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 احباث ادلؤمتر انعهمي اندويل انرابع ادلشرتك انثاني 

 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انرابع (  2020كانون االول  16-17

 

 

-1661انفرنسي يف اخلهيج انعربي -انصراع االقتصادي وانسياسي انربيطاني

1111 
 

 أ.د. صادق ٌاسٌن الحلو

 كلٌة الرشٌد الجامعة

وانشؽال فرنسا بأوضاعها الداخلٌة تضاءل نفوذ فرنسا  1611بعد سموط نابلٌون بونابرت األول    

ونشاطها فً الخلٌج العربً حتى نهاٌة العشرٌنٌات من المرن التاسع عشر. فمد خشرت فرنسا جزٌرة 

المحٌط الهندي وشرق أفرٌمٌا والخلٌج العربً لكن على  ففًكماعدة مهمة لنشاطها  1611مورٌشٌوس عام 

برٌطانٌة فً تعزٌز وجودها البحري ومصالحها منذ عشرٌنٌات المرن  العكس منها نجحت فً منافستها

التاسع عشر. وذلن من خالل إجراءاتها الحازمة لتأمٌن سالمة مواصالتها إلى الهند فبدأت بعمد اتفالٌة 

ً لعاللات برٌطانٌة أصبحوالتً  (1)ثم اتفالٌة الهدنات وتجارة الرلٌك 1681السلم العامة فً  ت أساسا

فً حٌن أتصؾ النشاط الفرنسً فً الضعؾ  (8)ة مع ألطار الخلٌج العربً طوال المرن التاسع عشرالسٌاسٌ

  ومتابعة السٌاسة البرٌطانٌة فً عمدي الثالثٌنٌات ومنتصؾ األربعٌنٌات من المرن التاسع عشر فً مجاراة

 . (3)فً الخلٌج العربً

 

ً بشكل عام وممصوراً على فترة سوكان نشاط فرنسا     ولسم من ذلن النشاط  1616 إلى 1631طحٌا

والحكومة البرٌطانٌة لترسم فرنسا تلبٌة لطلب  1631توافرت له فرصة المشكالت بٌن الشاه الفارسً عام 

 مبعوث من الشاه معلمٌن فرنسٌٌن بدالً من البرٌطانٌٌن إلى الجٌش الفارسً وصلت  بعثة دبلوماسٌة فرنسٌة

إلى طهران وبمت لعدة سنٌن فً طهران وأخٌراً تم التوصل إلى تولٌع معاهدة صدالة وتجارة بٌن فرنسا 

ألحم الممٌم الفرنسً العام فً بؽداد نفسه فً  1616إلى  1611وفً الفترة من عام  1611وفارس عام 

 .أمور كثٌرة من الشؤون الداخلٌة للعراق
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س وكما كانت هنان دالئل أخرى أٌضاً تشٌر إلى إن فرنسا تهدؾ إلى وبخاصة ما كان متعلماً منها بفار   

أن تكون لها مصالح سٌاسٌة ومادٌة مزدهرة فً العراق وربما نتٌجة تضارب السٌاستٌن البرٌطانٌة 

ً بعداء البرٌطانٌٌن  والفرنسٌة حٌال مصر والدولة العثمانٌة كان اتجاه الممثلٌن فً فارس وبؽداد مصطبؽا

ما كان منه متصالً بمصالح كنسٌة الروم الكاثولٌن ولم  إالمة بهم لكن نفوذ فرنسا على العموم وفمدان الث

 .(1)تكن له جذور فً الوالع المحلٌة وسرعان ما تبدد

 

 11سلطان فً  بنمسمط سٌد سعٌد  سلطانمع ذلن نجحت فرنسا فً عمد معاهدة صدالة وتجارة مع    

 تولٌعها تتوجٌاً لجهود فرنسا الدبلوماسٌة التً أمنت لها  وكان (1)1616تشرٌن الثانً من عام 

 

 

 

 

حرٌة الحركة فً السلطنة وفً فرنسا للرعاٌا الفرنسٌٌن والمسمطٌٌن فً أراضً كل فوائد كبٌرة منها 

 ( من المعاهدة على أن للفرنسٌٌن أمكانٌة إنشاء مخازن أو 11(, ونصت المادة )8)المادة  منهما

, وكانت (6)التً فٌها سٌادة لسلطان مسمطمحالت للتجهٌزات أٌاً كانت طبٌعتها فً أي مكان من المماطعات 

ً للنزاع مع أصبحلهذه المادة فائدة مستمبلٌة استندت علٌها إلنشاء محطة للفحم تتزود منها سفنها و ت سببا

 .ابرٌطانٌ

 

لتمسٌم أمالكه بٌن ولدٌه ماجد فً  1616سلطان عام  بنبرز النشاط الفرنسً عند وفاة السٌد سعٌد    

بواسطة  1661ولد تم التوصل إلى اتفالٌة بهذا المعنى بٌن األخوٌن فً عام  .زنجبار وثوٌنً فً مسمط

فلم ترض  (1)كاننج, وبموجبها استملت زنجبار عن ُعماناللورد  ممترحاتالحكومة البرٌطانٌة بناء على 

اتٌن الدولتٌن لد سمطتا تحت هٌمنة البرٌطانٌٌن فاتصلت وزارة الخارجٌة الحكومة الفرنسٌة رؤٌة ه

 فً ضمان واحترام ون لفرنسا مركز سٌاسً مع برٌطانٌاالفرنسٌة للتفاوض مع الخارجٌة البرٌطانٌة لٌك

وجرت بالفعل مفاوضات فً بارٌس من خالل السٌد  (6)كل من سلطنة ُعمان وسلطنة زنجباراستمالل 

أذار من عام  81( انتهت فً (Cowely( وزٌر خارجٌة فرنسا واللورد كاولً Thouvenelثوفنٌل )
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الفرنسً تعهدت فٌه الحكومتان احترام استمالل سلطنة -بإصدار التصرٌح المشترن البرٌطانً 1668

 . (1)زنجبار عن سلطنة مسمط

 

انٌا" وضعت فً اعتبارها أهمٌة إن األطراؾ المتعالدة "فرنسا وبرٌط)) :ولد جاء فً التصرٌح المذكور   

استمالل صاحب السمو سلطان ُعمان وصاحب السمو سلطان زنجبار, ولد رأت من المناسب أن تعلن 

 .(11)((بالتبادل احترامها الستمالل هاتٌن الدولتٌن

 

ً ولو من الناحٌة األسمٌة على األلل,     جعل ذلن التصرٌح الكمركً السٌاسً لكل من الدولتٌن متساوٌا

وتطالب بأن ٌكون لها مثل ما  (11)ولذلن فمد كانت هنان فرصة كبٌرة أمام فرنسا لمعارضة النفوذ البرٌطانً

 .(18)للحكومة البرٌطانٌة من امتٌازات فً السلطنة

  

إن التحرن الدبلوماسً الفرنسً لم ٌمتصر على مسمط, فمد اثار توسع اإلمارة السعودٌة فً عهد فٌصل    

ظهر فً الرٌاض  1663-1668نحو الخلٌج العربً انتباه فرنسا إلٌها ففً عام  1661-1613بن تركً 

ولٌل إنه ٌمثل نابلٌون الثالث الذي كان مهتماً  الجزوٌتأحد العاملٌن فً ( Palgraveـراؾ )گـولٌم بل

ً بمصر والشام, وربما كان لد وجه اهتمامه إلى نجد لعاللتها  ً خاصا لسوٌس الذي بموضوع لناة ااهتماما

ولد أرسله فً مهمة إلى بالد العرب, لم تعرؾ تفاصٌلها بالرؼم من أن  (13)كان لد تم التراحه أندان بالفعل

 ذكر إن ؼرض رحلته األساس نشر الحضارة ـراؾگـبل

 

 

 

ـراؾ, فهنان احتمال من گـاألوروبٌة فً بالد الشرق. والوالع إن الؽرض السٌاسً كان ٌكمن وراء رحلة بل

كانت ترٌد استعادة مركزها فً الشرق أو على األلل بعض ما كان لها من نفوذ وخاصة بعد نجاحها  فرنسا

حالت بٌنها وبٌن تنفٌذ  1611فً الحصول على امتٌاز حفر لناة السوٌس, لكن هزٌمتها أمام ألمانٌا 

 .(11)أؼراضها
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فوذها إلى المنطمة فمررت إعادة النظر ن لمدخشٌت برٌطانٌا من أن تستثمر فرنسا صراع آل سعود معها    

فً سٌاستها السابمة مع األمٌر السعودي وبدأت بأتباع سٌاسة جدٌدة لائمة على أساس إلامة عاللات ودٌة 

 .(11)معه

 

( مع حكومته ألن ٌموم بزٌارة إلى Pellyعلى ذلن ألترح الممٌم البرٌطانً فً المنطمة الكولونٌل بٌلً )   

لتحسٌن العاللات بٌن الطرفٌن وسد الطرٌك أمام أي لوة خارجٌة تحاول استؽالل العاصمة السعودٌة 

خالفاتهما لمد نفوذها إلى المنطمة, ولد وافمت حكومة بومباي على ذلن الممترح فتوجه بٌلً على رأس 

آذار, وكانت أحد أهداؾ زٌارته معرفة  1ووصل الرٌاض فً  1661شباط من عام  16مجموعته فً 

 .(61)للعاصمة السعودٌةـراؾ گـرب السعودي الفرنسً بعد زٌارة بلمدى التما

 

ً سخٌة من     أعترؾ األمٌر فٌصل فً محادثاته مع الرائد بٌلً فً الرٌاض أنه تلمى مرتٌن عروضا

ـراؾ طلبت من األمٌر أن گـمنها وكان ولتها ٌتفك تماماً وبعثة بل الحكومة الفرنسٌة بالمعونة, وفً الثانٌة

ه للمنصل الفرنسً فً دمشك, وأبلؽه األمٌر فعالً شكره وأوضح له أنه لٌس فً حاجة إلى مساعدة ٌبلػ رد

 .(61)كما أنه من جهة أخرى أكد لبٌلً بأن لٌس له عاللات بأي لوة أجنبٌة (61)فً الولت الحالً

 

الظهور منذ العهد ـراؾ لبل زٌارة نجد لد ذهب إلى شمر التً تمع شمال نجد والتً بدأت فً گـبلوكان    

ولكن هذه المبٌلة ما فتئت تجاهد لالنفصال, وسجل  تحت تبعٌة السعودٌٌن, 6181األول لحكم فٌصل عام 

ـراؾ إعجابه بهذه اإلمارة وتنبأ بأنها ستتمكن فً ٌوم ما من أن تجمع المبائل الصؽٌرة تحت لوائها, گـبل

 .(61)وأبدى إعجابه بتنظٌماتها الداخلٌة

 

ت فرنسا صراعاً خفٌاً ضد برٌطانٌا ونفوذها فً الخلٌج العربً وشبه الجزٌرة العربٌة رؼم هكذا خاض   

مسمط حٌث بمٌت كل دولة منهما مالل وتعهدتا فٌه باحترام است 6111التصرٌح الذي أصدرته الدولتان عام 

 تكٌد لألخرى بوسائل مختلفة.
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المرن التاسع عشر اهتماماً محدوداً لفترة لصٌرة بل  فلم ٌكن اهتمام فرنسا بعُمان فً النصؾ الثانً من   

( مسؤوالً عن Jules Ferryعندما كان جول فٌري ) 1661و  1663كان متواصالً, ففً الفترة بٌن سنوات 

شؤون المستعمرات فً الحكومة الفرنسٌة, حاول إنشاء خط مالحً بحري بٌن فرنسا والخلٌج تموله 

 .(81)الحكومة الفرنسٌة

 

استأجرت السفٌنة التجارٌة ( فً بارٌس Messrs,Lzoardالسادة اٌزوارد وشركته ) 1661وفً عام    

( فً رحلة تجرٌبٌة إلى الخلٌج العربً وثم شحنها بسلع فرنسٌة وعلى ظهرها الكولونٌل Severinسٌفرن )

ً ببعثة تجارٌة إلى الخلٌج, ولد وصلت السفٌنة إلى De Rivoirدو رٌفوار ) مسمط والبصرة ولكن ( مكلفا

 .(81)نتٌجة المشروع كانت خسارة ثمٌلة

 

 The French Company Deأبتدأت الشركة الفرنسٌة للمالحة التجارٌة للؽرب مسنٌر وشركته )   

Steamers De L'ouest Mesnire لى الشرق ومن إتشؽٌل خدمة مالحٌة تجارٌة  1668( فً عام

( ولم تتوفر S.Asfurستكون فً البصرة بإدارة السٌد أصفر ) ضمنه الخلٌج العربً. الوكالة الرئٌسٌة

 .(88)مخطوطات ووثائك عن نشاطاتها

 

( فً Captain Chapui Mons. Aliasوشهدت مسمط مجًء أحد التجار المسمى إلٌاس كابتن شابوي )   

, وسبك له أنه زارها لادماً من جزٌرة مورٌشٌوس بسفٌنة صؽٌرة والتً كان هو مالكها 1661نهاٌة عام 

ً بتزوٌد ؼرفة تجارة بارٌس  ولبطانها, وذكر بأنها ممثل لشركة كبٌرة فً مرسٌلٌا , وكان لد تعهد أٌضا

 .(83)ُعمان والخلٌج العربًبمعلومات عن تجارة 

 

سلطان مسمط فً ؼرفة فوق دار الكمارن فً مسمط, بعد أن أعدها للسكن بصرؾ  شابوي سكن بموافمة   

مبالػ كبٌرة علٌها, وكان عمله لبعض الولت ال ٌتعدى عن جمع وتجفٌؾ األسمان والتعامل بها مع تجار 

, وكان ٌتمنى إنشاء تجارة بٌن مسمط ومورٌشٌوس مسمط ولرٌات وكوادر وشاربر من دون نتائج ملموسة

لكن بنً ٌاس لم ٌرؼبوا بمبول ذلن, وفً أحد المرات اشترى بضائع على اساس أنه سٌدفع ثمنها  باآلجل
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لبل أبحار السفٌنة, ؼٌر إن عجز السٌد شابوي عن دفع أثمانها لدمت شكوى ضده إلى المنصل البرٌطانً 

على دفع فاتورة ر شابوي بفً مسمط الذي بدوره أحال الشكوى إلى الوكٌل المنصلً الفرنسً فً مسمط فأج

 .(81)أبتعد التجار فً مسمط عن التعامل معه 1668البضائع إلى أصحابها, وبعد هذه المضٌة فً نهاٌة عام 

 

     

 

 

أن الخط المالحً البخاري الفرنسً الذي بدأ بالعمل مباشرة بٌن فرنسا  1661أدعى شابوي فً عام    

مشروعاً لرجال أعمال فرنسٌٌن لرفع التجارة الفرنسٌة مع والخلٌج كان هو وراء انطالله وتأسٌسه لٌكون 

 .(81)الخلٌج

 

بأنه ال ٌوجد أي  1611أٌلول من عام  81وذكر تالبوت فً عرض معلوماتً لخلفٌة شابوي مؤرخ فً    

شن بأنه استخدم خالل بمائه فً الخلٌج لتزوٌد حكومته )الفرنسٌة( بمعلومات تتعلك بتجارة ُعمان والخلٌج, 

 ضوعات متعددة أخرى, لكن ال ٌعرؾ فٌما إذا كان ٌدفع له لماء ذلن أم ال؟ ومو

وكانت مراسالته واسعة وتسلم رسائل عدٌدة فً كل وجبة برٌد, وتنوعت نشاطات شابوي وتنمالته ولد 

 .(86)( بأنه نصؾ تاجر ونصؾ مؽامر ومتأمر بشكل عامRosseوصفه الكولونٌل روس )

 

لام بثالث زٌارات إلى أم المٌوٌن  1611ركاته الساحل العُمانً, ففً عام شملت نشاطات شابوي وتح   

( ظاهرٌاً لؽرض شراء Thornyوهدؾ تلن الزٌارات التً كانت برفمة رجل فرنسً أخر ٌسمى ثورنً )

( لكن الحمٌمة كانت للحصول على هٌمنة على شٌخ أم المٌوٌن لفائدة المصالح Sheusالصدؾ )

 .(81)الفرنسٌة

 

أضافت المراسالت البرٌطانٌة إلى ذلن إن شابوي وثورنً حالل زٌارتهما ألم المٌوٌن لدما بعض الهداٌا    

الثمٌنة لشٌخ أم المٌوٌن, فّكون شابوي معه صدالة حمٌمة جداً, وٌظهر إن شٌخ أم المٌوٌن كان متأثراً تأثراً 

التً تحمل األعالم الفرنسٌة, وعملٌاً كان  فن(للداوات )سعمٌماً بموة فرنسا وعدم أمكانٌة برٌطانٌا التعرض 
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ً سفٌنة لصور تحمل  31هنان بحدود  بحماٌة العلم الفرنسً, وكما ٌبدو إن الزائرٌن الفرنسٌن لد منوا  رلٌما

, ولد ذهب Status ante quoشٌخ أم المٌوٌن بمعاودة رعاٌاه إلى تجارة الرلٌك التً أولفها البرٌطانٌون 

داً لٌكتب رسالة ٌحملها الزائران الفرنسٌان إلى الحكومة الفرنسٌة ٌعرض فٌها بأن أي شٌخ أم المٌوٌن بعٌ

 .(86)واحد ٌأتً إلى بالده من الجمهورٌة الفرنسٌة )الثالثة( سٌرحب به بسرور

 

عندما ترامت إلى سمع المٌجر تالبوت الممٌم البرٌطانً تلن األخبار من الوكٌل البرٌطانً فً الشارلة     

مع الحكومة البرٌطانٌة,  1611إلى تذكٌر الشٌوخ بمعاهدة تحرٌم تجارة الرلٌك التً ولعوها فً عام  هوجه

ثم حصل بعد ذلن على أمره من حكومة الهند لٌولع معاهدة جدٌدة مع شٌوخ الساحل العُمانً تضمنت عدم 

أي جزء من أراضٌهم  الدخول فً أٌة مراسالت أو عاللات مع أي دول أخرى ؼٌر برٌطانٌا, وأال ٌمنحوا

سواء عن طرٌك البٌع أو اإلٌجار أو الرهن أو التنازل أو ؼٌر ذلن الحتالل أٌة دولة أجنبٌة باستثناء 

 وكانت تلن االتفالٌة لد ولعت فً آذار  (81)برٌطانٌا

 

 

وجاءت رداً على نشاط العمالء الفرنسٌٌن فً ساحل الهدنة الذٌن حاولوا إؼراء الشٌوخ  1618من عام 

  .(31)بكافة الوسائل لدرجة أنهم وعدوهم بإطالق تجارة الرلٌك تحت الحماٌة الفرنسٌة

 

جدٌد ألن شٌخً الشارلة ودبً ولكن المشكالت والصعوبات بعد تولٌع االتفالٌة مباشرةً ظهرت من    

دق علٌها, كما فً البداٌة إنهما اعتمدا حٌن أعٌد لكل منهما نسخة كاملة التولٌع بأن االتفالٌة لم ٌص زعما

أعلن شٌخ دبً تبرمه من تدخل البرٌطانٌٌن فً تجارة الرلٌك والتراح رفع العلم الفرنسً والهرب بذلن من 

مضاٌمات البرٌطانٌٌن, وكان هذا إلى حد ما من النتائج التً أسفرت عنها زٌارة الوكالء الفرنسٌٌن 

 .(31)للمنطمة

 

مؤشراً لنشوب صراع  1661وفً ساحل الهدنة بعد عام لمد عدت تلن التحركات الفرنسٌة فً مسمط    

 .(38)على النفوذ فً منطمة الخلٌج وكان على برٌطانٌا أن تواجه هذا الوضع
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لم تجد الجهود البرٌطانٌة نفعاً فً الحد من انتعاش النشاط الفرنسً حٌث شهد انتعاشاً كبٌراً مفاجئاً خالل    

لى وجود سٌاسة مشتركة بٌن فرنسا وروسٌا مناهضة للمصالح وكانت هنان دالئل ع 1611-1666الفترة 

وكان تنفٌذ  1611البرٌطانٌة فً منطمة الشرق األوسط, ولد بدأت العاللات الوثٌمة بٌنهما ابتداًء من عام 

على فرنسا وحدها فً بداٌة األمر,  ن الدولتٌن فً منطمة الخلٌج عبءاً هذه الخطة المشتركة المفترضة بٌ

 . (33)نفسهاتدخل الروسً المباشر أكثر من هذا الحد خالل الفترة ولم ٌرد ال

 

لمد كان استخدام العلم الفرنسً فً تجارة الرلٌك لد زاد فً ذلن الولت فً الخلٌج وخلٌج ُعمان, وكان    

من التفتٌش الذي تجرٌه السفن الحربٌة البرٌطانٌة ٌدفع بأصحاب السفن إلى البحث إعفاء السفن الفرنسٌة 

المحموم عن ذلن العلم واستخدامه, مما أتاح لفرنسا فرصة ثمٌنة كً توسع نفوذها المحلً, وافتتحت وكالة 

 .(31)لنصلٌة فرنسٌة أٌضاً فً بوشهر

 

للتخفٌؾ من النفوذ البرٌطانً  تواصلت النشاطات الفرنسٌة فً الخلٌج العربً بعامة, وفً ُعمان بخاصة   

شكى السفٌر الفرنسً فً لندن كنتٌجة واضحة لسوء فهم ظروؾ تولً  1611فً منطمة الخلٌج, ففً عام 

السٌد فٌصل فً مكان أبٌه, واستبعاد عمه عبد العزٌز, وشمٌمه األكبر دمحم, من إن نظام وراثة السلطان فً 

أن هذه الشكوى كشفت عن جهل واضح بحمائك المولؾ, إال ُعمان ُؼٌَر بأوامر من حكومة الهند, ورؼم 

إنها كانت تشٌر ؼلى تجدد االهتمام من جانب فرنسا بعُمان بعد فترة من االنمطاع. وتكشؾ السٌاسة الجدٌدة 

للجمهورٌة الفرنسٌة الثانٌة فً الخلٌج خالل منالشة لمٌزانٌة الدولة فً مجلس النواب الفرنسً أوائل عام 

  ,Mons طلب مسٌو دولونكل , فمد 1613

 

 

de loncle   فرنن إلنشاء لنصلٌة فً  1111أحد نواب الحزب االستعماري اعتماد مبلػ إضافً لدره

بالتنفٌذ دون أن ٌدحض أٌة حجة من الحجج  Mons, De Villeمسمط, ووعد وزٌر الخارجٌة مسٌو دوفٌل 

عم سٌاسة روسٌا فً الخلٌج وتمدٌم سائر أن من مصلحة فرنسا دالرئٌسٌة التً لال فٌها مسٌو دوفٌل 

 .(31)التسهٌالت لتسجٌل السفن األهلٌة فً الخلٌج تحت العلم الفرنسً
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 -:فرنسة السفن العُمانية

 13تثٌر االهتمام ألول مرة هنان, ولمد تبٌن إن لدى  1611أخذت مشكلة العلم الفرنسً فً مسمط عام    

 ً األعالم نفسها ٌمكن الحصول علٌها ال من مدؼشمر فمط بل من فرنسٌة وإن بحاراً فً صور, أعالما

 )ابون( وحتى من المنصل الفرنسً الممٌم فً عدن, وحٌث كان السلطان ٌرى إن طلب الفرنسٌٌن حماٌة

 بسهولة لٌشمل حماٌة أرواح وأمالن رعاٌا العُمانٌٌن المرتبطٌن بمثل تلن السفنالسفن فً البحر لد ٌتسع 

باشر أعظم االهتمام بالموضوع, لكن وأن استطاع أن ٌعمد اجتماعاً حاشداً لالعتراض على على البر, لذلن 

طلب السلطان مشورة حكومة  ,تصرؾ الفرنسٌٌن فشل فً ولؾ التصرؾ الفرنسً, وفً مواجهة ذلن

خطوة الهند أشارت علٌه رفع ذلن االحتجاج إلى وزٌر الدولة البرٌطانً, كما اخبرته إن بإمكانه اتخاد أٌة 

سلٌمة لتعزٌز سلطاته فً حدود مٌاهه االللٌمٌة على من ٌستطٌع التأثٌر علٌهم من رعاٌاه الذٌن ٌرفعون 

 العلم الفرنسً.

 

انتهت  1613وجرت بعد ذلن اتصاالت بٌن الحكومة البرٌطانٌة والفرنسٌة فً أوروبا فً أوائل العام    

ن. كما أصدرت الحكومة الفرنسٌة تأكٌدات فهمت بأن األخٌرة سحبت األعالم من الذٌن تسلموها فً عد

منها الحكومة البرٌطانٌة أن خطة فرنسا فً توزٌع أعالمها ستتولؾ. ؼٌر أن فرنسا تؽاضت عن تلن 

 . (36)التعهدات... إذ استمر تسلٌم األعالم واألوراق الفرنسٌة لرعاٌا سلطنة ُعمان

 

( نائب Otaffiوهً السنة التً ُعٌن فٌها أوتافً ) 1611أعاد الفرنسٌون فتح لنصلٌتهم فً مسمط عام    

عدد الذٌن  أصبحلكن ذلن لم ٌمنع من إٌماؾ توزٌع األعالم الفرنسٌة حٌث  (31)لنصل فرنسً فً مسمط

من لبٌلة بو علً. ولد  18شخصاً.. منهم من لبٌلة بنً جنابة و  83ٌرفعون األعالم الفرنسٌة على سفنهم 

تسلم البعض هذه األعالم من مدؼشمر وبعضها من أبوون وبعضها األخر من شرق أفرٌمٌا. وكان العلم 

ً تعرؾ باسم: ترخٌص المالحة وكانت تلن التراخٌص خاصة  الفرنسً ٌسلم ومعه شهادة تجدد سنوٌا

ٌعرؾ ماهٌة وعدد األشخاص الذٌن  بالسفٌنة ال بصاحبها وهذا ما جعل من الصعوبة على سلطن مسمط أن

ً أن أوتافً كان  ٌرٌد أن ٌوسع حدود الحماٌة التً لد ٌّدعون الحماٌة بموجب رخصة ما. وظهر واضحا

 تمنحها فرنسا لتراخٌص السفن إلى الحد األلصى. 
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سً وما بعدها توافرت أدلة كثٌرة على استخدام مستوردي الرلٌك فً صور العلم الفرن 1618سنة  ومنذ

 .(36)ونملهم شحناتهم إلى مختلؾ األماكن فً الخلٌج

 

أطلك على رفع األعالم الفرنسٌة على سفن رعاٌا سلطان ُعمان أسم فرنسة السفن العمانٌة, وسببه أن    

كثٌراً من أصحاب السفن العمانٌة كانوا ٌسعون للحصول على الجنسٌة الفرنسٌة لسفنهم حتى ٌستطٌعوا من 

لفرنسً التهرب من تفتٌش السفن البرٌطانٌة من جهة, ومن سلطة اإلمام من جهة أخرى. خالل رفع العلم ا

لم ٌكن  نفٌذ معاهدات إلؽاء تجارة الرلٌك,وفأما التفتٌش فكانت تموم به السفن البرٌطانٌة بحجة التحمك من ت

ً ضد مبدأ ً بالنسبة للسفن التً ترفع العلم ألن فرنسا كانت دائما التفتٌش البحري. وأنها  هذا التفتٌش ممكنا

فضالً عن  (31)1661تخلصت من جمٌع المعاهدات التً تسمح لبرٌطانٌا من استخدام هذا الحك فً عام 

عدم تولٌعها على المواد الخاصة بتفتٌش السفن, والتً ألرها مؤتمر بروكسل الدولً فً تموز من عام 

للنظر فً إجراءات إلؽاء تجارة الرلٌك, حٌث إن رفع العلم الفرنسً كان ٌمنع السلطان من ممارسة  1611

ً للمادة مط اإلللٌمٌة، سلطته المضائٌة على السفن وبحارتها حتى أثناء ولوفها فً مٌاه مس وكان ذلن وفما

التً نصت على أن من ٌعمل فً خدمة الفرنسٌٌن من رعاٌا السلطان ٌتمتع  1611الرابعة من معاهدة 

لمد وصل عدد السفن الشراعٌة العُمانٌة  (11)باالمتٌازات نفسها التً ٌتمتع بها الفرنسٌون أنفسهم فً السلطة

 .(11)العلم الفرنسً ثمانٌة وثالثون سفٌنةً  وترفع 1611التً تحمل رلٌماً عام 

 

حٌث لبضت السفن البرٌطانٌة على سفٌنتٌن من صور هما  1616أثارت حكومة الهند هذه المشكلة عام    

, إلى تجدد المراسالت فً هذ عان العلم الفرنسًوترف"سالمة" و "سعد" وهما تحمالن شحنتٌن من الرلٌك 

 .(18)البرٌطانٌة والفرنسٌةالصدد بٌن الحكومتٌن 

 

استعملت حكومة الهند ما تملكه من وسائل الضؽط على سلطان مسمط اضطر إلى أرسال مذكرة احتجاج    

 الفرنسٌة ضد فرنسة السفن العُمانٌة, ؼٌر إن  إلى الحكومة 1611آذار من عام  86فً 
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اٌاها بأن تصرٌح باشرة لدى فرنسا مذكرة البرٌطانٌة مفرنسا لم تهتم بذلن االجتماع فتدخلت عندئذ الحكومة 

بشأن احترام استمالل مسمط ٌتنافى مع فرنسة السفن العُمانٌة ألن من نتائج تلن الفرنسة نزع  1668عام 

 .(13)سلطة اإلمام عن رعاٌاه فً بالده

 

هكذا ٌتبٌن أن توزٌع الفرنسٌٌن لألعالم الفرنسٌة وشهادات التسجٌل الفرنسٌة كان أحد الوسائل التً    

استخدمتها فرنسا لنشر نفوذها فً منطمة الخلٌج العربً، واستمر حتى نهاٌة المرن التاسع عشر، ولم تثمر 

 البرٌطانٌة ٌمنع ذلن.جهود حكومة الهند والحكومة 

 

 

ً أكثر من كونه  1611ء المنصلٌة الفرنسٌة فً مسمط منذ عام كان هدؾ إنشا    فً حمٌمته أمراً سٌاسٌا

 ً ً التصادٌا فال ٌوجد أدنى شن  إن إنشاء لنصلٌة فرنسٌة فً مسمط ومحاولة فرنسا إٌجاد خط من  (11)هدفا

هذه المظاهر  البواخر باإلضافة إلى مندوبٌها ووكالئها الموفدٌن فً مهمات سرٌة إلى الخلٌج العربً, كل

 .(11)كانت تؤذن بأزمات متتالٌة مع الحكومة البرٌطانٌة

 

ومباشرته لعمله أتخذ سبٌلٌن أثنٌن لنشاطه هما:  1611تشرٌن الثانً من عام  6فمنذ وصول أوتافً فً    

االنماص من نفوذ الممثل البرٌطانً عند السلطان ومن حوله، والعمل على تشجٌع البحارة العمانٌٌن على 

فع الفرنسً على سفنهم دون موافمة من سلطان بالدهم, بل حتى تحدى أوامره. وظهرت النتٌجة العامة ر

 .(16)عن النفوذ البرٌطانً وابتعاده فٌصلجموح السٌد  ازدٌادلسٌاسة السٌد مسٌو أوتافً فً 
 

خصماً عنٌداً للمثلٌن البرٌطانٌٌن الممسؤولٌن  أصبحأظهر أوتافً براعة دبلوماسٌة ونشاطاً كبٌراً, وهكذا    

عن المصالح البرٌطانٌة فً ُعمان فً التسعٌنٌات من المرن التاسع عشر, واستطاع أوتافً تبدٌد مخاوؾ 

خمسة أشهر سلطان مسمط من أن تحاول فرنسا فصل مٌناء صور عن بمٌة أجزاء ُعمان. إال أنه بعد مضً 

المساعدة العسكرٌة ضد عندما عرض على السلطان سلطان فٌصل منه على وصول أوتافً تؽٌر مولؾ ال

, وأرسل بطلب 1611هجوم مسلح لام به المحافظون العمانٌون على مسمط منذ شهر شباط وآذار من عام 
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( التً وصلت متأخرة, ولد أكد مولؾ المنصل الفرنسً للسلطان Troudالسفٌنة الفرنسٌة المسلحة ترود )

 .(11)ة خمس سنواتدلفرنسٌة, وبذلن شهدت ُعمان تصاعداً للوجود الفرنسً استمر لمحسن نٌة الحكومة ا

 

أثار تصاعد النفوذ الفرنسً فً مسمط للك البرٌطانٌٌن وبخاصة عند تعٌٌن عبد العزٌز سكرتٌر المنصل    

العمانٌٌن المناهضٌن  إلٌهالفرنسً فً وظٌفة مهمة بدرجة سكرتٌر خاص للسلطان, بٌنما بدأ المصر ٌمرب 

للبرٌطانٌٌن. ومن ناحٌة أخرى بدا فٌصل بنفسه فً تشجٌع المصالح الفرنسٌة فً ُعمان كمحاولة إللامة 

 .(16)توازن بٌنها وبٌن المصالح البرٌطانٌة, وبذلن تستطٌع ُعمان أن تتمتع بمسط أكبر من االستمالل

 

ً مسمط فمط بل استطاع توطٌد عاللاته مع الشٌخ لم ٌبك نشاط أوتافً فً الخلٌج العربً محصوراً ف   

, ذكر فٌه بأنه 1616شباط من عام  86زاٌد بن خلٌفة حاكم أبو ظبً, فكتب بذلن إلى الحكومة الفرنسٌة فً 

 لابل الشٌخ زاٌد أبلؽه برؼبته فً صدالة ومعاهدة مع فرنسا تحمٌه من نفوذ

 

 

 

علمت بتلن االتصاالت وجهت مدمرتٌن إلى الخلٌج العربً لكن برٌطانٌا عندما  (11)برٌطانٌا وسٌطرتها   

 وفرضت ؼرامة على الشٌخ زاٌد وهّددت بضرب أبً ظبً.

 

, وتخلت برٌطانٌا عن تهدٌدها بعد (11)ٌخضع للتهدٌد البرٌطانً ولمورؼم ذلن رفض الشٌخ دفع الؽرامة    

ومحاوالتها عن طرٌك مبعوثٌها وممثلٌها إنهاء الشٌخ زاٌد لعاللته مع فرنسا التً لم تولؾ اتصاالتها 

فً عمد اتفالٌة ثنائٌة مع  1616. لكن الممٌم السٌاسً البرٌطانً نجح فً عام (11)بشٌوخ الساحل العُمانً

شٌوخ الساحل العُمانً بعدم عمد أي معاهدة أو اتصاالت مع اي دولة أخرى عدا الحكومة البرٌطانٌة, 

 .(18)ألي دولة أخرى ؼٌر الحكومة البرٌطانٌةوكذلن عدم التنازل أو بٌع أراضً 

 

أحرز المنصل الفرنسً إنجازاً أخر فً مسمط عندما وصلت السفٌنة  1616وفً شهر آذار من عام    

( فً زٌارة إلى مٌناء ٌمع على مسافة خمسة أمٌال فً الجنوب الشرلً Scorpionالفرنسٌة سكوربٌون )
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اط بعض الصور على اعتبار أن ذلن المٌناء ٌعد أفضل مٌناء من مسمط ٌدعى بندر جصة حٌث لامت بالتم

وإنه من الممكن لفرنسا تحصٌنه بسهولة نظراً لوجود جزٌرة صؽٌرة عند  للولود على ساحل مسمط,

ولدم ضباط السفٌنة الكثٌر من الهداٌا للسلطان ولم ٌتردد السلطان فٌصل فً إعالن ترحٌبه  .(13)مدخله

إلنشاء مستودع للفحم فً  امتٌازاً ن بعد ذلن عن موافمة السلطان على منح الفرنسٌٌن ثم أعل .(11)بالفرنسٌٌن

وذكر فلٌبً أن أوتافً تمكن من أن  .(16)بندر جصة وهو مرفأ حصٌن ٌمع على بعد خمسة أمٌال من مسمط

ولد تم . (16)ٌحصل من السلطان على أتفالٌة سرٌة كانت تتضمن تنازله للحكومة الفرنسٌة عن ذن المٌناء

فً بارٌس من أنباء حصول فرنسا على امتٌاز إللامة مستودعات  1616اإلعالن فً تشرٌن الثانً من عام 

للفحم فً مرفأ بندر جصة بمسمط فكانت نلن الخطوة هً التً عجلت بما عرؾ بأزمة مسمط بٌن 

وثٌك الصدالة بعمان ورد تسعى جاهدة لت. واعلن أوتافً بهذه المناسبة إن الحكومة الفرنسٌة (11)الحكومتٌن

 .(16)فٌصل متحدثاً عن نواٌاه الطٌبة تجاه األمة الفرنسٌة

 

ً لنفوذها فً ُعمان خاصة والخلٌج العربً عامة, لذا لامت حكومة  َعّدت برٌطانٌا    االتفاق بمثابة تحدٌا

شباط  11س فً الهند بأمر من كرزن نائب الملن فً الهند بإرسال حملة عسكرٌة بمٌادة األدمٌرال دوكال

إلرهاب السلطان وإجباره على اإلعالن جهراً بإلؽاء االتفالٌة مع فرنسا والمحافظة على  1611من عام 

 .(11)ارتباطه الوثٌك بالنفوذ البرٌطانً

 

 

 

 

وكان كرزن ٌهدؾ من وراء ذلن اإلجراء إذالل كل من السلطان والحكومة الفرنسٌة. وأزعجت تلن    

 1611اإلجراءات البرٌطانٌٌن ضد سلطان مسمط للفرنسٌٌن, مما دفع الحكومة الفرنسٌة فً  شباط من عام 

ر خارجٌة فرنسا عن إلى تمدٌم احتجاجها ضد اإلجراءات التً اتخذها دٌلكاسٌه. كما أعرب دٌلكاسٌه وزٌ

اعتماده بأن فً برٌطانٌا فئات كثٌرة تعمل للحرب ضد فرنسا وأنهم بهذه االستفزازات ٌحاولون جرها إلى 

 ذلن. ولمد اثار هذا الحادث ضجة كبٌرة فً فرنسا. 
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ومن جهة أخرى لم ٌرض تصرؾ كرزن سالزبوري رئٌس وزراء برٌطانٌا, ألنه خاؾ من انفجار    

بسبب أحد األمراء الصؽار لد ٌهّدد المفاوضات التً كان ٌجرٌها مع الصراع بٌن فرنسا وبرٌطانٌا 

كلة ألترح دٌكالسٌه للوصول إلى تسوٌة شاملة للمشكالت اإلفرٌمٌة بٌن الدولتٌن. ومن أجل حًل تلن المش

على الحكومة الفرنسٌة االستفادة من حظائر الفحم الموجودة فً  1611سالزبوري فً أوائل آذار من عام 

 .(61)مٌناء مسمط

 

ماٌس من عام  1حاول سالزبوري بعد مفاوضات بٌن الحكومتٌن البرٌطانٌة والفرنسٌة التوصل فً    

لفرنسٌة مساٍو لمركز الحكومة البرٌطانٌة فً مسمط إلى أتفاق ٌمضً بأنه طالما أن مركز الحكومة ا 1611

فإن من الممكن لفرنسا أن تحصل على مستودع للولود فً السلطنة مثل ما لبرٌطانٌا, ثم عرض سالزبوري 

إرضاًء لفرنسا فً ؼرب أسٌا ولد لبلت الحكومة الفرنسٌة على العرض البرٌطانً وتوصل أوتافً مع 

حول حصول فرنسا على محطة  1111أب من عام  16أتفاق ولع فً  إلىالمنصل البرٌطانً فً ُعمان 

للولود فً مٌناء المكالّ إذ عرض البرٌطانٌون بمسمة خور المكالّ بٌنهما وأختار الفرنسٌون المسم الجنوبً 

 .(68)منه

 

ع وبذلن انتهت أحدى صفحات محاولة فرنسا إللامة وجود لها فً الخلٌج العربً من خالل إلامة مستود   

للفحم فً مسمط, لسبب من المولؾ البرٌطانً المتشدد لمنع أي منافس دولً لها فً المنطمة لد ٌؤثر على 

تجارتها وطرٌمها إلى الهند وحتى ال تفمد هٌبتها أمام مشاٌخ الخلٌج العربً التً عمدت معهم معاهدات 

 رٌطانٌا موافمتها.تمنعهم من التنازل أو بٌع أي لطعة من أراضٌهم إلى أي دولة أخرى ؼٌر ب

 

لم ٌنه فشل فرنسا فً حصولها على مستودع للفحم فً مسمط من أن تجدد مساعٌها فً االستمرار    

بسلون طرق أخرى لٌكون لها نفوذ فً الخلٌج العربً. وكان من بٌن تلن األسالٌب لٌام المناصل الفرنسٌٌن 

ر تمارس تجارة الرلٌك. وبالرؼم من تفعٌل رسوم مؤوللسفن التً تمبمنح اإلعالم الفرنسٌة للتجار العُمانٌٌن 

 فإن نائب 1618بروكسل الدولً لمنع تجارة الرلٌك منذ عام 
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المنصل الفرنسً أوتافً فً مسمط بعد عام من تنصٌبه أفتتح سجالً لألشخاص الذٌن ٌتمتعون بالحماٌة    

تسجٌل أنفسهم كرعاٌا ٌتمتعون  الفرنسٌة, ولد شجع ذلن بعض العرب الذٌن ٌتعاملون فً الرلٌك إلى

 .(63)بالحماٌة الفرنسٌة حتى ٌفلتوا من عملٌات تفتٌش وحجز سفنهم من جانب السلطات البرٌطانٌة

 

بأنه ٌأمر رعاٌاه باستخدام علم  1611نصحت الحكومة البرٌطانٌة سلطان ُعمان ضمن إنذار فً عام    

ممٌّز لهم وأن ٌشرح لهم بأن استخدامهم علم دولة اجنبٌة وخضوعهم لحماٌتها أمران ال ٌسمح بهما استمالل 

شباط من عام  16 البالد, ولد اعترض السلطان على ذلن ثم رفض فً النهاٌة. لكن رؼم ذلن كتب فً

إلى حاملً األعالم الفرنسٌة فً صور ٌطلب منهم تسلٌم أعالمهم, وفً الٌوم التالً أبلػ نائب  1611

المنصل فً مسمط إنه ال ٌعترؾ بحك الفرنسٌٌن فً ممارسة تشرٌعاتهم على رعاٌا ُعمان داخل ُعمان, وأنه 

من رعاٌاه. ولم  ه الحماٌة على إحدرؾ بهذ, وأنه لن ٌعت1668سنة  لتصرٌحٌعتبر عمل فرنسا هذا خرلاً 

ٌؤد هذا إلى اي شًء فخالل السنوات األربع التالٌة. لم تؤد الجهود واإلجراءات المتواصلة التً لم تخل من 

 ً  .(61)بعض الحوادث إلى حل المشكلة حالً مرضٌاً ونهائٌا

 

سفنكس مدٌنة صور بضؽط من  زار السلطان على ظهر السفٌنة البرٌطانٌة 1111وفً حزٌران من عام    

عن تعهد من حملة اإلعالم الفرنسٌة فً ذلن المٌناء بإعادة ما لدٌهم منها هً برٌطانٌا وأسفرت الزٌارة 

لى السلطات التً سلمتهم اٌاها فً ألرب فرصة ممكنة, ولد شمل التعهد ما ال إوتصارٌح السفن الفرنسٌة 

لذلن نتائجه حٌث  فكان ى ذلن التعهد لم ٌفوا بالتزاماتهم,سفٌنة.. ؼٌر أن معظم المولعٌن عل 11ٌمل عن 

شجع السلطان على أن ٌتخذ مولفاً أكثر صالبة مع المسؤول الفرنسً فً هذا الصدد. فأصدر مرسوماً فً 

لشعبه إنه ال ٌعترؾ  وفٌه أعلن السلطان حزٌران وزع على ممثلً الدول فً مسمط بالتارٌخ نفسه, 11

 .(61)باألعالم أو التصرٌحات األجنبٌة للسفن وأنه لن ٌمبل من أحد من رعاٌاه مثل ذلن السلون

 

بإبالغ الحكومة البرٌطانٌة عن طرٌك كامبون  1111حزٌران من عام  86ردت الحكومة الفرنسٌة فً    

مبل, وإن لجنة ستشكل لفحص التصارٌح السفٌر الفرنسً فً لندن بأنها لن تصدر تصارٌح للسفن فً المست
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بالفعل لتلؽً منها ما صدر دون مبرر لوي. كما المح كامبون إلى اللورد سالزبوري بالنزاع بٌن الموجودة 

مسمط وفرنسا وأن حكومته تصر على ضرورة إعادة تسلٌم األوراق إلى أصحابها مع تمدٌم اعتذار كاؾ. 

لطان للمطالٌب الفرنسٌة أصر اللورد هاملتون وزٌر الهند عل وبٌنما كانت النٌة متجهة أن ٌنحنً الس

 ضرورة لفت نظر الحكومة الفرنسٌة للمساوئ التً ترتكب

 

 

من جراء رفع األعالم الفرنسٌة على السفن الوطنٌة. وأتهم كثٌراً من أصحاب تلن السفن بأنهم ٌمومون    

بعدم تسلٌم تلن  ى فارس والعراق وأصدر أوامرهبتجارة الرلٌك وتهرٌب األسلحة عبر الخلٌج إل باالشتؽال

 .(66)األوراق

 

مذكرة لال فٌها أن تعهد حاملً األعالم  1111فً ذلن اإلطار لدم السفٌر كامبون فً أب من عام    

الفرنسٌة فً صور تسلٌم أعالمهم للسلطان إنما أنتزعه منهم السلطان بمساعدة السلطات البرٌطانٌة. وهذه 

نفسها التً كان أوتافً وجوجوٌر متمسكٌن بها ورفعها إلى حكومتهما, ولد لام الفرنسٌون  هً وجهة النظر

بتحرٌات كثٌرة بهدؾ إعداد لائمة تشمل اسماء حاملً األعالم الفرنسٌة وذكروا أٌضاً إن اتهام التً ترفع 

 .(61)العلم الفرنسً بالتجارة فً الرلٌك إنما هو اتهام ال ٌموم على دلٌل

 

صاحبت النشاطات الدبلوماسٌة الفرنسٌة للدفاع عن رعاٌا سلطان ُعمان حاملً األعالم والتصارٌح    

حربٌة ففً الفرنسٌة خالل هذه الفترة مظاهرات بحرٌة فً الخلٌج العربً, فمد اسرفت فً استخدام السفن ال

( Achirounرون )( واشCatinaٌ( وكاتٌنا )Dromeشوهدت السفن الحربٌة: دروم ) 1111-1111عام 

 Chacy( وشاسً لوب لوبا )Jean Part( وجان بارت )Anvirnierكاتٌنا وانفرنٌر ) 1118-1111وفً 

Lope Loupa ً1113-1118( وف ( كانت السفٌنة انفرنٌر وفرٌانVarien وكل هذه السفن كلها تشاهد .)

 .(66)فً خلٌج ُعمان وأحٌاناً نموم بزٌارة الخلٌج

 

وانطلمت فضالً عن ذلن حملة صحفٌة معادٌة للمصالح البرٌطانٌة فً الصحؾ العربٌة والفرنسٌة    

كان ٌعٌش فً مسمط رجل فرنسً  1611الفرنسً فمنذ أوائل عام -والروسٌة رافمت الصراع البرٌطانً
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ة على ٌدعى انطوان جوجوٌٌر, لم ٌمض ولت طوٌل فً مسمط حتى بدا بحملة صحفٌة فً الصحؾ الفرنسٌ

( التً كتب فٌها مماالً Dipach Colonialضلة لدٌه هً دٌباش كولونٌال )فبرٌطانٌا. وكانت الصحٌفة الم

و  1113و  1118باسمه. ثم ظهرت حمالت أخرى فً الصحؾ الروسٌة وصحٌفة األهرام الماهرٌة فً 

وكٌل السٌاسً البرٌطانً , وكانت مماالته موجهة بشكل أساسً ضد السٌاسة البرٌطانٌة كما ٌمثلها ال1111

ً وهو محاولة خلك فً مسمط, ولم ٌسلم سلطان ُعمان من شتائمه. كان هدؾ الكاتب  جوجوٌٌر واضحا

شعور عدائً فً فرنسا لٌّؽل به ٌد وزارة الخارجٌة الفرنسٌة, ونجح فً إحداث هٌاج فً الدوائر الفرنسٌة, 

بسبب تمرٌر ٌظهر عزم برٌطانٌا على ضم  لدمت بشأنه استجوابات عدٌدة فً مجلس النواب الفرنسً,

 مسمط إلٌها.. وكانت

 

 

 

 .(61)تصل إلى سلطان ُعمان ترجمات لتلن المماالت أو نسخ منها عن طرٌك مراسل مجهول فً أوروبا   

 

الرونس الذي خلؾ اوتافً كوكٌل للمنصل  إللناع 1118تحرن الوكٌل السٌاسً البرٌطانً فً مسمط عام   

موافمتها على . بأن ٌسأل حكومته عن امكانٌة جوجوٌٌروكان من المعجبٌن بكتابات  ,الفرنسً فً مسمط

لكنها  ,ٌر عن مسمط وجاء رد الخارجٌة الفرنسٌة بعدم الموافمةٌجوجو إلبعادمان ٌتخذه سلطان ع   إجراء لد

  .(11)ٌر هذا التوبٌخ الهادئٌجوجورفض . ولد ا ٌكتبه مستمبالً سمحت بتحذٌر بان ٌتحرى الدلة فٌم

لد  األلبابلٌصبح مرشد  1118وتؽٌر اسمها بعد عام  1111عام  أنشئتظلت صحٌفة فتح البصائر التً    

 الصحٌفةراء سٌاسٌة ضارة ببرٌطانٌا عن طرٌك تلن آوبث  اإلسالمًنشر دعاٌة منتظمة فً العالم 

إلى مان فكتب سلطان عُ  جوجوٌٌرواصلت حمالتها الصحٌفة التً ٌدبجها  1111عام  العربٌة. وفً نٌسان

. ووصل جوجوٌٌرراحة مسمط من وجود إالفرنسٌة بموافمة الرونس طلب منه  وزٌر الخارجٌة دٌلكاسٌه

فً المستمبل  وأنهلٌس رجل عنؾ  جوجوٌٌر إنوجاء فٌه  1111عام  منماٌس  86دٌلكاسٌه فً  إلى

  .(11)مانمور الداخلٌة فً عُ ألبا االهتمامؾ عن وسٌك ,مانكتاباته عن مهاجمة سلطان عُ سٌبتعد فً 
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الهند. ففً نٌسان من  إلىتلن الصحٌفة الى عدن والخلٌج العربً وحتى  إرسالبرٌطانٌا من  انزعجت   

ً  ,لى مسمطإوصلت  ,1111عام  من كبار العرب الممٌمٌن فً  عدد إلىوترسل  حٌث كانت توزع مجانا

وفً شهر ماٌس من عام  ,مانكما كانت ترسل منها نسخ الى المشاٌخ المشهورٌن فً داخل عُ  مسمط,

عداد مرسلة من الصحٌفة الى أبومباي  إلىتموز  1عدن ووصل ٌوم  أهلوزعت نسخ منها على  1111

ثالثة , و نسختٌن للكوٌتو مسمط, إلىعشرون نسخة  1111ووصل منها عام  ,لنجة وبوشهر والبحرٌن

كبر, وبعض كبار ألا وأبنهوكان من بٌن عناوٌن من الذٌن ترسل لهم فً مسمط السلطان ... للبصرة  نسخ

واحدة للشٌخ  :لى البحرٌن ترسل نسختان , وإومن بٌن من توزع علٌهم فً دبً شٌخ دبً ..المسؤولٌن

الشٌخ  إلىجوٌٌر والنسخ الخاصة بالكوٌت كانت ترسل معارؾ جوأحد خرى لدمحم بن عبد الوهاب وهو ألوا

, وفً البصرة كانت ترسل نسختان الى نمٌب وإلى سعود زعٌم وسط الجزٌرةمبارن زعٌم الكوٌت 

 .(18)البصرة

  

    ً مع تلن الحمالت الصحٌفة الفرنسٌة فً الخلٌج العربً ضد الهٌمنة البرٌطانٌة فً المنطمة  وتزامنا

مان ممن ٌرفعون تلن والحماٌة الفرنسٌة لرعاٌا سلطان عُ  عالم الفرنسٌةألمن جدٌد لضٌة رفع ا اندلعت

 السفٌر الفرنسً فً أتصل 1118ذار من عام آوالتصارٌح الفرنسٌة, ففً  األعالم

 

 

الفرنسٌة فً صور من  األعالمن براءة حاملً إله  وأكد أخرىلندن بوزٌر الخارجٌة البرٌطانً مرة    

ً  وإنفً الرلٌك  اإلتجارتهمة  الزعم بأن تجار الرلٌك ٌتسترون  أمن خط السلطات الفرنسٌة تأكدت تماما

 داوؾ مذكرة رد لكامبون  سلم لورد النز 1118خلؾ العلم الفرنسً, وفً نٌسان من عام 

 

ً على شكاوى الفرنسٌٌن فً العام الماضً ومنها     فرنسا السلطات والمنصل البرٌطانً  طلب بأن تبلػ أٌضا

  .(13)األعالم الفرنسٌةلائمة بأسماء اصحاب السفن الذٌن ٌرفعون  .فً مسمط

 

. االهتمام بمناوأة النفوذ الفرنسً فً مسمط إلىعادت  1113عام  البوٌربعد انتهاء برٌطانٌا من حرب    

ولعت لسفٌنة شراعٌة فً مٌناء  األولى :وجه بحادثتٌن أ إلىووصل ذلن الصراع الفرنسً البرٌطانً 
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صور حاولوا خرق لوانٌن الحجر  أهالًمان فٌصل بن تركً لخمسة من سلطان عُ  اعتمالصور, والثانٌة 

 .(13)الصحً وطالبوا بالحماٌة الفرنسٌة

 

 سراح المعتملٌن وصلت السفٌنة الفرنسٌة )انفرنٌت( وإطالقوعندما لم تثمر تهدٌدات المنصل الفرنسً    

لى هنان, وكان المولؾ إالبرٌطانٌة )ناٌاد , وبٌرسٌوس ( لد سبمتها  جذا بها تجد البوارإمٌناء مسمط, ف إلى

 ً المفاوضات الخاصة  إجراءٌوافك مسلح بٌن الطرفٌن, ولكن لما كان هذا الولت  باصطدامٌهدد  حرجا

وعندئذ  (11)لمشكلة بالطرق السلمٌةالدولتان حل ا أثرتفمد  1111الودي بٌن برٌطانٌا وفرنسا عام  باالتفاق

, وفً بالهايلى هٌئة التحكٌم إ األمرلندن حٌث تمرر بهدوء رفع  إلىنتمل مركز الثمل فً المفاوضات أ

 .(16)1111أوائل عام سلطان مسمط عن المعتملٌن فً  أفرجصدور لرار التحكٌم  انتظار

 

وتابعوا عمد  1111تموز من عام  81فً الهاي بتارٌخ  األولىلجنة التحكٌم للمرة  أعضاءجتمع أ   

لرار التحكٌم بعد ان درست هٌأة التحكٌم  اتخاذتم  األخٌرةالجلسة  هذهوفً  أب 6,  8, 1جلساتهم فً 

, ولد لررت المحكمة ما ٌأتً فٌما ٌتعلك بشرعٌة ساسٌة التً لدمتها كل من برٌطانٌا وفرنساألا الحجج

 -:مزاعم فرنسا

  

برفع العلم الفرنسً حك  1618ألصحاب السفن الوطنٌة الذٌن كانت فرنسا لد سمحت لهم لبل سنة  إن   

 إنهمالذٌن ٌثبت  أولئنولكن ٌستثنى من ذلن  (11)بامتٌازهم هذا لطالما رؼبت فرنسا فً تجدٌده االحتفاظ

ٌطابك الموعد الذي تمرر فٌه تعدٌل  ألنه 1618كانوا ٌعاملون معاملة المحمً من جانب فرنسا لبل عام 

 اإلمامٌمكن نزع سلطة  كما جاء فً المرار ال (16)نظام بروكسل الخاص بالتفتٌش البحري ومكافحة الرلٌك

 , وٌشمل ذلناإلللٌمٌة لمسمط المٌاهالمضائٌة عن رعاٌاه فً 

 

 

 

ً . السفن, وعائالتهم هذهطوالم البحارة العاملٌن على  حموق تخرج بهم عن الوالء  أٌةلٌس لهم  جمٌعا

 .(11)بأوامره وتشرٌعاته االلتزامعن  ل خاص ال تخرج بهممان وبشكلسلطان عُ 
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ونص لرار الحكم أٌضاً بأن سفن ُعمان المرخص لها كما مر فً أعاله برفع العلم الفرنسً تتمتع داخل    

تشرٌن  11العُمانٌة المؤرخة فً -المٌاه اإلللٌمٌة لعُمان بالحماٌة المنصوص علٌها فً االتفالٌة الفرنسٌة

ا ال ٌجوز أن ٌنتمل من مالن ألخر, على سفٌنة م, وإن التفوٌض برفع العلم الفرنسً 1611عام الثانً من 

ولو كان من ورثته, ولهذا النص مؽزى مهم , (61)وال من سفٌنة ألخرى ولو كان صاحبها هو نفس الشخص

 .(61)مانالفرنسٌة ان تختفً بعد مدة فً عُ  لألعالم ممدراً  أصبحأنه  إذ

 

المطالب البرٌطانٌة بالنسبة لسائر النماط المهمة التً  فً معظمه مؤٌداً  1111وكان لرار المحكمة عام    

 أثارتفرنسا  إن إال وباسمها باسمهضه للحكومة لبرٌطانٌة بأن تتحدث ٌمان رؼم تفوسلطان عُ  وإنتناولها, 

 ً  إنبالتالً من حٌث  االعتبارواستبعد هذا  ,اسم السلطان بالحكومة البرٌطانٌة  إرتباطعلى  اعتراضا

ً السلطان لٌس ط   .(68)األولىفً المضٌة بعد تجاوز مراحلها  رفا

ٌموم لنصالهما بمسمط بوضع لائمة  أنالحكومتان البرٌطانٌة والفرنسٌة على  أتفمتوبناء على هذا الحكم    

 ً  83على  اشتملتتم وضع المائمة ولد  1116لهذا الحكم, وفً سنة  بالسفن التً ترفع العلم الفرنسً طبما

 .(63)سفٌنة

  

 األعالمالمرار الذي ٌمضً بأن الترخٌص برفع  األخصلم ٌكن لرار التحكٌم فً صالح فرنسا وعلى    

ٌختفً بعد  أنله  هذا المظهر من مظاهر النفوذ الفرنسً كان ممدراً  فإن ولذلنالفرنسٌة ال ٌنتمل بالتورٌث, 

  .(61)سنوات للٌلة

 

ً  ل الفرنسً فٌها  بالتعاونورأى المنصل البرٌطانً فً مسمط والرونس نائب المنص   لوضع لرار  معا

هل أ إلعالمالوسائل  أفضلصدار بٌان من جانب السلطات هو إعلى  أتفماالمحكمة موضع التنفٌذ, ولد 

السفن التً ترفع العلم الفرنسً,  أصحابفٌما ٌتعلك بالمائمة التً تضم اسماء  أما, مان بممررات المحكمةعُ 

 لررت الحكومة البرٌطانٌة دلٌالً  1116من عام  أب 13فً  وأخٌراً , بشأنهااتفاق  إلىفلم ٌمكن التوصل 

سفٌنة  إلىالعلم من السفٌنة التً تفمد أو تؽرق أو تباع  انتمالعلى صدالتها وبهدؾ منع زٌادة عدد السفن أو 

 إنانٌة , وكان من رأي الحكومة البرٌطاألحوالٌزٌد عدد السفن عن العدد المحدد بأٌة حال من  أالخرى أ
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لكنها لم تعترض , ٌصبحون بالتالً خاضعٌن لموانٌنهامان رض عُ ألى إ رسوهمصحاب هذه السفن بمجرد أ

 على أن ٌأمر نائب المنصل الفرنسً

 

 

ً , كما رأت برٌطانٌا أخرىمحكمه فرنسٌة  أمامبأنه ٌمثل المعتدون     ٌعرفوا  أنمان ٌجب هل عُ أن إ أٌضا

 ً أن ٌعلنوا تخلٌهم عن حك  فًاحرار  وإنهمسٌولع فً حالة الخروج على نصوص التحكٌم  بأن عمابا رادعا

 ً  .(61)بالحكومة الفرنسٌة بشأن هذه االمور استخدام العلم الفرنسً وٌجب االتصال دائما

سٌاسٌة ودبلوماسٌة فً مواجهة النفوذ الفرنسً فً الخلٌج  تهكذا ٌظهر أن برٌطانٌا حممت نجاحا   

عدها خط بٌة لمصالحها فً شبة المارة الهندٌة تها برٌطانٌا حٌوّ منافسة فرنسا لها فً منطمة عدّ العربً و

مانٌة واستخدامها الفرنسٌة على السفن العُ  األعالمعنها, وذلن من خالل تسوٌة مشاكل : رفع  األولدفاعها 

ندر جصة, والحد من نشاط محطة للفحم فً ب إللامةمشروع فرنسا  وإحباطلمواصلة تجارة الرلٌك,  ؼطاءً 

 .بعض التجار الفرنسٌٌن فً مسمط

  

كثر خطورة تمثلت أ أخرىالمرن التاسع عشر أمام مشكلة  أواخرن برٌطانٌا وجدت نفسها فً إؼٌر    

الفرنسٌٌن بعامة  أٌديؼلب التجارة منحصرة بٌن أ, وكانت (66)بٌن سكان الخلٌج األسلحةبانتشار وتوزٌع 

من الوجهة الدولٌة لعمدها اتفالٌات مسمط كانت تتمتع بمركز  إنلهذه التجارة السٌما  وكانت مسمط مركزاً 

عن المركز الدولً كان  , فضالً 1611عام , ومع فرنسا 1633عام تجارٌة مع الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 

 مركزاً  تاحأ, الذي 1668آذار من عام بممتضى التصرٌح الفرنسً البرٌطانً المشترن الصادر فً  محدداً 

 ً  .(61)لفرنسا لمركز برٌطانٌا فً مسمط مساوٌا

  

الكثٌر من المشاكل والمتاعب للحكومة التً تمر عبر الخلٌج العربً لد سببت  السالحكانت تجارة    

خلك االضطرابات  إلىهربة مال األسلحةوصول  أدى, حٌث أسٌاومماطعات وسط  أفؽانستانالبرٌطانٌة فً 

التً كان ٌتم استٌرادها من مسمط  األسلحة إٌرادوصل  1611للهند ففً عام الؽربٌة على الحدود الشمالٌة 

ممن ٌنتهكون المانون  (31.111)روبٌة وكان هنالن ما ٌزٌد على  (1.111.111)ما ٌزٌد عن إلى
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سوق  أكبرمسمط مما جعلها  إلىرنسا وكان ٌتم استٌرادها بصورة خاصة من برٌطانٌا وف األسلحةوٌحملون 

 .(66)فً المنطمة لألسلحة

  

 استوردتحٌت بلػ عدد البنادق التً  1611تصاعدها واتساعها حتى عام  األسلحةواصلت تجارة    

كان ٌعاد  األكبرن المسم إ إالمان الداخلٌة, لطعة وكان ٌتم تصرٌؾ بعضها بٌن لبائل عُ  (81,111)

التركٌة حتى  واألراضًفارس  إلىوالبحرٌن ولطر والكوٌت حٌث ٌتم تهرٌبه  مانساحل عُ  إلىتصدٌره 

ت تجارة السالح تركز 1616من عام  بتداءً االحربٌة , و األسلحةت المنطمة كلها مؽطاة بأحدث أنواع أصبح

مان فحسب بل كانت لتجارة السالح والذخٌرة فً عُ ذ لم ٌعد مٌناء مسمط مركز إ, بشكل كلً فً مسمط

 وإلىسواحل فارس  إلىتصدر منه  األسلحةشحنات 

 

 

نعوا البرٌطانٌة م األسلحةتجار  ألن األلمانمع  باإلشترانالفرنسٌٌن  أٌديفؽانستان , وكان معظمها فً أ   

 .(61)حكومتهم باالشتران فٌها بأمر من

  

الهند وفارس  إلىمن مسمط  األسلحةعلى منع تصدٌر  1616وبالرؼم من موافمة سلطان مسمط فً عام    

وٌتم  األسلحةلتجارة  مما جعل مسمط تبمى مركزاً  األخرىالمنع كان ال ٌسري على البلدان  ذالنن إ إال

ت المصانع البلجٌكٌة فؽانستان وكانأ إلىساحل طهران ثم  إلىتهرٌب كمٌات كبٌرة منها عن طرٌك الموافل 

  .(11)مسمط إلى األسلحةوالفرنسٌة حتى البرٌطانٌة هً التً تموم بتصدٌر هذه  واأللمانٌة

 

مرت فً مسمط  1116, وفً عام 1111من عام  وتصاعدت تجارة السالح فً الخلٌج بشكل كبٌر ابتداءً    

ان لولؾ تلن التجارة لكنها لم بٌن الحكومة البرٌطانٌة والسلطبندلٌة ولد بدأت مفاوضات  (61,111)

 .(11)1113فً عام  إالتتولؾ 

  

سلطان مسمط على مشروع برٌطانً فً عام فً الخلٌج وافك  األسلحةاستمرار تجارة  إٌماؾومن اجل    

 1118عام  أٌلول, وبالفعل تأسس المركز فً (18)مانمركز لخزن الذخٌرة وتوزٌعها فً عُ  إلنشاء 1118
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لكن فً الولت نفسه كان مثار احتجاج الحكومة الفرنسٌة, فحاولت  األسلحةتملص تجارة  إنشائهونتج عن 

 األسلحةتجارة  إلؽاءبالموافمة على  األخٌرة إلناعبرٌطانٌا من خالل االتصاالت الدبلوماسٌة مع فرنسا 

  .(13)بممابل دفع تعوٌضات لها عن ذلن

 

تجارة السالح على محكمة الهاي  إلؽاءرض موضوع لم ٌحصل االتفاق بٌن برٌطانٌا وفرنسا على ع   

-1118الحكومة البرٌطانٌة وظهر من الرسائل المتبادلة بٌن الحكومتٌن خالل عامً  إلتراحللتحكٌم بحسب 

علٌه  , وبناءً 1668اخرى بالتصرٌح الثنائً لعام و 1611عام فرنسا احتجت تارة بمعاهدة  إنعلى  1113

 فإنرفضت فكرة التحكٌم فً تلن المضٌة وبما أن فرنسا لم تملن لوة فعالة فً الخلٌج تستند علٌها لذلن 

المبول مبدا  إلىبسبب ذلن  اضطرتالمساومة فً هذه المسألة كان محكوما علٌها بالفشل, مما 

 الفرنسٌة فً مسمط ولالوتولفت معها المصالح  1113فً عام  إالم تتولؾ تجارة السالح , ول(11)التعوٌض

اختفى النفوذ الفرنسً فً هذه المنطمة )الخلٌج( باختفاء وصول أخر )):  اإلطارفً هذا ( Boschبوسش )

 .(11)((لٌهإبندلٌة مهربة 

 

ن الدور الفرنسً فً الخلٌج العربً فً النصؾ الثانً من المرن التاسع عشر لم ٌكن إمن كل ذلن ٌتبٌن    

فً الخلٌج العربً فظلت المصالح الفرنسٌة متركزة فً مسمط وزنجبار من خالل االتفالٌة التجارٌة  فعاالً 

 على التصرٌح الثنائً البرٌطانً  , واعتماداً 1111مان فً عام المعمودة مع عُ 

 

 

 موأعالتصرٌحات سفن  إعطاءمن  االستفادةفرنسا فً محاولتها  إلٌهاولد استندت  1668الفرنسً لعام    

ومضاٌمة السفن البرٌطانٌة  تفتٌشمانٌة للتخلص من فرنسٌة لرعاٌا سلطان مسمط استفادت منها السفن العُ 

العربً الذي كانت تمؾ    استمرار تجارة الرلٌك فً الخلٌج إلىتحت ؼطاء البحث عن الرلٌك مما ادى 

, وكانت 1111هاي عام انتهت بمرار محكمة البرٌطانٌا ضده وتسبب ذلن تأزٌم العاللات البرٌطانٌة 

مركز للفحم فً بندر جصة  إنشاءالخلٌج العربً محاولتها  إلىاللذان نفذت منها فرنسا  األخرٌانالمشكلتان 
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وانتهت تسوٌتها لصالح تعزٌز النفوذ البرٌطانً فً الخلٌج العربً  األسلحةالوالعة جنوب مسمط وتجارة 

  .ولىوتضاءل النفوذ الفرنسً حتى الحرب العالمٌة اال
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