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ترجععع إرصاصععاا نظععام اإلمامععة فععي عمععان إلعع  الجععرن الثععاني ال جععر   
بإنشاء صذا النظام صنعا،  وكعان يعتم  الجرن الثامن الميالد   حيث قام األباضيون

اختيار من يتول  أمر اإلمامة عن طريق االنتخاب من بين أصع  العلعم والصعال  
والتجوى  وكان انتخاب اإلمام في عمان مستمراً حتع  النصعا األو  معن الجعرن 
السععادا ال جععر   النصععا األو  مععن الجععرن الثععاني عشععر المععيالد   ثععم فععي 

منصب اإلمامة فارغا لم ي تم به أحعد لفتعراا طويلعة غيعر  الفتراا التالية أصبح
م وقع االختيار علع  رجع  معن اليعاربعة  4281صـ / 4111متعاقبة . حت  عام 

وصععو ناصععر بععن مرشععد اليعربععي ليتععول  أمععر اإلمامععة وظعع  األ مععة فععي عمععان 
ُيختععارون مععن صععذي الجبيلععة مععا يزيععد علعع  قععرن مععن الزمععان وحتعع  قيععام دولععة أ  

 (4م .)4414عام  بوسعيد

م   4411صعععـ /  4414وعنعععدما قامعععا الدولعععة البوسععععيدية فعععي عمعععان 
ضعا أمر اإلمامة ولم ي تم من تول  عرش السلطنة من صذي األسرة باتخاذ لجب 

 4414إمام إال في ع د أحمد بن سعيد الذ  تول  الحكم في الفترة ما بين عامي 
وفي ع د ابنعه سععيد بعن أحمعد العذ  تعول    م 4421 – 4411صــ /  4412 –

م  وبوفععاة  4211 – 4421صععـ /  4842 – 4412الحكععم مععن بعععدي بععين عععامي 
صذي األخير لم يسع أ  سلطان من البوسعيديين )ممن توارثوا السلطة( إل  اتخاذ 

 (8لجب إمام  ولم يحاو  أ  من م أن يظفر بتأييد ديني له .)

م استول  عزان بن قيا البوسعيد  عل   4224صـ /  4821وفي عام       
الحكععم فععي عمععان بعععد ثععورة الجبا عع  العمانيععة  وأعلععن نفسععه إمامععاً علعع  عمععان 

م بالصعبغة 4244صعـ /  4824واصطبغا فترة حكمه التعي اسعتمرا حتع  ععام 
اإلسالمية األباضية; إال أن حكومة ال ند البريطانية عملا عل  إسجاطه  فتم ل عا 

لتاريخ لم تجر محاولة إلعادة نظام اإلمامة إال عندما قاما ثورة ذل،. ومنذ ذل، ا
 م.4141صــ / 4114الجبا   األباضية عام 

وخال    تول  حكم عمان في تل، األثناء السلطان فيص  بن تركيحيث 
  فترة حكمه حدث صراع شديد بعين فرنسعا وبريطانيعا علع  المصعالح فعي عمعان

ر نفسه من الجيود البريطانية فلجأ للتجرب وحاو  السلطان فيص  بن تركي تحري
وأمععا فعع  الععداخ   فجععد حجععق السععلطان نجاًحععا نسععبًيا فعع  الفتععرة مععن   مععن فرنسععا
  ويرجععع الفضعع  فعع  صععذا النجععا  إلعع  ج ععود سععليمان بععن سععويلم وزيععر 4118

السلطان  وإل  إنجسام األباضية عل  أنفس م  األمر الذى دفع السلطان إل  إقامة 
ة مع الشيخ عيس  بن صالح زععيم الحعرث سعكان المنطجعة الشعرقية عالقاا ودي

والذى كان يبحث بدوري عن زعيم يؤيعدي فع  نزاععه معع الشعيخ حمعد بعن ناصعر 
  إبان زيارة سليمان بن سويلم للشيخ عيس  بن 4114زعيم بن  ريام وف  عام 
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صععالح فععع  ا الجابعع ا بالشعععرقية  تععم إغتيعععا  سععليمان إبعععان مععروري فععع  منطجعععة 
لسععيابيين  وجععاء إغتيالععه نتيجععة تععذمر الجبا عع  العمانيععة منععه لتدخلععه فعع  شعع ون م ا

الداخلية. ولجد سبب صذا االغتيعا  متاععب للسعلطان  فأرسع  حملعة تأديبيعة إلع  ا 
وادى سماي  ا لتأديب السيابيين  ورغم ماحججته الحملة من إجراءاا إنتجامية إال 

فعر  سعيطرته علع  المنطجعة الداخليعة أن ا لم تساصم ف  تعزيز مركز السلطان ل
مععن عمععان  وبعععدصا دب التفكعع، فعع  حكومععة السععلطان نتيجععة الغتيععا  أحععد أبععرز 

  نظععًرا لسععوء األحععوا  الماليععة للحكومععة  4141رجاالت مععا  وبععدأ االن يععار عععام 
وإنخفا  الجمار، بعد الحصار البريطان  لشواط ء الخليج لمنع إعادة شخص 

رج  وإنجعاذ للحالعة الماليعة للسعلطان قعدما بريطانيعا قرًضعا األسلحة منه إل  الخا
 (.. 1)ا 4144مالًيا بدون فوا د عام 

 :(م9191أسباب الثورة االباضية )

  إنفجعرا أزمعة السعال  فع  عمعان  األمعر العذى غيعر 4148وف  ععام 
  ومرجعع ذلع، أن السعلطان وافعق ععام 4111خريطة عمان السياسية حت  ععام 

بريطععان  بإنشععاء مركععز لخععزن الزخيععرة وتوزيع ععا فعع     علعع  مشععروع4148
  يضععغطون علعع  السععلطان بغععر  4212عمععان  وكععان البريطععانيون منععذ عععام 
كما أرغما بريطانيا رعاياصا من ال نعود   فر  حظر أشد عل  تجارة األسلحة

علععع  ععععدم االشعععترا، فععع  أى صعععفجة سعععال   وتبعععع ذلععع، تحعععو  األربعععا  إلععع  
لمانية الت  تجوم ببيع السال   وجعاءا موافجعة السعلطان المؤسساا الفرنسية واأل

دوالر شعع رًيا  1111علعع  اإلرادة البريطانيععة أن حرمععا ميزانيععة حكومتععه مععن 
لجمار، السال    وف  مجاب  صذي الخسارة زادا بريطانيعا المخصصعاا الماليعة 

ن روبية كنوع م 411111الت  كانا تدفع ا إل  السلطان نيابة عن زنجبار إل  
التعوي   ووافق السلطان بنعاء علع  تعليمعاا بريطانيعا بفعر  قيعود علع  صعذي 
التجععارة  وإذا كانععا صععذي الجيععود التعع  قععام ب ععا السععلطان علعع  تجععارة السععال   قععد 
وضعا ن اية لعمليعاا ت ريعب األسعلحة فع  الخلعيج  فجعد كعان ذلع، فع  مصعلحة 

طر أزمة واج ا حكومعة بريطانيا  إال أن ا ف  ذاا الوقا قد عجلا بإنفجار أخ
 ..(1مسجط ا)

ازدادا ال يمنة البريطانية عل  حكومة مسجط منذ توقيع اتفاقية الصداقة 
م  وخضعععع  4214صـعععـ / 4112والتجعععارة بعععين سعععلطنة عمعععان وبريطانيعععا ععععام 

السلطان العماني فيص  بعن تركعي  لمعا طلبتعه منعه بريطانيعا  وصعذا معا أدى إلع  
مانية التعي رأا أن السعلطان تععاون معع حكومعة ال نعد استياء كثير من الجبا   الع

البريطانيععة فيمععا يتعععار  مععع مصععالح الشعععب العمععاني  ويمكععن صنععا مععن إجمععا  
 األسباب التي أدا إل  ثورة الجبا   العمانية وقيام نظام اإلمامة األباضية: 
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لوراثة  أن كثيراً من األباضيين لم يتجبلو نظام الحكم في السلطنة الجا م عل  ا -4
 (1وليا االنتخاب  وصذا ما يتعار  مع اإلسالم .)

أثععار خضععوع السععلطان العمععاني للحكومععة البريطانيععة  فيمععا طلبتععه منععه فيمععا  -8
يتعلق بمكافحة تجارتي األسلحة والرقيق غضب صذي الجبا   السعيما بععد أن أدى 

               ذل، إل  التضييق عل  تجارت م وتدمير سفن م                                                                         

تزايد استغال  بريطانيا لموارد عمان الداخلية  السيما بعد أن التزم السعلطان  -1
بمععنح إحععدى الشععركاا البريطانيععة امتيععاز البحععث عععن األسععفنج فععي ميععاي عمععان 
اإلقليمية  وقد اعتبر األباضيون أن عم  صذي الشركة منافساً ل م في كسب قوت م 

 من البحر.

التنصيرية في عمعان  وتشعجيع السعلطان فيصع  بعن تركعي  انتشار الجمعياا -1
ل م  السيما المنصرين األمعريكيين العذين وجعدوا فعي عمعان مرتععاً خصعباً لنشعر 

 النصرانية. 

أخذ علماء األباضية في عمان عل  السلطان أنعه لعم يتمسع، بتععاليم اإلسعالم   -1
 (2وبما يمليه عليه المذصب األباضي. )

 طنه وإمامة: انقسام عمان إلى سل

  اجتمعا مجموعة من العلماء ورؤساء الجبا   في مدينة 4141في عام 
تنععوا  و وكععان ل ععذا االجتمععاع صععدا وحيععد وصععو انتخععاب إمععام. فععاقتر  عبععد  
السالمي ترشيح سالم بن راشد الخروصي ولكن الخروصي العذ  لعم يكعن يتوقعع 

ء بيعته ال لتلجي البيعة. إال أنه صذا االقترا  حاو  أن يعتذر بالجو  إنه أتي إلعطا
لم يكن من حجه وال في مجدوري  ال من وج ة نظر مذصبية وال من حيث التجاليد  
أن يعتذر عن صذا الترشيح. فرف  الترشيح كان يعني رف  الثجة التي وضع ا 
العلمععاء فيععه  ال سععيما وأن مثعع  صععذا الععرف  كععان يمكععن أن يعنععي أيضععا انجسععام 

 (4)صفوا المسلمين 

ولععم يكععن للخروصععي سععلي  األسععرة التععي أعطععا عبععر التععاريخ العديععد  
علماء وقضاة وأ مة  سوى الموافجة. فتما له البيععة إذا فعي مسعجد الشعريعة فعي 
المدينة نفس ا  طبجا للمراسم التجليديعة. وقعد شعار، في عا مجمعوع العلمعاء وبعع  

المععالكي  والعععالم رؤسععاء الجبا عع   وقععد قععام العععالم عععامر بععن خمععيا بععن مسعععود 
عبد  بن محمد بن زريق األزکو   بجراءة البيعة واتخاذ ما تستبعه من تدابير  
وكانا صذي البيعة بيعة الظ ور  وصكذا أعلنعا اإلمامعة الجديعدة وأعلنعا نعزوى  

 ( 2)المركز اإلباضي الروحي  عاصمة ل ا.
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يجوم عل  أربعع نجعاط: إسعجاط نظعام السعلطنة   كان برنامج إمامة الخروصي     
إن اء الوجود والنفوذ البريطانيين  العم  عل  توحيد البالد  وأخيًرا إععادة إقامعة 
اإلمامععة علعع  كعع  الععبالد  ويالحععظ فععي كعع  اإلمامععاا اإلباضععية  فععي التععاريخ 
الحععععديث  بععععرامج مماثلععععة تجرييععععة كانععععا خصوصععععيت ا الوحيععععدة فععععي الزمععععان 

  (1والسياق.)

بعد ش ر من صذي البيعة تجريبا وص  الشعيخ عيسع  بعن صعالح الحعارثي 
مصحوًبا بعبع  رؤسعاء الجبا ع  ال ناويعة إلع  تنعوا  وصعي منطجعة تتبعع للجبا ع  
الغافرية  وبايع اإلمام الجديد بفض  السالمي والخروصي  أمكن حصو  اتفعاق  

الغافريعععة  بععععد خمسعععين سعععنة معععن النزاععععاا  بعععين ر يسعععي الجبا ععع  المتنازععععة 
وال ناويععة. وصكععذا أمنععا الثععورة أحععد أصععم شععروط نجاح ععا: وحععدت ا  وعلعع  صععذا 
النحو بدا أن المجتمع العماني قعد اسعتعاد وحدتعه حتع  قبع  إقامعة اإلمامعة. كعذل، 
يمكن الجو  إن صعذي الثعورة حظيعا بظعروا كانعا غا بعة فعي عصعر ععزان بعن 

 ( 41)قيا.

الحععارثي اقتععر   بعععد إعطا ععه ولكععن الغريععب صععو أن عيسعع  بععن صععالح 
بيعتععه  وسععاطة بععين اإلمععام والسععلطان فيصعع . وكععان يمكععن ل ععذا االقتععرا  غيععر 
المتوقع أبدا أن يزرع  عل  حد قو  محمعد السعالمي  التخعاذ  بعين اإلمعامين فعي 
الوقععا الععذ  لععم تكععن الثععورة إال فععي طورصععا األو ; ولكععن صععذا االقتععرا  رفعع  

من جانب العلماء; وأثعار أكثعر معن ذلع،  السعخط رفضا قاطعة شكال ومضمونا  
  (44والدصشة معا. )

وطبجا للتجليد  أرس  اإلمعام الخروصعي  فعي صعذي األثنعاء رسعالة رسعمية 
إل  السلطان يعلمه في ا بجيام اإلمامعة  ويطلعب في عا منعه إن عاء النفعوذ البريطعاني 

التنععاز  عععن  وتطبيععق الشععريعة اإلسععالمية فععي الععبالد. بعبععارة أخععرى يطلععب منععه
الحكععم. وبصععورة موازيععة لععذل،  أرسعع  اإلمععام مبعععوثين عبععر الععبالد  ورسععا   
لرؤساء الجبا   يخبرصم في ا بجيام اإلمامة ويطلب بيعت م. وقد رد معظم الزعماء 
إيجابية ومنحوي بيعن م. وفي زمن نصير  أعلنعا كافعة المعدن الر يسعية  تجريبعا  

بجيا تحا نفوذ سلطة حكعم مسعجط لعم تفعع . والءصا له. ولكن بع  المدن التي 
ويالحظ التجرير البريطاني الذ  يلخص الوضع  أن عصعيان قبا ع  غمعان تحعا 
قيادة إمام تنوا  سالم بن راشد الخروصي  يغطعي علع  كع  األحعداث األخعرى 
التي ش دت ا عمان تل، السنة. وينسب صذا التجرير اندالع العصيان  إلع  الدعايعة 

 يخ اإلباضي الر يسي  عبد  بن حميد السالمي .التي بث ا الش

أيععا يكععن  فلجععد تجلعع  دعععم عععام ل مععام  ال سععيما فععي المععدن التععي بايعععا. 
وبحعععق كعععان علععع  البريطعععانيين أن يجلجعععوا ال سعععيما وأن شخصعععياا قريبعععة معععن 
السععلطان  مثعع  سععيا بععن سععلطان البوسعععيد  وأخيععه حمععود  التجععأا إلعع  اإلمععام 

  (48طلبا إليه أن يصفح عن ا. ) وأعطته بيعت ا  ب 
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  اليعاربة: أسرة عربية حكما عمان وجزء من شرق أفريجية تنتمعي إلع  األزد 
 4111من قحطان  أو  إمام من م ناصر بن سعلطان اليعربعي تعول  الحكعم ععام 

م  وعمعع  علعع  إخععراج البرتغععاليين مععن عمععان. للتفصععي : حميععد بععن  4281صععـ/ 
ن فعي سعيرة السعادة البوسععيديين  تحجيعق عبعدالمنعم محمد بن رزيق  الفعتح المبعي

صـ/  4141  وزارة التراث الجومي والثجافة في عمان  مسجط  1عامر وآخر  ط 
; سعععرحان بعععن سععععيد األزكعععور   تعععاريخ عمعععان  تحجيعععق  11م  ص  4111

  وزارة التععراث الجععومي والثجافععة فععي عمععان  مسععجط  8عبدالمجيععد الجيسععي  ط 
 وما بعدصا . 14ص م   4122صـ/  4112

شركة الزيا العربية األمريكية  عمعان والسعاح  الجنعوبي للخلعيج الفارسعي   -4
 .44 – 41م  ص 4118  مطبعة مصر  الجاصرة 4ط 

 42المرجع السابق   ص -8

وجيه أبو حمزة :الصراع بين السلطة واإلمامة فعي عمعان وموقعا بريطانيعا  -1
 .82من ا  ص

بين السلطة واإلمامة فعي عمعان وموقعا بريطانيعا وجيه أبو حمزة :الصراع  -1
 .81من ا  ص

فيص  بن تركي صو ثاني أبناء تركي بن سعيد بن سلطان  عم  والياً في ع د   
م  وصعفه السعالمي  4222صـ/  4111والدي وتول  الحكم بعد وفاته مباشرة عام 

الكسع  بأنه أحسن إخوته سياسة وحزمعاً  ووصعفه لعوريمر بأنعه كعان نراععاً إلع  
م. للتفصعي :  4141صعـ/  4114والتسويا مسعرفاً فعي نفجاتعه الشخصعية  تعوفي 

نور العدين عبعد  بعن محمعد السعالمي  تحفعة األعيعان بسعيرة أصع  عمعان  د. ط  
ومعا بععدصا; لعوريمر    118/  4مكتبة اإلمام نور الدين السالمي  مسعجط  د. ا 
أمير قطر  الدوحة د.ا  الجسم  ج . ج   دلي  الخليج  د. ط  ترجمة ونشر ديوان

 . 242  211/  8التاريخي   

صال  العجعاد  التيعاراا السياسعية فعي الخلعيج العربعي  د.ط  مكتبعة األنجلعو   -1
 881م  ص  4118 ،القاهرة المصرية 

دار  8ط  م 4141 – 4211جما  قاسم  دارسعة لتعاريخ اإلمعاراا العربيعة  -2
  .122  121م  ص  4141  الكويا  البحوث العلمية

 .121   122جما  قاسم  المرجع السابق   ص ص  -4

 .888ص   صال  العجاد  المرجع السابق -2
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 .111ص   المرجع السابق  قاسم  -1

م   4114    دار الجديععععد  بيععععروا4ط   حسععععين عبيععععد غبععععاش  ُعمععععان  -41
 .841ص

 العربعي الخلعيج فعي السياسعي فرنسعا نشعاط الععزاو     عبعد محمعد -44
 المجلعد العربي  الخليج مجلة  4412  4411المضادة  البريطانية واإلجراءاا

 .8 ص  4122 . البصرة 11 العدد عشر  الرابعة السنة عشر  الثامن

  صو عبد  بن حميد السالمي  أحمد العلماء األباضيين في عمعان  كعان ضعرير 
لعجيدة األباضعية( لعه كتعاب تعاريخي البصر  ُيسم  )أبو التاريخ العماني  ورا د ا

إضافة إل  مؤلفاا أخرى أطلعق  (تحفة األعيان بسيرة أص  عمان)مش ور سماي 
عليه ر يا الن ضة العمانية. للتفصي : نور الدين السالمي  مصعدر سعبق ذكعري  

وما بعدصا; محمد شيبة السالمي  ن ضة األعيان بحريعة عمعان  د.ط  دار  1/  4
; روبععرا جيععران النععدن   411 – 442لجععاصرة  د.ا  ص الكتععاب العربععي  ا

وزارة التععراث الجععومي والثجافععة فععي   1ط   مسععير ومصععيرا 4212عمععان منععذ 
 121م  ص  4111صـ/  4141عمان  مسجط  

م  ص  4114  دار الجديعععد  بيعععروا  4حسععين عبيعععد غبعععاش  ُعمععان  ط  -48
842. 

 


