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 ة: ـــــاملقدم

تيحت يل الفرصة للمشاركة يف ندوات وفعاليات حتدثت فيها  أ
عن بعض من جوانب العالقات التارخيية واملعاصرة الثقافية والعلمية 
واحلضارية اليت تربط سلطنة عمان مبحيطها الدويل، ولكن مل تتح الفرصة 
للبحوث اليت قدمتها يف تلك الفعاليات للنشر؛ فارأتيت نشرها يف هذا 

اما يف التعريف مبا متتاز به سلطنة عمان يف هذا اجملال املهم الكتاب إسه
من العالقات والتواصل الدويل. فسلطنة عمان تربطها منذ عصور قدمية  
عالقات حضارية ابلعديد من الشعوب والدول والثقافات واحلضارات.  

يف متكني وتوطيد تلك العالقات واألواصر عدد من العناصر   أسهم وقد 
موقع عمان اجلغرايف، وقيام ُعمان منذ آالف  :منها ،همةواملقومات امل
له هويته السياسية واالجتماعية والثقافية املعروفة   مستقال االسنني قطر 
 واملميزة.   

 يف هذا الكتاب على الدراسات اآلتية: القارئ وسيطلع 

الروابط احلضارية العمانية اإليرانية املعاصرة: اجملاالت واملرتكزات  
إىل املؤمتر العاملي للحوار الثقايف معدة للتقدمي ورقة  .الستدامةوعوامل ا

املعهد العايل والثقافة    الذي نظمه  يف اآلفاق احلضارية إليران والعامل العريب،
دينة قم املقدسة، اجلمهورية اإلسالمية  مبم،  2019ديسمرب    26اإلسالمية  
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الدراسة الوصفية تسلط الضوء على الروابط احلضارية بني  وهذه  .اإليرانية
سلطنة عمان واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية؛ هبدف معرفة جماالهتا  

تقدم الدراسة حتليال للدور احملوري و ومرتكزاهتا وعوامل بقائها واستدامتها.  
للدين اإلسالمي يف تشكيل الروابط احلضارية بني الدولتني اجلارتني، وكيف  

مبنيا على قواعد    ،أن التسامح والتعايش شّكال مبدائ لالنفتاح على اآلخر
دينية مستقاة من تعاليم اإلسالم احلنيفة السمحة، وفتحا آفاقا للحوار بني  
الدولتني، ومّهدا السبيل للمؤسسات الرمسية واألهلية واألفراد من كال  

بامها  ضاري، وجنّ الشعبني لالتصال والتواصل والفهم والتفاهم والبناء احل
الصدام والنزاع. وختلص الدراسة إىل أن احلوار احلضاري وما محله من قيم 

كان أحد الدعامات األساسية    ،يف كافة مستوايته وقنواته، وأهداف
للعالقة املتميزة بني اجلانبني؛ لذلك توصي الدراسة أبمهية بقاء قنوات احلوار  

شعبني والدولتني، اللتني تربطهما احلضاري والثقايف والعلمي مفتوحة بني ال 
كثري من األواصر والروابط التارخيية؛ كونه عامال مهما من عوامل استدامة 

 الروابط احلضارية بني سلطنة عمان واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.

  العالقات الثقافية والتعليمية بني سلطنة عمان واجلمهورية الفرنسية. 
رواب،  و بية بني عمان وأو افة العمانية األور ورقة قدمتها يف )ملتقى الصح 

جسور للتواصل الصحفي واألديب والفين(، الذي نظمته مجعية الصحفيني  
ثنني  العمانية مبقر منظمة اليونسكو ابلعاصمة الفرنسية ابريس يومي اإل
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. وهتدف هذه الدراسة الوصفية م2019نوفمرب  20-19والثالاثء 
العالقة الثقافية والتعليمية بني سلطنة عمان  التحليلية إىل التعرف على واقع  
النشأة، ونوع األنشطة الثقافية والتعليمية  : واجلمهورية الفرنسية من حيث

القائمة يف البلدين، واملؤسسات اليت تنفذها وتشرف عليها، وسبل تطويرها 
وحتسينها. وتطرح الدراسة مخسة أسئلة حبثية تسعى لإلجابة عليها بتطبيق 

ثيتني جلمع البياانت من مصادرها األولية، مها: املقابلة مع  أداتني حب
 الشخصيات املعنية هبذه العالقات، وحتليل الواثئق املتصلة هبا.  

وقد توصلت الدراسة إىل أن العالقات الثقافية والتعليمية بني 
ترتكز على  سلطنة عمان واجلمهورية الفرنسية متينة ومتنوعة ومثمرة،

وتستند على جمموعة من اللوائح   ودبلوماسي بني البلدين،تقارب سياسي  
والربوتوكوالت اليت تنظم اخلطط والربامج والنشاطات اليت تقوم هبا  
املؤسسات املعنية ابلثقافة والتعليم يف السلطنة واجلمهورية الفرنسية، وتلقى  
الدعم والتشجيع من املسؤولني يف البلدين. وتوصلت الدراسة كذلك إىل  

ألنشطة الثقافية والتعليمية احلالية قابلة للتطور والتوسع؛ لتغطي جماالت  أن ا
أكثر من اليت تشملها يف الوقت احلاضر، وميكن أن تتعزز هذه العالقة  
ابفتتاح مركز عماين فرنسي يف ابريس، نظريا للمركز العماين الفرنسي يف  

ع ليحمل نفس الرسالة واهلدف، ويقدم خدماته إىل اجملتم ؛مسقط 
 الفرنسي.
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الُعمانيون وشرق إفريقيا يف بعض الدراسات الغربية املعنية ابلشأن 
قدمت هذه الورقة يف املؤمتر الدويل الثالث حول احلضارة   اإلفريقي.

- 9  فريقيةوالثقافة اإلسالمية والدور العماين يف دول البحريات العظمى اإل
الواثئق مهورية بوروندي، الذي نظمته هيئة م جب2014ديسمرب  12

تسعى هذه الدراسة إىل تتبع ما حتتويه بعض املراجع واحملفوظات الوطنية. و 
واملصادر الغربية حول الوجود الُعماين يف شرق إفريقيا؛ هبدف التعرف على 
احلقائق التارخيية اليت حتتويها تلك املصادر واملراجع عن الوجود الُعماين يف  

من املراجع اليت كتبها  اكثري   شرق إفريقيا. وقد خلصت الدراسة إىل أن
مؤلفون غربيون عن اتريخ شرق إفريقيا واتريخ ُعمان حتتوي على معلومات 
مهمة عن الوجود الُعماين يف شرق إفريقيا، والتفاعل التارخيي واحلضاري  
بني الُعمانيني واألفارقة يف ذلك اجلزء من العامل. والتنوع يف املنهجية اليت 

إىل   طريقهاتبت هبا تلك الدراسات إىل جانب الزوااي اليت تنظر من كُ 
 املوضوع، يعطيها ثراء يف العرض ويف املعلومة يف آن معا.   

كتاابت الرحالة واملستشرقني الغربيني عن ُعمان وقيمتها العلمية  
مان يف املصادر  قدمت هذه الورقة يف ندوة: )عُ  والتارخيية والثقافية. 

كتاابت الرحالة واملستشرقني( اليت نظَّمْتها جامعة نزوى ابلتعاون  اجلغرافّية و 
مبقّر سفارة   تندوة عقد ،مع املركز الفرنسي لآلاثر والعلوم االجتماعّية

. وتُعىن هذه الدراسة م2016نوفمرب  8سلطنة عمان يف ابريس الثالاثء 
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بيون عن  ابملوروثني الثقايف والعلمي الذي تركه الرحالة واملستشرقون الغر 
ُعمان، وسبب اهتمامهم ابلكتابة عن ُعمان والرتحال والتجوال يف ربوعها  
برا أو حبرا. وهتدف الدراسة إىل حتديد القيمة العلمية والتارخيية والثقافية  

سهامه يف األطروحات والكتاابت البحثية  إلذلك املوروث، ومدى 
مل اليت دفعت  واألكادميية املعاصرة. وقد خلصت الدراسة إىل أن العوا

الرحالة واملستشرقني الغربني لالهتمام بُعمان جتواال وكتابة انبعة من موقعها  
املهم على طرق التجارة البحرية القدمية، والتبادل احلضاري البارز مع أمم  

، خاصة مع الدول املطلة على اجلزء الغريب من احمليط اهلندي هوشعوب  املالع
ناك دوافع انبعة من توجهات املستشرقني  وشرق إفريقيا واهلند. كما أن ه

أنفسهم ودوهلم اليت جاءت إىل املنطقة بروح االستعمار واالستكشاف  
توصي الدراسة بضرورة احلفاظ على  و واالستثمار التجاري يف آن واحد. 

ألمهيته العلمية   ؛ الرتاث الذي تركه الرحالة واملستشرقون عن ُعمان
، ومجعه يف  فيهزيد من الدراسات والبحوث  موإجراء    ، واألكادميية والتارخيية

نسخ موسوعية، وترمجته إىل اللغة العربية لكي يتسىن تناوله من قبل 
 الباحثني الُعمانيني والعرب. 
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                   الروابط احلضارية العمانية اإليرانية املعاصرة: 
 وعوامل االستدامة. واملرتكزاتاجملاالت 

 

سلطنة عمان واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية تربطهما عالقات 
تتجلى مظاهرها يف العصر احلاضر يف   ، حضارية ضاربة يف قدم التاريخ

جوانب متعددة: دينية وثقافية وتربوية واجتماعية واقتصادية ودبلوماسية،  
وتوجه   ، ومتتاز ابملتانة والنمو والتطور، وتعززها عالقات دبلوماسية متينة
لتحقيق  ؛لدى قيادة البلدين لتقوية هذا االتصال احلضاري واستدامته

البلدين  السالم واالستقرار ورخاء شعبْ  :هاأهداف متعددة يف مقدمت
 وغريمها من شعوب املنطقة.

ومن املعروف أن الشعوب متيل إىل االتصال والتواصل مع  
وتربطها هبا وشائج اجتماعية   ،الشعوب اليت تشرتك معها يف روابط اترخيية

وعالقات أسرية، وجتمعها ثقافة واحدة أو أمناط ثقافية تتالقى وتتداخل 
كثر من جمال وجانب، وتتفق معها على ثوابت معينة وتطلعات وآمال.  يف أ

ومثل هذه اخلصائص والسمات واحملددات توجد بكثرة بني الشعبني  
مما يعين أن الروابط احلضارية بني الدولتني قوية ومتينة   ؛العماين واإليراين

 وتتجه حنو مزيد من القوة واملتانة.  ،وتسري يف طريق سليم
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نطلق فإن الدراسة تقدم حتليال للروابط احلضارية اليت  من هذا امل
ومقومات  ،تلتقي من خالهلا سلطنة عمان ابجلمهورية اإلسالمية اإليرانية

تلك الروابط احلضارية واجلهود القائمة على مستوى البلدين لتعزيز تلك 
 العالقات والروابط. 

 :يرانيةاالنتماء احلضاري وإسهامه يف تدعيم الروابط العمانية اإل

ها احلضاري عناية ابلغة؛ فقد  ءلقد أولت سلطنة عمان انتما
وأن   ،حدد النظام األساسي للدولة أن سلطنة عمان دولة عربية إسالمية

وأن اللغة   دين الدولة اإلسالم، وأن الشريعة اإلسالمية هي أساس التشريع،
عناية وأمهية  . وأولت السلطنة كذلك (1)العربية هي اللغة الرمسية للدولة

وتتشارك   ،للتواصل مع الشعوب والدول اليت تربطها هبا روابط حضارية 
معها يف التاريخ واملصري. وينبع ذلك االهتمام ابلبعد احلضاري، من القناعة  
أبن االنتماء احلضاري يشكل قاعدة اثبتة راسخة تقوم عليها مقومات 

وتستلهم   ، نها ثوابتهاوتستقي م  ،الشعوب والدول فكراي وثقافيا واجتماعيا
وحتدد من خالهلا عالقتها مع الشعوب   ،منها الرؤى لرسم خريطة مستقبلها

والدول األخرى. ويف هذا الشأن، رسم السلطان قابوس بن سعيد، سلطان 
عمان، سياسة خارجية قائمة على مد يد الصداقة للمجتمع الدويل 

ابلصداقات اليت تربط إننا إذ نعتز "فيقول يف ذلك:  ،والتعاون مع اجلميع
 

 بإصدار النظام األساسي للدولة. 69/ 101المرسوم السلطاني رقم  (1)
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بني ُعمان واألسرة الدولية فإننا نؤكد يف ذات الوقت حرصنا على االستمرار 
يف أداء دوران كامال على الساحة العاملية وفقا للمبادئ اليت اعتمدانها منذ  
البداية منطلقا لسياستنا اليت تسعى بكل إخالص إىل الصداقة والتعاون  

دلة لكافة بلدان وشعوب العامل وتعمل من مع اجلميع وتناصر القضااي العا
 . (1)"أجل السالم واالستقرار على كافة املستوايت الدولية

ويتصدر الدين مقدمة الروابط احلضارية بني الشعبني العماين  
واإليراين. فالعقلية الدينية يف عمان تشكلت يف وقت مبكر من انطالق 

سالم طواعية وبقناعة وقرار  الدعوة اإلسالمية. وكان العتناق العمانيني اإل
أثر كبري يف فهم   -هللا عليه وآله وسلم ىصل -ذايت يف عهد الرسول حممد

بين  بني  العمانيني لرسالة اإلسالم احلضارية، وأن هذا الدين إمنا جاء لريبط  
وميد بني شعوب األرض    ، البشر ويوحدهم حتت مظلة اإلميان ابهلل وبرسوله

اصل واملودة والرمحة، فيقول هللا سبحانه وتعاىل:  وأممها جسور االتصال والتو 
لَِمينَ ﴿ َك إَِّلا َرۡحَمٗة ل ِۡلعََٰ ۦٓ ُأمَُّتُكۡم ﴿  :، ويقول كذلك(2)﴾َوَمآ أَۡرَسۡلنََٰ ِذِه ِإنَّ ه َٰ

بُُّكۡم ف ٱۡعُبُدونِ  ٗة و أ ن ۠ا ر  ِحد   .  (3)﴾ُأمَّٗة و َٰ

 
م. 1985نوفمبر    18خطاب بمناسبة العيد الوطني الخامس عشر المجيد   (1)

كلمات وخطب حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد 
 . 189(. إصدار وزارة اإلعالم، سلطنة عمان، ص2015المعظم.)

 .107سورة األنبياء، اآلية (2)
 .92سورة األنبياء، اآلية (3)
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  اإلميانية، تبنت عمان لذلك، ومن هذا املنطلق القرآين والقناعة 
االنفتاح على مجيع املدارس واملذاهب اإلسالمية، وأصبح التسامح   منهج

  ا أساس  ومكوان  ،الديين واملذهب مسة أساسية من مسات اجملتمع العماين
رتجم فعليا وعمليا على كافة الصعد القيادية يُ  ،للعقلية احلضارية العمانية

ويف كثري من املواقف  ،سرية عرب التاريخواالجتماعية والدينية والرتبوية واأل
واألحداث؛ مما جعل ُعمان واحة آمنة جلميع املدارس واملذاهب 
اإلسالمية، يعيش فيها العمانيون وغري العمانيني، من خمتلف الدايانت 
واملذاهب حتت مظلة وارفة من التسامح والتعايش واملودة والرمحة واللحمة 

اجلهات اإلعالمية واحلقوقية والدبلوماسية    الوطنية. وقد أكدت العديد من
العاملية على هذه احلقيقة، فقد نص )التقرير العاملي حلرية األداين لعام  

  - ( الصادر من وزارة اخلارجية األمريكية )أن القانون األساسيم2018
حيرم التمييز القائم على الدين... وأعربت اجلماعات غري   -يف السلطنة

ن قدرهتا على ممارسة شعائرها التعبدية حبرية... ويستطيع املسلمة يف البلد ع
غري املسلمني استرياد النصوص الدينية اليت ختصهم... وأن مركز األمانة  
الربوتسنيت حلوار األداين، ووزارة األوقاف مستمران يف تنظيم الربامج اهلادفة  

 .(1) لتعريف الطلبة الربوتستانت ابإلسالم(

 
م(. الدين: انطباعات من المشهد 2019الحسيني، سليمان بن سالم ) (1)

، 130العالمي. مقال منشور في ملحق )إشراقة(، جامعة نزوى، العدد 
 م.2019ديسمبر 
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ميكن  و -  اإلمامة يف ُعمان يف القرن الثاين اهلجري فعندما قامت 
د بداية تكون اهلوية الفكرية السياسية العمانية املستقلة عن مركز  عَّ أن ي ُ 

كان من    -ن األموية والعباسيةاالدولة اإلسالمية اليت هيمنت عليه الدولت
أهم ما ابيع عليه الرعيُة اإلماَم أن ال يتهموا ابلشرك من خالفهم من 

وال يستحلوا أمواهلم وأوالدهم، فقد ورد بند يف البيعة اليت عقدها   ،لمنياملس
ال يسموا  "  ه: ه  ينص على أن179العمانيون لإلمام الوارث بن كعب عام  

ابلشرك أهل القبلة ما بينوا الشهادتني]...[ وال يستحلوا منهم غنيمة مال  
ن مبادئ إ . ومن هذا املنعطف التارخيي ميكن القول(1) "وال سب عيال

القيادة العمانية أتسست منذ القرن الثاين اهلجري على أن قتال املسلمني 
  - سبحانه وتعاىل- واستحالل دمائهم وأمواهلم معصية هلل وخمالفة ألوامره 

يعرف  لذلك مل هللا عليه وآله وسلم؛  ىصل-وبُ ْعٌد عن هدي نبيه حممد 
ملساملني من املنتمني إىل ل اترخيهم أهنم شنوا حرواب على ااعن العمانيني طو 

أو قاموا ابالعتداء عليهم جملرد أهنم خيالفوهنم يف    ، الفرق اإلسالمية األخرى 
 .  (2)املذهب

 
(. تحفة األعيان بسيرة ُعمان،  1985السالمي، عبدهللا بن حميد. ) (1)

 .77ص
(. إمامة اإلمام الخليلي من منظور 2016الحسيني، سليمان بن سالم ) (2)

نقدية ألطروحة أوزي رابي. مجلة الخليل، عدد خاص استشراقي، دراسة 
 .328-291، ص4
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جتنب العمانيون على مدى اترخيهم اإلسالمي    ، ويف اإلطار نفسه
إصدار الفتاوى املكفرة للمسلمني الذين ال يتفقون معهم يف وجهات النظر 

موا تضليلهم واالنتقاص من قدرهم، وابتعدوا يف واألقوال الفقهية، وحر 
األقوال، واصطناع  )أم تلفيق؟( خطاهبم عن السباب، والتسفيه، وتلقيف

. ويقول الشيخ نور الدين الساملي، من علماء القرن الرابع عشر  (1)املواقف
العشرين امليالدي، موضحا املوقف الديين يف عمان من أبناء  /اهلجري 

ونؤدي األمانة إىل من استأمننا عليها من  "األمة اإلسالمية ومذاهبها: 
قومنا أو غريهم، ونويف بعهود قومنا من أهل الذمة وغريهم، وجنري من  
استجاران من قومنا وغريهم وأيمن عندان منهم الكاف عن القتال املعتزل 

ه من غري أن نشك يف ضاللته]...[ وال نرى الفتك بقومنا وال قتلهم  بنفس
يف السر وإن كانوا ضالال؛ ألن هللا مل أيمر به يف كتابه، ومل يفعله أحد من 
املسلمني ممن كان مبكة أبحد من املشركني، فكيف نفعله حنن أبهل 

موا  القبلة]...[ ونرى أن مناكحة قومنا وموارثتهم ال حترم علينا ما دا
يستقبلون قبلتنا]...[ وال نرى أن نقذف أحدا ممن يستقبل قبلتنا مبا مل  
نعلم أنه فعله خالفا للخوارج الذين يستحلون قذف من يعلمون أنه بريء 
من الزان من قومهم وهم بذلك مضلون]...[ وال نرى استعراض قومنا  

 
 المرجع السابق. (1)
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بلتنا وال  ابلسيف ما داموا يستقبلون القبلة، وال نرى قتل الصغري من أهل ق
 .(1)"غريهم

وتبدو النزعة حنو الوحدة اإلسالمية، واحلوار، والفهم والتفاهم  
والتعايش والعيش املشرتك واضحة يف اخلطاب الفكري العماين املعاصر  
والتشريعات القانونية، واألدبيات اليت تصدرها املؤسسات الثقافية  

ماين املعاصر على رتكز اخلطاب الديين العاواألكادميية العمانية. فقد 
ونبذ كل وسائل الفرقة اليت تشتت األمة اإلسالمية   ،الدعوة إىل الوحدة

وجتعل منها تيارات متصارعة. يقول مساحة الشيخ أمحد بن محد اخلليلي، 
فديننا كما جاء بعقيدة  "املفيت العام لسلطنة عمان يف هذا الشأن: 

ها، وجتاوز كل أسباب  التوحيد، جاء ابلدعوة إىل توحيد األمة ونبذ تشتت
فرقتها وخالفها، فإن هللا سبحانه وتعاىل، كما دعا يف كتابه العزيز إىل 
توحيده عز وجل إبفراده ابلعبادة وعدم إشراك غريه معه، دعا إىل وحدة 
األمة حىت تكون أمة واحدة يف عقيدهتا وعبادهتا، ويف آالمها وآماهلا، ويف  

 .  (2) "شاعرهامبادئها وغاايهتا، ويف أحاسيسها وم

 
 (. 1985السالمي، عبدهللا )  (1)
الخليلي، أحمد بن حمد )دون سنة نشر(. مناهج التشريع اإلسالمي  (2)

 .12والبحث العلمي، ص
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وهبدف تعزيز التسامح ونشر رسالة اإلسالم السمحة القائمة  
تبنت وزارة األوقاف والشؤون الدينية بسلطنة  ،على االعرتاف والتعارف

نشر جملة )التفاهم( اليت تصدر ابللغتني العربية  م2003عمان منذ عام 
القراءة   : »هنج إسالميٌّ وسطي ومعتدل وجتديدي، يتوخىفهيواإلجنليزية.  

اجلديدة جلوانب احلضارة اإلسالمية، وفلسفة الدين، ومعرفة العامَل املعاصر 
ومواقع اإلسالم واملسلمني فيه، ومسائل التعارف واحلوار واالستشراف 

ترسيخ ". وإذ حددت اجمللة من ضمن أهدافها (1)"للحاضر واملستقبل
والتعددية يف وجهات  اإلسالم القائم على التفاهم وحق االختالف 

، فقد نشرت اجمللة حبواث ودراسات لكتاب وابحثني من شىت  (2)"النظر
االجتاهات الفكرية من داخل العامل اإلسالمي وخارجه، ووجدت جتاواب  
وقبوال من املهتمني مبواضيعها من بني املسلمني وغري املسلمني. إضافة إىل  

تهاد بوصفه مسألة حيوية إعادة االعتبار لالج"حرصت اجمللة على    ،ذلك
يف الفكر اإلسالمي من أجل جتديد ذاته يف مواجهة العصر ومتغرياته، 

اإلسالمي، وفتح اجملال إصالح مواطن اخللل يف الفكر  والعمل على

 
الموقع الرسمي لمجلة التفاهم،  (1)

https://tafahom.mara.gov.om/mn-nhn/alahdaf 
 المرجع السابق.  (2)
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إسالمية تصدر عن وحدانية ال تشوهبا شائبة، وتسعى لتجسد   لتصورات
 .  (1)"عن التعصب ، بعيدارؤى مستنرية

وبث روحه وصفاته بني   ،أمهية التسامح ونشر رسالتهولتأكيد 
وبث روح التفاعل اإلجيايب يف موضوع احلوار بني   ،الناس داخليا وخارجيا 

األداين، تنظم وزارة األوقاف والشؤون الدينية كذلك معرض )رسالة  
اإلسالم من عمان(، الذي ينتقل داخليا بني احملافظات العمانية، وخارجيا 

ديد من الدول الصديقة والشقيقة ومدهنا وحواضرها بني عواصم الع
الرئيسة. وقد جعلت السلطنة من هذا املعرض املتنقل وسيلتها للتعريف 

  ؛ابلدين اإلسالمي بطريقة حضارية مقبولة بني األمم والشعوب غري املسلمة
والتغطيات اإلعالمية واملناشط  ، العديد من الفعاليات املصاحبة له عرب

تستجيب السلطنة للدعوة  ،ن هذا املعرض وأنشطته وفعالياتهالثقافية. وم
م اجلمعية العمومية لألمم املتحدة )مبوجب  1996يف عام  أطلقتهااليت 

( للدول األعضاء إىل االحتفال ابليوم العاملي للتسامح يف  51/95القرار 
، وذلك من خالل القيام ابلعديد من األنشطة هبدف  نوفمربمن  16

 .(2)تسامحترسيخ مبدأ ال

 
 المرجع السابق. (1)
http://www.islam-الموقع الرسمي لرسالة اإلسالم من عمان،  (2)

in-oman.com 
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ويف إطار التشريعات والقوانني واألنظمة، فإن النظام األساسي  
للدولة بسلطنة عمان كفل احلقوق لكل املواطنني سواسية، وجعل املواطنة 
املعيار الذي على أساسه حتدد احلقوق والواجبات. فقد نص النظام 

مة، وال  متساوون يف احلقوق والواجبات العا"األساسي للدولة أن املواطنني  
متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللون أو اللغة أو الدين 

. ونص القانون كذلك على "أو املذهب أو املوطن أو املركز االجتماعي
العدل واملساواة وتكافؤ الفرص بني العمانيني دعامات للمجتمع "أن 

أو املساس  تكفلها الدولة. وأن الدولة متنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة 
ما يسيء إىل كرامة اإلنسان  "، ومتنع الدولة كذلك "ابلوحدة الوطنية

، وحرية الرأي والتعبري عنه  "احلرية الشخصية ". وكفل القانون "وحقوقه
حرية القيام  "ابلقول والكتابة وبكل وسائل التعبري. وكفل القانون كذلك 

لنظام العام أو ينايف  ابلشعائر الدينية طبقا للعادات املرعية ومبا ال خيل اب
اآلداب، وحرية االجتماع ضمن حدود القانون، وحرية تكوين اجلمعيات 

 . (1) "على أسس وطنية وألهداف مشروعة وبوسائل سلمية

حرصت سلطنة عمان على املشاركة يف   ،وعلى صعيد آخر
املؤمترات واللقاءات واملنظمات والتجمعات اإلسالمية، الثنائية واإلقليمية 

وجتعل التقارب بني أطياف   ،والدولية، اليت جتعل احلوار اهلادف وسيلة هلا 
 

 بإصدار النظام األساسي للدولة. 69/ 101المرسوم السلطاني رقم  (1)
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األمة اإلسالمية هدفها، ورأب الصدع وحتقيق الوحدة غايتها السامية  
طنة عمان على دعم اجلهود اليت قام هبا )اجملمع النبيلة. فقد حرصت سل

العاملي للتَّقريِب بني املذاهب اإلسالمية إبيران(، )ومؤسسة آل البيت 
امللكيَّة للفكر اإلسالمي ابألردن(، )واجمللُس األعلى للتَّقريب بني املذاهب 

بيِة والعلوم والثَّ  قافة، املنبثقِة من اإلسالميَّة، التَّابِع للمنظَّمِة اإلسالميَِّة للرتَّ
منظمِة التعاون اإلسالمي(. وقد استضافت سلطنة ُعمان ممثلة يف وزارة 

ؤون الدِّينية يف  ادسة اليت 1998ه / 1419األوقاف والشُّ م، النَّدوة السَّ
سُة آل البيت امللكيَّة للفكر اإلسالمي(تمنظّ  وكان موضوُعها   ،ها )مؤسَّ

ثُِّلون من أتباِع املذاهب اإلسالمية  )االجتهاُد يف اإلسالم(، وحضرها مم
افعي واحلنبلي واجلعفري والزَّيدي واإلابضي.   السبعة: احلنفي واملالكي والشَّ

ومن بني أهم املشاريع اإلسالمية املعاصرة واجلهود احلميدة املثمرة   
اسرتاتيجيَِّة اليت أيدهتا سلطنة عمان ووقفت معها موقفا إجيابيا مساندا: )

 بني املذاهب اإلسالميَّة( اليت تبنتها وأصدرهتا األمانة العامة ملنظمة التَّقريبِ 
التعاون اإلسالمي ممثلة يف املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، وأقرها  
املؤمتر اإلسالمي لوزراء اخلارجية يف دورته الثالثني يف طهران يف مايو  

ذاهب الفقهية الثمانية م. فقد أكدت هذه االسرتاتيجية أنَّ امل2003
 ، ، والزَّيديِّ ، واجلعفريِّ ، واحلنبليِّ افعيِّ ، والشَّ ، واملالكيِّ املعاصرة: احلنفيِّ
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، والظَّاهري، تع ظاهرًة صحية ومثرية للتنوع الضروري يف العامل  ُد واإلابضيِّ
 .                (1)اإلسالمي

املؤمتر اإلسالمي الدويل األول( اّلذي وشاركت سلطنة عمان يف )
وأصدر البيان    م، يف العاصمة األردنّية عّمان 2005ه /  1426ُعقد عام  

تباع املذاهب اإلسالمية  أاألول من نوعه على صعيد العامل اإلسالمي أن 
ادر  عن  كلهم مسلمون وال يصح تكفريهم،  إذ ورد يف نص البيان الصَّ

نعرُب عن توافِقنا على ما يرُد   -أدانهيف حنن املوقعني  -إنَّنا"هذا املؤمتِر: 
نَّة   اتلًيا، وإقراُران به: إنَّ كلَّ َمن يتَّبع أحَد املذاهب األربعِة من أهل السُّ

 ، ، واحلنبلّي( واملذهَب اجلعفريَّ افعيِّ ، والشَّ ، واملالكيِّ واجلماعِة )احلنفيِّ
، واملذهَب اإلاب ، فهو مسلٌم، وال  واملذهَب الزَّيديَّ ، واملذهَب الظاهريَّ ضيَّ

جيوُز تكفريُه. وحيرُم دُمه وعرُضه وماله. وأيًضا، وفًقا ملا جاَء يف فتوى فضيلِة  
شيخ األزهر، ال جيوُز تكفرُي أصحاِب العقيدة األشعريَّة، وَمن ميارُس  
لفي  التَّصوَُّف احلقيقي. وكذلك ال جيوز تكفرُي أصحاِب الفكِر السَّ

- حيح، كما ال جي   وُز تكفرُي أيِّ فئٍة أخ  رى م ن املسلمني تؤم  ُن ابهلِل الصَّ 

 
م(. "استراتيجية 2010المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ) (1)

: 18التقريب بين المذاهب اإلسالمية" ص
http://www.isesco.org.ma/templates/isesco/strategy/ar/d

ocuments/strategie-takrib.pdf م21/11/2014، تاريخ االقتباس. 
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وأركاِن اإلميان، وحترتُم   -هللا عليه وسلَّم ىصل -وبرسولِه  - سبحانه وتعاىل
 . (1)"أركاَن اإلسالم، وال تنكُر معلوًما من الدِّين ابلضُّرورة

للتمييز سلطنة عمان، واحدة من أكثر الدول نبذا  وأدى بروز
  ، القائم على الدين، وحرصا على نشر فكر التسامح والتعايش بني سكاهنا

، إىل قبول السلطنة لدى الدول زوارا ممقيمني أ مسواء كانوا مواطنني أ
وتقاطعت عناية سلطنة عمان ابلبعد  والتفاهم والتسامح.  الداعمة للحوار

ليبها لغة احلوار  احلضاري يف عالقتها ابلعامل، ال سيما دول اجلوار، وتغ
والتقارب والتسامح، والتقت مع اجلهود اليت قادهتا اجلمهورية اإلسالمية  
اإليرانية يف التقريب بني املذاهب اإلسالمية، وحوار احلضارات، واحلوار  
الثقايف مع الدول العربية. فقد كان للجمهورية اإلسالمية اإليرانية زمام  

 املذاهب اإلسالمية. ولتحقيق هذه املبادرة يف إطالق مشروع التقريب بني
أتسس ابلعاصمة اإليرانية طهران )اجملمُع العامليُّ للتَّقريب بني  الغاية 

، مبباركة من املرشد الروحي للجمهورية   ه1411املذاهب اإلسالميَِّة( عاَم  
املدير العام السابق   كما أشار-اإلسالمية اإلمام اخلامنئي. وهذا اجملمع 

بية والعلوم والثَّقافة )إيسيسكو( الدكتور عبد العزيز للمنظمة اإلسالمية للرت 

 
(. "المؤتمر اإلسالمي 2005مؤسسة آل البيت الملكية للفكر اإلسالمي ) (1)

م: 2005يوليو  6-4هـ/ 1426جمادى األولى  29 -27األول لفترة 
http://www.aalalbayt.org/ar/conferencesandsymposia.ht

ml م.6/11/2014، تاريخ االقتباس 
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كان أوََّل مبادرٍة أهليٍَّة للعمل يف جمال التَّقريب،  " -بن عثمان التوجيري 
قبل أن تبادَر املنظَّمُة اإلسالميَُّة للرتبيِة والعلوم والثَّقافِة )إيسيسكو( إبنشاء  

لس األعلى لتنفيِذ اسرتاتيجيَِّة التَّقريِب بني املذاهِب اإلسالميَّة،  اجمل
ابعتبارِها اجلهاز اإلسالمي املتخصص على صعيد العمل اإلسالمي  

 .(1) "املشرتك يف إطار منظَّمة املؤمتر اإلسالمي

وقد ُحددت للمجمع ستة أهداف رئيسة تصب بشكل أساس  
ت والثقافات العاملية، وخلِق جو  يف تقوية موقع اإلسالم بني الدِّايان

التعارف بني املسلمني، وتدعيِم الوحدة العقائدية والدينية بينهم. ويسعى  
اجملمع لتحقيق ذلك من خالل جو علمي منفتٍح على االجتهاد  

ليكون وسيلة علماء املسلمني ومفكريهم وقادهتم الدينيِّني  ؛واالستنباط
لى أن يتمَّ نقل ذلك من خالهلم إىل  للتَّعارف والتَّفاهم فيما بينهم، ع

نفي موارد سوء الظن والشبهات بني  اجلماهري املسلمة؛ وبذلك يتسىن 
ضمت اجلمعية العمومية للمجمع يف وقد  أتباع املذاهب اإلسالمية.

 
"إشــاعةُ اقافة الحــــــوار م( 2010التويجري، عبدالعزيز بن عثمان ) (1)

وتعزيز التَّســـامب ســـبيلخ للتَّخلال من الطاوفيَّة واالختالق". ورقةخ مقدَّمة 
ــالميَـّة، للمجمع الـعالمي  ــرين للوـحدة اإلســ للمؤتمر الـعالميِّ  الـثَّاـلث والعشــ
ة. ــَّ ــيــ ــالمــ ــب اإلســــــ ــذاهــ ــمــ ــن الــ ــيــ ــب بــ ــريــ قــ ــَّ ــتــ ــلــ   لــ
http://www.taghrib.org/arabic/nashat/maidania/dowal/e

qame/23/altovajri.htm ،1/10/2010.م 
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عضوية رائسِتها، ويف عضوية جلاهنا الفرعية أعضاء من خمتلف املذاهب 
 .  (1)والدول اإلسالمية

س اجملمع م جامعة املذاهب  1992ه  / 1413يف عام  وأسَّ
 .املساواة بني أصحاِب املدارس الفقهية املتعددة أاإلسالميَّة؛ تفعياًل ملبد

كلية املذاهِب اإلسالميَّة ابجلامعة تدرُِّس الفقه    ولتحقيق هذه الغاية، فإن
، والفقه   ، والفقه املالكيَّ افعيَّ ، والفقه الشَّ ، والفقه احلنفيَّ ، اإلماميَّ احلنبليَّ

إعداُد جيٍل من العلماِء ": هامن ضمن أهداف، ووضعت والفقه الزَّيدي 
، ابإلضافِة   واملثقَّفني والباحثني املسلمني املطَّلعنَي على مذهِبهم اإلسالميِّ
إىل املذاهب اإلسالميَِّة األخرى؛ ليكونُوا دعاَة االئتالِف بني املسلمني 

 .(2)"وعوامَل ِوحَدهتم

، من خالل املشروع  (وأطلقت إيران كذلك )حوار احلضارات
ونتج   ،اإليراين األسبق حممد خامتي إىل األمم املتحدة قدمه الرئيسالذي 

 
م(. الحوار: الواقع والتحديات 2017الحسيني، سليمان بن سالم ) (1)

والمأمول. ورقة مقدمة في مؤتمر الحوار الثقافي العربي اإليراني بطهران، 
م: 2017يناير 

https://motaleaat.ir/index.aspx?pageid=39508&p=1 

  :( مؤسسة التقريب بين المذاهب2)

http://www.taghrib.org/arabic/nashat/esdarat/kotob/arab

ic/books/lamha/about4.htm#  
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  ،عنه حراكا عامليا مع هناية األلفية الثانية امليالدية وبداية األلفية الثالثة
ات فكرية  وأطروح ،وكان من مثاره العديد من املؤمترات وامللتقيات العاملية

.  (1)وأث ََّرْت يف مسريه ونتائجه ، وأكادميية وإعالمية أْغنت موضوع احلوار
احلضارات(  وقد شاركت سلطنة عمان يف )الندوة اإلسالمية للحوار بني 

برعاية الرئيس  ،م1999يف العاصمِة اإليرانيَِّة طهران يف  اليت ُعقِدت
منظمة التعاون   وحضرها رؤساء الدول واحلكومات األعضاء يف  ،خامتي

 اإلسالمي أو ممثليهم. 

حتت مظلة منظمة التعاون   اليت انعقدتالندوة،  هذه  وقد قدمت  
اإلسالمي وابلتعاون مع األمم املتحدة، حوار احلضارات إىل العامل من  
منظور إسالمي. فقد جاء يف اإلعالن اخلتامي للندوة، أن الندوة يف سعيها  

عاليم اإلسالمية اجلوهرية، وتسرتشد  للنهوض بثقافة احلوار تستوحي الت
بتعاليم الدين اإلسالمي احلنيف وقيمه النبيلة بشأن كرامة اإلنسان واملساواة 
والتسامح والسالم والعدالة بني البشر واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر. 
وأكد البيان كذلك أن الندوة تنطلق من مبادئ اإلسالم اخلاصة بتنوع  

 ،بتنوع مصادر املعرفة، وتشجيع احلوار والتفاهم املتبادل  البشر، واالعرتاف
واالحرتام الصادق املتبادل يف العالقات اإلنسانية، وتشجيع الدعوة 
ابحلكمة واملوعظة احلسنة واملرونة واللني يف اخلطاب. وأن الندوة أتيت جتاواب  

 
 (. 2017الحسيني، سليمان ) (1)
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وبناء الثقة على  ،مع تطلعات البشرية للتمسك ابإلميان واألخالق 
تويني اإلقليمي والعاملي، مع التأكيد على مبادئ العدالة واإلنصاف  املس

وعدم التمييز بني البشر والدول، والتعارف،    ،والسالم والتضامن واملساوات
 .(1) ومشاركة الشعوب

رابطة الثقافة  وتدير اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ممثلة يف ) 
(،  الثقايف بني إيران والعامل العريب )احلوار( والعالقات اإلسالمية اإليرانية
دف إثراء احلوار بني النخب واملثقفني الذي يعقد مؤمترا دوراي هب
 ومد جسور التواصل بني شعوب املنطقة. ،واألكادمييني العرب واإليرانيني

وقد كتبت جريدة )الرؤية( العمانية، بقلم الصحفي صاحل البلوشي، الذي 
 م2017يناير  24إىل  21ذي أقيم يف الفرتة من لحضر أعمال املؤمتر ا

 كان واضًحا من جلسات املؤمتر بلجاهنا املتعددة أهّنم":  يف طهران ومشهد
 ،يسعون إىل توثيق العالقات مع املثقفني واملفكرين العرب ]اإليرانيون[

واالستماع إىل أفكارهم ووجهات نظرهم حول مستقبل العالقات بني  

 
إعالن طهران الصادر عن )الندوة اإلسالمية للحوار بين الحضارات(  (1)

م، األمم المتحدة الوايقة 1999التي ُعقد ت في العاصمة  اإليرانيَّة  طهران في  
 ، الوايقة متوفرة على الرابط اآلتي:A/54/116قم ر

https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/155/90/PDF/N99155

90.pdf?OpenElement :م.20/07/2016، تاريخ االقتباس 
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افة إىل سعيهم إىل إجياد تعاون مشرتك بني اجلامعات  العرب وإيران، ابإلض
 . (1)"اإليرانية والعربية

اجملمع العلمي واجلامعي  ) م2016ويف االجتاه ذاته، أتسس يف 
من جامعة الشهيد هبشيت بطهران (، واختذ اإليراين العريب للحوار الثقايف

 بني ليكون منطلقا للتعاون العلمي واألكادميي والثقايف؛ مقرا دائما
يف عضويته   اجملمعيضم و  اجلامعات اإليرانية ونظرياهتا اجلامعات العربية.

  ؛ ويرحب بعضوية مزيد من اجلامعات  ،أكثر من ثالثني جامعة عربية وإيرانية
ويهدف اجملمع إىل تعزيز مبادئ الفكر   خدمة للعلم ومؤسساته األكادميية.

حلسنة بني اجملتمعات والعالقات ا ، الوسطي والتفاهم والعقلية املشرتكة
اإلسالمية، والتأكيد على ضرورة النقد البناء، وتعزيز دور الكفاءات 
والنخب الثقافية واألكادميية يف توسيع العالقات والتواصل املستمر بني 

  ، ريب. كما يهدف اجملمع إىل أتسيس التعاون العلمي والثقايفعإيران والعامل ال
  ، الدورايت والكتب التخصصية  عرب  ذلك؛ و وتعزيز اإلنتاج العلمي املشرتك

والتبادل العلمي   ،وإقامة املؤمترات واالجتماعات والندوات العلمية والثقافية
لطاليب وتبادل األساتذة اجلامعيني. ويؤكد اجملمع على اوالتبادل  ،والثقايف

 
م(. مؤتمر الحوار الثقافي العربي 2017( البلوشي صالب بن عبد هللا )1)

م، على الرابط  2017يناير  30ية، اإلانين اإليراني بطهران. جريدة الرؤ
 /https://alroya.om/postاآلتي: 
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وأمهية   ،القواسم املشرتكة والصالت التارخيية والثقافية بني أعضاء اجملمع
ودور املؤسسات اجلامعية وأساتذة   ،اجلانب العلمي والثقايف للحوار

 اجلامعات يف تعزيز احلوار بني الشعوب.

لقد أنتج احلوار احلضاري الذي تبناه اجلانبان العماين واإليراين 
مثارا اينعة لكليهما، متثل يف تقارب وجهات النظر، وتواصل مستمر على 

قدرة على حل املشكالت ومتابعة املستجدات املستوى الدبلوماسي، وم
على الساحة اإلقليمية والدولية. ويف اجملاالت الثقافية واألكادميية والبحثية 
توجد أمثلة متعددة على التعاون بني البلدين، ال سيما على مستوى  
اجلامعات، إذ ترتبط العديد من اجلامعات العمانية ابتفاقيات تعاون وتفاهم 

اإليرانية، ويوجد تبادل للخربات واألساتذة والطلبة  مع اجلامعات 
اجلامعيني، وتوجد كذلك مشاريع حبثية مشرتكة وفرص للنشر العلمي. 
فجامعة نزوى، مثال، ترتبط ابتفاقيات تعاون مع ست جامعات إيرانية 
وهي: جامعة الشهيد هبشيت، وجامعة طهران، وجامعة طهران للعلوم 

طبطبائي، وجامعة أصفهان للتكنولوجيا، ومعهد  الطبية، وجامعة العالمة ال
م بدأت جامعة نزوى يف تنفيذ برامج للتبادل الطاليب 2014الرازي. ومنذ  

وتبادل األساتذة والباحثني مع اجلامعات اإليرانية اليت تربطها هبا اتفاقيات 
تعاون حيث وصل عدد املشاركني يف هذه الربامج إىل أكثر من سبعني  
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نب اإليراين اشرتكوا يف برامج أكادميية وحبثية يف جامعة  متخصصا من اجلا
 نزوى.  

 : اخلامتة

تقاطعت العالقة العمانية اإليرانية عند حمور مهم للبلدين، أال  
هو احملور احلضاري الكفيل ابلدفع هبذه العالقة حنو مزيد من الرسوخ  
واملصداقية والفهم والتفاهم والتعاون يف سائر اجملاالت املعاصرة 
الدبلوماسية، والثقافية، والتعليمية، واالقتصادية. فالعالقات احلضارية  
العمانية اإليرانية متتد جذورها إىل آالف السنني، وعززت منها عوامل  
القرب اجلغرايف، واالنتماء إىل اإلسالم، وتواصل واتصال بني شعب  

دفع هبا  البلدين، ورغبة جادة من قياديت البلدين لتعزيز هذه العالقة، وال
حنو مزيد من االستقرار والرسوخ ملا فيه صاحل البلدين وشعبيهما وشعوب 

 املنطقة بشكل عام.  

وقد أسهم سعي سلطنة عمان إىل نشر ثقافة التسامح والتفاهم والتعايش  
داخليا وخارجيا، ومد يد الصداقة إىل مجيع دول العامل، وسعي اجلمهورية  

حلضاري، ال سيما مع الدول الشقيقة  اإلسالمية اإليرانية إىل احلوار ا 
والصديقة، يف التقارب بني البلدين. فحرصت سلطنة عمان على املشاركة  
الرمسية واألهلية يف املؤمترات والندوات واالجتماعات اليت يدعو إليها  
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اجلانب اإليراين، والتوقيع على املذكرات واالتفاقيات املتصلة ابالعرتاف 
م والتعارف معه، ال سيما تلك اليت رعتها  ابآلخر، ومد جسور التفاه

 منظمة التعاون اإلسالمي. 

ومن هذا املنطلق، وبناء على هذا اإلجناز احلضاري العظيم  
املتمثل يف التقارب والتفاهم بني سلطنة عمان واجلمهورية اإلسالمية، فإن  
الدراسة توصي أبمهية إبقاء أفق احلوار احلضاري والثقايف مفتوحا بني  

بني على كافة املستوايت الرمسية واألهلية، وأن تعززه قياديت البلدين اجلان
مبزيد من التفاهم والتقارب، واآلليات واالتفاقات الثنائية اليت حتقق لشعب  
البلدين وللشعوب األخرى ابملنطقة األمن واالستقرار والسلم والسالم  

 والرخاء.  

 املراجع: 

(. خطاب مبناسبة العيد الوطين 2015آل سعد، قابوس بن سعيد ) 
م. كلمات وخطب حضرة  1985نوفمرب  18اخلامس عشر اجمليد 

صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم.إصدار وزارة اإلعالم،  
 سلطنة عمان.
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م(. مؤمتر احلوار الثقايف العريب 2017)  .صاحل بن عبد هللا ،البلوشي
م، على الرابط 2017يناير  30طهران. جريدة الرؤية، اإلثنني اإليراين ب

 /https://alroya.om/postاآليت: 

م( "إشاعُة ثقافة احل وار وتعزيز 2010التوجيري، عبدالعزيز بن عثمان )
مة للمؤمتر  التَّسامح سبيٌل للتَّخلُّص من الطائفيَّة واالختالف". ورقٌة مقدَّ

والعشرين للوحدة اإلسالميَّة، للمجمع العاملي للتَّقريب بني  العامليِّ الثَّالث  
  املذاهب اإلسالميَّة. 
http://www.taghrib.org/arabic/nashat/maidania/dowal/e

qame/23/altovajri.htm ،1/10/2010.م 

(. الدين: انطباعات من املشهد  م2019) .احلسيين، سليمان بن سامل 
،  130العاملي. مقال منشور يف ملحق )إشراقة(، جامعة نزوى، العدد 

م(. احلوار: الواقع والتحدايت 2017)  .احلسيين، سليمان بن سامل
واملأمول. ورقة مقدمة يف مؤمتر احلوار الثقايف العريب اإليراين بطهران، يناير  

م: 2017
https://motaleaat.ir/index.aspx?pageid=39508

&p=1  م. 2019ديسمرب 
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(. إمامة اإلمام اخلليلي من منظور 2016) .احلسيين، سليمان بن سامل
استشراقي، دراسة نقدية ألطروحة أوزي رايب. جملة اخلليل، عدد خاص  

 .328-291، ص4

)دون سنة نشر(. مناهج التشريع اإلسالمي   .اخلليلي، أمحد بن محد
 والبحث العلمي.

 (. حتفة األعيان بسرية ُعمان.1985)  .ي، عبدهللا بن محيدالسامل

إعالن طهران الصادر عن )الندوة اإلسالمية للحوار بني احلضارات( اليت 
م، األمم املتحدة الوثيقة  1999ُعقِدت يف العاصمِة اإليرانيَِّة طهران يف 

 ، الوثيقة متوفرة على الرابط اآليت:A/54/116رقم 
https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/155/90/
PDF/N9915590.pdf?OpenElement  اتريخ ،

 .م20/07/2016االقتباس: 

 إبصدار النظام األساسي للدولة. 101/69املرسوم السلطاين رقم 

م(. "اسرتاتيجية 2010املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة )
:  18التقريب بني املذاهب اإلسالمية" ص

http://www.isesco.org.ma/templates/isesco/strategy/ar/d
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ocuments/strategie-takrib.pdfاالقتباس   ، تاريخ
 م.21/11/2014

   مؤسسة التقريب بني املذاهب:
http://www.taghrib.org/arabic/nashat/esdarat/kotob/arab

ic/books/lamha/about4.htm# 

(. "املؤمتر  2005مؤسسة آل البيت امللكية للفكر اإلسالمي )
يوليو   6-4ه / 1426مجادى األوىل  29 -27اإلسالمي األول لفرتة 

م: 2005
http://www.aalalbayt.org/ar/conferencesandsymposia.ht

ml م.6/11/2014، تاريخ االقتباس 

-http://www.islamاملوقع الرمسي لرسالة اإلسالم من عمان، 
in-oman.com 

-https://tafahom.mara.gov.om/mnاملوقع الرمسي جمللة التفاهم،  

nhn/alahdaf 

-http://www.islamاملوقع الرمسي لرسالة اإلسالم من عمان، 
in-oman.com 

  



35

 
 

 بني سلطنة عمان واجلمهورية الفرنسية  والتعليميةالعالقات الثقافية 

 

بني  والتعليمية الثقافية  الضوء على العالقات  (1) الدراسة احلالية تلقي
 ،1970اليت نشأت وتعززت بعد عام   سلطنة عمان واجلمهورية الفرنسية

عمق والشمولية اليت تقدمه لاب سابقة وهو جانب مل تتطرق إليه أي دراسة

 
أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع األفراد والجهات الذين تعاونوا  (1)

معي وقدموا لي الدعم والمعلومات القيمة أاناء كتابة هذا البحث، وأخل 
( مستشار التعاون والنشاط (Clément Moutelبالشكر: كلمنت موتيل 

الثقافي بسفارة الجمهورية الفرنسية في مسقط، وكريستيان دو فيلييه 
(Christian Adam de Villiers ،مدير المركز العماني الفرنسي )

واألستاذ حسن الرمضاني معلم اللغة الفرنسية بالمركز العماني الفرنسي، 
( مدير التعليم بالمركز Damien Jean-Marieوداميان جانماري )

مدير شعبة اللغة   Serge Gabarre)العماني الفرنسي، وسيرج جابير )
عة نزوى، واألستاذ علي منوبي أستاذ اللغة الفرنسية الفرنسية بجام

والترجمة بجامعة نزوى، والفاضلة رؤى المعشرية خريجة تخصل اللغة  
الفرنسية والترجمة بجامعة نزوى، والمكتب الفني للدراسات والتطوير 
بوزارة التربية والتعليم، ومكتب دراسات تطوير المناهج بوزارة التربية 

ور تقي عبدواني ناوب رويس مجلس اإلدارة وعضو مجلس والتعليم، والدكت
األمناء وأحد مؤسسي كلية الخليج، وداورة التنقيب والدراسات األارية 
بوزارة التراث والثقافة، وسفارة سلطنة عمان في باريس، ومركز التوجيه  
الوظيفي والتواصل مع الخريجين بجامعة نزوى، وعالمة اآلاار الفرنسية 

(، ومدير المتحف العماني الفرنسي Valentina Azzaraرا ))فلنتينا آزا
بمسقط، والمدرسة الفرنسية بمسقط، وقسم السياحة بكلية اآلداب بجامعة 

 السلطان قابوس. 
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تعىن ابلعالقة  حسب معرفة الباحث،    ،السابقةلدراسات  ، فاالدراسة احلالية
سياسية  ، وتركز على اجملاالت ال1970قبل عام اليت نشأت  التارخيية

وال تتطرق إىل اجلانب الثقايف والتعليمي إال بصورة    ،والعسكرية واالقتصادية
الية  فمن هذا املنطلق، يتمثل اهلدف الرئيس للدراسة احل  . وغري مركزة  اثنوية

الثقافية والتعليمية بني سلطنة عمان  يف التعرف على واقع العالقات
 والتعليميةونوع األنشطة الثقافية  ،واجلمهورية الفرنسية من حيث النشأة

وسبل تطويرها   ،واملؤسسات اليت تنفذها وتشرف عليها  ،القائمة يف البلدين
 وحتسينها. وتطرح الدراسة األسئلة البحثية اآلتية: 

ة احلالية بني سلطنة عمان  مىت أتسست العالقة الثقافية والتعليمي •
 واجلمهورية الفرنسية؟

 ما االتفاقيات اليت تؤطر هلذه العالقة بني البلدين الصديقني؟ •
 ما املؤسسات املنوط هبا تنفيذ تلك االتفاقيات؟ •
املمارسة يف سلطنة عمان   والتعليميةما األنشطة الثقافية  •

 واجلمهورية الفرنسية؟
للتطوير يف العالقات الثقافية    ما اجلوانب واجملاالت اليت حتتاج •

 والتعليمية بني البلدين؟

ترصد و  ؛التحليلي املنهج الوصفيالدراسة  ومن حيث املنهجية، تتبع
  ، وحتلل مكوانهتا  ، ع نشأهتابَ ت َ وت َ   ،واقع العالقة الثقافية والتعليمية بني البلدين
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املنهج النوعي يف   الدراسة  وتتبىن  على أرض الواقع.  ةقائم  ظاهرةك  وتصفها
أداتني  ت الدراسةطبققد و حتليل البياانت وفق األسئلة البحثية للدراسة. 

 مها:  من مصادرها األولية، جلمع البياانت

العماين   واملسؤولني من اجلانبني املتخصصني املقابلة: مع  -1
عن نشأة  األولية الذين أثروا الدراسة ابملعلومات ،والفرنسي

  ، واالتفاقيات املؤطرة هلا ،بني البلدين والتعليميةالعالقة الثقافية 
مقابالت   عشرقد قام الباحث إبجراء  و ونوع األنشطة املمارسة.  

فارة اجلمهورية الفرنسية  بسمستشار التعاون والنشاط الثقايف    :مع
واملشرف الرتبوي  ،املركز العماين الفرنسيمدير و  يف مسقط،

وأحد معلمي اللغة الفرنسية العمانيني  ابملركز العماين الفرنسي،
وأحد   غة الفرنسية جبامعة نزوى،شعبة اللومدير  نفسه، ابملركز

ختصص   خرجيات  ى حدوإ  نفسها،  أساتذة اللغة الفرنسية ابلشعبة
ملكتب الفين اب واملدير العام اللغة الفرنسية جبامعة نزوى،

وانئب رئيس جملس   بوزارة الرتبية والتعليم، والتطويرللدراسات 
 . ، ومدير املتحف العماين الفرنسي مبسقط بكلية اخلليجاإلدارة 

بني البلدين،  التعليميةو حتليل الواثئق املتعلقة ابلعالقة الثقافية  -2
اتفاق   : وتشمل ، واألنشطة املمارسة يف ضوء االتفاقيات املوقعة

التعاون الثقايف والفين املوقع بني حكومة سلطنة عمان وحكومة  
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  ،1979سبتمرب  29اجلمهورية الفرنسية يف مسقط يف 
بروتوكول تنظيم العمل ابملركز العماين الفرنسي املوقع بني وزارة  و 

سبتمرب   23الرتبية والتعليم والسفارة الفرنسية يف مسقط يف 
ة الفرنسية والرتمجة  وس يف اللغخطة ختصص البكالوريو   ،1999

عن مشروع تدريس اللغة   تقرير غري منشورو  ،جبامعة نزوى 
مكتب دراسات تطوير   أعده ،لفرنسية بوزارة الرتبية والتعليما

تقارير عن نشاط البعثات  وجمموعة  ،املناهج بوزارة الرتبية
دائرة التنقيب   أعدهتا ،االستكشافية الفرنسية يف السلطنة

وتقارير منشورة وغري   ،األثرية بوزارة الرتاث والثقافة والدراسات
منشورة من املتحف العماين الفرنسي مبسقط، وتقارير غري  

من سفارة  بريد إلكرتوينو  منشورة من املدرسة الفرنسية مبسقط،
  الثقافية اليت تقوم هبا السفارة،   ابريس ابألنشطةسلطنة عمان يف  

  - فلنتينا آزارا) من عاملة اآلاثر الفرنسية وبريد إلكرتوين 
Valentina Azzara )، كرتونية لوزارة الرتبية  لواملواقع اإل
ووزارة اخلارجية الفرنسية، وسفارة   والتعليم، وجامعة نزوى، 

اجلمهورية الفرنسية يف مسقط، واملركز العماين الفرنسي، واملدرسة  
 الفرنسية.
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 :العمانية الفرنسية وتطورها والتعليمية العالقة الثقافية نشأة 

تعود نشأت العالقات الثقافية والرتبوية احلالية بني سلطنة عمان 
 عندما وقعت حكومتا  ،1979واجلمهورية الفرنسية بشكل رمسي إىل 

  ؛ )اتفاق تعاون ثقايف وفين( 1979سبتمرب  29البلدين يف مسقط يف 
حتديد اإلطار  ، و تنمية عالقات الصداقة بينهماوذلك "رغبة منهما يف 

العام لتعاوهنما يف امليادين الثقافية والعلمية والفنية على أساس مبدأ االحرتام 
وهي:   ،.  ومشل االتفاق ستة ميادين(1)املتبادل واملساواة يف احلقوق"
والعناصر   ي والفين، والطب، وإعداد األطرالتعليم، والثقافة، والبحث العلم

االتفاق    نصّ قد  اإلدارية والفنية، وتنمية املوارد الطبيعية واإلنتاج الصناعي. و 
الطرفني ببذل كل ما يف وسعهما لتشجيع لغة البلد اآلخر  يتعهد كال  أبن "

وآدابه وحضارته، وتعسى حكومة اجلمهورية الفرنسية إىل تطوير تدريس 
كما تسعى حكومة سلطنة عمان إىل    ،اللغة العربية يف مؤسساهتا التعليمية

 . (2) تنظيم وتطوير تدريس اللغة الفرنسية يف مؤسساهتا التعليمية"

ومشل االتفاق تقوية الروابط بني اجلامعات واملؤسسات التعليمية 
وتسهيل زايرة   ،وتنظيم الدورات التدريبية والبعثات الدراسية ،يف البلدين

 
اتفاق التعاون الثقافي والفني بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة  (1)

 . 1، ص 1979سلطنة عمان لعام 
 .1السابق، ص  (2)
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د واملؤسسات التعليمية والعلمية الطلبة والباحثني للمكتبات واملعاه
والثقافية، وتسهيل إقامة املؤسسات الثقافية والفنية والعلمية، وإعداد  
األساتذة املتخصصني يف تدريس اللغتني العربية والفرنسية، وإيفاد املعلمني 
لتدريس اللغتني العربية والفرنسية يف عمان وفرنسا، وتسهيل قبول الطلبة 

يف البلدين، وتقدمي املنح الدراسية للطلبة الراغبني يف    يف املؤسسات العلمية
الدراسة يف البلد اآلخر. ونص االتفاق كذلك على تقدمي التسهيالت 

وإقامة املعارض   ،عمال التنقيبطلوبة للباحثني يف جمال اآلاثر وأامل
 ملكتشفات. املتخصصة يف جمال ا

لبلدان نص االتفاق على أن ينفذ ا ، ويف جمال التدريب الفين
مشاريع بتمويل مشرتك، وأن تضع فرنسا حتت تصرف حكومة سلطنة  
عمان أساتذة وخرباء مهمتهم االشرتاك يف الدروس وإعطاء اآلراء الفنية 

إلعداد املهين، وأن تساعد فرنسا  ، أو تنظيم دورات ايف قضااي خاصة 
السلطنة على تنفيذ برامج يف البحث العلمي والفين، وأن ختصص منحا  

  عداد املواطن العماين يف ين وتنظيم حلقات ودورات دراسية؛ إلعاون الفللت
عمان. ونص االتفاق  سلطنة  ، سواء يف فرنسا أم اجلوانب الفنية خمتلف

كذلك على تنمية التبادل يف جمال الرايضة، وتشجيع التعاون يف حقل 
 اإلذاعة والتلفزيون وتبادل الربامج، وتشجيع السياحة.  
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( أن  Joseph Kechichian - كيتشتشيانويرى )جوزف    
التعاون الثقايف بني سلطنة عمان واجلمهورية الفرنسية أحد أوجه  
النجاحات اليت تتسم هبا العالقة املتينة بني البلدين. وقد انطلقت سلطنة 
عمان يف إقامة عالقات صداقة اثبتة وراسخة مع اجلمهورية الفرنسية من  

ودورها الدبلوماسي   ،نسا املميزة عاملياقناعة السلطان قابوس مبكانة فر 
ومكانتها يف الشرق األوسط. وتعززت هذه القناعة    ،القوي يف جملس األمن

ابع  العالقة التارخيية اليت ربطت فرنسا بعمان منذ القرن الس ابعتبار أن 
قائمة على االحرتام املتبادل وتغليب و عشر كانت منذ البداية سلمية، 

بني  1844نوفمرب  17ني، بل ونصت اتفاقية مصلحة البلدين والشعب
. (1)عمان وفرنسا على إعطاء شعب البلدين األفضلية يف املعاملة والتعامل

ومن هذا املنطلق، فإن سلطنة عمان حرصت على أال تقتصر العالقة بني  
بل مشلت كذلك شىت اجملاالت   ،البلدين يف اإلطار الدبلوماسي وحسب

واالقتصادية.   ،والعسكرية واألمنية ،ادميية والرتبويةواجلوانب الثقافية واألك 
لزايرة اليت قام هبا جاللة السلطان قابوس بن سعيد ابلك العالقة  وتعززت ت
والزايرة اليت قام هبا الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا  ،1989 عاملفرنسا 

 .  (2)1992  عام ميرتان لعمان

 
(1 )ian, 1995Kechich 
 ( المرجع السابق 2)
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وقد أكدت )وزارة أورواب والشؤون اخلارجية( الفرنسية يف موقعها      
ني سلطنة عمان وفرنسا،  انب الثقايف يف العالقة باجلاإللكرتوين على أمهية  

  .مع ُعمان فرنسا تعاوناحملورين الرئيسني لافة والرتاث "متّثل الثق ابلقول:
وقّررت السلطات الفرنسية   سا السلطنة يف إبراز قيمة تراثها.فرن وتدعم

ترميم متحف بيت فرنسا. ويُعّد السياق مؤات للغاية  االشرتاك يف  والُعمانية  
لتعليم اللغة الفرنسية اليت أُدرجت يف أربع مدارس رايدية يف هناية املرحلة 

إذ تضاعف عدد طالهبا    ،ية. وسّجلت املدرسة الفرنسية إقبااًل متزايًداالثانو 
 500املركز الفرنسي العماين ويستقبل مرتني يف غضون مخسة أعوام. 

 . (1)يف كّل دورة" لتعلم اللغة الفرنسية طالب

وزير الذي وقعه عن حكومة السلطنة  ،م1979اتفاق  بعدو 
وعن حكومة اجلمهورية الفرنسية السفري الفرنسي    ،الدولة للشؤون اخلارجية

( الصادر  94/86ومت التصديق عليه ابملرسوم السلطاين رقم ) يف مسقط،
االتفاقيات الثنائية بني املؤسسات    توالت  ،(2)1986ديسمرب    10بتاريخ  
العديد   أنشأتو ابلسلطنة ونظرياهتا ابجلمهورية الفرنسية،    والتعليميةالثقافية  

 
اإللكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية: الموقع  (1)

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-
files/oman/france-and-oman/ 

( بالتصديق على اتفاق التعاون الثقافي 94/86المرسوم السلطاني رقم ) (2)
والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية، الصادر  

 .1986ديسمبر  10بتاريخ 
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  ، بوي والرت  الثقايف  على أرض الواقع ياتلك االتفاقلرتمجة ت املؤسساتمن 
نتيجة لذلك التقارب  البلدين يف  تنظيم املناشط والفعالياتتتابع و 

 . ومثرة له احلضاري 

  4على صعيد االتفاقيات، وقعت جامعة السلطان قابوس يف و 
اتفاقية للتبادل العلمي والثقايف مع املركز الوطين للبحث  1994إبريل 

اتفاقية تعاون ثقايف مع جامعة فرانوارابش وقعت ، و العلمي الفرنسي
  السفارةوقعت وزارة الرتبية والتعليم مع كما   .1999يف يوليو  الفرنسية
كز  بروتوكول تنظيم العمل ابملر   1999سبتمرب    23يف    ة يف مسقط الفرنسي

أكتوبر    17اجلمعية العمانية للكتاب واألدابء يف    ووقعت   العماين الفرنسي.
  ووقعت.  الفرنسينيتعاون وتواصل ثقايف مع مجعية الكتاب    اتفاقية  2013

مذكرة تفاهم يف   2014سبتمرب  19اهليئة العامة لإلذاعة والتلفزيون يف 
اهليئة العامة   ووقعت اجملال اإلعالمي مع جمموعة إعالم فرنسا العاملية. 

  األرشيف مذكرة تفاهم مع  2015إبريل  7يف  للواثئق واحملفوظات
مذكرة تفاهم مع  2015يف  ووقعت جامعة نزوى  الدبلوماسي الفرنسي.

 university seinces -جتماعجامعة العلوم واإلنسانيات واال)
humaine et sociales- Lille 3) 2017، كما وقعت يف 

 .(INALCO - اللغات واحلضارات الشرقية )معهدمذكرة تفاهم مع  

 



44

 
 

 الدور الثقايف لسفارة سلطنة عمان يف ابريس:  

  االتفاقيات تفعيل ب سلطنة عمان يف ابريس  تضطلع سفارة
نشر رسالة عمان الثقافية على األرض  و  ،الثقافية والرتبوية بني البلدين

واملشاركة يف الفعاليات الثقافية والعلمية اليت    ،تنظيم الندوات  عرب  ،الفرنسية
تقوم  و   املعنية.عمانية  الؤسسات  املتنظمها املؤسسات الفرنسية ابلتعاون مع  

وألداء دورها  البلدين.وفود بني  بتسهيل تبادل الزايراتالسفارة كذلك 
  ها يف وسط العاصمة ابريس مبقر السفارة    تأنشأ  ، مهامها الثقافية والرتبويةو 

املصادر واملنشورات العمانية، وهي مفتوحة للزائرين املراجع و  تضمبة مكت
متعددة مبقر السفارة قاعة  أنشأتوالباحثني واملهتمني الفرنسيني. كما 

اليت  عارضاملندوات و الاضرات و واحمللتنفيذ الفعاليات الثقافية  ؛األغراض
لدور احلضاري لعمان عرب  التعريف ابو  ، تركز على إبراز الثقافة العمانية

 .  مع شعوب العامل وحضاراته وثقافاته ، وتفاعل العمانينيالتاريخ

ابلتعاون مع  السفارة نظمت ،على صعيد احملاضرات والندواتو 
)عمان يف كتاابت   :م ندوة بعنوان2016نوفمرب  8جامعة نزوى يف 

أربعُة ابحثنَي مْن سلطنة عمان   هاشارك في ،الرحالة واملستشرقني( 
تطرقت حبوث املشاركني يف   .يةالربتغالاجلمهورية و  واجلمهورية الفرنسّية

إىل إقليم عمان يف املصادر العربّية، وعمان يف رواايت الّرحالة يف   الندوة
ورواايت   ، تغال يف حبر عمانالرب و (،  15  –   7العصور الوسطى )من القرن  
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، والقيمة العلمّية والتارخيّية 17الّرحالة الربتغاليني عن عمان يف بداية القرن  
يف يوليو  والثقافّية لكتاابت الرَّحالة واملستشرقني الغربيني عن ُعمان. و 

شارك   ندوة تعريفية أبعمال التنقيب األثري اليتأقامت السفارة  2018
  أدم، أساتذة اآلاثر من ثالث جامعات فرنسية يف مدينة يف تنفيذها 

من العصر الربونزي تدل على وجود حضاري  مقتنيات أثرية    عن  كشفتف
يف نوفمرب   نظمت السفارة. و )القرن التاسع والقرن الثالث قبل امليالد(

العمانية ومجعية  اجلمعية العمانية للكتاب واألدابء  مع ابلتعاون 2014
هذه   عنيت  .ندوة )العلوم املؤسسة للحضارة العمانية(  ،الكتاب الفرنسيني

يف الفكر العماين، والعالقات العمانية  واالعتدالالوسطية مبوضوع  الندوة
يف االقتصادية والعلمية واألدبية اترخيا وحاضرا، واملرأة  جبوانبهاالفرنسية 

البحري وشاركت السفارة ابلتعاون مع )املتحف الوطين    الكتاابت األدبية.
  يف تنظيم معرض )ُعمان والبحر( ابلعاصمة الفرنسية ابريس؛  الفرنسي(

سفينة )البدن(   فيه  عرضت  إذ   ، بعالقات الصداقة الفرنسية العمانية  احتفاء
كرمز للرتاث العماين البحري   عاما؛ وذلك 93اليت صنعت يف صور قبل 

 2015ونظمت السفارة يف مايو    الذي ميتد ألكثر من مخسة آالف سنة. 
ي معرض )عمان حتت اجملهر( الذ ،ابلتعاون مع املصورة ميسا اهلويت

نية واألمساك  للشعب املرجافوتوغرافية    افيه املصورة العمانية صور   استعرضت
   .  يةعمانال لكائنات اليت تزخر هبا أعماق البحار النادرة وغريها من ا
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، تشارك السفارة يف  واملناشط الفعاليات  تلك وإىل جانب
الفعاليات الثقافية اليت تنظمها املؤسسات العمانية ابلتعاون مع مؤسسات  

فقد شاركت السفارة يف استقبال سفينة شباب عمان الثانية   ،ثقافية فرنسية
اليت توقفت أثناء جولتها األوربية يف ميناء لوهافر الفرنسي يف سبتمرب 

  - . وشاركت السفارة كذلك يف فعاليات )جراند ابفيوس2017
Grand Pavios )وزارة السياحة العمانية مبدينة الروفري   ا نظمتهاليت
عمان بني الشركات   للسياحة يف للرتويج ؛2017الفرنسية يف سبتمرب 

 اح الفرنسيني.  السياحية والسيّ 

تقدم السفارة خدماهتا إىل الطلبة  ،ويف اجملال الرتبوي والتعليمي
أو املشاركني يف الفعاليات   ،العمانيني الدارسني يف اجلمهورية الفرنسية

  السفارة لعام  فحسب إحصائياتواملناشط الرتبوية والثقافية يف فرنسا. 
عمانيا يتدربون يف املستشفيات   ابطبي 37يوجد يف فرنسا  ،2017
يدرسون يف اجلامعات   البكالوريوسمبرحلة  طالب ومخسة ،الفرنسية

تكرمي الطالبة العمانية رؤى   لشاركت السفارة يف حفقد و الفرنسية.  
جبائزة أفضل قصيدة ابللغة الفرنسية    اليت فازت  ، من جامعة نزوى، املعشرية

اليت  2017( يف نسخة الشعر حبرية)يف الشرق األوسط يف مسابقة 
 أقامتها جامعة السوربون.  
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 الدور الثقايف لسفارة اجلمهورية الفرنسية يف مسقط: 

تقوم امللحقية الثقافية يف سفارة اجلمهورية الفرنسية يف مسقط  
تفاق التعاون الثقايف والفين  لثقافية والتعليمية املنبثقة عن اتنفيذ املهام اب

  . (1)1979سبتمرب  29املوقع بني سلطنة عمان واجلمهورية الفرنسية يف 
ن مع اجلهات  وتتمثل املهام والفعاليات اليت تقوم هبا امللحقية يف التعاو 

والتعريف ابلثقافة   الثقافية والتعليمية يف السلطنة لتدريس اللغة الفرنسية
 البشرية  والدعم واخلربات الفنية املشورة تقدم امللحقية، حيث الفرنسية

  ،املعنية بتدريس اللغة الفرنسية  للمؤسسات األكادميية والتعليمية ابلسلطنة
ويف مقدمة تلك املؤسسات وزارة الرتبية والتعليم، وجامعة السلطان قابوس،  

       وجامعة نزوى وكلية اخلليج. 

التعليم العام ألبناء اجلالية الفرنسية يف عمان من   وتوفر امللحقية
توفر تعليم اللغة الفرنسية  كما  ،يف مسقط  ( املدرسة الفرنسية)خالل 

  ، املركز العماين الفرنسي عرب قيمة يف السلطنةللعمانيني وأبناء اجلاليات امل
الذي تشرف عليه امللحقية ابلتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم العمانية.  
وتقوم امللحقية كذلك اببتعاث الطلبة العمانيني لدراسة اللغة الفرنسية يف  
فرنسا، وابتعاث األطباء العمانيني للتدريب يف املستشفيات الفرنسية.  

 
(، مستشار التعاون Clément Moutel -موتيل مقابلة مع )كلمنت (1)

 .4/7/2018والنشاط الثقافي بسفارة الجمهورية الفرنسية بمسقط، 
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  جمال   يف  الفرنسية  العلميةالبعثات  وزارة الرتاث والثقافة    معامللحقية  ق  وتنس
حيث عملت فرق حبثية فرنسية يف مواقع   ،ملواقع الرتاثية والتارخييةالتنقيب اب

أس اخلبة، والسويح،  ، ورأس اجلنز، ور ورأس احلد ،أدم ، منها:اترخيية
 . وسلوت وقرايت

 :مبسقط املركز العماين الفرنسي

-Centre Franco  -)املركز العماين الفرنسي  عديُ ميكن أن  
Omanais ) املشاريع الثقافية والتعليمية اليت متخض عنها  من أبرز

.  فقد جاء إنشاء هذا املركز 1979)اتفاق التعاون الثقايف والفين( لعام 
يف    الفرنسيةتدعيما للتعاون بني حكومة سلطنة عمان وحكومة اجلمهورية  

( من اتفاق  5( و)2( و)1وتنفيذا للمواد رقم ) ،فة والتعليمجمال الثقا
بني البلدين، واستنادا   29/9/1979التعاون الثقايف والفين املوقع بتاريخ  

( من حمضر اجتماعات الدورة السادسة  6/1إىل ما نصت عليه الفقرة )
 19-18بني اجلانبني يف ابريس بتاريخ  ة للجنة العمانية الفرنسية املشرتك

. وقد وقعت حكومة السلطنة ممثلة يف وزارة الرتبية  1996ديسمرب 
واحلكومة الفرنسية ممثلة يف السفري الفرنسي يف مسقط على  ،والتعليم

. 1999أكتوبر    23ابملركز العماين الفرنسي( يف  )بروتوكول تنظيم العمل  
  ، توفري املبىنبالعمانية  ة الرتبية والتعليم  وزار   تتكفل  ،وحسب هذا الربوتوكول

من حيث موافقتها ملا   ،الثقافيةالتعليمية و نشطة املركز واإلشراف على أ
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املوافقات املطلوبة املركز على  حصول نأكد موالت نص عليه الربوتوكول،
وتضطلع . وتنفيذها الربامج املقرتحةاجلهات املعنية ابلدولة لتنظيم  من

الرتبية   وزارةممثلة يف    امللحقية الثقافية بسفارة اجلمهورية الفرنسية يف مسقط،
رواتبهم توفري  و ،  اإلداري للمركزو   التدريسي  الكادر توفري  ب  ،الوطنية الفرنسية

. وتتمثل رسالة املركز األساسية يف تعزيز (1) األخرى  خمصصاهتم املاليةو 
وتعريف اجلالية الفرنسية    ،البلدين يف اجلوانب الثقافية والتعليمية  التعاون بني

من خالل  ، وتعريف اجملتمع العماين ابلثقافة الفرنسية ،ابلثقافة العمانية
  متخصصني واستضافة  ،وتنظيم الفعاليات الثقافية  ،تدريس اللغة الفرنسية

 .  التدريبية والتعليميةلقات واحلإللقاء احملاضرات  ؛املعنيةمن اجلهات 

تدريس اللغة  يقوم املركز بعقد دورات ل اللغة، يف جمال تعليم و 
سنة(، واملراهقني   11-5األطفال )من عمر  فئة  ل  العام  الفرنسية على مدار

اللغة الفرنسية  ينظم املركز دورات لتعليم سنة(. و  17-12)من عمر 
  ، القضاءو   ،الطبو الضيافة،    :مثل  ،حمددةت  يف جماال  للعاملنيالتخصصية  

لرتكيز على للذين يودون ا تدريسية دوراتكذلك . وينظم املركز  والسياحة
 حسب حاجة املتعلم  ،األدب، كاحملادثة والنحو و من اللغة ةانب معينو ج

األنشطة اليت  ألطفال  ه املوجهة لتشمل براجمحيرص املركز على أن  . و ورغبته

 
مقابلة مع المدير العام للمكتب الفني للدراسات والتطوير، وزارة التربية   (1)

 .24/7/2018والتعليم، 
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واملركز هو  .  ميمتصالو   ولعب األدوار  املسرحياتك  ،تعلم اللغةلطفل  ل  حتبب
اللغة الفرنسية   اختباراتسلطنة لتقدمي ال يف  ةاملعتمد ةالوحيد املؤسسة

 ,DEFL/DAFL, DFP, ProFLE) ، وهي:التخصصية
TEF Canada, TEFAQ)،  اليت حيتاجها الراغبون يف اهلجرة  و

يف اجلامعات  ة  دراسالمواصلة    أو   ،أو الباحثون عن عمل  ، إىل فرنسا أو كندا
معتمدة من وزارة الرتبية الفرنسية وغرفة جتارة   اختباراتالفرنسية، وهي 

ويقدم املركز برامج تعليمية للراغبني يف احلصول على أتهيل    . وصناعة فرنسا
 اتثلبعا برامج املركز ينظموكذلك  يف أساليب تدريس اللغة الفرنسية.

ابلتعاون مع معهد    ؛ وذلكيف فرنسا اللغة  تعلم  لطلبة الراغبني يف  لة  يدراسال
 . وامللحقية الثقافية ابلسفارة الفرنسية يف مسقط  )كافيالم( 

 املؤمترات ينظم املركز العماين الفرنسي ،ويف اجملال الثقايف
واحلفالت  ومعارض املنتجات احلرفية،  الفنية، املعارض الندوات، و و 

لفعاليات االجتماعية اليت هتدف إىل او  املوسيقية، والعروض السينمائية، 
وأبناء    ،قنوات للتواصل والتفاعل بني أبناء اجلالية الفرنسية والعمانيني  إجياد

استضافة   يف املركز  دور  ال يقتصرو  اجلاليات األخرى يف عمان. 
حيرص كذلك على استضافة الشباب  بل  ،رموقةالشخصيات املشهورة وامل

، يف األنشطة واملعارض اليت ينظمها ؛ هبدف إشراكهماملبتدئ واهلواة
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 ،وتنمية املهارات والقدرات أمام اجملتمع، الفرصة للربوز  وإعطائهم
   .واالستفادة من وجهات نظر الزوار واملشاركني املختصني

معرضا يف فن   2017نوفمرب يف املركز  نظم ،يف جمال الفنو 
كادميي بقسم الرتبية الفنية يف  ستاذ األلأل  ،( 2النحت بعنوان )فنتازاي 
ديسمرب  ويف   ،الباسط حسن حسني عبد  الدكتور جامعة السلطان قابوس 

  فنانني ان تغين( ألربعة للفن التشكيلي بعنوان )األلو  نظم معرضا 2017
يوسف النحوي، وصاحل العلوي، وراّي املنجية، وميادة  :عمانيني، هم

 .(1)رحيان

يف أبريل  العماين الفرنسي استضاف املركز التاريخ،ويف جمال 
، عاملة اآلاثر  (Axelle Rougeulle-آكسال غوجول)، 2013
للحديث  ؛(CNRSللبحث العلمي الفرنسي ) ابملركز الوطين والباحثة

يعود إىل    ا ابعتباره ميناء عماني  ،قلهاتدينة  عن مشروع احلفرايت األثرية مب
  يف مايو نظم املركز  ، ويف جمال الفكر وحوار الثقافاتالعصور الوسطى. 

قّدمها    ،حماضرة بعنوان )بول ريكور وحوار الثقافات واحلضارات(  2016
، السفري  (Roland Dubertrand -روالن دو برتران)سعادة 

بول  )الفرنسي يف مسقط، تطرق فيها إىل إسهام الفيلسوف الفرنسي 

 
(1) http://www.cfoman.org/ar/2017/11 / 
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يف حوار الثقافات  Paul Ricoeur) (1913-2005 ) -ريكور
وينظم املركز يف شهر مارس من كل عام حفل )اليوم الدويل  . واحلضارات
وهي مناسبة سنوية حييها الناطقون ابلفرنسية يف مجيع أحناء   ،(للفرنكوفونية

لتذكري بقيم الفرنكوفونية املتمثلة اهبدف النهوض ابللغة الفرنسية، و  ؛العامل
  ، ملرأة العمانيةإلشراك او   يف احلوار الثقايف والتضامن والرغبة يف العيش معا. 

فنيا بعنوان  معرضا  ،مبناسبة يوم املرأة العمانية ،2014 عام  يف م املركزنظّ 
بقاعة   ةاليحيائي  العمانية فخريّةنيات( عرضت فيه الفنانة ا وأان، عمأنتِ )

رئيس  حضر هذا املعرض    ،أعماهلا الفنية عن املرأة العمانية  ، املعارض ابملركز
 .(1)يف مسقط  الفرنسي  وسعادة السفري، والتلفزيون  لإلذاعة اهليئة العامة

  مبراحل منو وتطور منذ نشأته يف العماين الفرنسي  مر املركز  د  قول
خر يف ضواحي العاصمة  مكان آل نتقل من، وامثانينيات القرن املاضي

  يف مكانه احلايل مبدينة السلطان  2003 عام قبل أن يستقر  ،مسقط 
على مسافة  ، على الشارع الشرقي احملاذي لشارع السلطان قابوس قابوس 

يشغل أحد  ته بدايفكان املركز يف . يطاينقصرية من اجمللس الثقايف الرب 
مث   ،جابر بن زيد الثانوية ابلوطية اإلمام مببىن مدرسة الغرف التدريسية

 آخر  انتقل إىل مبىن  1995، ويف  بيت الفلجبمبىن    إىل  1993يف    انتقل
  وانتقل املركز عام ،  الرتبية والتعليم  وزارةجبوار    يف الضاحية نفسها   أكثر سعة 

 
(1) https://om.ambafrance.org 
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من اجمللس ابلقرب  ، مبىن مؤقت يف مدينة السلطان قابوسإىل  2002
   .(1)املبىن احلايل ها بعام استقّر يفبعد ، مثالثقايف الربيطاين

أكمل  ه الثقافية والتعليمية على ولتحقيق رسالته وتنفيذ مهام
  ، ةدراسي  وفصوال،  وقاعة للمعارض  ،مكتبة  :يضم املبىن احلايل للمركز  ،وجه

  التعليمية الالزمة  املصادر املركز  مكتبة  وفرتو ومكاتب املعلمني واإلداريني. 
األساسية عن عمان  إضافة إىل املراجع واملصادر ،اللغة الفرنسية لدارسي
.  وثقافتهما البلدين حضارة علىوالتعرف االطالع للراغبني يف وفرنسا 

جع ار امل الولوج إىللكرتونية تتيح للمشرتكني مكتبة إكذلك املركز   ويوفر
  ،إجراء الدراسة إىل حني ،يعمل ابملركزو  . التخصصية واملصادر العلمية

وثالثة   مبا فيهم مدير املركز، ثالثة منهم فرنسيون :سبعة موظفون إداريون
 حيمل وآخرواثنني يف االستقبال،  مسؤول العالقات العامة :عمانيون
العاملني ابملركز على عدد  األساتذةيعتمد عدد  فيما  اهلندية.اجلنسية 
أثناء إعداد  ففي ،وهو رقم خيتلف من موسم إىل آخر ،الدارسنيو الطلبة 

بعقد مؤقت    مدرسني بعقد اثبت، ومثانيةمخسة  يعمل ابملركز    هذا البحث،
       .(2)عماينواحد سبعة منهم فرنسيون و حسب احلاجة إليهم، 

 
مقابلة مع األستاذ حسن بن محمد الرمضاني، أستاذ اللغة الفرنسية  (1)

 .29/7/2018بالمركز العماني الفرنسي، 
(، Christian Adam de Villiersمقابلة مع )كريستيان دو فيلييه  (2)

 .25/7/2018مدير المركز العماني الفرنسي بمسقط، 
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طلب تدريس اللغة الفرنسية يف ضواحي العاصمة مسقط  ولتلبية  
  ؛ فرعا يف مدينة صحار العماين الفرنسي افتتح املركز واملدن األخرى، 

مشلها   احلكومية اليت من املدارس مدرستني أن صحار تقع هبا ابعتبار 
الدراسي الذي طبقته وزارة الرتبية والتعليم يف بداية العام    ،املشروع التجريب

اللغة الفرنسية يف مرحلة ما بعد التعليم  م لتدريس2013/2014
وقع  و     .خاصة تدرس اللغة الفرنسيةثالث مدارس  وهبا كذلك  ،  األساسي
س اللغة لتدري (اخلليج كلية)مع  مذكرة تفاهم 2017يونيو  املركز يف
يف حرم الكلية   اللغة الفرنسيةيف  لتنظيم دورات  ، و كمادة اختياريةالفرنسية  

للذين ال يستطيعون الذهاب إىل املقر الرئيس مبدينة   ،املعبيلةنطقة مب
وانطلقت أول دورات اللغة الفرنسية يف كلية اخلليج يف   السلطان قابوس. 

  ،ليموالتع  ،املوظفني العاملني يف قطاعات الطريان  مستهدفة  ،2017يوليو  
إضافة إىل طلبة الكلية الراغبني يف   ،واملؤسسات الصناعية  ،والتجارة

لتنمية معرفتهم  ؛ االستفادة من فرصة تدريس اللغة الفرنسية حبرم الكلية
أن تصبح إىل  من هذه التجربة  كلية اخلليج  وهتدف  .  (1) ابللغة ومهاراهتم هبا

ملا تشكله من   ؛طلبةلاملطروحة لاللغة الفرنسية أحد املساقات االختيارية 
 

(1) -http://www.gulfcollege.edu.om/Announcements
Events/News-

Details/snmid/1635/snmida/1239/snid/134/sname/Frenc
h-and-Persian-language-courses-on-the-22nd-of-

October-2017 
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وانطالقا من سعي الكلية إىل رفع   ،أمهية يف جمال التواصل يف بيئة العمل
تسعينيات القرن  يف كان املركز قد افتتح و . (1)املستوى العلمي خلرجييها

  ، إال أن العمل فيه توقف ألسباب متويلية ،فرعا يف مدينة صاللة  املاضي
 . وال تزال الرغبة قائمة إلعادة افتتاحه بعد التغلب على املعوقات احلالية

 : املدرسة الفرنسية 

 Lycée Français -)املدرسة الفرنسية يف مسقط تعود نشأت 
de Mascate )وذلك عندما  ؛الثمانينات من القرن العشرين عقد إىل

(  Elf Aquitaine - أسست شركة النفط الفرنسية )الف اكيتني
لتدريس أبناء املوظفني الفرنسيني يف مدينة السلطان قابوس  مدرسةً 

حتت    صبحلت انفصلت املدرسة عن الشركة    1995العاملني ابلشركة. ويف  
 l'Agence pour -مظلة )وكالة التعليم اخلارجي الفرنسية

l'enseignement français à l'étranger AEFE،) 
  ة واكب ومل  مبسقط اجلديد    ها مقر ن  بوالية بوشر ليكو   مبىن جديداواستأجرت  

سكان العمانية املدرسة مث منحت وزارة اإل .من التالميذ املتزايدة األعداد
الثابت احلايل   لبناء مقرها  املطار مسقط( مبرتفعاتقطعة أرض يف )تالل 

على مجيع   حيتوي   ، وهو مبىن 2015  سبتمرب  8  بدأ التدريس فيه يف  الذي 
 

وب رويس مجلس اإلدارة وعضو مقابلة مع الدكتور تقي عبدواني، نا (1)
 . 31/7/2018مجلس األمناء وأحد مؤسسي كلية الخليج، 
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من فصول دراسية وخمتربات وحوض   ها املدرسة احلديثةاملرافق اليت حتتاج
 .(1)سباحة وصاالت رايضية وقاعة للمعارض

 حتت مظلة تعملمدرسة غري رحبية  ، يف مسقط  واملدرسة الفرنسية 
  تربوية  مؤسسة ، وهي (AEFE -ةالفرنسياخلارجي وكالة التعليم )

  هدفها ، 1990 عام أنشأهتا وزارة الشؤون اخلارجية الفرنسية  حكومية
األساس توفري التعليم احلكومي الفرنسي ألبناء اجلاليات الفرنسية يف  

يف الدول اليت توجد  من خالل إنشاء املدارس احلكومية الفرنسية ،اخلارج
يف الدول   راف عليها، والتنسيق مع احلكوماتواإلش  ، فرنسيةالاليات  اجلهبا  

وإقامة العالقات الثقافية واالجتماعية   ،لتأسيس مثل هذه املدارس  املضيفة
 494يف الوقت احلايل خدماهتا إىل  الوكالة وتقدماحمللية.  اجملتمعاتمع 

 74منها  ،تلميذ 32000هبا ما يزيد على  ،دولة 130 مدرسة يف
مدرسة مع    156يف حني ترتبط  ،  للوكالة  ةاملباشر   اإلدارةتقع حتت  مدرسة  

 264 وتقرتن ، يةواإلشرافالوكالة بعقود لتزويدها ابخلدمات التعليمية 
 .(2) الوكالةمدرسة بشراكة مع 

 
(1) School Profile, Lycée –French School of Muscat 

Français de Mascate: unpublished report  
(2) 0-abroad-education-french-http://www.aefe.fr/agency 
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املدرسة  جتاه  مركزي  البشكل  وخدماهتا متارس الوكالة مسؤولياهتا 
خالل امللحقية الثقافية يف السفارة الفرنسية  من  ،الفرنسية يف مسقط 

 يف:  ، ويتمثل دور الوكالة مبسقط 

إدارة املوارد البشرية والدعم املايل الذي تقدمه احلكومة الفرنسية  •
 للمدارس احلكومية ابخلارج.

 . للعمل ابملدرسةتوظيف الكوادر التعليمية واإلدارية  •
 ابملدرسة. تقومي أداء املعلمني والعاملني  •
 واإلداريني. توفري التدريب والتأهيل للمعلمني  •
 توفري الدعم املايل للمدرسة.  •
 توفري البعثات الدراسية للطلبة الفرنسيني. •
توفري البعثات الدراسية للطلبة غري الفرنسيني املميزين يف  •

 .(1)والراغبني يف مواصلة دراستهم اجلامعية ،دراستهم

املديرية  تعمل املدرسة الفرنسية حتت مظلة ومن اجلانب العماين، 
اليت  وفق القوانني واألنظمة  العامة للمدارس اخلاصة بوزارة الرتبية والتعليم، و 

الالئحة التنظيمية للمدارس الدولية الصادرة ابملرسوم الوزاري تضمنتها )

 
(1) 0-abroad-education-french-http://www.aefe.fr/agency 
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 /418واليت مت تعديلها ابلقرار الوزاري رقم )، (1)(6200/ 4رقم 
وتعرف الالئحة املدرسة (.  2009  /191والقرار الوزاري رقم )  ،(2008

الالئحة    الدولية ألبناء املقيمني ابلسلطنة(، وتشرتط)املدرسة    : الدولية أبهنا 
نشاء  ية ابلوزارة للحصول على التصريح إبالتقدم إىل مكتب املدارس الدول

أن يكون للمدرسة جملس   . وتنص الالئحة كذلك(2)ارساملدهذا النوع من  
وممثل لسفارة الدولة اليت تنتمي إليها،   ،مكون من مدير املدرسة إدارة
من غري محلة    من ذوي الفكر والكفاءة العلمية ترشحهما السفارةنيواثن

الالئحة على   حتتوي و .  (3)الطلبة، وممثلني ألولياء أمور  اجلوازات الدبلوماسية
ومواصفاهتا   ، واإلدارية والفنية للمدرسة ابهليئة التدريسية مواد تتعلق 

 التدريسية، وشؤون الطلبة واللوائحومؤهالهتا التعليمية، والكتب واملواد 
واألنشطة، وإدارة الشؤون املالية والرسوم  واالحتفاالت، لسجالتاو 

أن يلتزم مجيع العاملني واملسؤولني  " علىكذلك الالئحة   وتنص .الدراسية

 
/  4الالوحة التنظيمية للمدارس الدولية الصادرة بالمرسوم الوزاري رقم    (1)

2006 http://home.moe.gov.om/arabic/file/top-
menu/system/inter-school/2.pdf 

/  4اري رقم  الالوحة التنظيمية للمدارس الدولية الصادرة بالمرسوم الوز  (2)
2006 http://home.moe.gov.om/arabic/file/top-

menu/system/inter-school/2.pdf 
(، 2009/ 191القرار الوزاري رقم ) (3)

http://home.moe.gov.om/arabic/file/top-
menu/system/inter-school/4.pdf 
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ابملدرسة بتقدمي كافة التسهيالت ملوظفي الوزارة واجلهات احلكومية املعنية  
على كافة السجالت  االطالع ومتكينهم من أثناء قيامهم أبعماهلم، 

   .(1) اليت يطلبوهنا" واإلحصائياتوالبياانت 

من سن   لتالميذل  التعليمية  ا خدماهت  الفرنسية يف مسقط   املدرسةقدم  ت
التعليم االبتدائي رايض األطفال و مرحلة  الثالثة إىل الثامنة عشر يف

  ابملدرسة يلتحق  ،الفرنسيني التالميذ وإىل جانب .واإلعدادي والثانوي 
صر وتونس واملغرب ال سيما من لبنان وم  وعرب وأجانب  عمانيوندارسون  

ا الوسطى واجلنوبية، والوالايت املتحدة إمريكال، ودول واجلزائر والسنغ
 (2017 -18العام الدراسي ) وحسب إحصائيات.  األمريكية وكندا
 23ينتمون إىل    (اذكر   133أثىن و  165تلميذا:    298)  التحق ابملدرسة

إىل جانب   يف املدرسة مل ويع ن. عمانيو ا ومخسة فرنسي  128 منهم  ،دولة
في  ف العربية واألجنبية؛ عدد من الدول معلمون من ،املعلمني الفرنسيني

معلما من فرنسا   28يعمل يف املدرسة ( 2017 -18العام الدراسي )
وإىل   ململكة املغربية وكندا وإسبانيا.وسلطنة عمان وبريطانيا ولبنان وا

 
 .11السابق، ص  (1)
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العمال  من    فريقو   كادر إداري وفين  ابملدرسة  جانب الكادر التعليمي يعمل
   . (1) وقادة املركبات

طي املدرسة  تعو  اللغة الفرنسية هي لغة التدريس الرمسية ابملدرسة. و 
 ،واإلجنليزية ابعتبارها اللغة األم للسلطنة، العربية أولوية لتدريس اللغة 

تتيح املدرسة و  إلسبانية.ا ال سيماإىل اللغات العاملية األخرى  ابإلضافة
الدبلوم )، واختبار  ( Brevet  -املهنيةات )الشهادة  اختبار لطلبتها تقدمي  

ابلتعليم اجلامعي   لاللتحاق لتأهل ا ؛ بغرض(baccalaureate -العام
األنشطة الثقافية والتعليمية غري    نميارس طلبة املدرسة العديد مو   يف فرنسا.

  ، رمسيةالرمسية وغري الؤسسات املبزايرات ميدانية إىل يقومون كما   ،صفيةال
حممية   :مثل ،يف البلد يولوجيةاجلو  غرافيةاجلتارخيية و ال مهيةاألذات واقع املو 

وحصن خنل، ومتحف  ، جبل مشس أشجار القرم الطبيعية ابلصاروج، و 
 . (2) (TFM -ة )يت أف أم عوإذا  النفط والغاز،

 

 
(1)ٍ Lycée 2018,  -Statistics for the academic year 2017

Français de Mascate: unpublished report 
الموقع الرسمي للمدرسة الفرنسية بمسقط:  (2)

http://www.lfm.om/secondaire ، 
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 احلكومية واخلاصة مبدارس التعليم العامتدريس اللغة الفرنسية 
 ابلسلطنة: 

من العام الدراسي    الرتبية والتعليم بسلطنة عمان بدًءاطبقت وزارة  
مرحلة ما بعد   م مشروعا جتريبيا لتدريس اللغة الفرنسية يف13-2014

ربع مدارس يف أ  - الصفني احلادي عشر والثاين عشر -التعليم األساسي
مشال  حافظيت مسقط و مب -مدرستني للبنني ومدرستني للبنات -حكومية
ستة معلمني حاصلني على مؤهل جامعي  همة التدريس مل واختري الباطنة.

لقيام ابملهمة.  والرغبة ل االستعداد ايف تدريس اللغة الفرنسية، ممن أبدو 
خبري  لتوفري  اتفاقية تعاون مع املركز العماين الفرنسيوقعت وزارة الرتبية و 

واإلشراف على  ،أثناء اخلدمة وتطويرهم مهنيا خمتص لتدريب املعلمني
اخلميس من كل   صصخُ قد  هلم، و التوجيه والتغذية الراجعة  وتوفري    ،أدائهم
املركز  مع  تعاون  مشل الو هلؤالء املعلمني.  جلسات تدريبية    لتنفيذ  يوما  أسبوع

 التعليمية واملصادر الدراسية،العماين الفرنسي كذلك اختيار الكتب 
فوقع   ،والتحصيلياملساندة اليت تعني الطلبة على إثراء مستواهم اللغوي 

 & Pourauoipas A1/1) يف البداية على كتاب االختيار
A1/2 ( من دار النشر الفرنسية )Maison des langues  إال ،)

-16بدءا من العام الدراسي    قررتفة على تدريس املادة  املشر اللجنة  أن  
 club@dosاستبدال هذا الكتاب بكتاب آخر هو )  2017
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plus) الكتاب  مراعات :منها ،الرتبوية والتعليمية االعتباراتلعدد من  ؛
  لعام الدراسي.وطول ا ،وتغطية املهارات املطلوبة ،للفئة العمريةاجلديد 

اعتمدت   ،على مستوى الطلبة وتقدمهم الدراسيل مستمر  وللوقوف بشك
نسبة  ب) االختبار النهائي و  ،(%60بنسبة التقييم املستمر )آلية جتمع بني 

وهو    ،(DEFLختبار )أتيح لطلبة الثاين عشر اجللوس ال  (، كما40%
ملهارات  امتالك او  ،اللغوي مستوى للبه كمقياس معرتف اختبار دويل 

   . (1)ابلدراسات األكادميية والعملوتستعمل نتائجه لاللتحاق  ،اللغوية

التوجيه  نفذ اختصاصيو ،اللتحاق ابملادةل التالميذولتشجيع 
أبمهية  فهم يتعر ؛ لولياء األمورألو  مهلمحلة توعية  ابملدارس املختارة املهين
والتخصصات اليت ميكن أن يلتحق هبا   ،ف من تدريسها، واهلداملادة

واجلامعات والكليات  ،العام بعد احلصول على شهادة الدبلوم التالميذ
. وتشري تقارير وزارة الرتبية أن تدريس اللغة  توفر تلك التخصصاتاليت 

يف املدارس اليت    2014-13  الدراسييف العام  ا  يً ضِ رْ مُ   إقباال   لقي  الفرنسية
، إال  (إانث 104 ،اذكر  75) ،تلميذا( 179) ا إليه نظما ، إذفيها قَ بِ طُ 

 
عن تجربة تدريس مادة اللغة الفرنسية  2018تقرير غير منشور لعام  (1)

 .8/7/2018في السلطنة، مكتب دراسات تطوير المناهج بوزارة التربية، 
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 دليقف عن ،2015-14 التايل يف العام الدراسي تراجعقبال أن هذا اإل
 .(1)من اجلنسني تالميذ 109

 يف تسع  2002-01منذ العام الدراسي    تدرس اللغة الفرنسيةو 
مشال  و   ،وجنوب الشرقية   ،مبحافظات مسقط اتبعة للقطاع اخلاص    مدارس
دارس غري  هذه املإن كانت . و التايل( 1 رقم  )ينظر اجلدول الباطنة

وزارة الرتبية  فل، أفراد أو مؤسسات أهليةويديرها ميلكها  إمنا حكومية،
تشغيلها. وجتتذب املدارس و  إلنشائها يف إصدار التصاريح دور والتعليم
ليات اليت تعمل وتعيش  أبناء اجلا العمانيني، التالميذ، إىل جانب اخلاصة

، مبا يف ذلك برامج لذلك فإن الربامج التعليمية هبذه املدارس  يف السلطنة؛
يف حني  تصمم لتلبية رغبات أبناء هذه اجلاليات. و   تدريس اللغة الفرنسية، 

أن بعض هذه املدارس تدرس اللغة الفرنسية كمادة أساسية جلميع  
ال سيما للطلبة   ، يف مدارس أخرى مادة إثرائية فقط رنسية  الف  تعد،  التالميذ

. وتدرس  دون غريهم ، ويف مدارس أخرى تدرس للطلبة الوافدينالعمانيني
منذ املراحل املبكرة )مرحلة رايض  يف بعض هذه املدارس اللغة الفرنسية 

مدارس أخرى يف مراحل تدرس يف  األطفال أو الصف األول(، يف حني
  ، هذه املدارس مناهج عاملية يف تدريس اللغة الفرنسية قوتطب. متقدمة

 :مثل ،بعضها من فرنسا والوالايت املتحدة األمريكية وبريطانيا
 

 السابق.المرجع  (1)
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• United States of America curriculum for 
French second language. 

• Tip top Didier- Oxford tricolore 
• Appredre l’alphabet en Francais + Sabis.)1 (   

  

 

 

 

 

  

 
 السابق. (1)
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 بسلطنة ُعمان.  املدارس اخلاصة اليت تدرس اللغة الفرنسية

  

 احملافظة
 املدرسة/

 بداية التطبيق
 الصفوف اليت تطبق هبا

 اهلدف من التطبيق/
 التالميذ املستهدفون

 مسقط

 -14 (       اخلاصةمدرسيت )
 جلميع التالميذ -إثرائية  8إىل  3من الصف  2015

                  الشويفات
2001 – 02 

للعمانيني من الصف ابلنسبة  12من الروضة إىل الصف 
 السابع

 درة اخلليج
 إثرائية 8من الروضة إىل الصف  08 - 2007

 السعد العاملية
 إثرائية 7من الروضة إىل  2015

 العمانية العاملية
2008 

 إجبارية إىل الصف الثامن 12من األول إىل 

 مسقط العاملية
 12من السابع إىل  08 - 2007

واختيارية إجبارية للصف السابع 
 لبقية الصفوف

 مشال الباطنة

 صحار العاملية
 للوافدين فقط 12من الروضة حىت الصف  2006

 الباطنة العاملية
2009 - 10 

 للوافدين فقط 12من السادس إىل 

 علوم املستقبل اخلاصة
 إثرائية -للوافدين اختيارية  6من األول إىل الصف  15 - 2014

 الشروق اخلاصةح ي  جنوب الشرقية
امتحاانت  -جلميع التالميذ  8من الرابع إىل  2012

 داخلية
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 تدريس اللغة الفرنسية يف املستوى اجلامعي: 

  يف املستوى اجلامعي  س اللغة الفرنسيةيتدر يتناول هذا القسم 
وهي جامعة حكومية   ، امعة السلطان قابوسج  : مها  ، أكادمييتني  مبؤسستني
  عام وهي جامعة أهلية أتسست  ،وجامعة نزوى  ،1986 عام  أتسست 
الصادر من وزارة  م2004لسنة  1م حسب القرار الوزاري رقم 2004

  16بدأت نشاطها األكادميي ابستقباهلا الدفعة األوىل يف  التعليم العايل، و 
  م.2004أكتوبر 

 اللغة الفرنسية جبامعة السلطان قابوس:  تدريس 

الفرنسية جبامعة السلطان قابوس يف قسم السياحة   تدرس اللغة
.  (1)2002-01العام الدراسي  منذ، كلية اآلداب والعلوم االجتماعيةب

رص الكلية على إكساب طلبة السياحة  حلتدريس اللغة الفرنسية  وأييت
لتلبية احتياجات سوق   ؛اللغات العامليةالقدرة على التحدث بعدد من 

ة على التواصل مع السائح  السياحة يف عمان ابلكوادر املؤهلة والقادر 
فيدرس طالب السياحة الفرنسية واإلجنليزية واألملانية. وإىل   األجنب؛

 
، 2006دليل كلية اآلداب والعلوم االجتماعية  (1)

31/7/2018http://www.squ.edu.om/Portals/50/prints/cass
bookarabic.pdf?ver=2016-07-21-090829-810. 



67

 
 

التخصصات    طلبةجتتذب اللغة الفرنسية    ،جانب طالب ختصص السياحة 
 اللغة الفرنسية كمادة اختيارية.لى يقبلون ع الذينابجلامعة األخرى 

  -)الفرنسية للمبتدئني :تقسم مساقات اللغة الفرنسية إىلو 
France for beginners( و)الفرنسية السياحية- France 

for tourism .) الفرنسية للمبتدئني( ساعتان  ساق مل حددو(
 ةبويهدف إىل إكساب الطل  ،ساعة تدريسية  45مقسمة على  معتمداتن  

التواصل مع و والقدرة على التعبري عن الذات    ،املعرفة مببادئ اللغة الفرنسية
املتحدثني هبا يف مواقف ال تتطلب مستوى متقدم من اللغة. وأما )الفرنسية  

ساعات معتمدة  3كل مساق له   ،مساقات 6تطرح يف فالسياحية( 
  إىل السياحية(  ساعة تدريسية. هتدف مساقات )الفرنسية    60مقسمة إىل  

عمال اللغة الفرنسية بطالقة يف  إكساب طالب السياحة القدرة على است
  ؛ واستعماهلا قراءة وحتداث وكتابة ،بيئة العمل السياحيمواقف متعددة ب

إلجناز املهام واألعمال املختلفة اليت تسند إىل املوظف يف هذا القطاع. 
سياحية،   فإن آلية التقومي تشمل تسويق عمان كوجهة  ،من هذا املنطلقو 

وإعداد الربامج السياحية، وتقدمي العرض املرئي أمام مشاهدين يتحدثون 
 .(1) والرد على أطروحاهتم ، تساؤالهتم عنجابة اإلو  ،اللغة الفرنسية

 
(1)  -Undergraduate course catallogue 2017

https://www.squ.edu.om/Portals/20/PDF/prospectus/Un
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  س اللغة الفرنسية بقسم السياحة أساتذة خمتصون من رّ دَ يُ 
  اجلمهورية الفرنسية والدول اليت تتحدث الفرنسية كلغة رمسية أو اثنية. 
ويتعاون القسم مع املركز العماين الفرنسي، وسفارة اجلمهورية الفرنسية،  

  جامعة نزوى. ، كواملؤسسات اجلامعية األخرى اليت تدرس اللغة الفرنسية
  ، الحتفاالتوحضور ا ،يشمل التعاون تبادل اخلربات والزايرات الطالبيةو 

من أهم املناسبات اليت  د تع اليت  ،الفرنكوفونيةيوم احتفاليات ال سيما 
السفارة الفرنسية يف   ا مندعمجتد  واليت ،الفرنسيةجتمع املتحدثني ابللغة 

    مسقط. 

 : ختصص اللغة الفرنسية والرتمجة جبامعة نزوى

ستويي  مبجبامعة نزوى ختصص اللغة الفرنسية والرتمجة  يدرس
اجلامعة الوحيدة يف سلطنة عمان  هي    جامعة نزوى و   .والبكالوريوس  الدبلوم

واستقبلت .  والرتمجة  يف اللغة الفرنسية   اأكادمييا  ختصص  للدارسني  اليت تتيح
 ،2004أكتوبر    شهريف    اللغة الفرنسية والرتمجة  ةبأول دفعة من طل  امعةاجل

 2004ومنذ بداية الدراسة يف اجلامعة يف    .اطالب  15  آنذاك  عددهمبلغ  
بتخصص اللغة الفرنسية  التحق  ،2018-17 وحىت فصل اخلريف

طالبا    274والرتمجة، حسب إحصائيات قسم القبول والتسجيل ابجلامعة،  
 

dergraduate%20course%20catalogue_2017.pdf?ver=20
17-04-18-103243-860 ،31/7/2018 . 
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درجة  ا طالب 190أكمل  أنثى(، 225، اذكر  12) من اجلنسني
 ستوى الدبلوم. مب اطالب  84يف حني خترج  ،البكالوريوس

اللغة  ختصص ابملهام األكادميية واإلدارية لتدريس  ولالضطالع
قسم اللغات ل  شعبة اللغة الفرنسية التابعة  اجلامعة أنشأت    ،والرتمجة  الفرنسية

حتت مظلته كذلك شعبيت   شملالذي ي ،نبية بكلية العلوم واآلداباألج
لتخصصات  ابمعنية  . وكلية العلوم واآلداباللغة اإلجنليزية واللغة األملانية

تلبية احتياجات اجملتمع على  تعملو  ،اللغوية واإلنسانية والعلمية والربامج
ال    ، ت املعنية هبااالاجملالتنمية يف    ميادينمن اخلرجيني املؤهلني لإلسهام يف  

بعالقات شراكة اسرتاتيجية  ترتبط الكليةو  .التعليمو والرتمجة  سيما اللغات
؛ وذلك  والتعليممثل وزارة الرتبية  ،مع جامعات ومؤسسات عاملية وحملية

من خطة دراسة   ، ابعتباره جزءا رئيساأثناء الدراسة ةبهبدف تدريب الطل
 . (1) الطلبة يف مجيع التخصصات ابلكلية

إىل   جامعة نزوى  ريس ختصص اللغة الفرنسية من نظرةأييت تد
ات، تبادل املعلومات، والتفاعل، والتعبري عن الرغبو وسيلة للتواصل  كاللغة  

وتكشف عن أمهيته.   ،احلاجة للتعلم هنا توجدكما أ   واملشاعر، واآلراء.

 
الموقع اإللكتروني لجامعة نزوى،  (1)

http://www.unizwa.edu.om/index.php?contentid=751 ،
4/8/2018. 
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هي اثين أكثر لغة يتم تدريسها حول العامل بعد اإلجنليزية، اللغة الفرنسية و 
ما    إضافة إىل و قارات.    تتحدث هبا أكثر من أربٍع وعشرين دولة يف مخسو 

لعديد من املنظمات الدولية، مبا يف  ة الفرنسية هي اللغة الرمسية لاللغسبق،  
 .(1) املتحدة، واللجنة األوملبية الدولية، وغريهاذلك األمم 

  مستويني علىوالرتمجة  اللغة الفرنسية ختصصيهدف طرح و 
اعات ظروف الطلبة وتلبية رغباهتم، فمنهم من  ر ، مل(الدبلوم والبكالوريوس)

الدراسة حىت مستوى البكالوريوس ومدته   تكملةليست لديه املقدرة على 
يتطلب بل يكتفي البعض ابحلصول على الدبلوم الذي  ،مخس سنوات
  . من الدراسة فقط  ثالث سنوات

اللغة   يوس يف ختصصدرجة البكالور احلصول على يتطلب 
  للمساقات ساعة    63  مقسمة إىل: ساعة معتمدة    132والرتمجة    الفرنسية

  ساعة  24،  االختيارية ومتطلبات الكليةللمساقات  ساعة    24،  األساسية
ويتطلب احلصول على الدبلوم يف اللغة الفرنسية والرتمجة    .اجلامعة  ملتطلبات
واملواد األساسية  للمساقاتساعة  48منها  ،ساعة معتمدة 72إكمال 

ومجيعها تطرح ابللغة الفرنسية، يف حني أن  ،ومتطلبات الكلية االختيارية

 
الموقع اإللكتروني لجامعة نزوى،  (1)

http://www.unizwa.edu.om/index.php?contentid=180&
lang=ar ،4/8/2018 



71

 
 

وهي تدرس بلغات أخرى غري  ،ساعة خمصصة ملتطلبات اجلامعة 24
التواصل و اللغة الفرنسية،  مبادئ  :املساقات األساسيةوتشمل  الفرنسية.

والنحو التطبيقي، واألدب الفرنسي، وعلم  ابللغة الفرنسية، ومهارة الكتابة،  
واحلضارة والتاريخ، واللغوايت االجتماعية، واألسلوبية، الصوتيات، 

تشمل  فيما  مجيعها تدرس ابللغة الفرنسية. ، و والرتمجة، والرتمجة الفورية
اللغة العربية، واللغة اإلجنليزية، ومهارات التواصل،  :متطلبات اجلامعة

ابللغتني العربية   تدرسبعض هذه املواد واحلاسب اآليل، واملبادرة، و 
 .(1)جنليزيةواإل

لرتمجة بربانمج صيفي يف مدينة  اللغة الفرنسية وا يلتحق طالب
ابلتعاون مع السفارة  اجلامعة  هتنظم، الفرنسية ( Vichy - شيفي)

فهم وتعري ،رفع املستوى اللغوي للطلبةإىل  يهدف ؛الفرنسية يف مسقط 
د ه)مع  الصيفي  الربانمج  ينفذو .  (2)بيئتها األمبثقافة اللغة اليت يدرسوهنا يف  

  ،وهو مركز متخصص يف تعليم اللغة الفرنسية ، (Cavilam - كافيالم

 
(1) Foreign University of Nizwa, Department of 

languages, Degree Plan for B.A. in French and 
Translation: 

http://www.unizwa.edu.om/index.php?contentid=180&
lang=en  

(، مدير Serge Gabarreرسالة إلكترونية ومقابلة مع سيرج جابير ) (2)
 . 24/5/2018شعبة اللغة الفرنسية بجامعة نزوى، 
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من   على مقربةيقع و األحباث الرتبوية واللغوية،  وإجراء ،املعلمنيوأتهيل 
 منوذجيةاليت تقدم صورة    ،والثقافية فيشي ذات املعامل التارخيية  مدينة  وسط  

  الطلبة لإلقامة مع أسر  يوجه هذا الربانمج. و عن واقع احلياة الفرنسية
التعرف على األسرة  و  األصلية،مارسة اللغة وتعلمها يف بيئتها ؛ ملفرنسية

يلتقي الطلبة  ،إضافة إىل ذلك الفرنسية وثقافة اجملتمع وأسلوب حياته.
 . (1)عهدملالذين التحقوا للدراسة اب األخرى دول المن مبجموعات طالبية 

اللغة الفرنسية أساتذة خمتصون يف  شعبة س ب يدر الت مبهام يقوم 
 حاضر،  2018-17ي العام األكادميي  ففالفرنسية والرتمجة.    علوم اللغة

، وواحد من مجهورية جزر القمر،  من فرنساثالثة    :أساتذة  6هبذه الشعبة  
مهامهم التدريسية، ألساتذة شعبة   ومع من اجلمهورية التونسية. واثنان

عني مدفو   ،حبثية متعددةواهتمامات    ،متنوعة  أكادمييةأنشطة    اللغة الفرنسية
ال سيما    ،وموضوعاتإمكاانت  من    بيئة وثقافة،  -عمانسلطنة  مبا توفره  

أستاذ الرتمجة ،  منويب  عليفاألستاذ    اللغات.للهجات و ايف جمال الرتحال و 
يعىن   ،ابللغة الفرنسيةحبث لساين  إجناز يعمل على شعبة،واللغوايت ابل

لغات جنوب اجلزيرة من . واهلوبيوت بلغة )اهلوبيوت( املتحدثة يف ظفار
هرية والشحرية  امل :وتشمل ، أو اللغات السامية الشرقية ،العربية احلديثة

اهلوبيوت   يف   الدراسة تبحث   . والسقطريةسوسية والبطحرية  واهلوبيوت، واحلر 
 

(1) https://www.cavilam.com/en/ 



73

 
 

قارهنا ابملهرية اللغة  لت  ؛ والصرفية والرتكيبية  ها الصوتيةظواهر   ،بصورة متكاملة
الشرقية من اللغات املهددة  اللغات السامية تعدو . األخرى األقرب منها

هذا  انل هذا املنطلق، فمن ؛بسبب تناقص عدد الناطقني هبا ابالنقراض
]منذ قدومي  :الباحث  السوربون، يقولاهتمام جامعة البحثي  املشروع

، ذهلت وأعجبت ابلتنوع  للعمل يف جامعة نزوى قبل ثالث سنوات
ة، اليت ختتلف من خاصة على مستوى اللهجة العمانياللغوي يف السلطنة،  

وحب وشغفي للبحث يف اللغات واللهجات جعلين  منطقة إىل أخرى.
وحاولت   ،فاكتشفت وجود اللغات الظفارية ،لأحبث أكثر يف هذا اجملا

فوجدت  ، عن هذه اللغاتقراءة كل ما هو متوفر من حبوث وكتاابت 
إجنليز   الكثري من البحوث ابللغة اإلجنليزية والفرنسية والعربية لباحثني

فتواصلت مع الباحثني الفرنسيني وأبديت  عرب وعمانيني.و  وفرنسيني
 بسبب قلة البحوث يف هذه اللغة ابلذات،  ؛يف لغة اهلوبيوتلبحث  بيت لرغ

ندوة ضور  فدعيت حل  مقارنة ابللغات األخرى اليت حظيت ابهتمام أكثر.
، قامت هبا الوكالة الوطنية للبحث العلمي 2017يف ابريس يف سبتمرب 

وطرحت فكرة مشروعي  نسي للبحث العلمي،  من خالل املركز الوطين الفر 
ي ابلتشجيع الكبري من املختصني يف  وحظ ،وجد القبول، والذي البحثي
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أساتذة فرنسيون مهتمون ابللغات  ، وتكفل ابإلشراف عليههذه الندوة
    .(1)[الشرقية

ترتبط شعبة اللغة الفرنسية بعالقات أكادميية مع عدد من  
امللحقية داخل السلطنة وخارجها، ال سيما    األكادميية والرتبويةاملؤسسات  

خارج  و .  الثقافية بسفارة مجهورية فرنسا يف مسقط، واملعهد العماين الفرنسي
،  معهد اللغات واحلضارات الشرقيةمع )  الشعبة عالقات السلطنة، أقامت  

 Institut national des langues et civilisations  - إانلكو  
orientales INALCO ) لتعليم اللغة  ( مركز كافيالم)و ، بباريس

الذي يعود أتسيسه إىل   ،ومعهد إانلكو الفرنسية.الفرنسية مبدينة فيشي 
،  وربونحتت مظلة جامعة الس تندرج هو مؤسسة أكادمييةو  ،1669عام 

وختريج املختصني يف   ، ولغاهتا بدراسة حضارات الشرق األوسط  يعىنو 
احلاسب اآليل، والتجارة الدولية. وتكللت و العالقات الدولية، واللغة، 

إىل جامعة   ( إانلكو)العالقة بني املؤسستني ابلزايرة اليت قام هبا وفد من 
  ، على جتربة اجلامعة يف تدريس اللغة الفرنسية  لالطالع   ؛2017  عام   نزوى 

. وقام وفد  تبادل الطاليبالوحبث سبل التعاون يف جمال البحث األكادميي و 

 
مقابلة مع األستاذ علي منوبي، أستاذ الترجمة واللغة الفرنسية بجامعة  (1)

 .7/7/2018نزوى، 
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تعزيز ل  ؛بزايرة مقر املعهد يف ابريس   يف العام نفسه  من شعبة اللغة الفرنسية
 .(1) والتكامل األكادميي التعاون

يشارك طالب شعبة اللغة الفرنسية يف فعاليات ومناشط ثقافية  
هبدف تنمية قدراهتم اللغوية   ؛اجلامعة وخارجها ولغوية غري صفية داخل 

ودهم يف سوق العمل  ليصبحوا قادرين على إثبات وج  ، ومعارفهم  ومهاراهتم 
وتشمل األنشطة غري الصفية داخل اجلامعة برامج ثقافية   . وعامل الوظيفة

حبيث تتيح للطلبة   ؛ يتناوب على إعدادها واإلشراف عليها أساتذة الشعبة
  ، وقراءة الكتب ، مع بعضهم البعض ومع أساتذهتم الفرنسية  ممارسة اللغة

وتنظم  املسرح.وتنفيذها على خشبة  ،وكتابة النصوص املسرحية والشعرية
إىل املؤسسات األخرى املعنية بتدريس اللغة  الشعبة لطلبتها زايرات 

وقسم اللغة   ، مبسقط املركز العماين الفرنسي  ، مثلالفرنسية يف عمان
       . (2)واملتحف الفرنسي ، الفرنسية جبامعة السلطان قابوس 

  ، طالب الشعبة اليت قام هبا  ومن بني أبرز املشاركات اخلارجية
أطلقها الشاعر   ، وهي مسابقة عاملية )الشعر حبرية(املشاركة يف مسابقة 

تنظمها وزارة الثقافة والتعليم و  ، واألكادميي الفرنسي جون مارك موالر
املعشرية  بنت سامل فازت الطالبة رؤى . وقد جامعة السوربونو الفرنسية 

 
 24/5/2018مقابلة مع مدير شعبة اللغة الفرنسية بجامعة نزوى،  (1)
 السابق المرجع  (2)
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األوسط الشرق  على مستوى ائزة أفضل قصيدة كتبت ابللغة الفرنسية جب
ة  زا كبريا للطالبويعد هذا الفوز إجنا  .2017هذه املسابقة يف عام  يف

 بني للمنافسة الشديدةنظرا  ؛نزوى  جلامعةنفسها ولشعبة اللغة الفرنسية و 
 حجمأن يكون    توجباليت  و   ،لمسابقةالصعبة ل  الفنية  لشروطوا  ،املشاركني
بتغطية إعالمية    وحظي إجناز الطالبة يف هذه املسابقة  .ثالثني بيتاالقصيدة  

، حيث كتبت عنها الصحف احمللية ؛واسعة من وسائل اإلعالم احمللية
واستقبل سفري سلطنة عمان يف   ، هامع وأجرى تلفزيون سلطنة عمان لقاء

رسالة  وتلقت اجلامعة    ابريس الطالبة يف مكتبه مبقر السفارة لتهنئتها ابلفوز،
صول على هذا تبارك للطالبة احل ،هتنئة من األمانة العامة جمللس التعليم

من اإلجنازات   امزيدللجامعة وشعبة اللغة الفرنسية  وتتمىن ،املركز املتقدم
 . (1)افية املميزةاألكادميية والثق

  ،يعمل خرجيو شعبة اللغة الفرنسية والرتمجة يف سوق العمل احمللية
ابجلامعة،  مركز التوجيه الوظيفي والتواصل مع اخلرجيني  حصائيات  إذ تشري إ

بعض اخلرجيني متكنوا من احلصول على عمل يف قطاعات التعليم، أن إىل 
املتحف الوطين، وهيئة   يف همعمل بعضف  ؛والسياحة، والتجارة، والبنوك

 واملدرسة الفرنسية مبسقط، الواثئق واحملفوظات الوطنية، ومطار مسقط،

 
 . 2/7/2018مقابلة مع الخريجة بجامعة نزوى رؤى المعشرية،  (1)
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اخلرجيني على  حصول ذلك، يشكلومع . (1)واملركز العماين الفرنسي
سوق العمل احمللية هبا عدد حمدود ف  ؛أهم التحدايت  الوظيفة املناسبة أحد

للتغلب على هذه و . الرتمجة الفرنسيةيف ملختصني لتوظيف االفرص من 
إىل جانب مؤهلهم اجلامعي يف جمال اللغة  نقد حيتاج اخلرجيو اإلشكالية، 

حىت    ؛يف جماالت أخرى غري اللغة والرتمجة  برامج أتهيليةالفرنسية والرتمجة،  
يتمكنوا من املنافسة يف سوق العمل على وظائف جتمع بني اللغة الفرنسية 

 أو السياحة.  ،أو التجارة ،الرتبية والتعليم : مثل ،وجماالت أخرى 

التعاون بني وزارة الرتاث والثقافة والبعثات الفرنسية يف جمال التنقيب  
 والدراسات األثرية:

ميكن   ،ودراسة املواقع األثرية ابلسلطنة ، التنقيب عن اآلاثر
ا بني سلطنة عمان اطنشكثرها أحد أهم جماالت التعاون وأك  تصنيفه

يف اجلمهورية الفرنسية. فقد نشأ هذا التعاون    البحثية والعلميةواملؤسسات  
العلمية الفرنسية تعمل يف  تزال البعثاتوال  ،القرن املاضي ياتمثانينمنذ 

  ،والوسطى الداخلية، ، أبرزها: افظات ابلسلطنةحمبعدة  مواقع أثرية
هبدف التعرف على الوجود البشري يف   شرقية مشال؛ وال ،جنوب والشرقية

والتحوالت الكربى يف   الربونزي  احلديدي والعهد العهدهذه املناطق يف 
 

إحصاوية من مركز التوجيه الوظيفي والتواصل مع الخريجين بجامعة  (1)
 .5/7/2018نزوى، 
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ها  اد، وحضارة جمان وأبعحياة اإلنسان خالل ذلك العصر القدمي
  مشاريع التنقيب واملؤسسات الفرنسية القائمة هبا و . والتجارية االجتماعية 

 :هي

مشروع مشرتك بني املركز الوطين للبحوث العلمية الفرنسي  -1
(CNRS وجامعة بولونيا اإليطالية. ترأس الفريق البحثي يف البداية ،)

(، ممثال للمركز الوطين Serge Cleuziou -الربوفسور )سريج كلوزو
 Maurizio -للبحوث العلمية الفرنسي، والربوفسور )موريزيو توسي

Tosi .من اجلانب اإليطايل ) 

،  وب الشرقيةيف جن 1985بدأ املشروع يف  نطاق املشروع وأبرز نتائجه: 
والية جعالن: موقع    والية صور: موقع رأس اجلنز، وموقع رأس احلد. ومشل  

وتثبت احلفرايت اليت قام هبا الفريق يف رأس   السويح، وموقع رأس اخلبة.
احلد وجود نشاط بشري يف القرنني الثالث والرابع قبل امليالد، معتمدا 

ية، كالغزالن. وتدل  بشكل أساس على حياة البحر، وصيد احليواانت الرب 
املوجودات الفخارية املستوردة من السند، على حدوث تواصل عرب البحر  

، تدل االكتشافات على أن املنطقة . ويف رأس اجلنز(1)مع القارة اهلندية
كانت مأهولة يف بداية العصر الربونزي، واملرحلة األخرية من حضارة أم  

 
(1) Borgi, Federico (2015) &  Cattani, Maurizio (2015) 
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ق م(، وهي بداية مرحلة حتول حضاري يف   2100 -2000النار )
املنطقة، أدت إىل ما يعرف لدى علماء اآلاثر مبرحلة )وادي سوق( األكثر  

 .(1)استقرارا حضرايً 

، رئيس  (CNRS) الوطين للبحوث العلمية الفرنسياملركز  مشروع    -2
 . (Vincent Charpentier -الفريق الربوفسور )فينست كاربنرت 

مشروع ملسح السواحل العمانية من حمافظة   نطاق املشروع وأبرز نتائجه:
؛ هبدف التعرف 2010جنوب الشرقية إىل حمافظة ظفار. انطلق عام 

البدائية، وحتوهلا من جمتمعات متارس الصيد فيما  على ظهور اجملتمعات 
أو العصر اجلليدي األقرب(، إىل جمتمعات  - يعرف بعصر )البيستوسني

قبل امليالد(. وقد    2000-1000أكثر تطورا يف بداية العصر الربونزي )
متكن الفريق البحثي من حتديد مواقع أثرية تعود إىل تلك العصور يف  

نيات، والشوميية، ورأس مدركة، وبر احلكمان،  الدهاريز، وحاسك، واحلال
 .(2)ومصرية، والسويح

 
(1) Azzara, Valentiana & Rorre, Alexendre (2018) 
(2) Charpentier, Vincent (2015)  
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 institut desمعهد السهول والصحراء الفرنسي )مشروع  -3
desert et des steppes)  رئيس الفريق البحثي الدكتور ،)

 (. Christophe Sévin-Allouet)كريستوف سيفني ألوت 

تصوير جوي،   القيام هدف املشروع إىل نطاق املشروع وأبرز نتائجه:
ومسح ميداين، وتنقيبات أثرية يف والية صور، مشلت )خور جراما(  
و)أصيلة(، و)شياع(. توصلت البعثة إىل أن موقع أصيلة يعود إىل العصر  
احلديدي، وهو مبثابة قلعة مبنية على جبل مطل على مساحة واسعة من  

، هبا بقااي  األرض. وحيتوي خور جراما على مدافن مبنية بشكل دائري 
 .   (1) بشرية وخرز تعود إىل حقبة أم النار أو وادي سوق

معهد السهول والصحراء، ابلتعاون مع املركز الوطين للبحوث مشروع    -4
(، واملركز الفرنسي للدراسات األثرية CNRSالعلمية الفرنسي )

  - (. رئيس الفريق البحثي الدكتور )أوليفا مونوزCEFASواالجتماعية )
Oliva Munoz .) 

نطاق املشروع وأبرز نتائجه: تنقيبات أثرية يف موقع )شياع( بوالية صور.  
توصلت البعثة إىل أن املوقع شاهد على وجود حضاري شغل املنطقة مدة 

 
(1) Allouet, Christophe (2018)-Sévin 
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طويلة منذ العصر الربونزي، وحيتوي على مقابر شبيهة مبقابر حفيت، كما  
 .(1)والربي  يدل على تبادل حضاري، وشبكات من التواصل البحري 

(، رئيس  CNRSاملركز الوطين للبحوث العلمية الفرنسي )مشروع    -5
 (.Valentina Azzara -الفريق البحثي الدكتورة )فلنتينا آزارا

(،  3  تنقيبات يف موقع )رأس اجلنزقام الفريق بنطاق املشروع وأبرز نتائجه:  
هدفت إىل التعرف على اجملتمع البشري الذي استوطن رأس اجلنز يف بداية 
العصر الربونزي؛ كنموذج على التحوالت االجتماعية واالقتصادية الكربى 
يف ذلك العصر. وأثبتت احلفرايت وجود مستوطنات بشرية من بداية 

 .(2)العصر الربونزي امتدت إىل حقب متأخرة

  ملركز الوطين للبحوث العلمية الفرنسي. اربون و جامعة السو مشروع  -6
  - ترأس الفريق البحثي من اجلانب الفرنسي الربوفسور )سريج كلوزو

Serge Cleuziou  ،ممثال للمركز الوطين للبحوث العلمية الفرنسي )
( من اجلانب  Maurizio Tosi - والربوفسور )موريزيو توسي

 اإليطايل.

 
(1) Munoz, Oliva (2018) 
(2) Azzara, Valentina (2018) 
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تنقيبات أثرية يف موقع )املضمار(  الفريق بقام  نطاق املشروع وأبرز نتائجه:  
أتسست مشاريع البعثات وقد بوالية أدم، وموقع )سلوت( بوالية هبالء. 

 -الفرنسية للتنقيب األثري يف أدم على يد الربوفسور )سريج كلوزيو
Serge Cleuziou  ؛ إثر اكتشاف صخرة منحوتة تعود 2006( يف

البحثية يف العام التايل إبشراف  إىل حقبة أم النار. وبدأت أول املشاريع
(؛ هبدف وضع خطة Jessica Jiraud -الربوفسيورة )جسيكا جرياد

متكاملة لدراسة املنطقة. حصلت البعثة الفرنسية على الدعم التام من قبل  
وزارة الرتاث والثقافة ووزارة اخلارجية الفرنسية، واستمرت أعمال التنقيب 

ف كامل عن اتريخ أدم، منذ ما قبل  سنوات، خرجت يف هنايتها بتوصي  5
التاريخ وحىت ما قبل اإلسالم. ونشرت الدراسات اليت خرج هبا الفريق يف 
عمان وخارجها، فمن أهم تلك املنشورات يف هذا اجملال كتاب )ترويض 

؛ وبذلك ميكن القول (1) الصحراء العظمى: أدم فيما قبل التاريخ العماين(
من أكرب املشاريع اليت قامت هبا البعثات إن أعمال التنقيب يف أدم 

 الفرنسية يف عمان. 

وتؤكد أعمال التنقيب يف )سلوت( أن املوقع يعود إىل العصر   
الربونزي، القرن الثالث قبل امليالد؛ وبذلك فإن املوقع ميكن أن يعد أقدم 
احلصون يف عمان، وأحد املراكز النشطة يف حضارة جمان وجتارة النحاس  

 
(1) Gernez, Guillaume & Giraud, Jessica, (Eds.) (2017). 
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. وقامت جامعة السوربون كذلك مبسوحات   (1)ل اخلصيبمع اهلال
 ودراسات أثرية على طول الساحل املمتد من والية قرايت إىل والية صور. 

(، رئيس الفريق CNRSاملركز الوطين للبحوث العلمية الفرنسي ) -7
 (. Dr Axelle Rougeulleالبحثي )الدكتور أكسل روجل  

تنقيبات يف موقع )قلهات( بوالية  فريق بقام النطاق املشروع وأبرز نتائجه:  
صور: وصف أكسل روجل قلهات أبهنا: "واحدة من أكثر املواقع األثرية 
إهبارا يف عمان، فقد كانت قلهات امليناء الرئيس يف شرق شبه اجلزيرة  
العربية يف القرون الوسطى، وكانت شقيقة مدينة هرمز بني القرنني الثالث  

. وقد  (2)ا هجرت بعد ذلك ومل تعمر أبدا"عشر واخلامس عشر، إال أهن
، وأدت  2008يف املوقع يف ديسمرب    بدأت البعثة الفرنسية أعماهلا التنقيبية

إىل تسجيل أكثر من مئيت مبىن، مبا فيها مسجد بيب مرمي الشهري،  
قرب، ورسم خارطة دقيقة ابملوقع وحمتوايته،   1600وتسجيل أكثر من 

 
(1) https://whc.unesco.org/en/tentativelists/5939 / 
(2) Project: New  Rougeulle, A. (2010). The Qalhāt

research at the medieval harbour site of Qalhāt, Oman 
(2008). Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, 
40, 303-319. Retrieved from 

http://www.jstor.org/stable/41224030 303. ص. 
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. وقد أدت أعمال التنقيب أخريا  (1)وأجزاء املدينة القدمية، وبواابهتا الرئيسة
 قائمة اليونيسكو للمواقع الرتاثية العاملية.إىل تسجيل قلهات األثرية يف 

تعزيز التعاون العلمي بني عمان واملؤسسات البحثية  إضافة إىل
بني اجلامعات واملؤسسات   البحثيةالشراكة  إنشاءواألكادميية الفرنسية، و 

ني اك جمموعات كبرية من املختصني والطلبة الفرنسيإشر و   نفسها،  الفرنسية
 حققت البعثات الفرنسية إجنازات علمية ،يف عمان التنقيبيف أعمال 

يف جمال التنقيب عن اآلاثر والتعريف ابلوجود البشري يف حقب   ضخمة
وقدمت إىل احلقل املعريف مادة    ،اترخيية طمسها الزمن وغابت عن الذاكرة

أصبحت يف متناول املختصني والباحثني واملهتمني ابلرتاث واملواقع   علمية
نشر خالصات تلك حرصت وزارة الرتاث والثقافة على  ة. وقداألثري

 the journal of - يف سلسة )الدراسات العمانية اجلهود العلمية
Oman studies) ،  تعىن   ،1975وهي جملة حمكمة أتسست سنة

بنشر الدراسات واألحباث العلمية األصيلة يف جماالت الرتاث الطبيعي 
التقارير العلمية اليت تقدمها   كذلك  الوزارة  نشرتو   .والثقايف املرتبط ابلسلطنة

 windows  -)نوافذ على املاضي  سلسلة حتمل  يف  البعثات إىل الوزارة
on our past) ،  يف   نقيبتقارير تفصيلية عن نشاط بعثات التوهي

 واألساتذة  العلماء ينشرإضافة إىل ذلك، ونتائجها.  واكتشافاهتا ،عمان
 

  مرجع السابق.ال (1)
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البحوث والدراسات يف الدورايت العلمية التنقيب املشاركون يف بعثات 
 مما أعطى أعمال ة املتخصصة؛هبا يف املؤمترات العاملي ويشاركون ،العاملية

ف املختصني ابملواقع وعرّ  ،التنقيب اليت قاموا هبا يف عمان انتشارا عامليا
، وانفتاح عمان، ممثلة يف من قيمة علمية وتراثية هلاالرتاثية العمانية وما 

 .  وزارة الرتاث والثقافة، على املؤسسات البحثية العاملية والتعاون معها

 Valentina -فلنتينا آزاراتقول عاملة اآلاثر الفرنسية )
Azzaraإن مشروع رأس احلد أتسس" :) (Joint Hadd 

Project- JHP )   حتت رعاية وزارة الرتاث والثقافة بسلطنة عمان يف
 ,URA 30مشرتك بني وحدة الشراكة البحثية كمشروع  ،1985

Unite de Research Associee) ابملركز الوطين للبحوث ،)
للشرق األوسط  طايل واملعهد اإلي ،(CNRSالعلمية الفرنسي ) 

 istituto italiano per il medio e estremo  - واألقصى
orienteسريج كلوزو)أس الفريق البحثي كل من الربوفسور  ر (، وت-  

Serge Cleuziouممثال للمركز الوطين للبحوث العلمية الفرنسي )  ،
( من اجلانب  Maurizio Tosi - الربوفسور )موريزيو توسيو 

التعاون بني )وحدة البحوث  املشروع إىل وبعد ذلك حتول هذا  اإليطايل.
واملعهد اإليطايل   ، (unite mixte de research -املشرتكة
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 istituto italiano per l'africa e - ألفريقيا والشرق
l'oriente .يف روما ) 

أثرية يف منطقة تبلغ  ابكتشافاتويتمحور املشروع يف القيام 
كم مربع تقريبا يف نيابة رأس احلد. وقد قامت البعثة    3000مساحتها 

(، وكذلك  RJ-2)بدراسات استكشافية يف مواقع مهمة يف رأس اجلنز 
البعثة اآلالف   ت(. وقد حددJHB-2(، وخبة )HD-6رأس احلد )

واملواقع  ، وغريها من املواقع اليت تعود إىل ما قبل التاريخ ،قبورال من
من أكثر مشاريع   اواحد األحدث من ذلك. وكان مشروع رأس احلد

االستكشافات األثرية إنتاجية يف عمان، وقد استمر حىت هناية عام  
 . (1)"اجلنز متكاملةعمال التنقيب األثري يف رأس  أأصبحت  أي  ،  2011

 العماين الفرنسي مبسقط:املتحف 

 -Musee Franco) املتحف العماين الفرنسي
Omanais )    واجلمهورية    بني سلطنة عمان  االتفاقيات الثقافيةأحد مثار

، بل وأحد الثقايف بني البلدين يف اجملال جوانب التعاوند حأالفرنسية و 
  29املتحف يف . فقد مت افتتاح مثار التقارب السياسي بني قياديت البلدين

اجلاللة السلطان  حتت الرعاية السامية حلضرة صاحب  1993يناير 
 

( إلى Valentina Azzara -رسالة الكترونية بعثتها )فلنتينا آزارا (1)
 . 26/6/2018الباحث بتاريخ 
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       -األسبق )فرنسوا ميرتان ةالفرنسياجلمهورية رئيس قابوس وفخامة 
M. Francois Mitterrrand  يف أثناء زايرة الرئيس الفرنسي )

ين. ليصبح املتحف معربا عن متانة العالقات الدبلوماسية بني البلد  ؛لعمان
العاصمة   يف قلبالواقع )بيت فرنسا( ابسم اترخييا املبىن املعروف واختري 

ختذه اجلانب الفرنسي مقرا  مسقط ليكون مقرا للمتحف؛ وهو املبىن الذي ا
أتسيس العالقات الدبلوماسية بني   منذ للقنصلية الفرنسية يف مسقط 

والبعد  الدور الثقايف،  مع بني  جيم. وبذلك فإن املتحف  1896  البلدين يف
املبىن هو واحد من عدد قليل من ال سيما وأن    الرتاثية؛  اخلاصيةو   ،التارخيي

  هيئته القدمية واملواد اليت بين هبا على مسقط الذي ال يزال حمافظا  مباين
قبل قرنني   عندما شيدته غالية بن سامل ابنة أخ السلطان سعيد بن سلطان

 .(1) الزمنمن 

ل الزايرة اليت قام هبا جاللة السلطان  ييعرض املتحف تفاصو 
ول زايرة لسلطان عماين إىل  ، وهي أ1989قابوس إىل فرنسا يف مايو 

. 1992يناير الزايرة اليت قام هبا الرئيس الفرنسي إىل مسقط يف و  فرنسا، 
 يد من الواثئق اليت تعود إىل بدايةويف اجلانب التارخيي يعرض املتحف العد

العالقات بني البلدين والتبادل التجاري وزايرة السفن التجارية والعسكرية  
تبار أن العالقة  . وابعالعمانية يف عمان وشرق إفريقيا املوانئالفرنسية إىل 

 
 المتحف العماني الفرنسي، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان. (1)
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العديد من الواثئق   يضم التارخيية بني البلدين ارتبطت ابلبحر، فإن املتحف  
واألدوات واملعدات اليت استعان هبا البحارة   السفن واخلرائط القدمية، ومناذج  

بشبكة من الطرق  هودول هشعوبوربط يف خوض عباب احمليط اهلندي 
وحيتوي املتحف كذلك على صور  البحرية اليت تنقل الناس والبضائع.  

توىل   ، فقدصلية يف مسقط نني الفرنسيني الذين تولوا مناصب قللدبلوماسي
ثالثة عشر قنصال أو انئب قنصل أو    1920-1894بني    هذا املنصب

قنصل فرنسي  أول    - (Paul Ottavi  - )بول أواتيف  منذ  ،رئيس متوينات
من احلياة يف   فوتوغرافية. ويضم املتحف كذلك صورا يعمل يف عمان

 Luise Beguin -بيلكوك-)لويز بيغن مسقط التقطتها
Billecocq ) ،   بيلكوك  - )جان بيغن  القنصل الفرنسي  زوجة-  Jean 

Beguin Billecocq1904-5 ( اللذان عاشا يف مسقط يف. 

ال يقتصر دور املتحف العماين الفرنسي على عرض حمتوايته على  
بل يقوم بتنظيم العديد من  ،الرئيسة السبعالزوار يف صاالت العرض 

الفعاليات واملناشط ذات الطابع الثقايف والتعليمي ابلتعاون مع اجلهات  
واملركز العماين  ال سيما سفارة اجلمهورية الفرنسية يف مسقط  ،املعنية

نسي واملؤسسات التعليمية واألكادميية العمانية اليت تعىن بتدريس اللغة  الفر 
فقد شارك املتحف يف برانمج لقاء اخلرجيني الذي نظمته جامعة    .الفرنسية

. ونظم املتحف أمسية ثقافية لألديب الفرنسي 2018نزوى يف مايو 
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فية  ، وأمسية ثقا)اوليفه رولني( ونظم معرضا للمصور الفرنسي )لفراديك(
 .(1) ملوظفي شركة تواتل الفرنسية

جيد املتحف إقباال كبريا من الزوار ال سيما من السائحني  
ن بني األجانب وطلبة املدارس. ويشكل الفرنسيون غالبية زوار املتحف م

، فقد اراتد املتحف 2017 إحصاءاتاجلاليات غري العربية. وحسب 
، غربغري  1272، عرب 207عمانيا،  370 :زائرا منهم 2366
 .(2)طالب املدارس 482

  وقد وضعت وزارة الرتاث والثقافة ابلتعاون مع اجلهات الفرنسية 
خطة لتطوير املتحف من حيث احملتوى والدور الثقايف الذي يقوم  املعنية

احلايل   املبىن. وتشمل اخلطة كذلك إدخال تصليحات وإضافات على به
وتشمل اخلطط رفع كفاءة املتحف   ته التارخيية كبناء تراثي تقليدي.تربز قيم

   .    (3)الفعاليات واملناشط الثقافية والفنية اليت ينظمها بشكل دوري   ستيعابال

 

 
 .29/9/2018لقاء مع مدير التحف العماني الفرنسي،  (1)
، غير منشورة، المتحف 2017إحصاوية بعدد زوار المتحف لعام  (2)

 العماني الفرنسي.  
 .29/9/2018لقاء مع مدير التحف العماني الفرنسي،  (3)
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 اخلامتة: 

العالقات الثقافية والتعليمية بني سلطنة عمان واجلمهورية  
جماالت   لتغطي ؛وسعر والتلتطو لوقابلة  ،الفرنسية متينة ومتنوعة ومثمرة

تفاقيات  ابالعالقات  هذه  وتتعزز    اليت تشملها يف الوقت احلاضر.  أكثر من
سياسي ودبلوماسي بني  قارب ت وترتكز علىالبلدين،  ها حكومتاتعوق

لحفاظ عليها  تسعيان لالذين يرتبطان بعالقة صداقة اترخيية  ،البلدين
كما تستند هذه العالقات على جمموعة من اللوائح ومتكينها. 

النشاطات اليت تقوم هبا  و  اخلطط والربامج اليت تنظم ،والربوتوكوالت
يف السلطنة واجلمهورية الفرنسية. إضافة    التعليمة و ابلثقافاملؤسسات املعنية  

  ،تلقى األنشطة الثقافية والتعليمية ومؤسساهتا القائمة عليها ،إىل ذلك
البلدين جبهود   سؤولني يف البلدين، وتقوم سفارات الدعم والتشجيع من امل

رعاية املناشط الثقافية اليت هتدف إىل التقارب  و  ، تنفيذ االتفاقياتل بناءة
 املواطننيوالتعريف بثقافتيهما ولغتيهما بني    ،بني الشعبني العماين والفرنسي 

 واملقيمني يف عمان وفرنسا. 

يلقى تدريس اللغة الفرنسية يف عمان إقباال متزايدا على مستوى و 
املركز العماين   اليت ينظمهاالدورات القصرية  و   ،التعليم العام والتعليم اجلامعي

يف  املوظفني امللتحقني لدراسة اللغة الفرنسية  الفرنسي. ويف حني أن
مدفوعون حباجتهم إىل اإلملام ابللغة الفرنسية والقدرة  ،القصرية الدورات
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ومدركون ألمهيتها حلياهتم الشخصية   ،العملعلى التواصل هبا يف بيئة 
لذلك تراجع عدد  ؛هذه األمهيةلعام طالب التعليم ا يدرك  ، الواملهنية

الطالب امللتحقني مبادة اللغة الفرنسية يف املشروع التجريب الذي طبقته 
الفرنسية والرتمجة   اللغة  خرجيوال جيد  وزارة الرتبية والتعليم. إضافة إىل ذلك،  

بسبب   ؛الوظائف املناسبة لتخصصهم األكادميي يف سوق العمل احمللي 
العمل للطالب اجلامعي املتخصص يف اللغة   بسوق  فرصال حمدودية
يف    اتوسعيف تدريس اللغة الفرنسية يتطلب  ولذلك، فإن التوسع    ؛الفرنسية
تقوم اجلامعات العمانية  على املستوى اجلامعي، ينبغي أن . و العملفرص 

  ؛املعنية ابللغة الفرنسية يف التخصصات اجلامعية  التوسعبدراسة إمكانية 
لكي خترج اجلامعات   ؛إبضافة ختصص تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية

املعلم العماين الذي حتتاجه وزارة الرتبية والتعليم لتدريس اللغة الفرنسية يف  
 مدارسها.   

ز الدور الذي تقوم به سفارة يتعز يتعني ايف، ويف اجلانب الثق
مع الفرنسي برسالة عمان الثقافية؛  سلطنة عمان يف ابريس يف تعريف اجملت

نظريا للمركز العماين الفرنسي يف   ،يوذلك إبنشاء مركز ثقايف وتعليم
ينص على التعاون يف هذا اجملال.   1979مسقط، ال سيما وأن اتفاق 

وتنظيم احملاضرات  ،ديد تدريس اللغة العربيةدور املركز اجلوأن يشمل 
 التعريف برسالة التسامح والسالم العمانية.  و واملعارض الثقافية، 
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ويتعني اإلسراع يف تطوير املتحف العماين الفرنسي وفق  
ني العماين والفرنسي، على أن ت واخلطط املوضوعة من قبل اجلانبالدراسا

ليصبح انفذة يطل منها الزائر العماين والوافد  يتجاوز املتحف دوره احلايل 
على احلضارة الفرنسية وإجنازات الشعب الفرنسي التارخيية والعملية 

 واحلضارية. 

 

 : واملصادر املراجع
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أستاذ الرتمجة واللغة الفرنسية جبامعة نزوى،    ،مقابلة مع األستاذ علي منويب

7/7/2018. 
 24/5/2018مقابلة مع مدير شعبة اللغة الفرنسية جبامعة نزوى، 

مقابلة مع رؤى املعشرية، خرجية اللغة الفرنسية والرتمجة، جامعة نزوى،  
2/7/2018. 

ة  مقابلة مع املدير العام للمكتب الفين للدراسات والتطوير، وزارة الرتبي
 .24/7/2018والتعليم، 

أستاذ اللغة الفرنسية ابملركز   ،مقابلة مع األستاذ حسن بن حممد الرمضاين
 .29/7/2018العماين الفرنسي، 

 Christian Adam deمقابلة مع )كريستيان دو فيلييه 
Villiers) ، 25/7/2018، مدير املركز العماين الفرنسي. 

مستشار   ،( Clément Moutel -مقابلة مع )كلمنت موتيل
التعاون والنشاط الثقايف بسفارة اجلمهورية الفرنسية مبسقط، 

4/7/2018. 
 .29/9/2018تحف العماين الفرنسي، لقاء مع مدير امل

(  Valentina Azzara  -بعثتها )فلنتينا آزارا  ابلربيد األلكرتوينرسالة  
 .26/6/2018إىل الباحث بتاريخ 
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الُعمانيون وشرق إفريقيا يف بعض الدراسات الغربية املعنية ابلشأن  
 اإلفريقي

 
يقول املؤرخ الربيطاين ويندل فيلبس: "دور الُعمانيني احلضاري 

. فمن هذا املنطلق جند حضورا (1)يف شرق إفريقيا أكرب بكثري مما نتوقع"
ابرزا لُعمان والُعمانيني يف الكثري من الدراسات التارخيية لشرق إفريقيا،  
وخاصة يف الدراسات اليت كتبها املؤرخون والباحثون الغربيون. ويف واقع  
األمر إن الدراسات الغربية يف هذا املوضوع متثل مصدرا مهما ليس من 

تويها عن الوجود الُعماين يف شرق إفريقيا  حيث وفرة املعلومات اليت حت
وحسب؛ وإمنا أيضا تنبع أمهيتها من املنهج والرؤية اليت تنظر من خالهلا  
إىل العالقة بني ُعمان وشرق إفريقيا؛ مما يضيف يف حد ذاته بعدا إىل 
القيمة املعرفية اليت تقدمها تلك املصادر التارخيية لعالقة ُعمان بشرق  

"ُعمان وشرق   (2)بيل املثال تعّد دراسة جون ولكنسونإفريقيا. فعلى س
إفريقيا: أضواء جديدة على التاريخ املبكر )لكلوة( من املصادر الُعمانية"،  
منوذجا للبحوث األكادميية اليت عنيت بدراسة املخطوطات الُعمانية القدمية 
اليت دونت العالقة بني ُعمان وشرق إفريقيا يف القرنني )الثاين عشر والثالث  

لدراسة ال تنبع فقط من تتبع الوجود  عشر( بعد امليالد. فأمهية هذه ا
 

(1)1967,Phillips 24، ص 
(2 )Wilkinson, 1981 
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الُعماين يف شرق إفريقيا كما ورد يف املخطوطة موضع الدراسة؛ وإمنا أيضا  
من حماولة ربط الباحث حملتوى تلك املخطوطة بدراسات أكادميية واترخيية  
أخرى اهتمت بتاريخ املنطقة، والعوامل السياسية واالقتصادية والدينية اليت  

لعالقة؛ لذا فقد أكد )ولكنسون( أن املخطوطات وجهت مسري تلك ا
الُعمانية حمل دراسته تشكل مصدرا مهما لشرق األفارقة الباحثني يف اتريخ  

 منطقتهم يف القرنيني )الثاين عشر والثالث عشر( امليالديني. 
بريطانيا وأملانيا يف إفريقيا: )ومن جانب آخر جند أن كتاب 

بروسر جيفورد ودبليو أم  )حترير  (ماري الصراع اإلمرباييل واحلكم االستع 
 .Gifford, Prosser & Louis, WM, 1967 -لويس

Roger ،)    يبحث يف شؤون الشرق اإلفريقي يف ضوء تصادم بني مصاحل
القوى العاملية، وقد كان لُعمان والُعمانيني نصيب ال ميكن إغفاله أو  

غطيها تلك الدراسة.  التقليل من أمهيته يف األحداث الواقعة يف احلقبة اليت ت
فالُعمانيون وابلتعاون مع السكان اإلفريقيني هم الذين أخرجوا الربتغاليني  
من كل معاقلهم االستعمارية يف الساحل الشرقي إلفريقيا مع بداية القرن  
)الثامن عشر( وأقاموا عالقات متينة مع األفارقة على طول هذا الساحل،  

اخل اإلفريقي. وأما كتاب "التاريخ  ووصلوا إىل البحريات العظمى يف الد
العام إلفريقيا: دراسات وواثئق" الذي حيتوي على دراسات قدمت يف  

م يف )بورت لويس يف  1974مؤمتر نظمته اليونيسكو الذي عقد يف 
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، فإنه خرج يف ظل  Port Louis, Mauritius) (1) -موريشوس
تراجع للدور الُعماين يف شرق إفريقيا من جانب، وبدء دخول ُعمان يف  
مرحلة بناء الدولة العصرية اليت وضع أسسها حضرة صاحب اجلاللة  

لذا فإن املعلومات اليت  ،م1970السلطان قابوس بن سعيد املعظم يف 
ن العامل ال ترقى  احتواها الكتاب عن الوجود الُعماين يف هذا اجلزء املهم م

إىل املستوى الفعلي للحضور الُعماين يف تلك املنطقة كما تربزه غريها من  
 املراجع التارخيية، وكما يشهد له الواقع.

ومما جيب توضيحه هنا؛ أن الدراسة احلالية ال هتدف إىل تطبيق 
واملؤلفات؛ فهذا ليس  بحوثمنهجية نقدية أكادميية للتعامل مع تلك ال

هذا النوع من الدراسات، وإمنا هتدف إىل التعرف من خالل  غاية مثل
حمتواها على أبعاد العالقة الُعمانية بشرق إفريقيا والروابط اليت مجعت  
اإلنسان الُعماين أبخيه اإلفريقي منذ أن عرف الُعماين ركوب البحر،  

ر  واإلحبار مع الرايح املومسية إىل شرق إفريقيا. ومما جيدر توضيحه أن اختيا
الدراسات واملؤلفات اليت تتطرق إليها هذه الدراسة مل يكن وفق آلية  
تفضيلية معينة سواء أهنا كتبت أو نشرت بوساطة كّتاب غربيني اهتموا 
بتاريخ املنطقة، وأهنم ضّمنوا أعماهلم معلومات اترخيية عن الدور الُعماين 

ودراسات وال شك أنه ويف املقابل هناك مصادر وكتب  يف شرق إفريقيا. 

 
(1  )1980UNESCO,  
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ُعمانية وعربية اترخيية ومعاصرة ذات أمهية اترخيية وقيمة علمية تناولت  
الوجود الُعماين يف شرق إفريقيا منها على سبيل املثال )مروج الذهب( 

مان إىل  ( يف سفينة مبحرة من عً 922للمسعودي الذي غادر يف عام )
ريسي  شرق إفريقية. وكتاب )نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق( لإلد

مان إىل الساحل  ( الذي كتب عن السفن املبحرة من عً 1100-1166)
اإلفريقي الشرقي. وبرتكيز هذه الدراسة على املصادر األجنبية ال يعد أبي 
حال من األحوال تقليل من األمهية العلمية لتلك املصادر والدراسات 

ًء مما  وإمنا هي فقط منهجية تتبعها الدراسة؛ لكشف جز العربية واملؤلفات 
 حتتويه الدراسات الغربية حول هذا اجلانب من معلومات وحقائق اترخيية. 

 احمليط اهلندي طريق الُعمانيني إىل شرق إفريقية: 
عالقة الُعمانيني بشرق إفريقيا تعود، حسب رأي بعض الباحثني،  

آالف عام قبل امليالد، وذلك عندما نشأت التجمعات احلضرية   6إىل حنو  
 اجلزيرة العربية، واتسمت ابستعماهلا تقنيات إحبار متقدمة جبانب البحر يف

ووصلت بسفنها إىل )قناة موزمبيق( وما هبا من جزر، وهي أقصى نقطة 
يف الساحل اإلفريقي ميكن أن يصل إليها البحارة املدفوعون ابلرايح املومسية  

 من مشال احمليط اهلندي إىل جنوبه.  
حرية يف احمليط اهلندي أصبحت  وال يشك الباحثون أن التجارة الب

أكثر انتظاما بدءا من القرن )السادس( قبل امليالد وذلك بعد أن بدأت 
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تظهر اإلمرباطورايت القدمية اليت قامت ابلتوسع خارج أطرها اجلغرافية؛ 
 Periplus Maris) -فاملخطوطة اليواننية )قاموس احمليط اهلندي 

Erythraei ( بعد امليالد  70( أو ) 30اليت تعود كتابتها إىل حنو )
إحدى املصادر التارخيية اليت تثبت وجود جتارة حبرية رائجة يف احمليط 

( مصري  Hippalus -اهلندي، والراجح أن مؤلف الكتاب )هيبالس
من أصول يواننية سكن على البحر األمحر، وقد استفاد من خربات 

.  (1)لرايح املومسيةالبحارة العرب القاطنني على احمليط اهلندي، ومعرفتهم اب
فالكتاب يقدم معلومات آلليات االستفادة من الرايح املومسية لنقل  
البضائع بني شرق إفريقيا وشرق آسيا ومنطقة البحر املتوسط، إضافة إىل  

  -تقدميه وصف للموانئ املنتشرة يف هذه املنطقة ومنها مدينة )منوثياس
Hippalus(2) ( اليت يُعتَ َقُد أهنا زجنبار. 

( اليت وضحها  Wilkinson) وحسب وجهة نظر ويلكنسون  
(؛ Wilkinson, 1981)  يف دراسته اليت متت اإلشارة إليها يف املقدمة

فإن يف حقبة ما قبل اإلسالم كان التجار والبحارة الُعمانيون منظوين حتت  
األنشطة البحرية للدولة الساسانية اليت مشلت اخلليج العريب، والساحل  

زيرة العربية ومكران والسند واهلند. وقد أقام البحارة الُعمانيون اجلنويب للج
شبكات من العالقات التجارية استمرت إىل ما بعد الفتح اإلسالمي لتلك 

 
(1  )Phillips, 1967 
(2 )(McMaster, 1966) 
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املناطق، ال سيما وأن الُعمانيني تربطهم عالقات أواصر وقرىب مع كثري من  
املناطق سكان املناطق الواقعة مشال اخلليج العريب. فكثري من سكان تلك  

ينحدرون من ساللة سلمة بن مالك بن فهم الذي هاجر من ُعمان بعد 
وفاة والده. كما أن هجرة الُعمانيني إىل البصرة، حاضرة العامل اإلسالمي  
آنذاك، ومنهم على سبيل املثال املهلب بن أيب صفرة وأتباعه ساعد على 

 . (1)ان وخراساناحلفاظ على عالقات جتارية متينة مع العراق وأجزاء من إير 
وعندما أتسست اإلمامة األوىل يف ُعمان يف القرن )الثالث    

اهلجري/الثامن امليالدي( نشأ معها أسطول حبري جعل ُعمان فاعلة ومؤثرة  
يف النشاط التجاري البحري ليس يف منطقة اخلليج حسب، حيث قضى  
الُعمانيون على بوارج القراصنة الذين هددوا التجارة فيه؛ وإمنا يف منطقة  

ومل تنقطع  -اهلندي كاملة مبا يف ذلك شرق إفريقيا واهلند والصنياحمليط 
م. 878عالقة البحارة العمانيني ابلصني إال بعد سقوط كانتون يف عام 

وقد وصل النفوذ السياسي الُعماين يف هذه احلقبة يف الساحل الشرقي  
لندى إلفريقيا إىل جزيرة سقطرة اليت تعود تبعيتها لُعمان إىل زمن اإلمام اجل

بن مسعود يف منتصف القرن )الثامن امليالدي(. وقد أعاد الُعمانيون أتكيد  
تبعية هذه اجلزيرة لقيادهتم يف زمن اإلمام الصلت بن مالك )كان إماما  

ه ( الذي وجه إليها أسطوال حبراي إثر اهلجوم    272-237على عمان من  

 
(1)1981 Wilkinson, 
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 حدود عام املسلح الذي قام به النصارى على سكاهنا املسلمني وذلك يف
م. وقد تدعم نشاط األسطول البحري الُعماين يف هذه 875و 851

احلقبة بعدد من االتفاقيات التجارية الدولية اليت عقدها الُعمانيون مع 
نظرائهم يف البصرة وسرياف ويبول )السند( وعدن وخولتهم إلقامة مراكز  

املناطق ممارسة    جتارية هلم يف تلك املناطق. كما أاتح الُعمانيون لتجار تلك
التجارة يف صحار اليت أصبحت مركزا جتاراي عامليا للمسلمني وغري  
املسلمني. وأما االتفاقيات التجارية مع بعض املناطق غري املستقرة أمنيا يف  
اهلند وشرق إفريقيا؛ فقد كان يعاد جتديدها سنواي؛ حفاظا على سالمة  

ة املركزية الُعمانية على احلفاظ البحارة الُعمانيني وممتلكاهتم. وحلرص احلكوم
على اتفاقيات السالم مع القوى الدولية فقد حظرت التشريعات على 
األفراد الُعمانيني إبنشاء حروب عسكرية، بل جعلت تقرير حالة احلرب 

 ذلك، نظممع أي قوى معادية من صالحيات اإلمام حصراي. إىل جانب  
اطة عدد من التشريعات اليت رعى  الُعمانيون عالقاهتم التجارية البحرية بوس

م 863صياغتها وإصدارها الفقيه الُعماين حممد بن حمبوب الذي شغل منذ  
 .  (1) م منصب القضاء يف صحار873وحىت وفاته يف 

وكان الُعمانيون، كما يشري وندل فيلبس، قد استقروا حبدود عام 
ة ( املزدهر Stone Townes -م يف املدن )املبنية من احلجارة1200

 
(1)1981 Wilkinson, 
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  - (، و)سفالةPate  -واملنتشرة بطول ساحل إفريقيا الشرقي ومنها )بيت
Sofala(، و)كلوة- Kilwa(، و)ممباسا - Mombasa  ،)
  - (، و)بيمباMogadishu  -(، و)مقديشيوMalindi  -و)مالندي 

Pemba(، و)زجنبار - Zanzibar) (1)  ويؤكد فيلبس "أن حقبة .
واملزدهر يف شرق إفريقيا انقطعت األلف عام من الوجود الُعماين القوي 

. ويف واقع األمر أنه  (2) ملدة وجيزة فقط وذلك يف أثناء الغزو الربتغايل" 
عندما وصل الربتغاليون إىل الساحل الشرقي إلفريقيا كان الُعمانيون إىل  
جانب استقرارهم يف املدن املنتشرة على طول هذا الساحل جيوبون بسفنهم  

بني اهلند وإفريقيا واجلزيرة العربية. وكان البحار  احمليط اهلندي مبحرين 
الُعماين أمحد بن ماجد الذي التقاه الربتغاليون يف مالندي "أكثر البحارة  

م أكثر  1496-1460يف احمليط اهلندي جدارة يف عصره، وقد ألف بني  
 . (3)الكتب البحرية انتشارا وقراءة"

ة، كانت التجارة إىل املنطق 1498وعندما جاء الربتغاليون يف 
البحرية يف احمليط اهلندي يومذاك يف أوج ازدهارها، والدول واملدن الواقعة  
على هذا احمليط يف كل من شرق إفريقيا واجلزيرة العربية واهلند يف أحسن  
حال من الرقي واالزدهار. ومل يكن جميء الربتغاليني إىل منطقة احمليط 

 
(1)1967,Phillips 
(2)1967,Phillips 28، ص 
(3)1967,Phillips 32، ص 
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لكل الدول والشعوب الواقعة على اهلندي كارثة للُعمانيني حسب؛ وإمنا 
هذا احمليط. وكمثال على ما قام به املستعمرون الربتغاليون يف تدمري ما  

اقتصاداي وعمرانيا  -كان يتمتع به الساحل اإلفريقي من ازدهار حضاري 
تلك األحداث األليمة اليت شهدهتا مدينة ممباسا على يد  -واجتماعيا

على   -(. فقد كانت املدينةd'Almeida  -الربتغاليني بقيادة )دي امليدا
زاخرة،    -حسب وصف أحد الكتاب الربتغاليني املرافق للحملة العسكرية

وهبا بيوت مبنية ابحلجارة، وقصور منيفة، وطرق منظمة؛ فهاجم الربتغاليون  
املدينة عند طلوع الفجر أبسطول حبري مكون من أحد عشر سفينة كبرية 

بكرة أبيها، وأشعلوا فيها النريان، ومل وثالث سفن صغرية فدمروها عن 
يسلم من بطشهم طفل صغري، أو شيخ كبري، أو رجل، أو امرأة، وقد هنبوا  
من أمواهلا وثرواهتا ما مل يتمكن الناجون من أهل املدينة من إحصائه. وقد  
أسس الربتغاليون قواعد عسكرية يف )ممباسة، وملندي، وكلوه، ومببا،  

يل املثال )قلعة املسيح( يف )ممباسا( اليت أسسوها  واجنوجا( منها على سب
م وانطلقوا منها لضرب الدول والشعوب يف هذا الساحل  1593 يف

 . (1) اإلفريقي، وتدمري مقدراهتا، ومقوماهتا احلضارية
وبكل أتكيد مل تقتصر مهجية الربتغاليني وتعطشهم لسفك دماء  
الناس والقضاء على احلضارة البشرية والسلم واألمان على شرق إفريقيا،  

 
(1 )1967,Phillips 
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بل قاموا ابلعمل نفسه يف اهلند، وفارس، واجلزيرة العربية وُعمان نفسها.  
(  da Gama -فعلى سبيل املثال، عندما كان القائد الربتغايل )داجاما

م يبحر أبسطوله احلريب البحري املكون من )مخس  1502عام  يف
( اهلندية التقى Calicut -سواحل )كاليكوت سفينة قبالةوعشرين( 

بسفينة مدنية غري مسلحة هبا ما يقارب من أربعمائة حاج هندي يف 
طريقهم إىل مكة املكرمة بينهم نساء وأطفال؛ فأمر داجاما أبسر األطفال 

شعال النريان يف السفينة بطاقمها والرجال املسافرين هبا.  والنساء، مث أمر إب 
وعندما وصل داجاما إىل )كاليكوت( أرسل إليه أمريها راهبا من الطائفة 
الربامهية، ليعلن له أن أهل املدينة مساملون؛ فما كان من داجاما إال أن  
أسر الراهب، وأمر بقطع أذانه وخيط مكاهنما أذان كلب قطعا من كلب 

على السفينة. مث أمر داجاما مبهامجة ستة عشر قاراب وسفينتني  كان
متوقفتني قبالة الساحل؛ فُجمع طواقم تلك السفن، وقطعت أنوفهم  
وآذاهنم وأيديهم، مث وضعوا يف قارب واحد، وأشعلت فيهم النريان. كما  
أمر داجاما أهل املدينة أن يعلنوا اعتناقهم للمسيحية وإال سيأمر بقتلهم  

كان منهم إال أن أذعنوا ألوامره وأمر مباشرة أحد قساوسته بتعميدهم. فما  
   - م قام القائد الربتغايل )الفونسو دي البوكريك1507ويف عام 

Affonso d'Alboqurque  مبهامجة املدن الساحلية الُعمانية، مبا )
فيها مسقط اليت كانت تعد حاضرة املنطقة عمرانيا واقتصاداي؛ فعاثت  



107

 
 

زية تقتيال يف سكان هذه املدن، وهدما ملعاملها وإمكاانهتا  قواته الغا
 .  (1)االقتصادية واالجتماعية والدينية

استمرت الربتغال وإىل هناية القرن )السادس   ،على كل حال
القوة املهيمنة ليس يف اخلليج العريب حسب؛ وإمنا يف   امليالدي( هيعشر 

ن املعروف عنهم حبهم معظم أجزاء احمليط اهلندي، إال أن "أهل ُعما
كانوا حينئذ هتيئهم األقدار ليتوحدوا حتت قيادة    (2) الشديد لالستقالل"

سياسية قوية ومركزية، وقد سنحت تلك الفرصة مع بروز شخص اإلمام  
( الذي مت م1640-1615انصر بن مرشد اليعريب )توىل اإلمامة: 

انتخابه إماما يف ُعمان. وكان من أهم إجنازاته إىل جانب توحيد ُعمان؛  
هو حتريرها من قبضة املستعمرين الربتغاليني ما عدا بعض حتصيناهتم  

حتريرها هنائيا على  مت فعالالعسكرية يف مسقط، ومطرح، وصحار اليت 
-1640 يدي خليفته اإلمام سيف بن سلطان )األول( )توىل اإلمامة:

6791)(3)  . 
وكما هو معروف اترخييا مل يكتف الُعمانيون بتحرير تراب بلدهم 
من هيمنة االستعمار الربتغايل؛ بل طاردوا احملتل أينما وجدوه يف احمليط 
اهلندي؛ فهاجم الُعمانيون أبسطوهلم البحري القوي والضارب معاقل  

 
(1 )1967,Phillips 
(2 )Hollingsworth, 1953 2، ص 
(3)Phillips, 1967 
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د، والساحل الشرقي  الربتغاليني يف اخلليج العريب، والساحل الغريب للهن
من هيمنة الربتغاليني.    1652إلفريقيا. فحررت القوات الُعمانية زجنبار يف  

وأرسل أهل )ممباسا( وفدا إىل ُعمان التقى ابإلمام سيف بن سلطان 
اليعريب، وشرح له ما يعانيه أهل )ممباسا( من جور وطغيان الربتغاليني  

األفارقة يف كل أجزاء الساحل    والقبضة احلديدة اليت يضرب هبا الربتغاليون
الشرقي إلفريقيا؛ من أجل ذلك  أرسل اإلمام أسطوال حبراي مكوان من  

جندي فحاصر اجليش   3000سبع سفن كبرية، وعشر سفن صغرية، تقل  
)قلعة املسيح( اليت تتحصن فيها القوات الربتغالية ملدة ثالثة وثالثني شهرا 

م( حىت سقطت 1698ديسمرب  13أو  12إىل  1696مارس  13)
يف أيدي القوات الُعمانية؛ فتّم حترير )ممباسا( من االحتالل الربتغايل. وليس  
ذلك حسب؛ فلم يبق الُعمانيون للربتغاليني من معاقلهم اليت احتلوها يف  
الساحل اإلفريقي الشرقي إال مقرا واحدا يف )موزمبيق( يقع جنوب هنر  

وجه اإلمام   دلق"فيلبس: . يقول وندل (1) (Rovuma -)روفوما
سلطان بن سيف األول اهتمامه حنو إفريقيا، خمرجا الربتغاليني من كل 
القالع الواقعة مشال قناة موزمبيق؛ ليجعل ُعمان هي العامل الفاعل يف  

(  Hollingsworth  -. ويقول )هولينجسورث(2)شؤون شرق إفريقيا"
ي( أصبح الساحل بدءا من امليالد عشر "مع دخول القرن )التاسع

 
(1 )Hollingsworth, 1953 
(2)Phillips, 1967 47، ص 
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)مقديشيو وإىل روفوما(، بكل ما للكلمة معىن، حتت سيطرة إمام  
 .  (1)عمان"

وقد أعاد الُعمانيون يف القرن التاسع عشر أتكيد عالقتهم القوية  
مرة اثنية مع الساحل الشرقي إلفريقيا؛ وذلك عندما قّرر السيد سعيد بن 

( اختاذ زجنبار عاصمة للدولة الُعمانية. ال يعد السيد  م1832سلطان يف )
سعيد ابن سلطان ابختاذه تلك اخلطوة مؤسس زجنبار املعاصرة حسب؛  
بل قد وضع الساحل الشرقي إلفريقيا يف صدارة العامل جتاراي ودبلوماسيا  
واسرتاتيجيا؛ فإىل جانب استقطابه لرعاايه الُعمانيني، وغريهم من سكان  

واقعة على احمليط اهلندي ال سيما اهلنود والعرب واألفارقة، رحب املناطق ال
السيد سعيد برجال األعمال الدوليني. وقد توجت أمهية زجنبار يف املنظومة 
التجارية واالسرتاتيجية العاملية حينئذ بتوقيع السيد سعيد بن سلطان 

طانيا م، وبري1833التفاقيات جتارية مع الوالايت املتحدة األمريكية يف 
م. وأعقب توقيع تلك االتفاقيات مساح 1844م، وفرنسا يف 1839يف 

السيد سعيد بن سلطان لتلك الدول بفتح قنصليات هلا يف زجنبار. فقد  
افتتحت الوالايت املتحدة األمريكية قنصليتها يف مدينة زجنبار يف  

م. وقد امتد 1844م، وفرنسا يف 1841م، وتبعتها بريطانيا يف 1837
جنبار يف أثناء حكم السيد سعيد بن سلطان بدءا من مقديشيو يف  نفوذ ز 

 
(1 )Hollingsworth, 1953 3، ص 
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 1000( يف اجلنوب، أي بطول Delgado - الشمال وإىل )دجلادو
ميل. ويف الداخل اإلفريقي أقام عالقات سياسية وجتارية مع القبائل  

 الكونغو اإلفريقية، ووصل رعاايه إىل البحريات العظمى ومنابع النيل وأعايل  

(1)  . 
 مانيون يف شرق إفريقيا مهد احلضارة السواحيلية: العُ 

يقول أستاذ التاريخ يف جامعة )دار السالم( الربوفسر عبد 
الشريف "لقد أصبحت زجنبار نتيجة؛ لتفوقها السياسي واالقتصادي يف 
الساحل الشرقي كرسيًّا للعلم ومركزا للثقافة السواحيلية، ومصدر للغة  

ن الذي انطلقت منه اللغة والدين؛ لينتشرا يف  السواحيلية واإلسالم، واملكا
الثقافية اخلالدة اليت قدمتها    هي املسامهةبقعة واسعة يف وسط إفريقيا. هذه  

. والسؤال (2) زجنبار ليس لتاريخ شرق إفريقيا حسب؛ وإمنا للبشرية قاطبة"
 إذا ملاذا حدث ذلك؟ وكيف حدث؟

قد تزامن حتول الساحل الشرقي إلفريقيا إىل مركز للتجارة العاملية  
مع انفتاح الداخل اإلفريقي مع ما حيدث على الشاطئ من نشاط جتاري  
قوي. ومن وجهة النظر التجارية كان ال بد من فتح أسواق جديدة للسلع 

ملي  القادمة إىل املنطقة عرب خطوط التجارة العاملية، إضافة إىل الطلب العا
املتزايد على منتجات الداخل اإلفريقي. من هنا شق الُعمانيون طريقهم 

 
(1 )Hollingsworth, 1953 
(2)Sharif,  1991 1، ص 
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إىل عمق القارة اإلفريقية سالكني ثالث حماور رئيسة من الطرق اليت ربطت  
وكانت يف السابق معروفة لدى األفارقة. فأول   -الساحل ابلرب اإلفريقي

ا حيث تقع تلك الطرق، تلك الواقعة يف اجلزء اجلنويب من ساحل تنزاني
 -( و)َمكنداينKivinjie -( و)كيفنجيKilwa  - موانئ )كلوة

Mkindani ( و)ليندي- Lindi إذ تتجه الطرق من هذه املوانئ ،)
 -( عرب املناطق اليت تقطنها قبائل )ماكوندي Nyasa   -إىل حبرية )نياسا
Makonde( و)ماكوا - Makua( و)ايو- Yao  وأما احملور .)

جمموع املسارات املنطلقة من الشاطئ املقابل مباشرة    الثاين؛ فإنه يتكون من 
  - جلزيرة زجنبار، حيث تقع جمموعة من املوانئ منها )ابجامويو

Bagamoyo( و)سادام- Sadam  متر هذه الطرق عرب األراضي .)
(  Zarano -اليت تسكنها شعوب الداخل اإلفريقي ومنها )زارانو

(  Luguru -( و)لوجورو Sagar-( و)ساجار Kaim -و)كيم
(  Myamwezi  -(، وتنتهي إىل أرض )ميامويزي Gogo  -و)جوجو

( مث يواصلون طريقهم عرب  Ujiji  -اليت ينطلق منها التجار إىل )يوجيجي
(. ومن  Congo -( إىل )كوجنوTanganyika -حبرية )اتجنانيقا

 -( مث مشاال إىل )بوجانداKarogwe  - كوجنو يتجهون إىل )كاروجوى 
Buganda  وما بعدها، أو أهنم يتجهون إىل جنوب وغرب حبرية )

(. وأما املسار الثالث من الطرق فإنه الواقع يف اجلزء Nyasa - )نياسا



112

 
 

الشمايل من ساحل تنزانيا واجلزء اجلنويب من ساحل كينيا حيث تقع موانئ 
. تربط الطرق هذه  (Mombasa - ( و)ممباسا Vanga -)فاجنا 

( حيث  Chagga - يف الداخل منها )تشاجااملوانئ بعدد من األماكن 
(. مث تعرب هذه  Mount Kilimanjaro - يقع جبل )كيليمنجارو

( إىل الشواطئ الشرقية  Maasai - الطرق من خالل أرض قبائل )مسااي
(  Kikuyu - لبحرية فكتوراي. وأما الطرق اليت متر عرب أراضي )كيكويو

(  Kilimanjaro -فإهنا تؤدي إىل املناطق الشمالية من )كيليمنجو
  -( وحبرية )ردلوفBaringo -ومنها إىل حبرية )ابرينجو 

Rudilf) (1)  . 
مل يكن تعمق الُعمانيني يف القارة اإلفريقية ألهداف جتارية حمضة  
بل صاحبه تفاعل اجتماعي وثقايف مع السكان األصليني؛ فقد عمل 

وا إليها،  الُعمانيون على نشر اللغة السواحيلية يف كل املناطق اليت وصل
وعرّفوا األفارقة ابلدين اإلسالمي؛ فقد أصبحت كثري من املراكز التجارية  
اليت أنشأها الٌعمانيون على هذه الطرق التجارية، لتجميع املنتجات 
اإلفريقية، فيما بعد جتّمعاٍت حضرية ومدان وقرى لألفارقة والعرب على 

  - مريوحّد سواء. ومن أقدم تلك التجمعات اليت أنشؤوها )زجن
Zungmero ( القريبة من )كيساكي- Kisaki  كما أنشأ .)

 
(1 )Bennett, 1974 
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الُعمانيون الكثري من املراكز احلضرية يف املناطق اليت تقطنها قبائل  
(. فقد أنشأوا يف البداية مركزا جتاراي يف  Nyamwezi -)نيامويزي 

(، إال  Tabora -( اليت تقع إىل الغرب من )اتبوراMsene  -)مسيين
أصبحت بعد ذلك مركزا جتاراي للُعمانيني يف تلك املنطقة. أن اتبورا نفسها  

( أنشأ الُعمانيون Unyanyembe  -ويف الطريق املتجه إىل )أونيانيمب
(  Zaramo - مراكز جتارية يف املناطق اليت تقطنها قبائل )زارامو

(. وقد وصل العمانيون Luguru  -( و)لوجورو Sagara  - و)ساجارا
( الواقعة على حبرية  Ujiji -)يوجيجيم إىل مدينة 1830قبل عام 

( منطقة يوجيجي اليت تبلغ Ha -اتجنانيقا( حيث تقطن قبائل )ها
كيلومرت، واملمتدة على طول حبرية اتجنانيقا بدءا من هنر   32مساحتها 

(. وقد  Burundi  -(، وإىل احلدود مع )بوروندي Luicho  - )لوتشو
أقامت قبائل )ها( عالقات جتارية مع التجار الُعمانيني، بل مسحوا هلم  
ابالستيطان يف قلب مدينتهم يوجيجي اليت تشتهر مبينائها الذي يقع على 
حبرية اتجنانيقا. وقد ارتبط الُعمانيون ونظراؤهم األفارقة من سكان يوجيجي 

التجارية يف منطقة حبرية  بعالقات جتارية متينة انعكست على ازدهار احلركة  
 -م إىل )بوجاندا1840اتجنانيقا. كما وصل الُعمانيون بدءا من 

Buganda( سالكني الطريق التجاري القادم من )يونيانيمب-  
Unyanyembe(. وقد رحب هبم )كاابكا-  Kabaka( و)سوان -  
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Suna  وهم من كبار قادة القبائل القاطنة يف تلك املناطق. كما مّت )
( حيث مسح هلم ابإلقامة وممارسة  Ganda -هبم يف )جاندا الرتحيب
. إىل جانب ذلك ارتبط الُعمانيون (Bennett, 1974) التجارة

بعالقات مصاهرة مع األفارقة يف كثري من األماكن اليت وصلوا إليها يف الرب  
اإلفريقي؛ منها على سبيل املثال، )نيامويزي( حيث تزوج الُعمانيون يف  

من بنات الرؤساء والزعماء مما أدى إىل ترابط اجتماعي متني  هذه املنطقة  
 .(1)بني اجلانبني

 Alexander -وكتب القسيس الربيطاين )اإلكزندر ماكاي 
Mackay م عن وصول  الُعمانيني إىل داخل 1888( من أوجندا يف

القارة اإلفريقية، وتفاعلهم مع السكان اإلفريقيني يف تلك املناطق، قائال:  
لغل عرب مسقط من زجنبار إىل داخل القارَّة؛ يتاجرون ببضائع  "قد تغ

مصانع )مانشسرت( ويقيمون عالقاٍت سلميًَّة مع القبائل احملليَّة؛ لذا يعود 
الفضل إىل عرب مسقط يف أن جيد الرَّحاَّلة وبعدهم اإلرساليُّون الطُّرق 

ون من  مذلَّلًة للوصول إىل أعماق إفريقيا. لقد مارس اهلندوس القادم
)كتش(، والبانيان القادمون من )بومباي( التِّجارة لعدَّة قروٍن يف السَّاحل  
م كانوا متهيِّبني من القيام أبيِّ مغامرٍة للذَّهاب  اإلفريقي الشَّرقي، إالَّ أهنَّ
إىل املناطق الدَّاخليَّة من القارَّة. ومن جانب آخر؛ أستطيع القول بشكل  

 
(1 )Bennett, 1974 
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حَّالة األوريبُّ التَّغلغل إىل مناطق أبعد من تلك اليت عام، إنَّه أينما حاول الرَّ 
زارها العريبُّ يف شرق إفريقيا، فسيجد أنَّه من املستحيل عليه ذلك، وحينئٍذ 
يصبح مرغًما إمَّا أن يقاتل ألجل العبور، وإمَّا أنَّه يلجأ إىل الطَّريان. فمن  

ف على حوادث ال يتتبَّع القصص الَّيت وقعت يف السَّنوات املاضية؛ سيق
حتصى من قبيل ما ذكرت. فعلى سبيل املثال، واجهت الصُّعوابت  

عندما عرب أبعد من أقصى نقطٍة وصلها العرب   Stanley) -)سَتانْلي
عندما  Thomson) -يف مانيوما، وكذلك حصل لكلٍّ من )تومسون

 Reichard) -عرب إىل الغرب من اتجنانيقا، و)رتشارد وزميله جريود
and Giraud  متكَّنوا   على الّلوالاب. وعلى هذا األساس، فإنَّ اإلرساليِّني

من الّذهاب فقّط إىل املناطق الَّيت رحل إليها العريبُّ سلميًّا. أمَّا املناطق 
الَّيت مل يغامر العريبُّ يف الوصول إليها فكان على اإلرساليِّني أن يظهروا  

 .(1) أقصى درجات احلذر من الذَّهاب إليها"
وقد اهتمت عدد من املصادر اليت كتبها الرحالة والساسة  

ربيون الذين عاشوا يف الساحل الشرقي إلفريقيا يف القرنني )التاسع عشر  الغ
والعشرين امليالدي( بذكر عدد من الشخصيات الُعمانية اليت غامرت يف  
الوصول إىل الداخل اإلفريقي. ومن أبرز الشخصيات الُعمانية اليت ُكتب 

 -ري عنها هو امحد بن إبراهيم العامري. فقد كتب )السري جون ميلنر ج

 
(1)Harrison, 1891 417، ص 
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Sir John Milner Gray  ابستفاضة عن هذه الشخصية )
 Sir - الُعمانية، استقى جزءا كبريا من حمتواها من )السري ابولو كاجوا

Aplo Kagwa( والسري ٍ)ستينلي- Stanley  وألمهية ما كتبه .)
السري جري عن شخصية أمحد بن إبراهيم فإننا نقدم فيما أييت ترمجة،  

 طفات منها:  وليس إعادة صياغة؛ ملقت
يقول السري جريي: "مثل الكثري من معاصريه، هاجر والد أمحد 
بن إبراهيم العامري بعائلته من ُعمان إىل زجنبار يف عهد السيد سعيد بن 

م أصبح أمحد نفسه كبريا مبا فيه الكفاية ليطلق 1876سلطان. ويف عام 
عليه شيخا، وهو لقب يطلقه العرب على ذوي املكانة االجتماعية املرموقة 

لذي يبلغون اخلمسني من العمر. فمن هذا األساس يتضح أن أمحد بن ا
م. وكما هي احلال مع جمموعة ممن 1825-1820إبراهيم ولد ما بني 

عاصره؛ فإن روح املغامرة أّدت به إىل القارة األم يف وقت مبكر من عمره. 
وبعد عدت سنوات من وصوله هناك ذكر أمحد ابن إبراهيم ألمني أفندي 

م بثالث زايرات إىل )بوجاندا( يف أثناء حكم )سوان(. كما قال  أنه قا
نفسه إنه كان أول العرب الذي زاروا )سوان( بل أول من وصل إىل بالطه  

بعد امليالد. وأما الزايرة الثالثة، كما قال   1844ه  أو حدود 1260يف 
بنفسه، فإهنا حدثت بعد وفات سوان مباشرة، وذلك يف شهر صفر 

م. وقد قال عنه )ستينلي( الذي التقاه 1856افق، أكتوبر ه  املو 1273
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سنة من ذلك الوقت "إن انفعال الشيخ أمحد السريع وصوته   20بعد 
السري أبولو كاجوا( أخربان  أن )اجلهوري ليسا الئقني به، لقد نفراين". إال 

( حادثة رفع فيها الشيخ أمحد صوته 40( )ص  Ebika  -يف كتابه )أبيكا
ومؤثر. فحال سوان كحال من سبقه، وكحال ابنه ومن   يف موقف فعال 

جاء بعد، يف بعض األحوال يقوم بذبح أعداد كبرية من أتباعه أضاحَي؛  
لدفع الشر عن بوجاندا. ويف مرة من املرات أعطى سوان أوامره بذبح عدد 
من أتباعه، وكان أمحد حاضرا فما كان منه إال أن وقف على رجليه وقال  

 هو الذي خلق سوان وشعبه كلهم، وأن هللا وحده مالك  لسوان: "إن هللا 
امللك، وأنه ذنب عظيم عند هللا أن يقوم سوان إبابدة هؤالء الناس الذين 
خلقهم هللا". رمبا مل يتلكم أحد أبدا هبذه الطريقة مع أي أحد من حكام  
بوجاندا. لقد ذعر الذين مسعوا ذلك التعنيف من أمحد وضنوا أن السماء 

على األرض، وأن ذلك العريب سيلقى املصري نفسه الذي لقيه   ستنطبق
أولئك املضحى هبم. إال أن سوان كان به شيء من سالمة الطبع، وقد 
انصدم ابلتقريع الذي مسعه من أمحد؛ فطلب أن يعرف أكثر عن هذا 
الدين الذي ال جيعل احرتاما لألشخاص يف حد ذاهتم. بعد ذلك تكررت  

ت بني سوان وأمحد بن إبراهيم الذي كتب له كتااب  االجتماعات واللقاءا
 به التعاليم األساسية لإلسالم...  
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( أبمحد بن إبراهيم يف  Stanely -وقد التقى )ستينلي
فرباير  15( يف Karagwe -( ب )كارجيوي Kafuro - )كافورو
 -م. وقد كتب ستينلي يف مقاله )العبور خالل القارة السوداء1876

Through the Dark Continent  املقطع التايل عنه: "إن )
أمحد بن إبراهيم ثري مبا ميلكه من قطعان األبقار، والرقيق، والعاج. وإذا  

  40رأس بقر، و  150كانت األرقام اليت ذكرها صحيحة فعال فإنه ميلك   
انب عاج، تبني لنا فيما بعد أنه حيتفظ   450عبدا، و  150رأس غنم، و

( يف  Urangwa -س )أوراجنواهبا يف مكان آمن مع صديقه رئي
(، وميلك أمحد بيتا واسعا كبريا. ولديه  Unyamwezi -)أونيامويزي 

عدد من اإلماء، وجمموعة من األطفال. إن أمحد رجل عريب طيب  
ومهذب، فاتح البشرة، مضياف يكرم أصدقاءه، وسخي على عبيده، 

تا عشرة  ولطيف مع نسائه. لقد عاش أمحد مثانية عشر سنة يف إفريقيا، اثن
منها قضاها يف كارجوا. وهو يعرف سوان، اإلمرباطور احملارب األوجندي، 

(. وقد سافر إىل أوجندى كثريا. وقام بعدة Mutesa -والد )موتيسا
( و)كافورو(. ومبا أنه  Unyanyembe - جوالت بني )يونيانيمب

  - عاش كثريا يف كارجيوي فإنه على صداقة مع )رومانيكا
Rumanika  الذي حاله كحال موتيسا حيب جذب األجانب إىل ،)

بالده. وقد حاول أمحد عدة مرات أن يقيم عالقات جتارية مع اإلمرباطورة 
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القوية يف رواندا، إال أنه فشل يف كل مرة. وعلى الرغم من أن عبيده حاولوا  
عدت مرات الوصول إىل البالط اإلمرباطوري هناك، إال أن واحدا أو اثنني 

قط متكنوا من الفرار من التعذيب واملكر العظيم الذي ميارس هناك.  منهم ف
( شعب عظيم إال  Waya Ruanda -لقد قال يل أن )وااي راواندا

أهنم طماعون، وسّيؤا النية، وغادرون، وال ميكن الثقة هبم أبدا. إهنم مل  
يسمحوا لنا حنن العرب ملمارسة التجارة يف بالدهم؛ فتوجد لديهم كمية 

من العاج. لقد حاولنا أان ومخيس بن عبدهللا، وتيبوتيب، وسعيد بن   كبرية
حبيب بشكل مستمر يف السنوات الثماين املاضية أن ندخل بالدهم، لكن  

 مل ينجح  أحد منا يف فعل ذلك".
كان الشيخ أمحد بن إبراهيم شخصية جديرة ابالحرتام والتقدير.   

يكون شيخا. ومبا أنه كان   لقد وصل عمرا ومكانة يف احلياة خّواله ألن
عميد العرب، وصديقا قدميا لوالد موتيسا، فال ميكن التعامل معه على أنه  
رجل غري مؤثر. فكما سنرى كان يف بعض األحيان يتفوق منفردا على 
األكثرية يف جملس دولة موتيسا. فإهنم غالبا ما حيتاجون إىل آرائه عندما  

و مع الدول العظمى األخرى. فقد  تتعلق األمور ابلعالقات اخلارجية، أ
  - م إىل )روابجا 1876متت احلاجة إىل رأيه عندما وصلت يف ابريل 

Rubag جنداي بقيادة أمني  160( عاصمة كوتيسا قوة مصرية قوامها
أفندي، أرسلها إمساعيل ابشا للسيطرة على منابع النيل يف إفريقيا. وقد  
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ألرض؛ مما أاثر حفيظة بدأ اجلنود املصريون التصرف وكأهنم أصحاب ا
موتيسا، وتشكلت جبهة تطالب ابلقضاء على القوة املصرية. فطبيعيا أن  

هذا التغري. فالرغم    الزجنباريني، ضديكون الشيخ أمحد، وزمالؤه من التجار  
من أن املصريني إخوة الشيخ أمحد يف الدين، إال أنه تعاطفه ومن معه من  

إال أن معرفته الواسعة ابلعامل اخلارجي   الزجنباريني كان مع موتيسا وابجندا،
جعلته مدركا أن اهلجوم على القوة املصرية مهما حقق من نتائج وقتيه  
سيؤدي إىل أعمال انتقام خطرية؛ لذا فإنه بقدر ما كان يتطلع إىل خروج  
القوات املصرية من بوجاندا إال أنه متكن من تشكيل جملس مقتنع بعدم 

الوسطية، مما جنب حدوث مواجهات مؤسفة   اللجوء إىل العنف وتفضيل
أغسطس وصلت رسالة إىل أمني ابشا أتمره أبن   29بني اجلانبيني. ويف 

 (. Mruli - يسحب القوات املصرية من بوجاندا ويعود إىل )مرويل
م. 1885ويبدو أن الشيخ أمحد بن إبراهيم تويف يف أواخر عام 

اجلزء اآلخر منها ابنته  من قصة موته، يف حني تروي  ستينلي جزءاويروي 
صاحلة بنت أمحد بن إبراهيم العامرية. تقول صاحلة: "لقد عاش أمحد بن 

( وهو يف بيته بعد  Wanyambo -إبراهيم يف كافورو وقتله )وانيامبو
صالة العشاء مباشرة. فقد جلس يف الربزة يف بيته مع جمموعة من العرب 

موعة من وانياموا متسللني وخدمه وكان املكان ُمضاًء ابلقناديل. فجاء جم
وراء أشجار الرمان املزروعة بقرب البيت؛ فاطلقوا عليه السهام اليت اصابته  
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يف الصدر. فجمعنا كلنا وحتدث إلينا قليال مث تويف. لقد كنت صغرية جدا 
عندما قتل والدي؛ لكين أتذكر تفاصيل كل ما حدث تلك الليلة. لقد  

 رأيت أيب وهو حيتضر". 
زار أمني ابشا كافورو مرة أخرى؛ فكتب أحد  م 1889ويف 

قادته يصف املكان الذي كان يسكن فيه العرب قبل مقتل أمحد بن إبراهيم 
أغسطس، فخيمنا يف   3صباح  11قائال: لقد وصلنا كافورو الساعة 

املكان الذي كان يسكن فيه التجار العرب، وهو اآلن ال يعدو أن يكون  
اليت بناها العرب هنا يف أايم ازدهارهم  حطاما ابئسا. فكل بيوت الطني 

أصبحت متهدمة. وليس يف املكان سوى قربين ال يزاالن ابقيني من قبور  
العرب الذين ماتوا هنا، وأما الشيء الوحيد احلي املتبقي فإهنا شجرة ليمون 

 .(1) وبعض شجريات الطماطم اليت زرعها العرب عندما كانوا هنا"
 

 اخلامتة: 
كان التقاء الُعمانيني أبشقائهم األفارقة نتاجا طبيعيا ساعدت  
على حتقيقه الرايح املومسية اليت هتب على احلوض الغريب للمحيط اهلندي، 
ومحلت القاطنني على ضفافه على السفر والرتحال بني شبه اجلزيرة العربية 

حلضارة  وشرق إفريقيا واهلند. واحلضارة اإلفريقية تربطها عوامل متعددة اب

 
(1 )Gray, 1947 
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العربية من أقواها الدين اإلسالمي؛ مما ساعد على حتقيق اندماج صحي 
ُمْرٍض بني الًعمانيني الذين عاشوا يف شرق إفريقيا، والسكان األفارقة  

( كان  Michael Lofechie -أنفسهم. يقول )مايكل لوفتشيه
،  الُعمانيون خمتلطني مبختلف األعراق السواحيلية؛ إذ مل يكن عامل العرق

أو اللون، حيول بني اندماج اإلفريقيني ابلُعمانيني وغريهم من العرب. 
"فالعرب الزجنباريون كانوا يشكلون جمموعة خنبة منفتحة وليس منغلقة، 
وذلك بعكس الوضع يف جنوب إفريقيا حيث عمدت املؤسسة القانونية  
والقضائية والسياسية أبكملها على محاية نفسها مبنع الناس من جتاوز  
احلواجز االجتماعية. كانت تركيبة النخبة يف اجملتمع الزجنباري منفتحة على  
الطبقات الدنيا وتسمح هلا ابلوصول إليها. مل تكن تلك سياسة متعمدة، 
وإمنا هو نتاج طبيعي جملتمع مل يضع لنفسه حواجز اجتماعية مانعة. كانت  

لعليا موجودة، بعض القيود املهمة واجللية للحد من الوصول إىل الطبقة ا
لكن كان تفعيلها حيدث مبرونة من شأهنا أن تسمح لبعض أفراد الطبقات 

. وأما األفارقة أنفسهم  (1)الدنيا االرتقاء إىل الطبقات العليا من اجملتمع"
فإن وحدهتم القبلية مل حتل دون اندماجهم مع الُعمانيني واالقتداء هبم.  

عوامل رئيسة؛ هي: الدين اإلسالمي،  فكان األفارقة ينظرون إىل توافر ثالثة  
واللغة السواحيلية، والعرق اإلفريقي املتداخل مع كل شعوب الساحل  

 
(1 )Lofchie, 1965 76، ص 
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اإلفريقي، وكان كافيا للمحافظة على هويتهم السواحيلية املميزة؛ مما جيعلهم 
 .(1)ال ميانعون من التواصل مع غريهم من أبناء احلضارات األخرى 
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كتاابت الرحالة واملستشرقني الغربيني عن ُعمان وقيمتها العلمية  
 والتارخيية والثقافية

 

ترك الرحالة واملستشرقون الغربيون الذين زاروا ُعمان وكتبوا عن اترخيها  
وشعبها وأرضها إراث علميا وثقافيا غزيرا ال تزال أمهيته األكادميية ممتدة إىل 
هذا العصر. القيمة العلمية والتارخيية ملا كتبه الرحالة واملستشرقون ال تقف  

لتشمل قيمة أخرى أضافتها  عند موضوعاهتا وحمتوايهتا وإمنا تتعداها 
كتاابت الباحثني والدارسني واملؤرخني املعاصرين، الُعمانيني وغري  
الُعمانيني، عراب ومستشرقني، الذين وجدوا فيما تركه الرحالة واملؤرخون 
الغربيون ليس فقط مصادر اترخيية قيمة ومرموقة وإمنا كذلك جماالت حبثية  

خالل الدراسات والبحوث والندوات خصبة أولوها العناية واالهتمام من 
واملؤمترات اليت احتفت هبا وانقشتها وحللتها. يقول الباحث الُعماين أمحد 
املعشين "جيد الباحث نفسه إزاء خضم من الكتاابت االستشراقية اليت  
تناولت ُعمان عرب فرتات زمنية خمتلفة؛ فمنها ما يندرج ضمن أدب 

ت والنقوش والبعض اآلخر منها  الرحالت وبعضها كان موضوعه احلفراي
ركز على اخلصائص األنثروبولوجية، انهيك عن بعض اجلهود اليت جعلت  
جماهلا دراسة اإلنسان وعالقته ابلزمان واملكان يف سياقهما االجتماعي 
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. ويف سياق مماثل يقول  (1) العام وانعكاس ذلك على تفكريه وسلوكه"
عبدو "مل يبخل املستشرقون والرحالة على ُعمان وحبرها   أنطواناألكادميي 

وانسها ابلزايرة والتحقيق وتدوين كتاابت قد تتفاوت بقيمتها وأمهيتها  
)وقد يقع فيها التكرار( لكنها تبقى مهمة خصوصا مبا حفظته لنا من  

املدن والقرى واملرافئ والناس   وصف البالد يف القرنني املاضيني، وأحوال 
وبيوهتم وعاداهتم وتقاليدهم وظروف عيشهم ولغاهتم ونظمهم 

. ومن الباحثني الُعمانيني املعاصرين من يتساءل "ما الذي (2) السياسية"
 .   (3)أغرى األدابء األوربيني واألمريكان ابلكتابة عن بلد]...[ مثل ُعمان؟"

يهدف البحث احلايل إىل تسليط الضوء على كتاابت املستشرقني  
والرحالة الغربيني عن ُعمان، والتعرف على القيمة العلمية والتارخيية لذلك  
املوروث الثقايف وأمهيته للباحثني املعاصرين يف الشأن الُعماين ويف موضوع  

وألسباب    االستشراق يف آن واحد. واملوضوع ليس ابلبساطة اليت يبدو هبا؛ 
متعددة منها أن األعمال االستشراقية اليت عنيت بُعمان كثرية ومتنوعة 

  - االهتمامات واملوضوعات ومتتد على فرتة زمنية ال تقل عن أربعة قرون
 

 161ص  2014المعشني، ( 1)
(. صورة تطور ُعمان الحضاري في مدونات 2014انطوان )عبدو، ( 2)

المستشرقين القديمة والمعاصرة. في الدرمكي، عاوشة )تحرير( االستشراق 
 113(. مسقط: دار الغشام.ص 144 -111في ُعمان )ص 

(. غواية المجهول. مسقط: النادي الثقافي،  2010الحجري، هالل. )( 3)
 .14ص 
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وذلك منذ أن وصل الربتغاليون عمان يف القرن السادس عشر امليالدي، 
اجلدد إىل يومنا  وال تزال متجددة ومستمرة على أيدي الرحالة واملستشرقني  

هذا، كما أهنا كتبت بلغات عاملية متعددة منها اإلجنليزية والفرنسية 
ببقاع خمتلفة من العامل، وبعضها   وأرشيفاتواألملانية، وتوجد يف مكتبات 

منسي أو مهمل يف أدراج املخطوطات والكتب النادرة، والبعض اآلخر 
ات والطب، وهي جماالت  يف جماالت علمية دقيقة مثل اجليولوجيا وعلم النب

ال يلم هبا إال الباحث املتخصص. هذه العوامل تضع التحدي يف إخراج 
عمل متكامل حول موضوع االستشراق والرحالة الغربيني الذين استهدفوا 
ُعمان. من هذا املنطلق فإن هذه الدراسة ليست شاملة وال متكاملة، وإمنا  

ة ال تناقش القيمة العلمية  تركز على بعض جوانب املوضوع؛ أي أن الدراس
والتارخيية لكتاابت الرحالة واملستشرقني من مجيع أوجهها، وال حتاول أن  
تلم جبميع الرحالة واملستشرقني الذين كتبوا عن ُعمان فذاك حباجة إىل 
عمل موسوعي خارج نطاق الدراسة احلالية وقدرات الباحث. واملعيار  

فرتات متفاوتة واهتمامات   الذي تعتمده الدراسة هو أخذ مناذج من
متعددة وجنسيات متنوعة متثل اجملموع الكلي لألعمال االستشراقية 

 ورحالت األوربيني يف ُعمان لإلجابة على األسئلة البحثية التالية:

ما العوامل اليت شجعت الرحالة واملستشرقني الغربيني على زايرة   •
 ُعمان والكتابة عنها؟ 
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الغربيون الذين زاروا ُعمان أو كتبوا  من هم الرحالة واملستشرقون  •
 عنها؟

ما هي جوانب القيمة العلمية والتارخيية والثقافية لكتاابت الرحالة   •
 واملستشرقني عن ُعمان؟

شجع الرحالة واملستشرقني الغربيني على زايرة ُعمان والكتابة  ما
   :عنها

املتتبع لتاريخ ُعمان، أرضا وشعبا ووجودا حضاراي وثقافيا  
وسياسيا ممتدا عرب القرون، يلحظ نوعا من التفاعل بني ُعمان ومعاصريها  
سواء على مستوى الدول أم الشعوب أم األفراد. وأحد األمثلة اخلالدة يف 

هللا  الذاكرة الُعمانية هلذا النوع من التفاعل ما قاله رسول هللا حممد، صلى
عليه وآله وسلم، أمام بعض أصحابه يف املدينة املنورة »إين ألعلم أرضا  
يقال هلا ُعمان ينضح بناحيتها البحر، لو أاتهم رسويل ما رموه بسهم وال  
حجر«. فالصورة اليت كوهنا رسول هللا يف وعيه عن ُعمان وأهلها تعكس  

د النبوة تتمثل يف خاصية مميزة هلذا البلد يف الوسط العريب الكبري يف عه
االستقاللية القطرية وإكرام الضيف واحلفاظ على سالمة الرسل الوافدين 
على البلد حىت ومع االختالف معهم يف التوجه والعقيدة والدين. واهتمام 
الرحالة واملستشرقني بُعمان ينطلق من املبدأ نفسه، أي من كون خصائص  

تمام الرحالة واملستشرقني،  ومسات انبعة من ُعمان والُعمانيني جذبت اه
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جتاذبت مع عوامل انبعة من الرحالة واملستشرقني أنفسهم جعلتهم يهتمون 
 بُعمان حىت خلدوا ذكرها يف أعماهلم وكتاابهتم.   

ويربز عامال املوقع اجلغرايف لُعمان ودورها احلضاري على املستوى 
ية ورعاايها  اإلقليمي والدويل بصورة واضحة يف جذب اهتمام الدول األورب

من رحالة ومستشرقني منذ أن بدأ األوربيون يوجهون أنظارهم إىل هذا 
اجلزء من العامل. فُعمان دولة حبرية سامهت كثريا يف جمال النشاط البحري 
اإلقليمي والدويل، وتبوَّأت موقعا اسرتاتيجيا جعلها نقطة التقاء اخلطوط 

ة وبوابة عبور للسفن والسلع  البحرية لكثري من دول العامل املهتمة ابملنطق
ليس فقط بني دول املنطقة وإمنا بينها وبني قارات آسيا وإفريقيا وأرواب.  
فمنذ وقت مبكر من اتريخ احلضارة البشرية يف هذا اجلزء من العامل  
أصبحت ُعمان دولة حبرية، وخوَّل موقعها على احمليط اهلندي شعبها على 

ة إىل شرق إفريقيا والصني واهلند ركوب البحر والسفر بسفنهم الشراعي
والبحر األمحر ومنطقة اهلالل اخلصيب. ويف هذا الصدد يقول حممد صابر 
عرب: "مل يكن موقع ُعمان جمرد مقوم جغرايف فحسب، وإمنا هو رأس  
مال طبيعي، ومورد أصيل من موارد الثروة القومية، وكان دائما مبثابة شبكة  

فقد أكسب هذا املوقع االسرتاتيجي أمهية    متصلة إقليميا وعامليا. وعموما
. فعالقة  (1)عظيمة لُعمان؛ انعكست إجيااب على دورها التارخيي واحلضاري"

 
 16ص 2013عرب، ( 1)
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  6الُعمانيني ابرتياد البحر تعود، حسب رأي بعض الباحثني، إىل حنو 
آالف عام قبل امليالد، وذلك عندما نشأت التجمعات احلضرية جبانب  

، واتسمت ابستعماهلا تقنيات إحبار متقدمة البحر يف اجلزيرة العربية
ووصلت بسفنها إىل )قناة موزمبيق( وما هبا من جزر، وهي أقصى نقطة 
يف الساحل اإلفريقي ميكن أن يصل إليها البحارة املدفوعون ابلرايح املومسية  

  - جون ويلكنسون)من مشال احمليط اهلندي إىل جنوبه. وحسب وجهة نظر  
Wilkinson, 1981  ؛ كان التجار والبحارة الُعمانيون يف حقبة ما)

قبل اإلسالم منضوين حتت األنشطة البحرية للدولة الساسانية اليت مشلت  
اخلليج العريب والساحل اجلنويب للجزيرة العربية ومكران والسند واهلند،  
وأقاموا شبكات من العالقات التجارية استمرت إىل ما بعد الفتح 

سست اإلمامة األوىل يف ُعمان يف القرن )الثاين  اإلسالمي. وعندما أت
اهلجري/السابع امليالدي( نشأ معها أسطول حبري جعل ُعمان فاعلة  
ومؤثرة يف النشاط التجاري البحري ليس يف منطقة اخلليج العريب حسب،  
حيث قضى الُعمانيون على بوارج القراصنة الذين هددوا التجارة فيه؛ وإمنا  

هلندي كاملة مبا يف ذلك شرق إفريقيا واهلند والصني اليت  يف منطقة احمليط ا
مل تنقطع عالقة البحارة الُعمانيني هبا إال بعد سقوط كانتون يف عام  

م. وقد وصل النفوذ السياسي الُعماين يف هذه احلقبة يف الساحل  878
الشرقي إلفريقيا إىل جزيرة سقطرة اليت تعود تبعيتها لُعمان إىل زمن اإلمام  
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لندى بن مسعود يف منتصف القرن )الثامن امليالدي(. وتدعم النشاط  اجل
البحري الُعماين يف هذه احلقبة بدخول التجار الُعمانيني يف شراكة جتارية  
مع نظرائهم من التجار يف البصرة وسرياف ويبول )السند( وإنشاء مراكز 

ك املناطق جتارية خاصة هبم يف تلك املناطق. كما أاتح الُعمانيون لتجار تل
ممارسة التجارة يف صحار اليت أصبحت مركزا جتاراي عامليا للمسلمني وغري  

 .(1)املسلمني

وعندما وصل الرعيل األول من األوربيني إىل الشرق عرب رأس  
الرجاء الصاحل بقيادة البحارة الربتغاليني يف القرن اخلامس عشر امليالدي، 

رة والراقية املبنية من احلجارة كان الُعمانيون منتشرين يف املدن املزده
(Stone Townes( بطول ساحل إفريقيا الشرقي منها )بيت -  

Pate (، و)سفالة- Sofala(، و)كلوة - Kilwa(، و)ممباسا -  
Mombasa (، و)مالندي- Malindi(، و)مقديشيو-  

Mogadishu(، و)بيمبا - Pemba(، و)زجنبار- (Zanzibar 
ميارسون التجارة ويتفاعلون مع األفارقة  . وكان الُعمانيون يف تلك املناطق 

حضاراي ويتعايشون معهم اجتماعيا وثقافيا. كما كان البحارة الُعمانيون 
جيوبون بسفنهم الشراعية اجلزء الغريب من احمليط اهلندي ينقلون السلع 
واملسافرين بني ُعمان واهلند وشرق إفريقيا، منهم البحار الُعماين الشهري  

 
(1) Wilkinson, 1981 
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  - ذي يعود إليه الفضل يف وصول )فاسكو دي جاماأمحد بن ماجد ال
Vasco da Gamaوبعد أن وصلوا (1)( إىل سواحل اهلند الغربية .

بسفنهم إىل شرق إفريقيا وُعمان وبقية األجزاء من سواحل شبه اجلزيرة 
 Afonso -أفونسو دالبوكريك )العربية، كان الربتغاليون بقيادة 

d'Alboqurue هم أول األوربيني   1507( الذي وصل ُعمان يف
الذي تفاعلوا مع الُعمانيني، إال أن ذلك التفاعل مل يكن حضاراي بل  
استعماراي حمضا جلب لُعمان وللُعمانيني االستعمار والدمار ونكسة  
حضارية امتدت إىل القرن السابع عشر امليالدي، حينئذ متكن الُعمانيون 

ريب )توىل اإلمامة:  حتت قيادة اإلمام املنتخب انصر بن مرشد اليع
م( من توحيد صفوفهم وإخراج احملتل الربتغايل من ُعمان  1615-1640

ومطاردته يف اجلزء الغريب من السواحل اهلندية وشرق إفريقيا وإخراجهم من  
 .  (2) كثري من معاقلهم وحتصيناهتم

وهنا برزت ُعمان دولة وطنية موحدة وقوة إقليمية صاعدة يف  
يالدي حتت قيادة األئمة اليعاربة، متكنت من هزمية  القرن السابع عشر امل

الربتغاليني وصارت هلا مكانة جتارية مرموقة يف احمليط اهلندي، تزامن مع  
اندفاع عدد من القوى األوربية إىل املنطقة منها )هولندا وبريطانيا وفرنسا  

 
(1 ) (1967 ),Phillips 
 المرجع السابق.( 2)
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سة  وروسيا وإسبانيا وأملانيا وإيطاليا(. مل تكن تلك الدول األوربية متناف
وحسب فيما بينها على إقامة عالقات جتارية ودبلوماسية مع الدول والقوى  
اإلقليمية مبا فيها ُعمان، وإمنا أيضا متصارعة للسيطرة على املنطقة واهليمنة 

م من 1688على شعوهبا ودوهلا. فربيطانيا على سبيل املثال متكنت يف 
اقتلعتهم منه هنائيا  نزع اهليمنة على مضيق هرمز من  خصومها اهلولنديني و 

  - فرانسي وارن )م، وعمدت إىل العمل نفسه مع فرنسا، يقول  1798يف  
France Warden[ 1783( "لقد كانت سياستنا يف تلك املدة-

م[ موجهة بشكل نشط حنو إبطال مكائد بوانبرت يف فارس  1797
 . (1)واخلليج من أجل القضاء على تطلعه حنو اهلند"

مل مبا فيه القوى والدول الغربية القادمة  وكدولة منفتحة على العا
إىل املنطقة، عملت ُعمان على إقامة عالقات جتارية ودبلوماسية متوازنة  
مع سائر الدول الغربية. فكانت أول معاهدة جتارية وقعتها ُعمان مع 

م وذلك يف عهد اإلمام انصر بن مرشد اليعريب. 1646بريطانيا يف فرباير  
م اتفاقية مع السيد سلطان بن أمحد، إال أن  1798مث وقعت بريطانيا يف  

هذه االتفاقية فتحت اجملال واسعا لتدخل بريطانيا يف الشأن الُعماين. وقد  
أخرى منها ما عرف ابسم )التعهد املانع(  االتفاقية اتفاقياتتلت تلك 

م وقد 1891الذي فرضته بريطانيا على السلطان فيصل بن تركي يف 
 

(1 )Warden ،1985  172ص 
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ين برتسون ذلك التعهد قائال "مبقتضى هذه االتفاقية  وصف الكاتب الربيطا
اختذ اإلجنليز موقعا رمسيا عاليا يف ُعمان، وأصبحت ُعمان أقرب ما ميكن  

.  وتعود عالقة ُعمان  (1)أن تصبح جزءا رمسيا من اإلمرباطورية الربيطانية"
مع فرنسا إىل القرن السابع عشر ميالدي حيث كانت مسقط املرسى 
املفضل للسفن الفرنسية املبحرة يف املنطقة، وكانت ُعمان املمول الرئيس 
ابملؤونة جلزيريت موريشوس والريوهنيون الواقعتني يف الزاوية اجلنوبية للمحيط 

مام أمحد بن سعيد )حكم  اهلندي. ويف القرن الثامن عشر وطد اإل
م( عالقته التجارية والعسكرية بفرنسا. كما وقعت ُعمان  1749-1783

اتفاقية صداقة مع الوالايت املتحدة األمريكية نشأ عنها فتح   1833يف 
 سفارتني للوالايت املتحدة واحدة يف مسقط والثانية يف زجنبار.  

ح على العامل  هذا املوروث البحري واملوقع االسرتاتيجي واالنفتا 
جعل ميناء مسقط مفضال للبحارة األوربيني. فقد قال الرحالة الدامناركي  

( الذي زار مسقط يف القرن  Carsten Niebuhr -كارسنت نيبور)
الثامن عشر امليالدي،  "أهم مدن ُعمان وأكثرها شهرة ابلنسبة لألوربيني 

حتتمي    هي مدينة مسقط... حتيط به من الشرق صخور منحدرة ميكن أن
هبا أكرب السفن من الرايح، ومن جهيت هذا املرفأ اجلميل، هناك عدد من 
السرااي ابإلضافة إىل حصون صغرية أمهها حصنا املرياين واجلاليل اللذان 

 
(1 )Peterson, 1978  141ص 
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يستندان إىل صخور عالية ومنحرفة تؤمن هلما احلماية من جهة البحر...  
سقط ومحايتها، وقد  وهكذا فإن الطبيعة والفن قد اشرتكا يف تعزيز مدينة م

كانت وال تزال املرفأ للبضائع القادمة من شبه جزيرة العرب وبالد فارس  
 .  (1)واهلند"

وقد تفاعل موقع ُعمان االسرتاتيجي كدولة حبرية ترتبع على اجلزء 
الشرقي الشمايل من شبه اجلزيرة العربية ومركزا جتاراي يقع بني اهلند وشرق  

صيب، مع استقاللية سياسية اتسمت هبا ُعمان  إفريقيا ومنطقة اهلالل اخل
طول اترخيها. فمنذ ما قبل اإلسالم وُعمان بلد مستقل على رأسها حاكم  
من أبناء شعبها، وكيان قائم بذاته ال ختضع ابلتبعية ألي دولة أخرى،  

فيها ُعمان يف مراحل ضعف وقعت فيه   معينة دخلتابستثناء أوقات 
أجنبية غازية أو صراع ومتزق داخلي وفراغ  بعض أجزائها حتت سيطرة قوى  

يف السلطة املركزية احلاكمة. وقد سهل وجود حاكم مستقل يتخذ القرار 
ويدير شؤون البالد من مسقط عاصمة ُعمان، يف وصول الرحالة إىل ُعمان  
ومتتعهم ابحلماية يف أثناء إقامتهم وحصوهلم على اإلذن ابلقيام جبوالت  

 املناطق األخرى من ُعمان. فكان اإلمام أو  سواء يف العاصمة أم إىل
السلطان كثريا ما يستقبل يف قصره هؤالء الرحالة وراببنة السفن املتوقفة 
والزائرة ويلتقي كبار الشخصيات من املسافرين فيها. فقد كتب ضابط  
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(  Felix T. Haig -فليكس هيج)البحرية امللكية الربيطانية اجلنرال 
والتقى السلطان تركي بن سعيد يف قصره يف    1887الذي زار مسقط يف  

مسقط قائال "لقد كان مسوه مهذاب ولطيفا معي للغاية. وعندما ذهبت  
ألطلب منه اإلذن ابملغادرة تقبل مين نسخة من العهد اجلديد... وبعد  
عوديت إىل بييت أرسل خلفي رجال يطلب مين أن أريه الرداء الذي ألبسه  

. وكان  (1)خييط يل واحدا هدية من عنده" عندما أقوم ابلوعظ لكي
األوربيون ينظرون إىل استقبال السالطني هلم على أنه ضرب من  
الربوتوكوالت السلطانية، تنم عن الوجاهة املمزوجة ابلطابع الشرقي املميز، 

  - بيري لويت)وعلو املنزلة واملكانة. فقد كتب الرحالة الفرنسي األديب 
Pierre Loti1900السلطان فيصل بن تركي له يف  ( عن استقبال 

أبيضا ويضع على كتفيه عباءة   يرتدي قميصا قائال "كان هناك رجال 
)برنوسا( داكنة بشرابة مذهبة، له عينان كبرياتن مجيلتان، ووجه أمسر فاتح  
يعكس رجال يف الثالثني خبطوط منتظمة ورهيفة، يشع اببتسامة واضحة 

السلطان حاكم مسقط،    –ه، هذا اإلمام  مرحبة، هكذا بدا يل يف شرفة منزل
الذي حيكم أحد آخر البلدان املستقلة العربية، أحد آخر البلدان اليت ال  
تتعطل فيها الصلوات اخلمس بسبب سخرية غري املؤمنني. كان أجداد 
هذا السلطان ملوكا لعدة قرون قبل أن خترج من الظالم عائالتنا الكربى 

 
(1 )Haig،1902   179ص 
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فلهذه الرقة األرستقراطية واألهبة الساحرة   اليت تبسط نفوذها على أوراب. 
مصدر وخلفية. أما القاعة املوجودة يف األعلى، حيث أجلسين فقد كانت  
حمرية ببساطتها وجدراهنا ذات البياض املنسق وأرائكها من التنب، ولكنها  
تشرف من كل نوافذها على الزرقة الرائعة لبحر اجلزيرة العربية، مع املراكب 

راسية واألسطول الثابت لصيادي اللؤلؤ... وقد جاءين هبديتني  الشراعية ال
مثينتني من السلطان، خنجر غمده من الفضة له سيف معقوف قبضته  

 .(1)من الذهب"

الرحالة واملستشرقون من جانبهم كانت هلم دوافعهم اخلاصة اليت  
  - براين مارشال)جعلتهم يهتمون بُعمان زايرة وجتواال وحبثا وكتابة. 

Brian Marshall  كتب عن تلك الدوافع واألسباب قائال "لقد )
وفرت ُعمان بكل أتكيد كل التحدايت اليت ميكن أن تقدمها أي أرض 
جمهولة ألي شخص يود أن يصبح مغامرا. فقد كان معظم املغامرين 
يعتقدون أهنم يقومون مبا هم عليه من أجل مصلحة بلدهم أو ألجل الِعْلم،  

ة. فيمكننا أن نرى أن تفكري املغامرين يف ُعمان يصب  أو من أجل اإلنساني
يف هذا اإلطار. ومع ذلك ميكن حتديد أسباب أكثر دقة دعت املغامرين 
للتجوال يف ُعمان. ومن أهم تلك األسباب هو مجع معلومات خمابراتية  
من أجل محاية املصاحل اإلمربايلية الربيطانية يف املنطقة ويف اهلند.  ففي  
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اسع عشر كان النفوذ التجاري يف منطقة اخلليج الذي متارسه  القرن الت
شركة اهلند الشرقية يتحول تدرجييا إىل هيمنة سياسية من قبل التاج 

أصبح اخلليج عمليا حبرية بريطانية،   القرن العشرينالربيطاين. ومع بداية 
أن بريطانيا   1920وأشارت منشورات وزارة اخلارجية الربيطانية يف 

حدها املسؤولة يف اخلليج الفارسي عن األعمال البوليسية  العظمى و 
(.  FO, 1920, 68)واملسوحات والرسومات واإلانرة والعوامات 

  -ولستد) وكانت الرحاالت اليت قام هبا شخصيات من أمثال 
Wellsted هامرتون)( و- (Hamerton و )(بنجلي- 
Pengelly و )(مايلز-  Miles و )(كوكس -  Cox  إمنا هي أساسا )

عمليات جلمع املعلومات املخابراتية إما حلماية املصاحل اإلمربايلية لربيطانيا  
العظمى أو لتعزيز نفوذها. وهذا يفسر بشكل جزئي قلة الرحالة من غري 

النظر إىل الرحالني   أسباباإلجنليز يف ُعمان، ويقلل من االستعجاب من 
( على  Palgrave -ريفابجل)( وMaurizi -موريزي )اآلخرين مثل 

أهنم جواسيس. وبتمدد النفوذ السياسي الربيطاين ظهرت احلاجة إىل  
احلفاظ على سالمة السفن الربيطانية املبحرة يف املنطقة. فعقب العمل 

أاتحت املعاهدة  1819العقايب الذي قامت به القوات الربيطانية يف 
املياه يف اخلليج. وقد نتج العامة للسالم للحكومة الربيطانية القيام مبراقبة 

و   1820عن املسوحات املائية املكثفة على طول السواحل الُعمانية بني  
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صدور رسومات أصبحت ضرورية لتأمني سالمة السفن اليت تقوم   1860
ابألعمال الشرطية يف هذه املياه. وإىل جانب تلك الرسومات صدر سيل 

 -هينس) شروع مثل من املنشورات من جانب الضباط املشاركني يف امل
Hainesو )(بركس- Brucks واألشقاء )(وايتلوك- 

Whitelock brothersو )(ساندرز - Sandersو ) (كارتر -  
Carterو ،)(ولستد- Wellsted و )(ورد- Ward و ) (كول-  

Cole و ،)(هلتون- Hultonو )(كرتندن- Cruttenden  )
 Constable and -كونستيبل وستيف)( وWhish -ويش)و

Stiffe الذين كتبوا ابلتفصيل عن الطبيعة الطوبوغرافية والوضع )
 .(1) االجتماعي واالقتصادي للسواحل اليت كانوا يرمسوهنا"

ويضيف مارشال كذلك أن هناك أيضا أسبااب علمية دفعت  
  - أوتشرإلوي )الرحالة األوربيني للمغامرات يف ُعمان. "فالرحالة 

Aucher-Eloy جاء إىل ُعمان خصيصا جلمع عينات من  )
النبااتت، يف حني قام أعضاء من فريق مكافحة اجلراد جبمع عينات اجلراد. 
ويف واقع األمر أن عينات ال أبس هبا من النبااتت والطيور واحليواانت 
واحلشرات والَصَدف مجعها الرحالة من ُعمان حىت وإن كان اهلدف املعلن 

أصبحت تلك العينات موضوعات لعدد من األوراق من جوالهتم خمتلف. و 
 

(1 )Marshall ،1994  5ص. 
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كارتر  )األكادميية خلرباء يف بريطانيا. وقد قام عدد من اجليولوجيني مثل 
  - لييس)( و Pilgrim -بيلجرمي)( وBlandford -وبالندفورد

Lees) ، و(فوكس- Fox و ) (ديفيس- Davis إىل جانب اآلخرين )
الرحالة يف ُعمان بنشر  بعمل اخلرائط ونشر التقارير. كما قام معظم 

 .(1)متفاوتة من اجلودة" والطبوغرافية مبستوايتاملعلومات اجليولوجية 

وليم  )ويؤكد مارشال كذلك "أن األعمال املسحية اليت قام هبا 
( أظهرت الفرص التجارية خاصة مع شرق  William Owen  -أون

 Samuel -صاموئيل زومير)إفريقيا، يف حني أن الرحالت اليت قام هبا 
Zwemerو )(هارولد ستورم- Harold Stormو )(  بول

( كانت نتاجا لنشاطاهتم التنصريية  Paul Harrison -هاريسون
( فقد ارحتل خالل ُعمان ألن  Saunders -سوندرز )والطبية. وأما 

فينته حتطمت، وكذلك كان اجلزء من رحلة ابجلريف يف ُعمان سببه  س
حتطم سفينته. كما أن حب املغامرة وحتدي اجملهول يفسران الرحالت اليت 

(  Theodore and Mable Bent  -ثيودور ومابل بنت)قام هبا  
 -ويلفرد ثيسيجر)( وBertram Thomas -برترام توماس)و
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Wilfred Thesigerنظر إىل جوالت ثيسيجر أبهنا  (. كما ميكن ال
   . (1)رحلة ملعرفة الذات ورحلة اىل الوطن الروحي حيث ميكنه أن جيد هويته"

بكل أتكيد، هناك أسباب أخرى متنوعة ومتعددة دعت الكتاب 
والباحثني الغربيني للكتابة عن ُعمان أو الرتحال يف ربوعها. فالدبلوماسي  

 Xavier Beguin -غزافيي بلكوك)والباحث الفرنسي 
Billecocq ُعمان: مخسة وعشرون قران من أدب )( صاحب كتاب

 Oman: twenty five years of travel -الرحالت
writing) ،   ذكر أبن ما دفعه إىل أتليف الكتاب هو خليط من حب

االطالع على الكتب التارخيية اليت تناولت مغامرات الرحالة األوربيني  
األوائل، والوفاء ألجداده الذين كان هلم دور يف الكتابة عن ُعمان والعيش 

أوال إىل  على أرضها. فيعود الفضل يف إذكاء شغفه ابلكتابة عن ُعمان 
 Jean-Baptiste -جون ابتيست بيلكوك)جده الرابع 
Billecocq رحلة نيارك)( مرتجم كتاب - Voyage of 
Nearchus وليام فانسنت)( للمؤلف الربيطاين - William 

Vincent الذي كتب عن رحلة اإلسكندر األكرب يف احمليط اهلندي )
بلكوك "قام جدي الرابع برتمجة رحالته ]اإلسكندر    وُعمان، يقول غزافيي

األكرب[ البحرية ، مما جعلين أدرك قيمة االكتشافات اليت قام هبا أول رحالة 
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. وأما اجلد الثاين الذي أراد (1)أوريب للمحيط اهلندي وشواطئ ُعمان"
 Louise -لويز بيجان بيلكوك)غزافيي الوفاء له فهي جدته 

Beguin Billecocq  )  جني بيجوين بيلكوك)زوجة-  Beguin 
Billecocq Jean   القنصل الفرنسي يف مسقط يف بداية القرن )

العشرين. فقد مجعت اجلدة لويز البوما من الصور يف أثناء إقامتها يف ُعمان  
وجد فيه غزافيي مادة علمية إلصدار كتاب بعنوان "قنصل فرنسي يف  

- ع افتتاح املتحف الُعماين" الذي مت نشره ابلتزامن م1905مسقط عام  
لفرنسي مبسقط )بيت فرنسا(. والسبب الثالث هو زايرته لُعمان يف عام  ا

م من ضمن الوفد الرمسي املرافق للرئيس الفرنسي جاك شرياك 1992
الذين كان حينها يزور السلطنة تلبية لدعوة من صاحب اجلاللة السلطان 

هكذا فقد أاثرت ثالثية  غزافيي بلكوك "و  قابوس بن سعيد املعظم. يقول
الرحالت العائلية هذه فضويل، وراودتين فكرة البحث عن الرحالة الذين 
توقفوا ابلشواطئ الُعمانية ألسباب متنوعة سواء كانت سياسية أم دينية،  
أم عسكرية، أو جتارية أم علمية أم سياحية. وبعد ثالث سنوات من 

تشاف نصوص اترة  البحث والتقصي، توصلت، يوما بعد يوم، إىل اك
معروفة واترة جمهولة متاما أو راحت أدراج النسيان، نصوص مثرية للدهشة  
يف الغالب، مصدرها رجال أو نساء ذوي شخصيات متنوعة شائقة.  

 
(1 )Billecocq ،1994  1ص. 
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ويسمح تنوع وأصالة هذه النصوص إبلقاء الضوء، من خالل أقوال 
ألكرب  حقيقية، على املاضي العريق لشبه جزيرة ُعمان منذ عهد اإلسكندر ا

 .  (1)يف القرن الرابع قبل امليالد"

إن تتبع كل األسباب اليت دعت الرحالة واملستشرقني الغربيني 
إىل التجوال أو الكتابة عن ُعمان ال يتأتى هلذه الدراسة، فاألسباب  
والدوافع تتعدد بتعددهم، وتتنوع بتنوع اهتمامات كل واحد منهم، وختتلف 

الظروف والوقت والغاية من الكتابة. فوراء من شخص إىل آخر حسب 
كل رحلة سبب، ووراء كل رحالة دافع، ولكل كتاب أو منشور أو دراسة  
استشراقيه عن ُعمان هدف أو أهداف ميكن الرجوع إليها يف املنشور  

 نفسه ودراستها من خالل االطالع على حمتوايته. 

 :من هم الرحالة واملستشرقون الغربيون

تشرقون الذين كتبوا عن ُعمان هم مواطنو الدول الرحالة واملس
األوربية والغربية اليت أقامت عالقات دبلوماسية وجتارية وعسكرية مع 
ُعمان. وأييت يف مقدمة تلك الدول بريطانيا وفرنسا والوالايت املتحدة 
األمريكية. ورغم أن ُعمان جذبت اهتمام املستشرقني والرحالة من الكثري  

ية إال أن الرحالة واملستشرقني الربيطانيني الذين زاروا ُعمان من الدول الغرب
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وكتبوا عنها هم أكثر عددا من نظرائهم من الدول األخرى وذلك بسبب  
متكن العالقة الربيطانية الُعمانية مقارنة بعالقة ُعمان مع الدول األوربية 

ة والغربية األخرى، وكذلك بسبب هيمنة بريطانيا العسكرية على املنطق
بشكل عام وإبعادها ألي تدخل من القوى الغربية املنافسة ميكن أن يزعزع 

 1970من هيمنتها على املنطقة. وقد استمر الوضع كذلك حىت عام 
وهو اتريخ مفصلي ليس يف ظهور ُعمان كدولة معاصرة وحسب وإمنا  
كذلك كدولة متلك زمام اختاذ قرارها الوطين يف إقامة عالقاهتا الدبلوماسية  
مع دول العامل وفق مصاحلها ورؤيتها اخلاصة مما جعلها أكثر انفتاحا وجذاب  

 للباحثني والرحالة والكتاب من كثري من دول العامل.  

وكمثال على هيمنة الربيطانيني على اجملال اإلستشراقي والتجوال 
، قام ابملسوحات البحرية للشواطئ الُعمانية  1970يف ُعمان قبل عام 

امخة هلا ابخلليج العريب حبارة بريطانيون وسفن اتبعة للبحرية واملناطق املت
(. فأول  Bombay Marineالربيطانية وهيئات مثل )حبرية بومب 

( بدءا Bombay Marineعملية مسح حبري قامت هبا )حبرية بومب  
وذلك يف املنطقة الواقعة بني مسقط وراس احلد، كما قام    1772من عام  

 John( وجون أم جاي ) Phillip Maughanفيليب موجان )
M Guy  ( و جي يب بركس )G. G. Brucks  مبسوحات يف شبه )

. كما قام ابجلوالت  1829-1820مضيق هرمز واخلليج العريب بني 
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الرايدية الطويلة يف ُعمان الداخل أفراد بريطانيون مثل ضابط البحرية امللكية 
 James Raymondالربيطانية جيمس رميوند ولستد )

Wellsted فرانسيس وايتلوك)(  وزميله- Francis 
Whitelock صامؤيل ) ، و1837-35( اللذان جااب ُعمان يف

( الذي شغل منصب  Samuel Barrett Miles -ابريت مايلز
 1787و  1872القنصل الربيطاين يف مسقط بشكل متقطع بني 

فاستغل الفرصة للقيام جبوالت يف كثري من املناطق الُعمانية، وهو ما خوله  
لكتابة تقارير مفصلة عن ُعمان وجغرافيتها واترخيها والناس والعادات 

   -ائلهاخلليج الفارسي: دوله وقب)والتقاليد منها كتابه الشهري 
Countries and Tribes of the Persian Gulf  ومن .)

  - برترام توماس)الرحالة الربيطانيني املشهورين أيضا الضابط الربيطاين 
Bertram S. Thomas( )1892-1950 الذي عمل لدى )

-1925السلطان تيمور بن فيصل مستشارا خاصا ووزيرا للمالية بني )
ت استكشافية عدة يف ُعمان  (. فقد قام برترام توماس جوال1932

 Royal Society of -مدعومة من قبل )اجلمعية امللكية للجغرافيا
Geography  الربيطانية. ومن اجلوالت اليت قام هبا برترام توماس )

م وقام  1928-1927الرحلة الربية من رأس احلد إىل صاللة بني عام 
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يف الربع  من ظفار إىل التخوم الرملية 1930-1929برحلة أخرى يف 
 اخلايل.  

مل يقف أثر العالقة القوية للدبلوماسية الربيطانية يف ُعمان عند  
زايدة عدد الرحالة واملستشرقني الربيطانيني الذي اهتموا بُعمان مقارنة  
بغريهم من محلة اجلنسيات األخرى، بل تعداه إىل تدخل الدبلوماسيني  

جبوالت  الربيطانيني املقيمني يف مسقط للحيلولة دون قيام غري الربيطانيني 
يف ُعمان. فقد عمد املقيم الربيطاين يف مسقط إىل منع اإلرساليني  

م يف مسقط من الذهاب إىل املناطق 1893األمريكيني املقيمني منذ 
األخرى من ُعمان حىت عندما تقدم إليهم الدعوات من زعماء القبائل يف 

يب تلك املناطق للقدوم إليها لتقدمي العالج للمرضى مع ضمان أمن الطب
. لذا كان األرساليون يف بعض األحيان  (1) وسالمته وتوفري احلراسة له

يقومون جبوالت خارج مسقط بدون طلب اإلذن من املقيم الربيطاين. ففي  
م قام الطبيب هارولد ستورم جبولة طبية يف ظفار بدون إذن 1932عام 

ائال  من املقيم الربيطاين يف مسقط مما أاثر حفيظته وكتب إىل السلطان ق
"إين على ثقة أبن اإلرساليني األمريكيني سيدركون محاقة أساليبهم  

. كما فعلت الشيء نفسه املمرضة (2)وسيندمون على سلوكهم السيء"

 
(1 )Joyce, 1995 
 27، ص المرجع السابق( 2)
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م عندما اندست يف سيارة تقل جمموعة من  1960جانيت بورمسا يف 
م  .  لذا قا(1) الُعمانيني للقيام جبولة وصلت خالهلا إىل قرية احلزم ابلرستاق

اإلرساليون يف مسقط إببالغ حكومة بلدهم بسلوك السلطات الربيطانية  
 John  –يف مسقط. ففي أثناء سفر القنصل األمريكي )جون راندولف  

Randolph م وتوقفه يف مسقط ملدة قصرية  1932( إىل بغداد يف
التقت به الطبيبة األمريكية سارة هومسون ورفعت إليه شكوى ضد سلوك  

انية اليت قيدت حريتها يف التجوال ومنعتها من شراء قطعة السلطات الربيط
 .  (2) أرض يف مسقط 

جاء كذلك إىل ُعمان رحالة غربيون وكتب عنها مستشرقون قبل  
وليس لدوهلم حينئذ عالقات دبلوماسية وإمنا كانوا يقومون  1970

بدراسات أولية عن حوض احمليط اهلندي والدول املطلة عليه أو البحث  
يف الفرص التجارية مع ُعمان ودول املنطقة بشكل عام، أو دفعتهم أسباب  

ارجية إىل هذا اجلزء من العامل. فعلى سبيل املثال، يعد  خاصة وعوامل خ
( أول Daniel Saunder( )1772- 1825)دانيال ساندرز 

مواطن أمريكي يكتب عن ُعمان إىل جانب كونه أول األوربيني الذين 
. مل تكن رحلة 1792قاموا برحلة برية طولية يف ُعمان وذلك يف عام 

 
(1 )Boersma, 1991 
(2 )Joyce, 1995 
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عندما  مصادفة وذلكل جاءت ساندرز يف ُعمان خمطط هلا مسبقا ب
(  على الصخور املرجانية Commerce -حتطمت سفينته )كومريس

. وبعد أن متكن هو وزمالؤه  1792يوليو  10يف شواطئ صاللة يف 
السبعة والعشرون حبارا من النجاة إىل الشاطئ، قرروا الذهاب إىل مسقط 

هلك  يوما من رحلة شاقة 51عن طريق الرب. وصل دانيال مسقط بعد 
من رفاقه. كتب دانيال عن معاانته تلك ومالحظاته عن الناس    19خالهلا  

وأسلوب حياهتم يف املناطق اليت عربها من صاللة إىل مسقط، ومت نشر  
الكتاب أبمر من الكوجنرس األمريكي وأعيدت طباعته مرات عدة يف 

(   D. Shavit - الوالايت املتحدة األمريكية. كما كتب )دي شافيت
ابه الذي أرخ للوجود األمريكي يف الشرق األوسط عن دانيال ساندرز  يف كت

ابعتباره من أول الشخصيات األمريكية اليت سجلت حضورا للوالايت  
 . (1)املتحدة األمريكية يف املنطقة

القيمة العلمية والتارخيية والثقافية لكتاابت الرحالة واملستشرقني عن  
 :ُعمان

ترك الرحالة واملستشرقون الغربيون الذين زاروا ُعمان وكتبوا عنها  
إراث معرفيا ضخما. فقد كتبوا عن جغرافية ُعمان وعن شعبها وثقافته  

 
(1 )Marshall ،1994. 
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واترخيه وعاداته وتقاليده. وكان الرحالة شديدي املالحظة، كثريي التدوين، 
عطى يهتمون ابلتفاصيل الدقيقة بقدر اهتمامهم ابلظواهر العامة مما أ

كتاابهتم عمقا علميا وتفصيال مستفيضا لألحداث واألشخاص والظواهر، 
وحتليالت مدعومة ابألدلة والشواهد. ومن اللطائف املرتبطة هبذا اجلانب  

م أنه  1876ما ذكره صاموئيل مايلز يف أثناء رحلته إىل اجلبل األخضر يف  
رحالتني التقى ببعض الرجال من أهل قرية )سيق( ممن يتذكرون وصول ال

م، وذكرا عنهما أهنما  1836-35ولستد ووايتلوك إىل املكان نفسه يف 
يقضيان معظم وقتهما يف الكتابة وجيمعون عينات من الكائنات احلية. 
يقول مايلز "وجدت أبهنما حيتفظان ابنطباع واضح حول احَلَدث، وقد 
أشارت بياانهتما بشكل مضحك إىل ضيق األفق الذي نظرا به إىل  

بيني. فقد تذكرا، بشيء من العجب والدهشة أبن الضابطني كانت  الغر 
لديهما خيم، وقد استعمال آالت حناسية للتحديق يف الشمس، وصرفا  

 .(1) معظم وقتهما يف الكتابة، وكانت لديهما زجاجة مليئة ابلثعابني"

املوروث الثقايف الذي تركه الرحالة واملستشرقون عن ُعمان يتنوع  
السردية للتجارب الشخصية، واملقاالت العلمية املنشورة يف  بني الكتاابت  

اجملالت والدورايت، واملؤلفات املوسعة يف التاريخ، والتقارير الصحفية،  
والصور الفوتوغرافية، وتسجيالت الفيديو، واخلرائط، والواثئق الرمسية اليت  

 
 . 278، ص 2010الحجري، ( 1)
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ة يف كان يكتبها املمثلون السياسيون والدبلوماسيون يف السفارات الغربي
مسقط ال سيما السفارة الربيطانية مث أصبحت متاحة إرشيفيا للباحثني 

 والدارسني. 

وقد ألف الرحالة واملستشرقون تلك املواد عن ُعمان ونشروها يف  
وقت كانت فيه حركة التدوين والتأليف والنشر غائبة عن أغلبية أبناء 

يؤلفون يف مواضيع كبار العلماء والقضاة الذين    سوى بعضاجملتمع الُعماين  
 حمددة مثل الفقه واللغة والشعر.  

لذا يعود الفضل إىل الرحالة واملستشرقني يف حفظ الكثري من  
التفاصيل عن ُعمان واألحداث اليت وقعت فيه واألشخاص الذي عاشوا  
عليه يف أثناء وجود الرحالة أو كتابة التقارير أو الكتب. ولوال تلك اجلهود  

لة واملستشرقون لطمس النسيان الكثري من املعلومات اليت قام هبا الرحا
واحلقائق املهمة اليت ُتَكِون املادة التارخيية لُعمان وشعبها وعالقته أبمم  
وشعوب العامل. فعلى سبيل املثال، ابلرغم من أن املنصرين الغربيني عاشوا  

نشأ بيرت زومير  أونشطوا يف ُعمان ألكثر من سبعة وسبعني عاما، منذ أن 
(Peter Zwemer مكتبا لإلرسالية العربية األمريكية يف مسقط يف )

عندما أصدر السلطان قابوس أوامره إليهم   1970م وإىل عام 1893
مبنع التنصري العلين يف ُعمان، ال جند ذكرا يف املصادر الُعمانية هلذا النشاط  
وملن قام به. ويف املقابل كتب اإلرساليون أنفسهم تفاصيل دقيقة عن  
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نشاطهم التنصريي يف ُعمان، وجوالهتم يف خمتلف ربوعه، وكتبوا عن  
اإلنسان الُعماين وثقافته وسلوكه االجتماعي وتدينه وعن اإلسالم  
وخصائصه. ونشر املنصرون ما كتبوه يف الكتب والدورايت مثل دورية 

( وكتاب )اجلزيرة  Neglected Arabia -)اجلزيرة العربية املهملة
(  Arabia: the cradle of Islam - سالمالعربية مهد اإل

 Doctor in -لصامؤئيل زومير، وكتاب )طبيب يف اجلزيرة العربية
Arabia ( للطبيب بول هاريسون. كذلك، كان لورمير )Lorimer  )

كتابه املوسوعي )دليل اخلليج الفارسي وُعمان    1915قد أصدر يف 
 ,Gazetteer of the Persian Gulf  -ووسط اجلزيرة العربية

Oman and Central Arabia  قبل أن يصدر للُعمانيني يف )
ومها   -1970أي قبل  - القرن العشرين الكتابني الوحيدين يف التاريخ

-1284"حتفة األعيان بسرية أهل ُعمان" لإلمام نور الدين الساملي )
( و"هنضة األعيان حبرية ُعمان" أليب البشري  1914-1868ه / 1332

 م(.1985-1896ه / 1405-1314عبدهللا الساملي )حممد بن 

تشكل املواد اليت تركها الرحالة واملستشرقون مبختلف أنواعها  
وموضوعاهتا مصادر للكتاب والباحثني املعاصرين وليس بسبب تدوينها 

املادة العلمية والتارخيية اليت ال توجد    الحتوائها علىلألحداث وإمنا كذلك  
مانية. فعلى سبيل املثال، املعلومات املفصلة اليت  يف املصادر والكتب العُ 
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يريدها الباحث أو املطلع املعاصر عن الوجود الربتغايل يف ُعمان الذي 
استمر زهاء مئة ومخسني سنة ال جيدها يف كتب التاريخ اليت كتبها  
الُعمانيون ألهنم مل يكتبوا الكثري عن تلك احلقبة، وإمنا سيجدها يف كتب  

(  Wendell Phillips - وندل فيلبس)أمثال  مناملستشرقني 
(. بل إن هذا الكتاب الذي Oman: a history -ُعمان: اترخيا )

يف اململكة املتحدة يُ َعدُّ كما يقول مؤلفه    1967صدرت طبعته األوىل يف  
أول كتاب يعىن ابلتاريخ الُعماين وفق األسلوب العصري للتأليف وكتابة  

 أمهية الكتاب تنبع من أن مؤلفه "استقى  التاريخ. واإلضافة األخرى يف
مادته وبدون حتفظ من العلماء املشهورين عامليا ابلشرق األوسط، 
واملستشرقني، واملستعربني، والعرب املختصني يف الشؤون العسكرية  

، مما جيعله ذا بعد عاملي خبالف العديد من الكتب الُعمانية  (1) والسياسية"
اليت تقدم املعلومة من منطلق ُعمان، ويف الوقت نفسه يرشد الكتاب 

 الباحث إىل مصادر ومراجع إضافية ليست أقل أمهية للتاريخ الُعماين.  

كما أنه على يد املستشرقني ظهرت الكتابة التخصصية والكتب  
واضيع حمددة ومركزة يف التاريخ والثقافة الُعمانية مثل  املتخصصة يف طرح م

تقاليد اإلمامة يف  )(  John Wilkinson  -جون وليكنيسون)كتاب  
(، الذي The Imamate Tradition of Oman -ُعمان

 
(1 )Phillips, 1867 ص ،xii . 
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صرف فيه املؤلف اجلهد ملناقشة الفقه السياسي وفق املنظور اإلابضي يف  
كتاب يقدم كذلك أمنوذجا على ُعمان ممثال يف موضوع اإلمامة. وهذا ال

االستشراق من منطلق أكادميي، فقد حصل مؤلفه جون ويلكينسون على  
منحة أكادميية ودعما أكادمييا من عدد من األساتذة اجلامعيني املهتمني 
ابلشأن الُعماين واملؤسسات البحثية اليت أاتحت له فرصا لالطالع  

ملراجع اليت ختدم موضوعه والبحث يف املخطوطات والواثئق واملدوانت وا
عن ُعمان كتلك املنحة اليت حصل عليها من جامعة هارفرد ومكتبة املركز  

 .(1) اإلفريقي يف جامعة بوسطن

والكتاابن السابقان ليسا الوحيدين يف التاريخ الُعماين 
للمستشرقني، فهناك على سبيل املثال كتاب الباحث يف مكتب الكوجنرس  

( الذي ألف كتابه  John Peterson -بيرتسونجون )بواشنطن 
 Oman in the twentieth -ُعمان يف القرن العشرين)

century  معتمدا على الرواايت الشفوية من ُعمان ولندن والكتب )
- دوقة سانت البانز سوزان بيكلر  )والواثئق واملقاالت األكادميية. وكتاب  

St the Duchess of St Albans Suzanne Beacler   )
(.  Where Time Stood Still - حيث يقف الزمن جامدا)

وأتيت يف اإلطار نفسه الكتب اليت ألفها ضباط وقادة القوات اخلاصة 
 

(1 )Wilkinson, 1987 
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( الذين شاركوا يف احلروب ضد الثوار كحرب اجلبل SASالربيطانية )
 Sir -السري بيرت دي ال بيلري )األخضر أو حرب ظفار منهم الرائد 

Peter De La Billiere )  البحث عن املشكلة)صاحب كتاب-  
Looking for trouble 1958(، الذي حتدث عن جتربته يف 

بقيادة جمموعة من القوات اخلاصة الربيطانية الخرتاق املقاتلني الُعمانيني 
.  ويوجد كذلك كتاب  (1)من أنصار اإلمامة املتحصنني يف اجلبل األخضر

  -القوة الشبح)( الذي تطرق يف كتابه  Ken Connor-ِكن كونور  )
Ghost Force إىل مشاركاته مع القوات اخلاصة الربيطانية يف حرب )

. وأتيت يف السياق نفسه مؤلفات  (2) اجلبل األخضر وحرب ظفار
الصحفيني الغربيني الذين شاركوا يف التغطية اإلعالمية لتلك احلروب مثل 

من يستطيع أن )به ( يف كتاTony Geraghty  -توين جرياثي)
( الذي تطرق إىل حرب اجلبل األخضر  Who dares wins   -ينتصر

 .(3)(1976-1970( واحلرب يف ظفار يف )1958-1959)

الوجه اآلخر لألمهية العلمية لرتاث الرحالة واملستشرقني يتمثل يف 
الدراسات اليت أجريت حول ذلك املوروث والندوات اليت عقدت ملناقشتها  
والكتب اليت ألفت فيها. فقد انربى العديد من الباحثني من الُعمانيني 

 
(1 )Billiere, 1994 
(2 )Connor, 1998 
(3 )Geraghty, 1980 
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ان  وغري الُعمانيني يكتبون عن الرحالة الغربيني الذين جاءوا إىل ُعم
واملستشرقني الذين كتبوا عنها. على الصعيد الُعماين، قام الباحث بدراسة 
موسعة عن أنشطة اإلرسالية العربية األمريكية يف ُعمان، وتتبع جوالت 
اإلرساليني يف خمتلف املناطق الساحلية والداخلية، معتمدا على ما كتبوه  

. كما  (1)انبمن تقارير وألفوه من كتب ودراسات حول عملهم يف هذا اجل
أتيت أطروحة الدكتور هالل احلجري لنيل درجة الدكتوراة من جامعة ورك  

 Oman through British -ُعمان بعيون بريطانية)بعنوان 
eyes: British travel writing on Oman from 

1800 to 1970  (غواية اجملهول: ُعمان يف األدب اإلجنليزي )(، وكتابه 
كنموذج لالهتمام على املستوى األكادميي بدراسة الرحالة واملستشرقني  
الغربيني الذين اهتموا بُعمان وكتبوا عنها. وعلى مستوى آخر، نظمت 

حتت عنوان   2012اجلامعة العربية املفتوحة مبسقط ملتقى يف فرباير 
 رب)االستشراق يف ُعمان: رؤية وحتليل( شارك فيه ستة ابحثني ُعمانيني وع

 
الحمالت التنصيرية إلى ُعمان والعالقة   (2014الحسيني، سليمان. )( 1)

المعاصرة بين النصرانية واإلسالم. نزوى: جامعة نزوى، مركز الخليل  
 بن أحمد الفراهيدي للدراسات العربية.
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أبطروحات حول جمالني أساسيني مها احلضارة الُعمانية وأبعادها يف  
 .    (1)مدوانت املستشرقني؛ والشخصية الُعمانية يف كتب املستشرقني

على مستوى الدراسات الغربية احلديثة اليت عنيت ابلرحالة 
  - فيليب وورد )واملستشرقني الغربيني الذي اهتموا بُعمان، يوجد كتاب 

Philip Ward  )(الرتحال يف ُعمان: يف خطى املكتشفون األوائل -   
travels in Oman: on the track of the early 

explorers ثيودور )(. فقد تتبع وورد الرحالت اليت قام هبا يف ُعمان
  - كوكس)  ، (Cole -كول)  ،(Theodore Bent -بنت

Cox)، (اكلس- Ecceles)، (اجنلربت كامبفر- Kaempfer) ،  
-ليود مايلز)  ،( Hamerton -هامرتون) ،( Haines -هينس)

Loyd Miles) ، (بنجلي - Pengelley) ، (ستيف يب توماس -
Stiffe B. Thomas )، (سي وورد- C. Ward ) ، (  ولستد

(، إضافة إىل احلمداين وابن  Bent  -وايتلوك)  ، ( Wellsted  -وايتلوك
بطوطة، وعرض ما كتبه أولئك عن مسقط وضواحيها والساحل املمتد من 

 
(. االستشراق في ُعمان. مسقط: 2014)تحرير( ) عاوشةالدرمكي، ( 1)

 دار الغشام. 
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مسقط إىل األشخرة، والشرقية واجلبل األخضر والباطنة ومسندم 
 .    (1) وظفار

كما أن هناك الدراسة اليت قام هبا الدبلوماسي والباحث الفرنسي    
غزافيي بلكوك الذي قدم يف كتابه )ُعمان: مخسة وعشرون قران من أدب 

 Oman: twenty five centuries of travel -الرحالت
writing  سردا لستني شخصية أو رحالة زاروا ُعمان أو كتبوا عنها )

 القرن الرابع قبل امليالد، مرورا ابلبغدادي بدءا من اإلسكندر األكرب يف 
وابن بطوطة وعبدالرزاق السمرقندي، وانتهاء بزايرته الشخصية يف عام  

م برفقة الرئيس الفرنسي جاك شرياك الذي كان يف زايرة رمسية  1992
للسلطنة بدعوة من صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم. 

ابه هذا من الرحالة واملهتمني الذين كتبوا وقد أحصى غزافيي بلكوك يف كت 
عن ُعمان سبعة عشر فرنسيا، وإثنا عشر بريطانيا، وثالثة أملان، وروسيا  
واحدا، وبرتغاليني، وهنداي واحدا، وتركيا واحدا، ومنساويني اثنني، 
ورومانيني اثنان، وأمريكيني اثيني، وكنداي واحدا، وبلجيكيا واحدا،  

راي واحدا، ومبعواث واحدا من الكرسي البابوي وهولندايواحدا، وسويس
ابلفاتيكان. ذكر بلكوك أنه اختار لكتابه شخصيات ونصوص معينة على 

 
(1 )Ward, 1987 
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وفق معايري حمددة تتصل ابلتنوع يف جنسيات األشخاص واملواضيع املرتبطة 
 .      (1)بتاريخ ُعمان لكي حيافظ كتابه على احلجم املقبول والتنوع يف الطرح

(  Brian Marshall   -راين مارشال)ك دراسة  كما أن هنا
-1792الرحالة األوربيون يف ُعمان وجنوب شرق اجلزيرة العربية  )بعنوان  
. وقد حدد مارشال معيارين لدراسته يتعلقان  (: دراسة ببليوغرافية1950

ابلزمن والشخصيات اليت مشلتها الدراسة. فهو حدد املدة الزمنية بني  
مما يعين أنه مل يشر إىل الرحالة الذين جاءوا قبل وبعد   ،1950و  1792

هذين التارخيني ليس ألنه مل يكن هناك رحالة غربّيون جاءوا إىل ُعمان يف  
هو التاريخ ألول جولة فعلية   1792ذلك الوقت وإمنا هو يرى أن عام 

فهو العام الذي أهنى فيه ثسيجر   1950لألوربيني يف ُعمان. وأما عام 
سريا على األقدام أو على ظهور الدواب وبذلك ميكن اعتبار ذلك  رحالته  

العام حدا فاصال بني الرحالت الكالسيكية التقليدية من جانب  
والرحالت ذات اخلصائص احلديثة إذ أن الرحالت اليت قام هبا األوربيون 

كانت تتم ابملركبات. واملعيار الثاين معين ابلتعريف الذي   1950بعد 
ملصطلح الرحالة، إذ أكد أن حبثه معين فقط ابلرحالة الذين   قدمه مارشال

جاءوا إىل ُعمان، ولكي يطلق على الشخص رحالة وابلتايل تشمله 

 
(1 )Billecocq ،1994 
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.  (1) الدراسة "جيب أن يكون قد رحل يف جزء من ُعمان ونشر استنتاجاته"
وابلتايل فإنه استثىن من دراسته "الكتاابت اليت قام هبا األفراد الذين وصلوا 

طريق البحر إىل بعض األماكن مثل مسقط ولكنهم مل يقوموا جبوالت    عن
يف الداخل. فهؤالء األشخاص يعتربون زوارا عابرين وليسوا رحالة أو  
مستكشفني... كما مت استبعاد املسوحات احمليطية ابخلليج العريب، وخليج 

 .  (2)ُعمان واجلزء الشمايل من احمليط اهلندي"

توى، قسم مارشال حبثه إىل ثالثة  من حيث املوضوعات واحمل
أقسام عين القسم األول ابملسوحات الشاطئية اليت قامت هبا شخصيات  

( بدءا من عام  Bombay Marine - وهيئات مثل )حبرية بومب
الواقع بني مسقط   للشاطئ كأول عملية مسح حبري يف املنطقة   1772

  ، (Phillip Maughan -فيليب موجان)وراس احلد، ومسوحات 
 .G. G  - جي يب بركس) ، (John M Guy  - جون أم جاي )

Brucks 1829-1820( يف شبه مضيق هرمز واخلليج العريب بني .
وأما القسم الثاين فقد خصصه مارشال للرحالة الذين قاموا جبوالت يف 

اجليولوجية. ودأب على   ابالكتشافاتداخل ُعمان. وعين القسم الثالث 
أو اجلوالت اليت قام هبا يف ُعمان، مث يقدم   تقدمي وصف للرحالة واجلولة 

 
(1 )Marshall ،1994  2ص 
 .3ص المرجع السابق ( 2)
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سردا للمنشورات اليت أصدرها الرحالة عن ُعمان واملراجع واملصادر اليت  
 عنيت ابلكتابة عن ذلك الرحالة.    

احلدود الزمانية واملوضوعية اليت حددها مارشال لدراسته واملعايري  
يت هبا دراسته وإن  اليت وضعها بلكوك الختيار األفراد واملواضيع اليت عن

كانت جتعل عددا ال أبس به من الرحالة واملستشرقني خارج التغطية 
البحثية وحترم القارئ واملهتم من االطالع على معلومات مهمة عن ُعمان  
وعن الرحالة واملستشرقني، إال أهنا تفتح اجملال واسعا للمزيد من البحوث 

 املهم.  والدراسات اجلديدة حول هذا املوضوع الشائق و 

 : اخلامتة

حظيت ُعمان بنصيب وافر من اهتمام الرحالة واملستشرقني  
واستعمارهم   1507الغربيني ميتد منذ وصول الغزاة الربتغاليني إىل ُعمان يف  

ألجزاء من شريطها الساحلي وحىت عصران هذا الذي ما يزال الباحثون 
عن ُعمان.  واملؤلفون الغربيون يصدرون فيه البحوث والدراسات والكتب 

كان ملوقع ُعمان االسرتاتيجي على احمليط اهلندي واشتغال أهلها ابلتجارة  
البحرية وإحبارهم جتارا ومسافرين وراببنة بني ُعمان واهلند وشرق إفريقيا،  
إىل جانب أن ُعمان دولة مستقلة هلا حكومتها اليت اختذت مسقط  

دورا اسرتاتيجيا يف    عاصمة للدولة كل ذلك كان له األثر مما أعطى لُعمان 
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جذب اهتمام الرحالة واملستشرقني الغربني. إضافة إىل ذلك كانت  
للمصاحل اخلاصة للدول اليت ينتمي إليها الرحالة واملستشرقون دورا كبريا يف  
نشوء اهتمامهم بُعمان. ملؤلفات الرحالة واملستشرقني وموروثهم الثقايف عن  

رخيية وأكادميية مما يستدعي االعتناء ُعمان وشعبها أمهية ثقافية وعلمية وات
بذلك املوروث ومجعه من مصادره املختلفة وتوفريه للباحثني والدارسني من  

لألجيال القادمة اليت تتشوق إىل معرفة املاضي   وإاتحتهُعمان وخارجها، 
 واإلرتشاف من عبق التاريخ. 

 : املراجع

 النادي الثقايف.(. غواية اجملهول. مسقط: 2010احلجري، هالل )

(. احلمالت التنصريية إىل ُعمان والعالقة  2014احلسيين، سليمان )
املعاصرة بني النصرانية واإلسالم. نزوى: جامعة نزوى، مركز اخلليل بن 

 أمحد الفراهيدي للدراسات العربية.

(. االستشراق يف ُعمان. مسقط: دار 2014الدرمكي، عائشة )حترير( )
 الغشام. 

(. حتفة األعيان بسرية أهل ُعمان.  1912دهللا بن محيد )الساملي، عب
 البحرين: مطبعة اإلمام.
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(. هنضة األعيان حبرية ُعمان. القاهرة:  1985الساملي، حممد بن عبدهللا )
 دار الكتاب العريب.

(. صورة تطور ُعمان احلضاري يف مدوانت 2014) عبدو، انطوان
املستشرقني القدمية واملعاصرة. يف الدرمكي، عائشة )حترير( االستشراق يف  

 (. مسقط: دار الغشام. 144 -111ُعمان )ص 

(. ُعمان يف عيون الرحالة واملستشرقني. يف  2014مسعودي، احلواس )
(. 111 -78الدرمكي، عائشة )حترير( االستشراق يف ُعمان )ص 

 مسقط: دار الغشام. 

(. من مسات الشخصية الُعمانية وأبعادها يف  2014املعشين، أمحد )
كتاب الرمال العربية لويلفرد ثيسيجر. يف الدرمكي، عائشة )حترير(  

 (. مسقط: دار الغشام. 190 -160 االستشراق يف ُعمان )ص

مازن   (. وصف أقاليم اجلزيرة العربية. ترمجة1913نيبور، كارسنت )
 صالح. بريوت: االنتشار العريب. 
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هذا الكتاب يضم ثالثة بحوث تقدم �وذجا للعالقات الع�نية الحضارية بالعا�، فع�ن ترتبط منذ 

القدم بعالقات حضارية مع شعوب األرض ودول العا�، رّسخ دعا§ها يف هذا العرص التوجه الذي خطته 

الداخل والخارج. وقد أصبحت  القيادة الع�نية بنرش ثقافة السالم والحوار والتفاهم والتعارف يف 

عالقات ُع�ن الحضارية مع الشعوب والدول الشقيقة والصديقة محط أنظار املراقب¸، وهي عالقات 

الكتاب  لذلك جاء هذا  لفهم خصوصيتها وفلسفتها وأسسها ومقوماتها؛  والبحث،  بالدراسة  جديرة 

ليسهم يف تقديم دراسة تُعنى بعالقات ع�ن الحضارية، ولتفتح املجال نحو مزيد من الدراسات يف هذا 

الجانب املهم من س�ت ع�ن املعارصة وخصوصياتها املميزة.

سلي�ن بن سا� الحسيني، حاصل عىل دكتوراة يف الرتبية من جامعة ليدز بربيطانيا يف 2004م، يعمل 

حاليا يف جامعة نزوى باحثا متفرغا Çركز الخليل بن أحمد الفراهيدي للدراسات العربية واإلنسانية. 

وقبل ذلك شغل يف الجامعة منصب مدير معهد التأسيس من 2009م إىل 2013م. وشارك يف عدد من 

(الحمالت  كتاب  منها:  املنشورة،  والكتب  البحثية  األوراق  من  عدد  وله  والدولية،  املحلية  املؤÑرات 

التنصÔية إىل ُع�ن والعالقة املعارصة ب¸ النرصانية واإلسالم)، وكتاب (التنافس مع الذات: طريقك إىل 

النجاح). وشارك يف عديد من اللجان التخصصية عىل مستوى الجامعة وخارجها. وللتواصل مع املؤلف: 
salhusseini@unizwa.edu.om

بحوث يف:

الروابط الحضارية الع�نية اإليرانية.

العالقات الثقافية والتعليمية ب¸ سلطنة ع�ن والجمهورية الفرنسية.

الُع�نيون ورشق إفريقيا.

كتابات الرحالة واملسترشق¸ الغربي¸ عن ُع�ن وقيمتها العلمية والتاريخية والثقافية.
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