونها
الجزيرة الثانية من ناحية المساحة ﺑعد مدغشﻘر حيث
تبلغ مساحتها ( 645ميالً مرﺑعاً)  ،ﺑاإلضاﻓة إلى أ ّنها
ال تبعد ﻋن الساحل ﺑأكثر من خمسة وﻋشرين ميالً ،و
تﻘع ﻋلى ﺑعد مئة ميل إلى الجنوب من ممبسة(.)89
وﻫناك ثمة دواﻓع سياسية دﻓعت السيد سعيد إلى اتخاذ
ﻫذه الخطوة وﻓى ذلك يﻘول ﺑيرس ) " :(Pearceإن
السيد سعيد لجأ إلى تلك الجزيرة الواقعة ﻓي المحيط
الهندي ﻋلى ﺑعد كبير من ممتلكاتﻪ ﻓي آسيا لكي يبتعد
ﻋن ﻋناء الثورات والمؤامرات ﻓي ﻋمان"( .)90ﻋلى
ّ
أن ﺑعض المؤرخين يركز ﻋلى الهدف االقتصادي
ويؤكد أنّﻪ أقوى من تلك المتاﻋب التي تعرض لها السيد
سعيد ﻓي ممتلكاتﻪ ﻓي الجزيرة العرﺑية ،وﻓى ذلك يﻘول
كوﺑالند " :لما كانت التجارة ﻫي الشغل الشاغل للسيد
سعيد ﺑن سلطان لﻢ يكن ﻫناك مكان آخر ﻓي ممتلكاتﻪ
أكثر ُمالءمة لتنفيذ سياستﻪ االقتصادية من
زنجبار"( .)91وﻓى اﻋتﻘادنا أنّﻪ مهما كانت الدواﻓع
السياسية خلﻒ نﻘل العاصمة إلى زنجبار ّإال ّ
أن الداﻓع
االقتصادي يظل أقوى الدواﻓع التي أدت إلى ﻫذا
التحول ،ونلمس ذلك من حرص السيد سعيد ﻓي ﺑسط
نفوذه ﻋلى ساحل شرق إﻓريﻘية ﻓي وقت مبكر من توليﻪ
الحكﻢ ،كما ّ
أن مشروﻋاتﻪ االقتصادية التي أﻋﻘبت نﻘل
ﻋاصمتﻪ إلى زنجبار ﺑرﻫان ﻋلى أﻫمية الداﻓع
االقتصادي الذي أدى إلى تنفيذ تلك الخطوة.
ونالحظ األﻫمية االقتصادية لجزيرة زنجبار ﻓي
موانئها الطبيعية العميﻘة الصالحة لرسو السفن
الضخمة ،كما تمتاز ﺑخصوﺑة أراضيها الصالحة
للزراﻋة ،وتوﻓر المياه الصالحة للشرب ﻓيها ،كما ّ
أن
نمو العديد من المحاصيل الزراﻋية
مناخها يساﻋد ﻋلى ّ
التي يمكن استثمارﻫا تجارياً ،ولعل موقعها الفريد
ﺑمواجهتها للساحل جعلها المنفذ الطبيعي لحاصالت
المنطﻘة الداخلية المواجهة للﻘارة( )92و كان للوجود
العمانية المجلد الثالث ،وزارة التراث الﻘومي ﺑعمان ،مسﻘط،
(1400ه1980/م) ،ص .105
( )50جمال قاسييﻢ ،دولة ﺑوسييعيد ،ص 208؛ سييميرة محمود
حسن ،سلطنة ﺑوسعيد وأرض الزنج ﻓي شرق إﻓريﻘية ،مجلة
نهضييييييييية إﻓريﻘيييية ،العيييدد السيييييييييادس ،الﻘييياﻫرة1378( ،ه/
1958م) ،ص .24
(51) Pearce,F.B., Zanzibar, P. 18
(52) Coupland, R., East Africa, P. 297.
;(53) Gray, J. M., , The British,P.12.
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زنجبار وساحل شرق إفريقية في عهد السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي

العماني تأثير واسع ﻓي ﻫذا المجال محاولين توظيﻒ
خبراتهﻢ الزراﻋية التي نﻘلوﻫا معهﻢ من ﻋُمان.
لﻘد أدرك السيد سعيد أن زنجبار ﺑحكﻢ موقعها سوف
تصبح مكانا ً للتجمع والتوزيع لمعظﻢ السلع التي تأتي
من الداخل إلى الساحل ،ولعل السيد سعيد ﺑذلك يريد
إقامة مراكز تجارية إلى داخل الﻘارة تبدأ من
زنجبار( .)93وﺑهذه الخطوة التي أقدم ﻋليها السيد سعيد
تبدأ المؤثرات الفعالة ﻓي تاريخ زنجبار وشرق ووسط
إﻓريﻘية.

المبحث الرابع :زنجبار سكانها ووضعها
االقتصادي في عهد السيد سعيد بن سلطان:
يشكل السكان ﻓي زنجبار خليطا ً من أجناس مختلفة
ويمثل العرب قسما ً كبيراً ومهما ً من ﻫذا الخليط ،وﻋلى
الرغﻢ من ّ
أن ﻋرب ﻋمان يشكلون الطبﻘة الحاكمة ،إال
ّ
أن ذلك لﻢ يمنع من انجذاب العرب من مناطق ﻋرﺑية
غير ﻋمان لإلقامة ﻓي زنجبار وغيرﻫا من مناطق
ساحل شرق إﻓريﻘية.
لﻘد كون الحضارم قسما ً متميزاً ومهما ً من السكان
العرب ،وﺑرزوا ﻓي األﻋمال والمهن التي ﻋملوا ﺑها،
ﻓتﻘلد ﻋدد منهﻢ مناصب رﻓيعة ،كالمناصب الﻘضائية
ﻓي زنجبار وغيرﻫا من المدن ﻓي الساحل ،كما ﻋرف
ﻋنهﻢ ﺑراﻋتهﻢ ﺑالتجارة وميولهﻢ إلى الصناﻋات
اليدوية ،كما تولى ﺑعضهﻢ أمور الجمارك وﻋملوا ﻓي
نﻘل البضائع من موانئ زنجبار ،كما أنهﻢ يتميزون
ﺑشعائرﻫﻢ الدينية التي يختلفون ﻓيها ﻋن ﻋرب ﻋمان
اإلﺑاضية ،وذلك ﺑكونهﻢ من أﻫل السنة ﻋلى مذﻫب
اإلمام الشاﻓعي ،وﻫﻢ يعيشون ﻓي أحياء خاصة ﺑهﻢ(.)94
أما ﻋرب ﻋمان ﻓمنهﻢ من وﻓد مع السيد سعيد ﻋند
انتﻘالﻪ إلى زنجبار ،ومنهﻢ من استﻘر ﻫناك منذ ﻓترات
السيد رجب حراز ،اﻓريﻘية الشرقية ،ص  ،99حمامة خلفان
غيث ،التأثيرات العمانية ﻓي زنجبار ،رسييالة ماجسييتير غير
منشورة ،جامعة الﻘاﻫرة1409( ،ه1988/م) ص .84-83
( )54المغيري ،جهينيية األخبييار ،ص .74؛ رأﻓييت غنيمي
الشيييخ ،دور ﻋمان ﻓي ﺑناء حضييارة شييرق إﻓريﻘية ،حصيياد
نيدوة اليدراسييييييييات العميانيية ،المجليد الثياليث ،وزارة التراث
الﻘومي ﺑعمان ،مسﻘط1400( ،ه1980/م) ،ص .168
( )55الفارسي ،البوسعيديون ،ص 97-96؛
Pearce, F.B., Zanzibar, p. 218.
(56) Burton, R., Zanzibar, City, Island and
Coast, Vol.1. (London, 1872), P. 313.
( )57البلوش نسبة إلى ﺑلوشستان التي تطلق ﺑمعناﻫا الواسع
ﻋلى األقليﻢ الذي ينتشر ﻓيﻪ الجنس البلوشي ﻓي جنوب شرق
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ﺑعيدة ،حيث شجع السيد سعيد التجار العرب،
وأثرياءﻫﻢ ﻋلى الهجرة إلى زنجبار ،و ﺑمبا ،وغيرﻫما
ُكونون الطبﻘة العليا،
من المدن ،وأصبحوا ﺑعد ذلك ي ّ
ولما كانوا يعتمدون ﻓي الزراﻋة ﻋلى األيدي العاملة
من الرقيق ،ﻓﻘد ازداد وﻓود األﻓارقة من الداخل ،وكما
ﻫو معروف ﻓي المجتمع اإلسالمي لﻢ يكن ﻫناك
ﻓواصل جنسية ﺑين العناصر المختلفة( ،)95وإلى جانب
ذلك ،ﻓﻘد تواﻓد ﻋلى زنجبار طوائﻒ أخرى من الفرس
والبلوش ( ،)96ﺑاإلضاﻓة إلى الهنود ﺑطوائفهﻢ وﻓئاتهﻢ
المختلفة( ،)97ونتيجة لذلك ،ازداد ﻋدد السكان ازدياداً
واضحا ً ﻓي ﻋهد السيد سعيد ﺑن سلطان ،إذ ﺑلغ تعدادﻫﻢ
ﻓي زنجبار ما يرﺑو ﻋلى مئة ألﻒ نسمة(.)98
ويضﻢ المجتمع الزنجباري ﺑاإلضاﻓة إلى ذلك خليطا ً
من معظﻢ الﻘبائل الساحلية ،والكثير من قبائل المناطق
الداخلية لشرق إﻓريﻘية ﻓي زنجبار ،وقد أشارت
المصادر لوجود قبائل مثل نيامويزي ،شاغﻪ  ،ياو ،
ديغو  ،ماكندي ،وﻫﻢ يعملون ﻓي شتى المهن والحرف
ﻓي المجتمع الزنجباري(.)99
إن ﻫذا التالحﻢ ﺑين الثﻘاﻓات العرﺑية اإلسالمية
واإلﻓريﻘية ،والنشاط االقتصادي والسياسي الذي شهدتﻪ
زنجبار ،والمدن الساحلية األخرى قد أصبح مضرﺑا ً
لألمثال ﻓهناك مثل سائر ﻓي شرق إﻓريﻘية يتردد ﻓي
جنباتها ﻓي الﻘرن الماضي ،ويعكس أﺑعاد األثر العرﺑي
اإلسالمي ﻓي تلك الجهات ،والمثل يﻘول " :ﻋندما
يعزف المزمار ﻓي زنجبار يرقص الناس ﻓي
البحيرات".
لﻘد ﻋرف ﻋن أسرة البوسعيديين أنها أسرة تجارية
شأنها ﻓي ذلك شأن ﺑﻘية األسر العرﺑية ﻓي الخليج
العرﺑي ،ولﻢ تمنع أصول ﻫذه األسرة التجارية من أن
تجمع ما ﺑين الحكﻢ والتجارة ،ويدل ﻋلى ذلك قول السيد

الهضييييييبة اإليرانية ،وأغلب سييييييكان ﺑلوشييييييتان مسييييييلمون،
ومعظمهﻢ من المهيياجرين المشيييييييتغلين ﺑييالتجييارة ،والبلوش
المسلمون من أﻫل السنة ،وﻫاجر ﺑعضهﻢ إلى شرق إﻓريﻘية
حيث اشيييييييتغلوا ﺑالتجارة والجندية ،السييييييييد حراز ،اﻓريﻘية
الشرقية  ،ص .40
( )58المغيري ،جهينة األخبار  ،ص .167
(59)Krapf,J.L., East Africa, Travels and
Missionary Labours, (London, 1860), P. 124.
(60) Harries, L. P., Islam in East Africa,
;(London, 1954), P. 26
إﺑراﻫيﻢ الزين صغيرون ،دراسة أولية لمخطوط تاريخ والية
المزارﻋة ﻓي شييييرق إﻓريﻘية ،ﻋالﻢ الكتب ،المجلد السييييادس،
العدد الثاني ،الرياض1405( ،ه1985/م) ،ص .119
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سعيد" :إنني تاجر قبل أن أكون سلطاناً"( .)100لذا ﻓﻘد
اﻫتﻢ السيد سعيد اﻫتماما ً ﺑالغا ً ﺑالزراﻋة ،وجعلها من
الموارد الهامة لخزانتﻪ ،مستغالً ﺑذلك ترﺑة جزيرتي
زنجبار وﺑمبا الخصبة ،ﻓلﻘد ذﻫب ﺑعيداً ﻓي تشجيعﻪ
لزراﻋة أشجار الﻘرنفل( ،)101ويرجع إليﻪ الفضل ﻓي
إدخال ﻫذه الشجرة ،وتشجيع زراﻋتها ﻓي زنجبار.
يﻘالّ :
إن السيد سعيد ﻓرض ﻋلى رﻋاياه العرب
والسواحلية ﻓي زنجبار زراﻋة ثالث شجيرات من
الﻘرنفل مﻘاﺑل كل شجرة من أشجار جوز الهند ،وأنﻪ
سيضطر إلى مصادرة المزارع التي ال تمتثل لهذا
الﻘرار ،وﻋند وﻓاتﻪ كان الﻘرنفل قد أصبح ثالث أﻫﻢ
سلعة تصدير ﻓي زنجبار ،ﺑينما ﻓي الوقت الحاضر ّ
ﻓإن
كال من جزيرتي زنجبار وﺑمبا تحتكران تسعين ﻓي
المئة من اإلنتاج العالمي من الﻘرنفل ،وقد امتلك السيد
سعيد نفسﻪ ما ال يﻘل ﻋن خمسين مزرﻋة من مزارع
الﻘرنفل ،واﻋتمد ﻋلى الرقيق ﻓي زراﻋتها(.)102
لﻢ تكن المنتجات الزراﻋية ﻫي المورد الوحيد لدخل
الحكومة ،ﻓﻘد حرص السيد سعيد ﻋلى تنويع مصادر
الدخل لحكومتﻪ ،األمر الذى دﻓع السيد سعيد إلى
االﻫتمام ﺑالنواحي التجارية األخرى ،والتي أصبحت
من األساسيات التي اﻋتمد ﻋليها ﻓي إثراء خزانة دولتﻪ،
ﻓﻘد أسهﻢ ﺑنفسﻪ ﻓي األﻋمال التجارية ،وكان يمتلك
أسطوالً خاصا ً ﺑﻪ لنﻘل البضائع ،وقد ﻋرف ﻫذا
األسطول ﻓي الموانئ البريطانية والفرنسية(،)103
متخذا ً من زنجبار قاﻋدة لنشاطﻪ التجاري ،حيث سك
ﺑها ﻋملة نحاسية إلى جانب العمالت األخرى المتداولة
مثل العمالت اإلسبانية والريال النمسوي
وغيرﻫا(.)104
نتيجة لتلك الجهود والتشجيع ،ﻓﻘد أصبحت زنجبار
( )61المغيري ،جهينة األخبار  ،ص .114
( )62تﻢ نﻘل ﺑذرة الﻘرنفل من جزيرة مورشيييييوس ﺑواسييييطة
(ﻋبد هللا العلي العجمي) الذي أرسيييلﻪ السييييد سيييعيد إلى ﻫناك
إلحضيييارﻫا إلى زنجبار ،وغرسيييها ﻓيها وذلك ﻋام (1243ه
1828/م) ،وﻓى رواية أخرى أن الشخص الذي أرسلﻪ السيد
سييييعيد إلحضييييار ﺑذرة الﻘرنفل ﻫو صييييالح ﺑن حريمل ،وﻓى
رواية أن تاريخ إدخال زراﻋة الﻘرنفل إلى زنجبار كان ﻋام
(1258ه 1842/م) .المغيري ،جهينيية األخبييار ،ص 143؛
الفارسيي ،البوسيعيديون ،ص  .143أحمد ﻋباس ﻋبد البديع،
إﻓريﻘية الحديثة ،مجلة الفيصييييييل ،العدد السيييييياﺑع والسييييييتون،
الرياض1402( ،ه1982 /م) ،ص .85
( )63المغيري ،جهينة األخبار  ،ص 155؛ جاد محمد طﻪ،
دور ﺑريطانيا وألمانيا ﻓي تفكيك سيييييييلطنة زنجبار ،ﺑحث ﻓي
كتاب (العالقات العرﺑية اإلﻓريﻘ ية ،دراسييييييية تاريخية لآلثار
السييييييلبية لالسييييييتعمار ،معهد البحوث والدراسييييييات العرﺑية،

المستودع الرئيسي للتجارة اإلﻓريﻘية واآلسيوية ﺑصفة
ﻋامة ،ﺑاإلضاﻓة إلى تضاﻋﻒ الدخل ﻓيها إلى ﻋشرات
األضعاف ،وقد ﻓرض السيد سعيد ضريبة موحدة ﻋلى
الجمارك مﻘدارﻫا خمسة ﻓي المئة تخص الوارد ﻓﻘط
دون الصادر ﻓي جميع أنحاء شرق إﻓريﻘية ،ولﻘد احتكر
السيد سعيد تجارة الصمغ والعاج  ،وأغلق مناﻓذﻫا ﻓي
جميع أنحاء البالد ما ﻋدا زنجبار ،وتكون خاضعة لﻪ
شخصيا ً مع ﻓرض ضريبة إضاﻓة ﻋليها( ،)105وﺑهذا
أصبحت زنجبار المورد الرئيس لتزويد العالﻢ ﺑالﻘرنفل
وملتﻘى السفن التي تحمل صادرات المنطﻘة من العاج
والرقيق والصمغ.
ونتيجة للتشجيع الدائﻢ من السيد سعيد للتجار وحمايتهﻢ
 ،ﻓﻘد نشطت حركة الﻘواﻓل وأصبحت تصل إلى ﻋمق
الﻘارة اإلﻓريﻘية ،وال شك أن العرب ﻫﻢ الرواد ﻓي
التغلغل إلى تلك المناطق ،حيث استﻘر كثير منهﻢ ﻓي
الداخل مؤسسين ﺑذلك المراكز التجارية ،والمحطات
التي يعتمدون ﻋليها ﻓي تنﻘالتهﻢ ﻓي ظروف مناخية
شاقة ﺑحثا ً ﻋن العاج والرقيق( ،)106حيث وصلوا إلى
األجزاء العليا من نهر الكنغو وأوغندا ،وتعتبر تلك
المراكز التجارية التي أسست ﻋلى طول طرق الﻘواﻓل
النواة لﻘيام مجتمعات إسالمية ﻓي الداخل( ،)107وال شك
ّ
أن تلك المحطات والمراكز التجارية أصبحت مركز
إشعاع إسالمي ،نمت وازدﻫرت مع مرور الزمن،
وانتشر اإلسالم من خاللها إلى أواسط الﻘارة.
لﻢ يﻘتصر النشاط التجاري ﻓي ساحل شرق إﻓريﻘية ﻋلى
التجارة المحلية ﺑل تعداﻫا إلى التجارة العالمية ،ﻓﻘد
حرص السيد سعيد ﻋلى خلق قنوات اتصال تجاري
ﺑين ساحل شرق إﻓريﻘية واالقتصاد العالمي ،وتمثل
ذلك ﻓي ترحيب السيد سعيد ﺑالتجار األجانب من
األمريكان واإلنجليز والفرنسيين والهنود ،وكذلك
الﻘاﻫرة1397(،ه1977/م) ،ص .98
(64)Thomas, B., Arab Rule Under The Al Bu
Said Dynasty of Oman, 1741-1937, Vol.
I,(London,1938), P. 19
السيد حراز ،اﻓريﻘية الشرقية ،ص .100
(65) Coupland , R. The Exploitation, P. 5.
( )66جاد طﻪ ،دور ﺑريطانيا ،ص 99؛
Lyne, R.N., Zanzibar, P. 4.
( )67صيييييالح العﻘاد جومال قاسيييييﻢ ،زنجبار ،ص 67؛ ﻋبد
العزيز كا مل ،وجهية اإلسيييييييالم ﻓي الﻘيارة اإلﻓريﻘيية ،مجلية
السيييييييييييييياسيييييييييية الييييدوليييييييية ،اليييعييييدد اليييثييييالييييث ،اليييكيييويييييت،
(11386ه1966/م) ،ص .102
( )68المغيري ،جهي نة األخ بار ،ص 144-143؛ ﻫولنجز
وورث ،زنجبار ،ص.9
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األلمان ،مدﻓوﻋا ً ﺑرغبتﻪ ﻓي جعل زنجبار المركز
التجاري الرئيسي ﻓي شرق إﻓريﻘية.

يشعر ﺑأﻫميتﻪ وقدرتﻪ ﻋلى الدخول ﻓي اتفاقيات كبرى
تكسبﻪ مكانة مرموقة وتكسب دولتﻪ اﻋتراﻓا ً دولياً.

ّ
إن سياسة السيد سعيد االقتصادية شكلت ﻋامل جذب
للﻘوى األجنبية كي تسعى إلى تﻘوية ﻋالقاتها معﻪ،
وكانت الواليات المتحدة األمريكية أول تلك الﻘوى التي
أﺑرمت مع السيد سعيد معاﻫدة صداقة وتجارة ﻋام
(1249ه/سبتمبر 1833م) ،وتﻢ اﻋتمادﻫا والمصادقة
ﻋليها من الكونجرس والبيت األﺑيض
ﻋام(1250ه/يونيﻪ 1834م) ( ،)108وقد جاءت ﻫذه
المعاﻫدة -من حيث كونها أول معاﻫدة تجارية يوقعها
السيد سعيد مع دولة غرﺑية-نموذجا ً سارت ﻋليها
المعاﻫدات األخرى التي ﻋﻘدﻫا السيد سعيد مع كل من
ﺑريطانيا وﻓرنسا وألمانيا ،وﻫى أيضا ً من أقدم
المعاﻫدات التي ﻋﻘدتها الواليات المتحدة األمريكية مع
دولة ﻋرﺑية(.)109

ويﻘول جيان" :لﻘد كانت ﻫذه المعاﻫدة حدثا ً ﻋلى جانب
كبير من األﻫمية ﻓي حياة السيد سعيد"(.)111

لﻘد نصت أﻫﻢ ﺑنود المعاﻫدة ﻋلى أحﻘية الواليات
المتحدة األمريكية ﻓي تعيين قناصل وممثلين تجاريين
ﻓي ممتلكات السلطان ،وأن يكون مﻘدار الضريبة التي
يدﻓعها األمريكيون ( )% 5ﻋلى الواردات ﻓﻘط مع
إﻋفائهﻢ من أية ضرائب أخرى ﻋلى الصادرات ،وأن
يكون لهﻢ الحرية التجارية ﻓي جميع ممتلكات السيد
سعيد دون التدخل من جانب الحكومة ،كما ّ
أن
لألمريكيين حق السيادة الﻘضائية التي تختص ﻓي
الفصل ﻓي المنازﻋات ﺑين الرﻋايا األمريكيين
المﻘيمين ﻓي ممتلكات السلطان ،كما نصت أنﻪ ﻓي
حالة موت أحد الرﻋايا األمريكيين ﻓي أراضي
السلطان ﻓإن تصفية تركتﻪ تكون من حق الﻘنصل
األمريكي ،كما نصت المعاﻫدة أيضا ً ﻋلى ّ
أن تعامل
السفن العمانية معاملة متميزة ﻋند دخولها الموانئ
األمريكية( ،)110لﻘد جعلت ﻫذه المعاﻫدة السيد سعيد
( )69ﻋبييد الفتيياح حسييييييين أﺑو ﻋليييﻪ ،العالقيية التجييارييية ﺑين
الواليات المتحدة األمريكية وﺑين زنجبار،1862-1833 ،
مجلة كلية العلوم االجتماﻋية ،جامعة اإلمام محمد ﺑن سييييعود
اإلسييالمية ،العدد السييادس ،الرياض1402 ،ه1982/م ،ص
.268
(Pearce, F.B. , Zanzibar, P.133; )70
ﻫرمان ﻓريدريك أيلتس ،سلطانة ﻓي نيويورك ،ترجمة محمد
أمين ﻋبد هللا ،سيييلسيييلة تراثنا ،العدد الخامس ،وزارة التراث
الﻘومي ﺑعمان ،الﻘاﻫرة1400( ،ه1980/م) ،ص .27
(71) Evans, I., The British in Tropical Africa,
An Historical out Line, (Cambridge 1929),
;P.285.
رودلﻒ رويتي ،سلطنة ﻋمان ،ص .168
( )72جيان ،وثائق تاريخية ،ص.197
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لﻘد أدت ﻫذه المعاﻫدة إلى تدﻓق البضائع األمريكية إلى
ساحل شرق إﻓريﻘية ،حيث تزايد ﻋدد السفن األمريكية
التي ترسو ﻓي زنجبار ،والتي تحمل البضائع
األمريكية مثل :الملبوسات الﻘطنية التي شاع
استعمالها ﻓي شرق إﻓريﻘية والخليج والجزيرة
العرﺑية ،إلى جانب األواني المنزلية والبنادق والبارود
والساﻋات واألحذية ،وﻓى المﻘاﺑل تحمل من زنجبار
الﻘرنفل والعاج والصمغ ولب جوز الهند وغيرﻫا من
المنتوجات اإلﻓريﻘية( ،)112وﻋن األثر التجاري الذى
نتج ﻋن ﻫذه المعاﻫدة يﻘول أﺑو ﻋليﻪّ :
"إن المعاﻫدة
المذكورة كانت قد ﻓتحت ﺑاﺑا ً واسعا ً للنشاط التجاري
األمريكي ﻓي ممتلكات السلطان األسيوية واإلﻓريﻘية،
وقد أﻓادت البالد من ﻫذه التجارة ﻓائدة كبيرة ألن
األمريكيين كانوا من أنشط التجار العاملين ﻓي التجارة
ﻓي أراض السلطان( ،")113وقامت الواليات المتحدة
األمريكية ﺑتأسيس قنصلية لها ﻓي زنجبار ﻋام
(1253ﻫـ 1837/م) ﻋين ﻋليها أحد التجار
األمريكيين ،واسمﻪ ريتشارد واترز (Richard
) Watersوكانت ﻫذه الﻘنصلية أول قنصلية أجنبية
تنشأ ﻓي زنجبار(.)114
وتجسيدا ً للعالقات الوثيﻘة التي قامت ﺑين الواليات
المتحدة األمريكية والسيد سعيد ﺑن سلطان  ،ﻓﻘد قامت
السفينة (سلطانة) إحدى قطع أسطول السيد سعيد
ﻋام
نيويورك
إلى
تجارية
ﺑبعثة
(1256ه/يناير1840م) ﺑرئاسة (أحمد ﺑن نعمان
الكعبي) ( ،)115حيث وصلت إلى ﻫناك ﻓي أﺑريل
( )73رأﻓت غنيمي الشيييخ ،صييالت ﻋمان ﺑالواليات المتحدة
األمريكية ،سييييييلسييييييلة تراثنا ،العدد التاسييييييع ،وزارة التراث
الﻘومي ﺑعمان ،الﻘاﻫرة1400( ،ه1980/م) ،ص.9
( )74أﺑو ﻋلية ،العالقات التجارية ،ص .271
( )75الفارسيييي ،البوسيييعيديون ،ص 145؛ رودلﻒ رويتي،
سلطنة ﻋمان ،ص .167
( )76ﻫو أح مد ﺑن النع مان ﺑن محسييييييين ﺑن ﻋ بد هللا الكعبي
البحراني ،ولد ﻓي البصيييييييرة ﻋام (1199ه1784/م) ،وﺑها
تلﻘى تعليمﻪ اإلسيييييييالمي ،وأﺑوه ﻋرﺑي من ﺑني كعب أما أمﻪ
ﻓكانت ﻓارسية األصل ،ونتيجة لذكائﻪ وقدرتﻪ ﻓﻘد شق طريﻘﻪ
إلى الصيييييفوف األولى ﻓي أﻋمال البحرية ،وقد سييييياﻓر ممثالً
للسيد سعيد ﺑن سلطان إلى جهات ﻋديدة مثل الصين ومصر
وأورﺑا ،وﺑعد وﻓاة السيد سعيد استعان ﺑأحمد السيد ماجد ﺑن
السييييييييييد سيييييييعيييد ،واسيييييييتمر ﻓي خييدمتييﻪ حتى وﻓيياتييﻪ ﻋييام
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1840م ،وكانت سلطانة تحمل ﻫدايا السيد سعيد إلى
الرئيس األمريكي ،ﺑاإلضاﻓة إلى ما تحملﻪ من ﺑضائع
تجارية لتباع ﻫناك( .)116والواقع أن اتصال السيد
سعيد ﺑالواليات المتحدة األمريكية وﻋﻘده معاﻫدة
صداقة وتجارة معها ،يعد مثاالً لإلصرار العرﺑي
اإلسالمي ﻋلى االضطالع ﺑالدور الفعال ﻓي العالقات
الدولية ،وتعتبر رحلة سلطانة أول اتصال ﺑحري
ﻋرﺑي ﻋماني ﺑين موانئ الواليات المتحدة األمريكية
والموانئ العمانيةّ ،
وإن نجاح سلطانة ﻓي ﻫذه الرحلة
كان من الممكن أن يؤدي إلى تشجيع التجار العرب
ﻋلى المشاركة ﻓي التجارة ﺑين البلدين واالستفادة من
المعاﻫدة المعﻘودة ﺑينها.

المذكورة.
لﻘد منحت ﻫذه المعاﻫدة المجال لبريطانيا لكي توسع
نشاطها ﻓي شرق إﻓريﻘية ،حيث تﻢ تأسيس الﻘنصلية
البريطانية ﻓي زنجبار ﻋام (1257ه1841/م) ،وتﻢ
تعيين الكاﺑتن ﻫمرتون ) (Hamirtonكأول قنصل
ووكيل لبريطانيا ﻓي زنجبار( ،)119وﺑتلك المعاﻫدة
أخذت ﺑريطانيا تشارك ﺑنشاط واﻓر ﻓي شؤون شرق
إﻓريﻘية.
لﻘد أدت تلك المعاﻫدة إلى تدﻓق الهنود ﺑأﻋداد كبيرة
إلى ساحل شرق إﻓريﻘية ﺑصفتهﻢ رﻋايا ﺑريطانيين،
ورﺑما ﻋملت ﺑريطانيا من ناحيتها ﻋلى تشجيع الهنود
إلى الهجرة إلى تلك المناطق ،حيث كونوا جالية كبيرة
لعبت دورا ً ﻓي الحياة االقتصادية ﻓي شرق إﻓريﻘية،
وﻋن ذلك يﻘول المغيريّ :
"إن الﻘبائل الهندية ﻋلى
مختلﻒ أجناسها قد امتصت دم ذلك العرﺑي ،وسلبت
منﻪ قوتﻪ المالية ،وصار ذلك العرﺑي الذي يدﻋي
السيادة والسؤدد والغنى ﻓي إﻓريﻘية الشرقية ،تحت
رحمة ذلك الهندي الذي استولى ﻋلى أﻋمال
التجارة"( .)120ومن ﻫنا يتضح حﻘيﻘة دور ﺑريطانيا
وتشجيعها لهجرة الهنود ودﻋمها لهﻢ من أجل إضعاف
العنصر العرﺑي ﻫناك ،والسيما إذا ﻋلمنا ّ
أن كثيراً من
المصادر الغرﺑية قد وصفت الهنودّ ،
ﺑأن لهﻢ تأثيرﻫﻢ
الفعال ﻓي شرق إﻓريﻘية ،وأنهﻢ يتفوقون ﻋلى العرب
ﻓي كثير من النواحي ،وﻫذا ﻓي اﻋتﻘادنا يدخل ﻓي
اإلطار الذي نهجﻪ كثير من الكتاب الغرﺑيين ،والذي
يﻘصد ﺑﻪ التﻘليل من دور العرب والمسلمين وتأثيرﻫﻢ
الحضاري ﻓي شرق إﻓريﻘية.

أما من ناحية ﺑريطانيا ،ﻓﻘد ساور البريطانيين الكثير
من الشكوك تجاه المعاﻫدة ﺑين الواليات المتحدة
األمريكية والسيد سعيد ﺑن سلطان ،ﻓاﻋتﻘد
البريطانيون ّ
أن السيد سعيد يهدف من وراء منحﻪ
لألمريكيين االمتيازات التي جاءت ﻓي المعاﻫدة
المبرمة ﺑينهما إلى ضمان الدﻋﻢ األمريكي لمركزه
ﻓي ﻋمان ذلك الدﻋﻢ الذى طالما ألح ﻋلى طلبﻪ من
ﺑريطانيا التي رﻓضت ذلك ﺑحجة ﻋدم التدخل ﻓي
شئون ﺑالده الداخلية( ،)117ولكن تلك المخاوف لدى
ﺑريطانيا قد تبددت ﺑاتفاق ﺑريطانيا والسيد سعيد ﻋلى
ﻋﻘد معاﻫدة تجارية ﺑينهما ،تﻢ التوقيع ﻋليها ﻋام
(1255ه/مايو 1839م) ،وجاءت ﺑنود ﻫذه المعاﻫدة
مشاﺑهة ﺑوجﻪ ﻋام ﺑنود المعاﻫدة ﺑين السيد سعيد
واألمريكيين ،وأﻋطت المادة الخامسة من المعاﻫدة
قنصل ﺑريطانيا الحق ﻓي الفصل ﻓي ﺑعض الﻘضايا
ﺑين رﻋايا السيد سعيد والرﻋايا البريطانيين وجاءت
المادة الخامسة ﻋشرة من المعاﻫدة المذكورة تجديداً
وتأكيداً ﻋلى ما جاء ﻓي معاﻫدة مورسبي والمبرمة
ﺑين السيد سعيد وﺑين حكومة موريشيوس البريطانية
ﻋام (1238ه1822/م) ﺑشأن تجارة الرقيق ،كما
أكدت ﻫذه المعاﻫدة أيضا ً ﻋلى الحياد العسكري ﻓي
حالة دخول أي منهما ﻓي حرب مع دولة أخرى(،)118
و ﺑهذا لﻢ تختلﻒ المعاﻫدة مع ﺑريطانيا ﻋن المعاﻫدة
مع الواليات المتحدة األمريكية إال ﻓي النﻘاط

ﻋمل الهنود ﺑالتجارة واستﻘر كثير منهﻢ ﻓي زنجبار،
ويعرف التجار الهنود ﻓي شرق إﻓريﻘية ﺑاسﻢ البانيان
) ،(Baniansوكان جهدﻫﻢ يتمثل ﻓي قيامهﻢ ﺑدور
الوسيط ﻓي العمليات التجارية ،ﺑاإلضاﻓة إلى ﻋملهﻢ
ﻓي المشروﻋات التجارية المختلفة ،إضاﻓة إلى أنهﻢ
يﻘومون ﺑأﻋمال الرﺑا ،وقد ضايﻘوا العرب كثيراً و
زاحموﻫﻢ ﻓي التجارة ،األمر الذي أدى ﺑالعرب إلى
رﻓع ﻋدة شكاوى إلى السيد سعيد الذي تجاﻫل تلك

(1286ه1869/م) .المغيري ،جهينيية األخبييار ،ص 169؛
أﺑو ﻋليﻪ ،العالقات التجارية ،ص .274
( )77المغيري ،جهينة األخبار ،ص 169؛ ﻋبد الفتاح حسن
أﺑو ﻋليﻪ ،مختارات من وثائق تاريخ ﻋمان الحديث ،قراءة
ﻓيييي وثييييائيييق األرشيييييييييييييﻒ األميييرييييكيييي ،د.ن /اليييرييييياض،
(1404ه1984/م) ،ص .8
(78)Jackson, M., European Powers and South

;East Africa, (London, 1942), P. 169.
جمال قاسﻢ ،دولة ﺑوسعيد ،ص .225
( )79رودلﻒ رويتي ،سيييييييلطنة ﻋمان ،ص 118؛ السييييييييد
حراز ،اﻓريﻘية الشرقية ،ص.107
( )80الفارسي ،البوسعيديون ،ص 45؛
Coupland, R., East Africa, P. 378.
( )81المغيري ،جهينة األخبار ،ص .166
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زنجبار وساحل شرق إفريقية في عهد السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي

الشكاوى من ﺑاب التودد لبريطانيا(.)121
لﻢ يﻘتصر السيد سعيد ﻋلى ترحيبﻪ ﺑالهنود ﻓحسب ،ﺑل
قلدﻫﻢ ﺑعض المناصب المهمة ﻓي حكومتﻪ ،وﺑخاصة
ﻓيما يتعلق ﺑتحصيل الرسوم الجمركية ،والواقع ّ
أن
المصالح البريطانية ﻓي ساحل شرق إﻓريﻘية ارتبطت
ﺑاستمرار ﻫجرة الهنود إلى ﻫناك ،وإقامتهﻢ ﻓيها إقامة
دائمة ،وﻫذا نتاج لسياسة السيد سعيد مع حكومة الهند
البريطانية ،والمتمثل ﺑحرصﻪ ﻋلى ﻓتح أﺑواب ساحل
شرق إﻓريﻘية الستﻘبال التجار الهنود ﺑصفتهﻢ من
الرﻋايا البريطانيين(.)122
ﺑعد أن ﻋﻘد السيد سعيد ﻓي ﻋام (1249ه1833/م)
معاﻫدة تجارية مع الواليات المتحدة األمريكية ،ثﻢ
ﻋﻘد معاﻫدة أخرى مع حكومة الهند البريطانية ﻓي ﻋام
(1255ه1839/م)  ،ﻫذا أﻋطاه قوة أكبر ﻓي التعامل
مع ﻓرنسا ،و ﻓي المﻘاﺑل ّ
ﻓإن ﻋﻘد ﻫاتين المعاﻫدتين
منح ﻓرنسا ﻓرصة مناسبة لتطالب السيد سعيد
ﺑامتيازات مماثلة  ،كما ﻋملت ﻓي الوقت نفسﻪ ﻋلى
تدﻋيﻢ نفوذﻫا ﻓي مناطق أخرى من شرق أﻓريﻘية ،
ويرجع تردد السيد سعيد ﻓي منح ﻓرنسا امتيازات
مماثلة لبريطانيا و الواليات المتحدة إلى ﻋدم تحمسﻪ
لتوطيد ﻋالقاتﻪ مع ﻓرنسا ﻓي وقت ضعﻒ ﻓيﻪ نفوذﻫا
ﻓي المحيط الهندي ،ومنطﻘة الشرق ﻋموماً ،إضاﻓة
إلى التوتر ﺑينها وﺑين ﺑريطانيا ﺑشأن توسعات محمد
ﻋلي ﺑاشا (حاكﻢ مصر)  ،ﺑينما يرى ﺑعض المؤرخين
أن ذلك يرجع إلى ّ
ّ
أن السيد سعيد اكتفى ﺑالمعاﻫدات
التي أﺑرمها مع المسؤولين البريطانيين و
األمريكيين )123(.إال أنﻪ من المؤكد أن أﻫﻢ أسباب
تردده يعود إلى ﻋدم معرﻓتﻪ ﺑردود ﻓعل حكومة الهند
البريطانية ﻓيما لو توثﻘت ﻋالقاتﻪ مع ﻓرنسا.
و منذ ﻋام (1256ه1840/م) اتخذت ﻓرنسا سياسة
توسعية جديدة ﻓي المحيط الهندي و سواحل شرق
إﻓريﻘية ،و كان الﻘائﻢ ﺑهذا األمر ﻫو الﻘبطان غيالن
( )Guillanقائد إحدى قطع األسطول الفرنسي ﻓي
( )82ﻫولنجز وورث ،زنجبييار ،ص 7-6؛ السييييييييييد رجييب
حراز ،اﻓريﻘية الشرقية ،ص .110
(83) colomb,R.N., Slave Catching in the
Indian Ocean,(London,1970), P. 383.
(Copland, R.,East Africa , P. 422; )123
سلطان محمد الﻘاسمي ،الوثائق العرﺑية العمانية ﻓي مراكز
األرشيﻒ الفرنسية ،د.ن1414( ،ه1993/م) ،ص150
وماﺑعدﻫا ،رودلﻒ رويتي ،سلطنة ﻋمان ،ص ،151جمال
قاسﻢ ،دولة ﺑوسعيد ،ص.220
( )124صالح العﻘاد و جمال قاسﻢ  ،زنجبار  ،ص.107
(86) Copland, R., East Africa. 439.
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المنطﻘة حيث تبنى سياسﻪ تعتمد ﻋلى االستيالء ﻋلى
ﺑعض الجزر الﻘريبة من ساحل شرق أﻓريﻘية  ،للعمل
ﻋلى ﻓتح أسواق المنطﻘة للتجارة العالمية  ،ﺑدالً من
محاولة الحصول ﻋلى تسهيالت تجارية ﻓي الشطر
األﻓريﻘي من السلطنة العمانية)124(.
ومن المؤكد ّ
أن السيد سعيد كان يبدي قلﻘﻪ من النشاط
الفرنسي ﻓي مدغشﻘر وجزيرة نوسي ﺑي (Nossie-
) peالواقعة ﺑالﻘرب من الساحل الشمالي الغرﺑي
لجزيرة مدغشﻘر ،األمر الذي قد يؤدى إلى تهديد
ممتلكاتﻪ ﻓي شرق إﻓريﻘية( .)125لذلك ﻓكر السيد سعيد
ﺑضرورة إرضاء ﻓرنسا ﺑعﻘد معاﻫدة تجارية معها،
تلك المعاﻫدة التي تﻢ التوقيع ﻋليها ﻋام (1260ﻫـ
/نوﻓمبر 1844م) ،والتي جاءت مماثلة ﻓي موادﻫا
للمعاﻫدتين الساﺑﻘتين مع الواليات المتحدة وﺑريطانيا،
وأﻋﻘب التوقيع ﻋلى المعاﻫدة تأسيس الﻘنصلية
الفرنسية ﻓي زنجبار ﻓي نفس العام الذي أﺑرمت ﻓيﻪ
المعاﻫدة( ،)126وقد أدت ﻫذه المعاﻫدة إلى انتعاش
التجارة ﺑين البلدين.
و قد أقرت ﻫذه المعاﻫدة امتيازات للفرنسيين ﻓي
مسﻘط و زنجبار معاً ،وحاول السيد سعيد أن يكون لﻪ
الحق ﻓي قبول أو رﻓض الﻘناصل الفرنسيين ،إال ّ
أن
ﻓرنسا رﻓضت ذلك ،ولهذا تﻢ تعيين ﺑروكانت
( )Broquantقنصالً لفرنسا ﻓي زنجبار ،وتﻢ رﻓع
العلﻢ الفرنسي ﻫناك)127(.
و تعد ﻫذه المعاﻫدة دليالً ﻋلى نجاح السياسة الفرنسية
ﻓي شرق أﻓريﻘية و الخليج العرﺑي؛ إذ أسهمت ﻓي
ازدﻫار العالقات ﺑين السلطنة العمانية و ﻓرنسا،
ﻓأﻋطت ﻓرنسا امتيازات تجارية مهمة ﻓي ممتلكات
السيد سعيد،كما تمكنت السفن العمانية من الوصول
إلى الموانئ الفرنسية ونﻘلت إليها البضائع وﻋادت
منها ﺑأرﺑاح مناسبة ،ثﻢ تأسست الكثير من البيوتات
التجارية الفرنسية ﻓي الشطر األﻓريﻘي من السلطنة
العمانية)128(.وﺑهذه المعاﻫدة حﻘق السيد سعيد توازنا ً
( )87الفارسيييي ،البوسيييعيديون ،ص 145؛ ردولﻒ رويتي،
سيييلطنة ﻋمان ،ص 147؛ جمال قاسيييﻢ ،دولة ﺑوسيييعيد  ،ص
.231-230
)127(Nicholls,C.S,(1798-1856) The Swahili
Const :Polities and Diplomacyand Trade on
the East Africa Littoral, London , 1971, p.185.
;)128(Copland , R., East Africa , p.423
ﻋبد هللا إﺑراﻫيﻢ التركي ،العالقات العمانية الفرنسية ﻓي ﻋهد
السلطان سعيد ﺑن سلطان (1856-1806م) ،مجلة جامعة
الملك ﻋبد العزيز لآلداب والعلوم اإلنسانية ،م ،14
(1427ﻫـ2006/م) ،ص.260.
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مناسبا ً مع النفوذ البريطاني ﻓي ﺑالده ،مما جعل
الحكومة البريطانية تحسن ﻋالقتها معﻪ خشية من
ﻫيمنة النفوذ الفرنسي ﻋلى المنطﻘة.
و قد استغلت ﻓرنسا المعاﻫدة التي أﺑرمتها مع السيد
سعيد أسوأ استغالل ﻓي نشر النصرانية ﻓي شرق
أﻓريﻘية ﻋن طريق دﻋﻢ البعثات الكاثوليكية من خالل
إنشاء المدارس و المستشفيات لخدمة النصارى و
المنصرين ،و تبين ّ
أن ﻫذه الجهود لﻢ تجد معارضة
)
129
من السلطان العماني(.
ّ
إن ﻋالقات السيد سعيد مع
ﻓرنسا كانت تﻘوم ﻋلى أساس التبادل التجاري ﺑين
الجانبين ،لكنها أخذت طاﺑعا ً سياسيا طويل األمد،
ﻓعملت ﻓرنسا ﻋلى مناﻓسة ﺑريطانيا حول ﻋمان.
ولﻢ تﻘتصر المعاﻫدات التجارية ﻋلى الواليات المتحدة
األمريكية وﺑريطانيا وﻓرنسا ﻓﻘط ﺑل كان لأللمان
أيضا ً نصيبهﻢ من تجارة ساحل شرق إﻓريﻘية حيث
كانت العالقة ﺑين الواليات األلمانية و شرق أﻓريﻘيا
حديثة العهد ،وتمكن ﺑعض الرﻋايا األلمان من
مﻘاطعة (الهنسا) المشاركة ﻓي النشاط التجاري و
تأسيس وكاالت تجارية لهﻢ ﻓي زنجبار ،ووصلت
أول ﺑاخرة ألمانية إلى زنجبار ﻋام
(1259ه1844/م) من شركة ﻫيرتز( )Hertzو
ﻓتحت ﻓروﻋا ً تجارية لها ﻓي زنجبار ،ثﻢ تأسست
الﻘنصلية األلمانية ﻓي زنجبار من قبل اتحاد واليات
الهنسا طبﻘا ً للمعاﻫدة التي أﺑرمت ﻋام(1272ه/يونيو
1855م) ( ،)130وقد جاءت مواد ﻫذه المعاﻫدة مطاﺑﻘة
للمعاﻫدات الساﺑﻘة ﺑين السيد سعيد وكل من الواليات
المتحدة األمريكية وﺑريطانيا وﻓرنسا ،و أصبحت
الواليات األلمانية تحتل المرتبة الراﺑعة ﻓي التجارة
الخارجية مع زنجبار ،وقد تﻢ تجديد تلك المعاﻫدة ﺑعد
وﻓاة السيد سعيد ﻋام (1273ه1856/م) مع االتحاد
األلماني الشمالي ﻋام (1286ه1869/م) ،ثﻢ مع
اإلمبراطورية األلمانية ﺑعد تأسيسها ،وﻓى ﻋام
(1287ﻫـ1870/م) سيطرت شركة أوزوالد
الهمبورجية ﻋلى معظﻢ تجارة زنجبار الخارجية ،ولﻢ
يناﻓسها ﻓي ذلك إال الهنود المدﻋومون من
( )129محمد المعمري  ،ﻋمان وشرق أﻓريﻘيا  ،ترجمة محمد
أمين ﻋبدهللا  ،وزارة التراث الﻘومي و الثﻘاﻓة  ،مسﻘط  ،د.ن
 ،ص .98
)91(Townsend, M. E., The Rise and Fall of
Germay's Colonial Empire, ;(New York,
;1930), PP 56-75
ناجية محمد الخريجي ،التاريخ االقتصيييييييادي واالجتماﻋي
والثﻘاﻓي لسييلطنة ﻋمان ،زنجبار اإلسييالمية ﻓي شييرق أﻓريﻘيا
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ﺑريطانيا.

ويجدر ﺑنا الﻘول ّ
ﺑأن تلك المعاﻫدات التي ﻋﻘدﻫا السيد
سعيد مع الدول الغرﺑية الكبرى قد جعلت من زنجبار
ﻓي ﻋهده مركز التجارة الرئيسي ﻓي شرق أﻓريﻘيا،
كما منحت الدول ﻓرصة التمتع ﺑالحرية التجارية ﻓي
ساحل شرق إﻓريﻘية ،وكعادة تلك الدول االستعمارية
ﻓإنها قامت ﺑاستغالل تلك الحرية لصالحها قناﻋا ً تخفي
وراءه األﻫداف الحﻘيﻘية ألطماﻋها السياسية ،حيث ّ
إن
تلك المعاﻫدات مهدت السبيل لبعض تلك الدول
الستعمار تلك البالد والسيطرة ﻋليها .وﻓتحت الباب
أمام الﻘوى االستعمارية لنهب خيرات ﻫذه البالد،
واستعباد شعوﺑها.

الخاتمة:
ﺑوالية سعيد ﺑن سلطان ،دخلت ﻋمان مرحلة تاريخية
جديدة ،حيث استمر حكمﻪ ما يزيد ﻋن خمسين ﻋاماً،
وﻓتحت ﻋمان ﻓي ﻋهده أﺑواﺑها للحضارة األورﺑية ،كما
أنﻪ ﺑواليتﻪ شهد المحيط الهندي مولد دولة ﻋرﺑية
إﻓريﻘية كبرى امتدت من ﻋمان إلى ساحل شرق
إﻓريﻘية.
انعكس الخالف ﺑين المزارﻋة وﻋمان ﺑجالء ﻋلى
مستﻘبل اإلسالم والمسلمين ﻓي شرق إﻓريﻘية ،ﻓهذا
الحرص ﻓي اﻋتﻘادي من الجانبين ﻓي محاولة كسب ود
ومساﻋدة ﺑريطانيا قد أتاح لبريطانيا ﻓرصة التدخل ﻓي
شؤون المنطﻘة ،ﻓالمنازﻋات التي نشبت ﺑين ﻋمان
والمزارﻋة ﻓي شرق إﻓريﻘية تمثل حلﻘة مهمة تعكس
ﺑوضوح الجو الذى يخيﻢ ﻋلى المنطﻘة ،سواء ﻓي
الخليج أم ﻓي شرق إﻓريﻘية .ﻫذا النزاع الذى كان سمة
ﺑارزة ﺑين األطراف العرﺑية ﻫو الذى ﻋجل ﺑزوال
النفوذ العرﺑي اإلسالمي ﻓي تلك المناطق ،ومهد للغزو
األورﺑي ﺑشﻘيﻪ الفكري والسياسي.
نجاح السيد سعيد ﻓي السيطرة ﻋلى ممبسة أدى إلى
تدﻋيﻢ سيطرتﻪ ﻋلى ﺑﻘية ساحل إﻓريﻘية ،وكان لنﻘل
ﻋاصمتﻪ إلى زنجبار واستﻘراره ﻓيها ضمان لتلك
(1367-1321ه1947-1706 /م) ،رسيييييييالة دكتوراه غير
منشيييورة ،كلية الشيييريعة والدراسيييات اإلسيييالمية ،جامعة أم
الﻘرى ،مكة1414( ،ﻫـ1993/م) ،ص.147
; (92)Copland, R., "East Africa, pp. 385-386
مصييلح محمد ﻋبد العيسيياوي ،تطور النشيياط االقتصييادي ﻓي
زنجبار ﻓي ﻋهد السيييد سييعيد ﺑن سييلطان (1856-1832م)،
مج لة األسييييييي تاذ ،جام عة األن بار كل ية الترﺑ ية ،ال عدد ،223
المجلد الثاني1439( ،ه2017/م) ،ص.62
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السيطرة واستمرارﻫا.
وﻓي اﻋتﻘادنا أنﻪ مهما كانت الدواﻓع السياسية خلﻒ نﻘل
العاصمة إلى زنجبار أال ّ
أن الداﻓع االقتصادي يظل
أقوى الدواﻓع التي أدت إلى ﻫذا التحول ،كما ّ
أن
مشروﻋاتﻪ االقتصادية التي أﻋﻘبت نﻘل ﻋاصمتﻪ إلى
زنجبار ﺑرﻫان ﻋلى أﻫمية الداﻓع االقتصادي الذي أدى
إلى تنفيذ تلك الخطوة.
أصبحت زنجبار ﻓي ﻋهد السلطان سعيد المورد
الرئيسي لتزويد العالﻢ ﺑالﻘرنفل وملتﻘى السفن التي
تحمل صادرات المنطﻘة من العاج والرقيق والصمغ.
ونتيجة للتشجيع الدائﻢ من السيد سعيد للتجار وحمايتهﻢ،
ﻓﻘد نشطت حركة الﻘواﻓل وأصبحت تصل إلى ﻋمق
الﻘارة اإلﻓريﻘية ،وال شك ّ
أن تلك المحطات والمراكز
التجارية أصبحت مركز إشعاع إسالمي ،نمت
وازدﻫرت مع مرور الزمن وانتشر اإلسالم من خاللها
إلى أواسط الﻘارة.
لﻢ يﻘتصر النشاط التجاري ﻓي ساحل شرق إﻓريﻘية ﻋلى
التجارة المحلية ﺑل تعداﻫا إلى التجارة العالمية ،ﻓﻘد
حرص السيد سعيد ﻋلى خلق قنوات اتصال تجاري
ﺑين ساحل شرق إﻓريﻘية واالقتصاد العالمي ،وتمثل
ذلك ﻓي ترحيب السيد سعيد ﺑالتجار األجانب من
األمريكان واإلنجليز والفرنسيين والهنود ،وكذلك
األلمان ووقع معهﻢ معاﻫدات صداقة وتجارة ،مدﻓوﻋا ً
ﺑرغبتﻪ ﻓي جعل زنجبار المركز التجاري الرئيسي ﻓي
شرق إﻓريﻘية.
ّ
إن سياسة السيد سعيد االقتصادية شكلت ﻋامل جذب
للﻘوى األجنبية كي تسعى إلى تﻘوية ﻋالقاتها معﻪ،
وكانت الواليات المتحدة األمريكية أول تلك الﻘوى التي
أﺑرمت مع السيد سعيد معاﻫدة صداقة وتجارة ﻋام
1249ه (سبتمبر 1833م) ،وقد جاءت ﻫذه المعاﻫدة
من حيث كونها أول معاﻫدة تجارية يوقعها السيد سعيد
مع دولة غرﺑية؛ نموذجا ً سارت ﻋليها المعاﻫدات
األخرى التي ﻋﻘدﻫا السيد سعيد مع كل من ﺑريطانيا
وﻓرنسا وألمانيا ،وﻫي أيضا ً من أقدم المعاﻫدات التي
ﻋﻘدتها الواليات المتحدة األمريكية مع دولة ﻋرﺑية.
ويجدر الﻘول ّ
ﺑأن تلك المعاﻫدات التي ﻋﻘدﻫا السيد
سعيد مع الدول الغرﺑية الكبرى ،قد منحت الدول
ﻓرصة التمتع ﺑالحرية التجارية ﻓي ساحل شرق
إﻓريﻘية ،وكعادة تلك الدول االستعمارية ﻓإنها قامت
ﺑاستغالل تلك الحرية لصالحها وجعلتها قناﻋا ً تخفي
وراءه األﻫداف الحﻘيﻘية ألطماﻋها السياسية ،حيث ّ
إن
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تلك المعاﻫدات مهدت السبيل لبعض تلك الدول
الستعمار تلك البالد والسيطرة ﻋليها .وﻓتحت الباب
أمام الﻘوى االستعمارية لنهب خيرات ﻫذه البالد،
واستعباد شعوﺑها.

قائمة المصادر والمراجع
أوالً :الوثائق المنشورة

-

محمد،
ﺑن
سلطان
الﻘاسمي،
(1414ه1993/م) ،الوثائق العرﺑية العمانية
ﻓي مراكز األرشيﻒ الفرنسية ،د.ن.
مسيو جيان1346( ،ه1927/م) ،وثائق
تاريخية وجغراﻓية وتجارية ﻋن شرق
إﻓريﻘية ،ترجمة يوسﻒ كامل ،الﻘاﻫرة.

ثانيا ً:المصادر المخطوطة والمطبوعة

-

اﺑن ﺑشر ،ﻋثمان ﺑن ﻋبد هللا،
(1412ه1391/م) ،ﻋنوان المجد ﻓي تاريخ
نجد ،تحﻘيق ﻋبد الرحمن آل الشيخ ،جـ،2
الرياض.
اﺑن قيصر ،ﻋبد هللا ﺑن خلفان،
(1397ﻫـ1977/م) ،سيرة اإلمام ناصر ﺑن
مرشد ،تحﻘيق ﻋبد المجيد حسيب الﻘيسي،
وزارة التراث والثﻘاﻓة ﺑعمان ،مسﻘط.
سعيد،
ﺑن
سرحان
األزكوري،
(1400ه1980/م) ،تاريخ ﻋمان المﻘتبس من
كتاب كشﻒ الغمة الجامع ألخبار األمة،
تحﻘيق ﻋبد المجيد حسب الﻘيسي ،وزارة
التراث الﻘومي ﺑعمان ،مسﻘط.
اﺑن رزيق ،حميد ﺑن محمد اﺑن رزيق،
(1398ﻫـ1978/م) ،الشعاع الشائع ﺑاللمعان
ﻓي ذكر أئمة ﻋمان ،تحﻘيق ﻋبد المنعﻢ ﻋامر،
وزارة التراث والثﻘاﻓة ﺑعمان ،مسﻘط.
(1397ه1977 /م) ،الفتح المبين ﻓي سيرة
السادة البورسعيدين ،تحﻘيق ﻋبد المنعﻢ ﻋامر،
ومحمد مرسي ،جـ ،1وزارة التراث الﻘومي
ﺑعمان.

-

رودلﻒ ،سعيد رويتي1403( ،ه1983/م)،
سلطنة ﻋمان خالل حكﻢ السيد سعيد ﺑن سلطان
(1856-1791م) ،ترجمة ﻋبد المجيد حسيب
الﻘيسي ،مركز دراسات الخليج والجزيرة
العرﺑية ،البصرة.

-

-

-

مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانية ،المجلد السادس  ،العدد األول ،شوال  1440هـ يونيو 2019م

-

-

-

-

السالمي ،نور الدين ﻋبد هللا ﺑن حميد،
(1392ه1972/م) ،تحفة األﻋيان ﺑسيرة أﻫل
ﻋمان ،جـ ،2الﻘاﻫرة.
صالح،
ﺑن
هللا
ﻋبد
الفارسي،
(1402ه1982/م) ،البوسعيديون حكام
زنجبار ،ترجمة محمد أمين ﻋبد هللا ،سلسلة
تراثنا ،العدد الثالث ،وزارة التراث الﻘومي
ﺑعمان ،مسﻘط.
المزروﻋي ،األمين ﺑن ﻋلي مخطوط( ،تاريخ
والية المزارﻋة ﻓي إﻓريﻘية الشرقية) ،نسخة
مصورة ﻓي قسﻢ التصوير العلمي والميكروﻓلﻢ
ﺑالمكتبة المركزية جامعة أم الﻘرى ﺑمكة
المكرمة رقﻢ ( )2904مأخوذة من األصل
الموجود لدى ورثة السيد ﻋلي جعفر الوﻫط
السﻘاف ﺑمكة المكرمة.
المغيري ،سعيد ﺑن ﻋلي جهينة،
(1399ه1979/م) ،األخبار ﻓي تاريخ زنجبار،
تحﻘيق ﻋبد المنعﻢ ﻋامر ،وزارة التراث الﻘومي
ﺑعمان ،الﻘاﻫرة.
الهنائي ،مبارك ﻋلي1400( ،ه1980/م)،
العمانيون وقلعة ممبسة ،تحﻘيق ﻋبد المنعﻢ
ﻋامر ،سلسلة تراثنا ،العدد التاسع ،وزارة
التراث الﻘومي ﺑعمان ،مسﻘط.

ثالثا ً:المراجع العربية والمعربة
 قاسﻢ ،جمال زكريا1388( ،ه1968/م) ،دولةﺑوسعيد ﻓي ﻋمان وشرق إﻓريﻘية -1741
 ،1861الﻘاﻫرة.
 الشيخ ،رأﻓت غنيمي1400( ،ه1980/م)،صالت ﻋمان ﺑالواليات المتحدة األمريكية،
سلسلة تراثنا ،العدد التاسع ،وزارة التراث
الﻘومي ﺑعمان ،الﻘاﻫرة.
 حراز ،السيد رجب1388( ،ه1968/م)،إﻓريﻘية الشرقية واالستعمار األورﺑي،
الﻘاﻫرة.
جمال
قاسﻢ،
،
صالح
 العﻘاد،(1379ه1959/م) ،زنجبار ،الﻘاﻫرة.
 أﺑو ﻋليﻪ ،ﻋبد الفتاح1404( ،ه1984/م)،مختارات من وثائق تاريخ ﻋمان الحديث،
قراءة ﻓي وثائق األرشيﻒ األمريكي،
الرياض.
 درويش ،مديحة أحمد1402( ،ه1982/م)،سلطنة ﻋمان ﻓي الﻘرنين الثامن ﻋشر والتاسع

-

-

ﻋشر ،جدة ،تاريخ الدولة السعودية حتى الرﺑع
األول من الﻘرن العشرين ،جدة،
(1405ه1985/م).
ﻫرمان ﻓريدريك أيلتس ،سلطانة ﻓي
نيويورك ،ترجمة محمد أمين ﻋبد هللا ،سلسلة
تراثنا ،العدد الخامس ،وزارة التراث الﻘومي
ﺑعمان ،الﻘاﻫرة1400( ،ه1980/م).
ل.و .ﻫولنجز وورث ،زنجبار -1890
 ،1913ترجمة حسن حبشي ،الﻘاﻫرة،
(1388ه1968/م).

رابعا :األبحاث

-

-

-

-

-

إﺑراﻫيﻢ الزين صغيرون ،دراسة أولية
لمخطوط تاريخ والية المزارﻋة ﻓي شرق
إﻓريﻘية ،ﻋالﻢ الكتب ،المجلد السادس ،العدد
الثاني ،الرياض1405( ،ﻫـ1985/م).
أحمد ﻋباس ﻋبد البديع ،إﻓريﻘية الحديثة ،مجلة
الفيصل ،العدد الساﺑع والستون ،الرياض،
(1402ه1982/م).
جاد محمد طﻪ ،دور ﺑريطانيا وألمانيا ﻓي
تفكيك سلطنة زنجبار ،ﺑحث ﻓي كتاب
(العالقات العرﺑية اإلﻓريﻘية ،دراسة تاريخية
لآلثار السلبية لالستعمار ،معهد البحوث
الﻘاﻫرة،
العرﺑية،
والدراسات
(1397ه1977/م).
قاسﻢ جمال زكريا ،ﻋمان ﻓي شرق إﻓريﻘية،
حصاد ندوة الدراسات العمانية المجلد الثالث،
وزارة التراث الﻘومي ﺑعمان ،مسﻘط،
(1400ه1980/م).
الشيخ رأﻓت غنيمي ،دور ﻋمان ﻓي ﺑناء
حضارة شرق إﻓريﻘية ،حصاد ندوة الدراسات
العمانية ،المجلد الثالث ،وزارة التراث الﻘومي
ﺑعمان ،مسﻘط1400( ،ه1980/م).
سميرة محمود حسن ،سلطنة ﺑوسعيد وأرض
الزنج ﻓي شرق إﻓريﻘية ،مجلة نهضة إﻓريﻘية،
العدد السادس ،الﻘاﻫرة1377( ،ه1958/م).
ﻋبد العزيز كامل ،وجهة اإلسالم ﻓي الﻘارة
اإلﻓريﻘية ،مجلة السياسة الدولية ،العدد الثالث،
الكويت1386( ،ه1966/م).
أﺑو ﻋليﻪ ﻋبد الفتاح حسن ،العالقة التجارية
ﺑين الواليات المتحدة األمريكية وﺑين زنجبار
 ،1862-1833مجلة كلية العلوم
االجتماﻋية ،جامعة اإلمام محمد ﺑن سعود
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،الرياض

Africa, (London, 1942)

Britain and Persian Gluf, 1795-1880,
(Oxford, 1968),

- Knaplund, P.:
1815-1939,

- Krapf,J.L.:
East Africa_ Travels and Missionary
Labours, (London, 1860)

-

 العدد،اإلسالمية
.)م1982/ه1402(
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