جامعة السلطان قابوس
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية

Sultan Qaboos University
Journal of Arts & Social Sciences

وثائق الدبلوماسية اإليطالية املتعلقة
بسلطنة عمان واخلليج العربي وشرق أفريقيا
(دراسة وتلخيص لنماذج من الوثائق)

ناهد عبد الكريم
أستاذ مساعد ،قسم التاريخ
كلية اآلداب والعلوم االجتماعية
جامعة السلطان قابوس
nahedkarim@yahoo.com

تاريخ االستالم2013/5/24 :
تاريخ القبول للنشر2013/11/3:

63

.. وثائق الدبلوماسية اإليطالية املتعلقة بسلطنة عمان

وثائق الدبلوماسية اإليطالية املتعلقة
بسلطنة عمان واخلليج العربي وشرق أفريقيا
)(دراسة وتلخيص لنماذج من الوثائق
ناهد عبد الكريم

مستخلص
 ومت.يأتي هذا البحث يف إطار الكشف عن الوثائق الدبلوماسية اإليطالية املتعلقة بعمان خاصة واخلليج العربي وشرق إفريقيا بشكل عام
،يف هذا البحث التعريف بتلك الوثائق وطريقة تصنيفها يف األرشيف التارخيي لوزارة اخلارجية اإليطالية يف روما لتسهيل الوصول إليها
 ومن أهم، واستعرض البحث ترمجة موجزة لنماذج من هذه الوثائق قامت الباحثة برتمجتها.كما مت عرض أهم املوضوعات اليت تناولتها
:النتائج اليت توصل إليها
• وجود عدد كبري من الوثائق اإليطالية املتعلقة باملنطقة موضوع البحث
• أنها تتناول موضوعات هامة مثل جتارة السالح وحركة املالحة والتنافس االستعماري يف املنطقة وغريها
• أن هذه الوثائق تشكل إضافة جديدة حقيقية يف مصادر هذه املنطقة
.وأخريا أكد البحث ضرورة متابعة الكشف عن تلك الوثائق ألن ما مت الكشف عنه هو جمرد مرحلة أوىل من العمل
 شرق افريقيا، عمان واخلليج العربي، الوثائق الدبلوماسية االيطالية:الكلمات الدالة

Italian Diplomatic Documents related to Oman,
and The Arabia Gulf and East Africa
Study and Summary of Documents
Nahed Abdullkareem

Abstract
The purpose of this study is to explore and highlight the Italian Diplomatic Documents regarding Oman, in
particular, and the Arabian Gulf and East Africa, in general, The study highlights these documents and the way
they have been archived in the Historical Archive of the Italian Ministry of Foreign Affairs in Rome in order to
make them easily accessible. The study also presents key topics that are addressed in the diplomatic documents.
The study browses samples of brief translations of selected documents which were translated by the researcher.
The study shows that there are numerous Italian documents that are related to the area which is being studied
in this research; the documents address important issues such as Arms trade, maritime traffic, and colonial
rivalry in the region in addition to others; these documents constitute a real added value to the regions sources.
Finally, the research emphasizes the need to explore and disclose these documents as what has been discovered
is merely the first stage of the work.
Keywords: Italian Diplomatic Documents, Oman and Arabia Gulf, East Africa
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املقدمة

ملمالك ومدن ،ويأتي يف مقدمتها وثائق املدن التجارية وخاصة منها

تعد الوثائق الدبلوماسية للدول من أهم الوثائق اليت يعتمد عليها

وثائق البندقية وجنوة وفلورنس ونابولي ،إضافة إىل روما حيث

يف كتابة البحث العلمي نظرا لتمتعها مبصداقية عالية العتمادها

توجد العاصمة الدينية للمسيحيني الكاثوليك ممثلة بالفاتيكان.

على نقل الوقائع واألحداث كما حدثت ومن أماكن األحداث ،إذ

إال أن قيام الوحدة اإليطالية عام  1870أسس لقيام دولة عصرية

تبنى عليها املواقف السياسية للدول ،كما أنها متدنا بوجهات نظر

قوية موحدة عاصمتها روما ،فكان البد هلا أن جتد طريقها بني

وآراء السياسيني وتفسرياتهم ملا حيدث ،وكثريًا ما تكون متابعة

الدول االستعمارية يف وقت كان معيار قوة الدول هو ما متلكه من

ومراقبة لتصرفات غريها من الدول واالتفاقات اليت تعقدها

مستعمرات.

مبدية تعليقاتها عليها .إن الباحث يف تلك الوثائق جيد وفرة يف

وسرعان ما حتولت إيطاليا إىل دولة فاعلة يف السياسة الدولية،

ً
ً
رئيسا ال غنى عنه للباحثني يف
مصدرا
معلوماتها مما جيعلها

فانتشرت سفاراتها وقنصلياتها وغريها من البعثات الدبلوماسية،

التاريخ عامة والتاريخ احلديث واملعاصر خاصة.

وتشكل هلا رصيد وافر من الوثائق واملراسالت الدبلوماسية عن

ونظرا ألن كثريًا من وثائق الدول األوربية وغريها قد تناولت

ً
رافدا ً
مهما الستكمال املعرفة حول دور هذه
خمتلف املناطق ومتثل

جوانب خمتلفة من تاريخ عمان ،فإن هذا البحث يأتي يف سياق

الدول يف اخلارطة السياسية العاملية بشكل عام وخارطة احمليط

الكشف عن الوثائق اإليطالية الدبلوماسية املتعلقة بعمان اليت مل

اهلندي والبحر األمحر واخلليج العربي بشكل خاص ،فقد كان

تأخذ حقها من التعريف بها وال باملوضوعات اليت تناولتها ،وال

الصراع االستعماري على أشده يف هذه املنطقة اإلسرتاتيجية من

مبواقع البحث عنها ،وقد مت الرتكيز يف هذا البحث على الوثائق

العامل ،وكانت إيطاليا دولة ذات مصاحل يف شرق إفريقيا والبحر

الدبلوماسية لوزارة اخلارجية يف روما واملتعلقة بعمان بشكل

األمحر واخلليج العربي؛ لذلك كانت ترقب املنطقة .وكان

خاص واخلليج العربي وشرق إفريقيا بشكل عام للتعريف بها

دبلوماسيوها يرسلون تقاريرهم بانتظام عنها وخاصة ما تعلق

وحتديد مواقع وجودها يف تلك الوثائق ،متهيدا للتعريف بباقي
ً
الحقا.
وثائق دول اخلليج بشكل أوسع

منها باألوضاع السياسية والعسكرية واالقتصادية.
ويعود اهتمام إيطاليا بعمان يف العصر احلديث إىل وقت مبكر،

أما أهمية هذا البحث فتأتي من كونه أصيلاً  ،حيث مل يسبق أن

ففي عام  1614قام الرحالة اإليطالي بيرتو ديال فالي Pietro Della

جرى البحث يف الوثائق الدبلوماسية اإليطالية فيما خيص تاريخ

 Valleبرحلة طويلة زار خالهلا مناطق كثرية كان منها مسقط اليت

عمان خاصة .ومل يكشف عن تلك الوثائق ،فبقيت بأغلبيتها غري

ً
كتابا عن رحلته تلك أشار فيه إىل بدء
وصلها عام  ،1625وقد وضع

منشورة .لذلك فإن الكشف عنها ونشرها سيكون مادة أولية هامة

الربتغاليني يف بناء سور شرقي ملسقط ،ويتحدث عن قلعة جبانب

لكثري من البحوث ،كما يعد إضافة جديدة إىل وجهات النظر حول

املرفأ واألرجح هي قلعة املرياني ()/http://en.wikipedia.org

ما كان حيدث وفق منظور السياسة اإليطالية جتاه املنطقة موضوع

لكن األهمية اليت اكتسبتها عمان يف عصر دولة آل بوسعيد اعتبارا

البحث

من عام  ،1745جعلتها حمط أنظار الدول االستعمارية وخاصة بعد

ويف ضوء ما سبق يسعى هذا البحث للكشف عن مدى قيمة تلك

قيام احلملة الفرنسية على مصر عام  ،1798حيث متكنت بريطانيا

الوثائق واملوضوعات اليت جرى االهتمام فيها بهدف مجعها

من تثبيت نفوذها يف عمان بتوقيعها اتفاقية مع السيد سلطان بن

واالستفادة منها بوضعها بني أيدي الباحثني ،كما يسعى لتقديم

أمحد عام  1798وتأكيدها عام  ،1800وحالت دون قيام أية عالقة

ملخص مرتجم لنماذج منها ،يضاف إىل ذلك أنه يأتي استكماال ملا

أوربية أو غريها مباشرة مع عمان ،وكانت الدولة الوحيدة املنافسة

تقوم به جامعة السلطان قابوس من مجع للوثائق املتعلقة بعمان

لربيطانيا يف تلك الفرتة هي فرنسا حتى متكنت بريطانيا من

يف األرشيفات األجنبية .وسوف يتم العمل بهذا الشأن على ثالث

إخراجها من املنطقة بعد السيطرة على جزيرة موريشيوس عام

مراحل ،يعد هذا البحث املرحلة األوىل منها.

 1810يف احمليط اهلندي.

كما أنه سيتم اعتماد املنهج الوصفي والتحليلي يف تناول تلك

لكن قوة عمان مل تلبث أن شهدت ً
منوا كبريًا يف عهد السيد سعيد

الوثائق ،وستقوم الدراسة برتمجة ملخص حملتويات بعض هذه

بن سلطان  ،1856 -1804وبات هلا حضور مستقل على الساحة

الوثائق .وسيحاول البحث اإلجابة عن عدد من األسئلة منها:

الدولية خاصة بعد انتقال العاصمة إىل زجنبار عام  1832وجناح

هل توجد وثائق إيطالية متعلقة بعمان واخلليج العربي وشرق

السيد سعيد بإدارة سياسته اخلارجية بشكل مستقل إىل حد بعيد

إفريقيا يف الوثائق الدبلوماسية اإليطالية؟ ما هو حجم هذه

وتعيينه قناصل ملختلف الدول األوربية يف زجنبار وتوسيع عالقاته

الوثائق؟ وحتت أي تصنيف حفظت؟ ثم ما هي أبرز اهتمامات

االقتصادية بتوقيعه على عدد كبري من االتفاقيات التجارية كان

تلك الوثائق؟ ومن املتوقع أن تكون نتائج هذا البحث مفيدة لفتح

منها معاهدات وقعها مع إيطاليا.

آفاق البحث العلمي يف هذا اجملال.

ً
جذريا بعد وفاة السيد سعيد بن
إال أن أوضاع عمان شهدت تغريًا

1

سلطان فقد جرى تقسيمها عام  1861بني أبنائه ثويين يف عمان،

التمهيد

وماجد يف زجنبار ،فكان هناك دولتان منفصلتان آلل بوسعيد،

عند البحث يف الوثائق الدبلوماسية اإليطالية فإننا نلحظ أنها

ً
ً
جديدا من
طورا
ودخلت األطماع االستعمارية يف هاتني املنطقتني

كانت قبل الوحدة اإليطالية عام  1870عبارة عن وثائق متفرقة

التنافس وخاصة بعد قيام الوحدة اإليطالية والوحدة األملانية عام
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 1870ودخول كال الدولتني على خط التنافس االستعماري.

) ، Storico Diplomatico (ASMSضمن وحدة التحليالت والربجمة

كانت اهليمنة على ساحل شرق إفريقيا وجتارتي الرقيق والسالح

والوثائق التارخيية الدبلوماسية اليت تتضمن أيضا املكتبة ومكتب

من أبرز القضايا املتصارع عليها يف منطقة احمليط اهلندي واخلليج

الدراسات ،واهليئات الدولية.

العربي وشرق إفريقيا ،ومل تكن إيطاليا بعيدة عن تلك القضايا،

ً
عددا
ويضم األرشيف الدبلوماسي لوزارة اخلارجية اإليطالية

ً
جزءا من اهتمامها بهذه
لذلك كان اهتمامها مبا حيدث يف عمان

كبريًا من الوثائق تتنوع مصادرها كالتالي (MAE, Servizio Storico,

املنطقة ،لكنه مل يكن باإلمكان حتويله إىل عالقات سياسية وإنشاء

) :Ufficio 11

بعثة دبلوماسية فيها؛ بسبب احلظر الربيطاني .ولذلك اقتصرت

 -مصادر قبل االحتاد اإليطالي من مملكة سردينيا ،دوقية توسكانا

معلومات إيطاليا عن عمان على ما كانت حتصل عليه من عمالئها

الكبرية .

غري الدائمني فيها مثل أومربتو عمر  Umberto Omarأو عن طريق

 -املعاهدات منذ عام .1861

قنصلها يف عدن.

 -سلسلة الربقيات املتعاقبة منذ عام .1861

أما الرتكيز األكرب إليطاليا فقد انصب على زجنبار لتالمس

 -سلسلة األحداث السياسية املتعاقبة منذ عام  1861إىل عام .1957

املستعمرات اإليطالية يف إفريقيا معها ،فقد كانت أمالك السيد

 -أرشيف الديوان منذ عام  1869إىل عام .1958

سعيد بن سلطان وخلفائه متتد حتى مقديشو يف الصومال

 -أرشيف السكرتريية العامة منذ  1923إىل 1949

وكان آخر وال عماني لزجنبار فيها هو الوالي سليمان بن علي

 -أرشيف البعثات الدبلوماسية والقنصليات.

البوسعيدي ،لذلك قامت ايطاليا بعقد اتفاقيات لتوضيح مناطق

 -األرشيف املتعلق بالشخصيات.

نفوذ كال الطرفني.

 -مصادر وزارة اخلارجية اإليطالية  ASMAIمن  1857إىل .1954

يضاف إىل ذلك أن املراقبة اإليطالية احلثيثة للتحركات الربيطانية

 -سلسلة األحداث االقتصادية املتعاقبة.

يف منطقة اخلليج العربي وجنوب اجلزيرة العربية؛ دفعت

 -أرشيف مؤمترات السالم من  1919إىل .1944

بالدبلوماسيني اإليطاليني إىل متابعة عالقتها بعمان وحتليل

 -مصادر وزارة الرتاث الشعيب من  1920إىل .1944

ما جيري فيها وما قد يسببه من آثار على شرق إفريقيا .ولعل

جرى تصنيف أغلب املصادر السابقة جغرافيا وحسب الدول،

أكثر ما كان يقلقهم حركة السالح يف املنطقة وهذا ما أشار إليه

والقسم األعظم من التقارير السياسية قسم حبسب اجلنسيات

السيد فيصل بن تركي يف إخطار له جاء فيه “ :لقد خولت السفن

ً
بريدا  Bustaمن رقم  47إىل رقم  78مشلت التقارير السرية،
32

احلربية الربيطانية واإليطالية حق تفتيش السفن املسقطية يف

ً
بريدا يتعلق بطلبات من القطاع اخلاص موجهة
والقسم اآلخر33

املياه اإلقليمية أو يف أعالي البحار إذا اشتبه يف أنها حتمل أسلحة إىل

لوزير اخلارجية.

الساحل الصومالي” (بدويل. )223 ،1980 ،

ً
عددا من الصفات ميكن
وجتمع هذه اجملموعات الوثائقية

وقد جاءت تقارير هؤالء الدبلوماسيني متنوعة األغراض ،األمر

مالحظتها على النحو التالي:

الذي يدفعنا للقول بأهمية تلك الوثائق وثراء املعلومات اليت

ً
إلكرتونيا ،وخاصة القدمية منها ،لذلك
 -1يالحظ عدم حفظ أغلبها

تزودنا بها.

ً
يدويا يف مقر وزارة اخلارجية اإليطالية.
البد من البحث عنها
ً
 -2أغلب امللفات القدمية مل جير ترتيبها حديثا ولذلك هي حمفوظة

وزارة اخلارجية اإليطالية يف روما وأرشيفها التارخيي

بطريقة بدائية وخاصة ملفات الوثائق موضوع الدراسة.

متثل وزارة الشؤون اخلارجية )Ministero degli Affari Esteri

 -3هناك فهارس ألعوام خمتلفة للربيد الدبلوماسي الوارد لوزارة

 )MAEاجلهاز التنفيذي للسياسة اخلارجية للحكومة اإليطالية،

اخلارجية حتمل العنوان التالي :وزارة اخلارجية اإليطالية ،جرد

ويقع مقرها يف روما ،وكانت تسمى سابقا بـ “أمانة الدولة للشئون

للوثائق السياسية .وهو يساعد يف البحث عن الوثائق (MAE, ,

اخلارجية ململكة ساردينيا” .ثم حتولت إىل امسها احلالي مبوجب

)Inventario,1977

القانون األساسي األلربتيين عام )2( (http://www.esteri.it/) 1847

ً
حاليا يف أرشيف الوزارة لتصوير الوثائق القدمية
 -4جيري العمل

ومنذ قيام الوحدة اإليطالية وانتقال العاصمة من فلورنسا إىل

ً
متهيدا حلفظها بنسخ إلكرتونية.
الورقية
ً
 -5مينع ً
منعا باتا تصوير الوثائق اليت جرى حفظها وجتليدها على

الوزارة وبقي كذلك حتى عام  .1922حيث انتقل مقرها إىل قصر

شكل جملدات ،ويسمح فقط باستخدام آلة تصوير يدوية.

ً
اعتبارا من عام  1923وحتى عام  ،1959وهو العام الذي
«كيجي»

 -6الوثائق غري اجمللدة وال تزال متفرقة وجمموعة يف ملفات ،ميكن

انتقلت فيه إىل مبناها احلالي «ال فارنزينا»  La Farnesinaوال تزال

نظرا لتعرض بعضها للتلف أو لعدم
تصويرها ولكن حبذر شديد
ً

فيه(http://www.esteri.it/( .

حفظها بشكل جيد.

بعد نهاية احلرب العاملية األوىل مت توسيع جماالت عملها لتناسب

وبشكل عام البد من القول إن هذا األرشيف مازال حباجة إىل إعادة

مكانتها العاملية اجلديدة ،واستمرت بعد ذلك بالتطور حتى وصلت

ترتيب وتصنيف ليكون البحث فيه أسهل.

إىل ما هي عليه اليوم .ويقع األرشيف الوثائقي لوزارة اخلارجية

أما بالنسبة لتصنيف الوثائق املتعلقة بعمان يف هذا األرشيف

يف روما؛ املعروف باسم أرشيف التاريخ الدبلوماسي Archivio

 ) (ASMEفإن أغلبها كان يندرج حتت عنوان «سلطنات اخلليج

روما اختذت احلكومة عام  1871قصر «ال كونسولتا» مقرا هلذه
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الفارسي» ( Sultanate del Golfo Persicopانظر امللحق  ) 1وتأتي

-جملد عن عامني هما 1900 -1899

ضمن ملفات كبرية مصنفة حسب العناوين التالية :
 -وزارة الشؤون اخلارجية ،اإلدارة العامة لشؤون أوربا والشرق

جملد عن عام . 1901ً
تصنيفا للوثائق املتعلقة بعمان ضمن Ministero Degli
كما جند

األوسط ،املكتب رقم  ،4املوضوع ،سلطنات اخلليج الفارسي:

 Affari Esteriحتت عنوان «البلدان العربية»  ،Paesi Arabiوهي

- MINISTERO Degli AFFARI ESTERI

على شكل بريد  Bustaمرتب حسب السنوات وحيمل تقارير عن

Direzione Generale Affari Di Europa E Del Mediterraneo

عدد كبري من الدول العربية ومنها دول اخلليج العربي ،والعراق،

Ufficio 4

وسوريا ولبنان وفلسطني ،وقد خصت السعودية بقسم وافر من

Oggetto, Sultanate del Golfo Persico

تقاريرها وخاصة ما تعلق منها بتحركات امللك عبد العزيز مؤسس

 -سلسلة الشؤون السياسية ،العربية ،بريد  ،.....سلطنات اخلليج

الدولة السعودية الثالثة وتطورات بسط نفوذه داخل اجلزيرة

الفارسي ،املوقع العربي : 2-1

العربية وسيطرته على احلجاز عام  ،1924إضافة إىل مراقبة حثيثة
SERIE AFFARI POLITICI 1931 – 1945
ARABIA

ملوسم احلج وحركة احلجاج .وتتنوع حمتويات هذه التقارير
حبسب البلدان املرسلة منها.

Busta …….

أما الوثائق املتعلقة بعمان فيمكننا التعرف إىل مناذج من

Sultanati del Golfo Persico

املوضوعات اليت تناولتها فيما يأتي ،وهي بشكل عام على جانب

Poszizione Arabia 1-2

كبري من األهمية أكان ما تعلق منها بعمان أم ما تعلق بزجنبار.

أما عناوين امللفات األخرى فهي:

مناذج وملخصات ملوضوعات بعض الوثائق من ملفات

 وزارة إفريقيا اإليطالية ،املكتب التارخيي ،أفريقيا :- MINISTERO dell, AFRICA ITALIANA, Ufficio Storico AFRICA
)(ASMAI

وجمموعات وثائقية خمتلفة يف وزارة اخلارجية اإليطالية
يف روما:

 -سري ،الوثائق الدبلوماسية ،السلسلة رقم  LXXXIVزجنبار

 -جمموعة وثائق تتعلق بـ أومربتو عمر Umberto Omar؛ وهو

(انظرامللحق )2

عميل إيطالي سري ،مكث يف عمان خالل الفرتة من ،1911 -1909
- CONFIDENZIALE
DOCOMENTE DIPLOMATICI

وقدم معلومات مهمة ً
جدا إليطاليا عن حركة السالح والذخائر
اليت متر يف اخلليج العربي ).)University of California,1967,276

SERIE LXXXIV

إحدى هذه الوثائق ،وثيقة منه أرسلها من مسقط إىل املفوض

ZANZIBAR

اإليطالي يف عدن ،برقم  29وتاريخ  25نيسان أبريل  .1910وموضوعها

 -سري ،الوثائق الدبلوماسية ،السلسلة رقم  ،LXXXIVزجنبار

انتقال الوكيل السياسي الربيطاني هوالند  R.E.Hollandمن مسقط

والسودان:

إىل اهلند وعالقة أومربتو عمر به يف مسقط ،وفيها معلومات عن
- CONFIDENZIALE
DOCOMENTE DIPLOMATICI

الباخرة اإليطالية  Elbaاليت تعطلت بالقرب من الشواطئ العمانية
واملساعدة اليت تلقتها)(ASMAI, No 29, 25 Aprile 1910

SERIE LXXXIV

-أربعة وثائق إيطالية عن عمان تغطي الفرتة من ، 1912 -1899

ZANZIBAR e SUDAN

وتتناول موضوعات يف غاية األهمية وهي على التوالي :أوضاع

وهذه اجمللدات األخرية املتعلقة بزجنبار عبارة عن تسعة جملدات

مسقط ،مستودعات الفحم ،التحكيم الفرنسي ،حركة السالح،

كبرية احلجم ،تتضمن وثائق إيطالية عن زجنبار ،كما تتضمن

والعميل اإليطالي أومربتو عمر ).(ASMAI, PAESI ARABI, 1899- 1924

وثائق بريطانية حول املوضوع ذاته.

 -وثيقة أخرى برقم  522 /136تاريخ  30متوز  1910مرسلة من

وتنقسم إىل ثالثة جملدات حتمل عنوان  ZANZIBARوتغطي الفرتة

القنصل اإليطالي يف عدن إىل وزير اخلارجية اإليطالية يف روما

من عام  ،1894 -1885وهي كالتالي:

تتحدث عن كسب أومربتو عمر حملبة السلطان العماني يف مسقط،

 -جملد عن الفرتة من 1887 - 1885

وكذلك القنصل الربيطاني يف مسقط وغريهما من رجال مسقط

 -جملد عن الفرتة من 1890 - 1888

).)ASME, , No 522/ 136, 1910

-جملد عن الفرتة من 1894 – 1891

-وثيقة بدون رقم مؤرخة يف  ،1911/12/3وموجهة من املدير

أما اجمللدات الستة الباقية فتحمل عنوان  ZANZIBAR e SUDANوهي

العام لشؤون املستعمرات إىل وزير اخلارجية يف روما تشري إىل أن

كالتالي:

أومربتو عمر أعد دراسة عن مسقط مل تنته بعد(ASME, Affari .

 -جملد عن العام 1895

( )coloniali,1911وانظر امللحق )3

-جملد عن العام 1896

 -جمموعة وثائق متعلقة بسليمان باشا الباروني؛ اجملاهد اللييب

-جملد عن العام 1897

الذي احتضنته عمان عام  1924وحتى عام  ( 1940انظر امللحق

-جملد عن العام 1898

 ،)4وضمنها وثيقتان تتعلقان بعمان ،األوىل صادرة عن السفارة
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وثائق الدبلوماسية اإليطالية املتعلقة بسلطنة عمان ..

اإليطالية يف بغداد بتاريخ  1932/ 6/23وموجهة إىل وزارة اخلارجية

بن سعيد )(MAE, Zanzibar. 27 gingno. 1888

يف روما وفيها شرح لطبيعة عمل الباروني يف عمان (ASME, N:

-وثيقة االتفاق الذي مت التوقيع عليه بني احلكومة اإليطالية

)584/220/A I, 1932/X

والشركة العاملية الربيطانية لشرق أفريقيا يف  3أغسطس عام 1889

والثانية صادرة عن وزارة اخلارجية اإليطالية بتاريخ 1932/7/15

خبصوص تقاسم احتالل أمالك السيد خليفة بن سعيد سلطان

وموجهة إىل وزارة املستعمرات اإليطالية ومن ضمن ما تضمنته

زجنبار اليت انتقلت إىل الشركة الربيطانية ،وهي األراضي والبلدان

سعي إيطاليا إلجياد عمالء هلا يف عمان وأسباب ذلك .(ASME, N:

املمتدة على الساحل من كيسمايو؛ مبا فيها كيسمايو ،ومشاال حتى

)221867/1011, 1932/X

ثغر نهر جوبا .وقد وقع االتفاق عن الطرف اإليطالي السيد

 -وثيقة بتاريخ  ، 1932 /6/25رقم  ، E. L. A. IVoوعنوان = NOTA

توماس كاتالوني  Tommaso Cataloniاملكلف من قبل ملك إيطاليا

 VERBALEوهي عبارة عن رد على نوتة رقم ).N 140 ( 118| 5|32

يف لندن ،والسيد ماكينون  Mackinnon W.ممثال للشركة العاملية

تضمن شرحا التفاقيات وقعتها بلدان اخلليج العربي مع بريطانيا

الربيطانية اإلفريقية ( ).)Zanzibar. 3 Agosto 1889) (MAE,

 ،وفيها شرح ملا تضمنته االتفاقية اليت وقعت يف مارس /آذار عام

وهناك أيضا االتفاق النهائي الذي مت يف  18نوفمرب .1889

 1891بني سلطان مسقط وعمان من جهة وبريطانيا من جهة

-رسالة من القنصل امللكي العام يف زجنبار إىل وزير اخلارجية

أخرى والربوتوكول امللحق بها واملوقع يف  20فرباير/شباط عام

املؤقت ،مرسلة من زجنبار بتاريخ  30أكتوبر  ،1890يصف فيها

 ،1892وتوضح الوثيقة وجهة النظر اإليطالية حول مضمون هذه

النتائج اليت توصل إليها من الرسائل اليت وصلته من عدن من

االتفاقية )( ASME, N: E. L. A. IVo. 1932, ANNO, X

املهندس اإليطالي روبكي  Robecchiحول حالة االندفاع األوربية

-وثيقة بريطانية برقم  271بتاريخ  1932 /7/16مرسلة من السفارة

حنو الكشوف اجلغرافية يف إفريقيا  ،وذكرت الرسالة رغبة املهندس

الربيطانية يف روما حول موقف إيطاليا من معاهدة  1891بني

روبكي يف الذهاب إىل أوجادين ،وكذلك سعي السيد فراندي Ferrandi

بريطانيا ومسقط.(ASME, N: 271, 1932).

للذهاب إىل جوبا واكتشافها ملصلحة أهل ميالنو (MAE, Zanzibar.

4

).Ottobre 1890
ومن وثائق زجنبار املوجودة يف اجمللد الذي يغطي الفرتة من 1885

 -رسالة من القنصل امللكي العام يف زجنبار إىل وزير اخلارجية

– :1887

املؤقت ،مرسلة من زجنبار بتاريخ  2نوفمرب  ،1890تتناول حتركات

 -مذكرة سرية رقم  1مؤرخة يف  19يوليو (متوز)  ،1885حتمل

األسطول اإلنكليزي وعودته إىل زجنبار مع آخر مدمرة بريطانية

عنوان «مشروع استكشاف يف ثغر جوبا النهري جنوب السودان»

برئاسة فرميانتلي  .Fremantleكما تتحدث عن وضع جنود سلطان

و هي تتحدث عن املساعي اليت تقوم بها كل من أملانيا وبريطانيا

زجنبار وخاصة املقيمني يف المو شرق أفريقيا (MAE, Zanzibar.

يف ثغر جوبا ،والوثيقة مهمة جدا ألنها توضح دور بريطانيا من

)Novembre 1890

جهة ودور أملانيا والشخصيات األهم اليت تتوىل هذه املهمة إضافة
ملعلومات كثرية عن أهمية نهر جوبا كممر جتاري لربيطانيا يف

اخلامتة

املنطقة )(MAE, Zanzibar, 19 luglio 1885, 1- 5

توصل البحث عن الوثائق اإليطالية يف األرشيف التارخيي

-رسالة رقم  ،) 84(LXXXIV ،45تاريخ  12ديسمرب  ،1886مرسلة من

الدبلوماسي لوزارة اخلارجية اإليطالية يف روما إىل عدد من النتائج

السفري اإليطالي يف لندن إىل وزارة اخلارجية يف روما ،موضوعها:

اهلامة منها:

اتفاق إنكليزي -أملاني حول حدود العمل اخلاص بكل دولة يف شرق

 -وجود أعداد كبرية من الوثائق اإليطالية املتعلقة بعمان وشرق

أفريقيا ).(MAE, Zanzibar. 12 dicembre 1886

افريقيا واخلليج العربي يف األرشيف الدبلوماسي لوزارة اخلارجية

 -رسالة رقم  ، LXXXIV ،61تاريخ  9مارس (آذار)  ،1887مرسلة

وخاصة من عام .1885

أيضا من السفري اإليطالي يف لندن إىل وزير اخلارجية اإليطالي،

 -الوثائق اليت مت العثور عليها؛ على الرغم من أنها عبارة عن مناذج

وموضوعها :ملخص الكتاب األزرق املعروض على الربملان الربيطاني

فقط ،إال أنها تتناول موضوعات مهمة متس مرحلة حساسة من

عن زجنبار)( MAE, Zanzibar, 9 marzo, 1887

تاريخ عمان ،مثل اتفاقية عام  1891بني عمان وبريطانيا .كذلك
احلركة التجارية يف اخلليج العربي وجنوب اجلزيرة العربية،

ومن وثائق اجمللد الذي يغطي الفرتة من 1890 -1888

وحركة السفن  ،وجتارة السالح يف عمان ،باإلضافة إىل التقارير اليت

-جمموعة رسائل متبادلة بني وزير اخلارجية يف روما والقناصل

كان يرسلها بعض العمالء اإليطاليني يف مسقط لوزارة اخلارجية

اإليطاليني يف زجنبار وعدن عن األوضاع يف زجنبار ومنها رسالة

اإليطالية ،كذلك التقارير اليت كانت تصل إىل روما بشكل منتظم

من وزير اخلارجية املؤقت كرسيب  Crispiإىل القنصل العام امللكي

حول أوضاع سلطنات اخلليج العربي ومنها عمان.

املوجود يف مهمة يف زجنبار مرسلة من روما بتاريخ  27يونيو

 -وهناك الوثائق اخلاصة بزجنبار واليت تبدأ منذ عام  ،1885ومت

حزيران  1888تتناول النزاع القائم يف الربملان يف زجنبار بني املمثل

جتميعها يف جملدات ،وأهميتها تكمن يف أن إيطاليا كانت إحدى

امللكي الربيطاني يف الربملان والسلطان اجلديد خليفة بن سعيد بني

الدول االستعمارية املنافسة على أمالك العمانيني يف شرق إفريقيا

عامي (  )1890-1888الذي توىل عقب وفاة السلطان السابق برغش

بشكل عام ويف الصومال بشكل خاص .لذلك حتفل الوثائق

68

ناهد عبدالكريم

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

luglio 1910),(Lettera dal Consolato Generale
d,Italia), Aden.
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persico, Arabia 1-2, (Suleiman Pascia el Baruni),
Da Bagdad a Roma.
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باألطماع االستعمارية للدول الغربية يف شرق ووسط إفريقيا
.ومراحل تقامسها
التأكيد على أن ما مت احلصول عليه من تلك الوثائق ليس إال ومن ثم فإن كثريا من الوثائق مل،مناذج وعينات من بعض امللفات
يتم تناوهلا بعد ألن غرض هذا البحث كان الكشف عن وجود وثائق
إيطالية تتعلق بعمان واخلليج العربي وشرق إفريقيا
وأخريا تؤكد الباحثة أن ما توصلت إليه حول تلك الوثائقيستدعي استكمال البحث يف امللفات واجملموعات الوثائقية األخرى
يف وزارة اخلارجية اإليطالية ومن ثم القيام بتصويرها ونقلها إىل
عمان وغريها من دول اخلليج العربي؛ ألنها ستسهم إىل حد بعيد
يف تطوير األحباث القائمة حول منطقة اخلليج العربي والبحر
األمحر وشرق إفريقيا وتزويدنا مبعلومات قد ال جندها يف غريها
.من الوثائق

رموز وخمتصرات
 وزارة الشؤون اخلارجية-

MAE

 األرشيف التارخيي لوزارة اخلارجية-

ASME

 األرشيف التارخيي لوزارة إفريقيا اإليطالية-

ASMAI

 الشؤون اخلارجية-

AFFARI POLITICI

الربيد-

BUSTA

 التقارير السياسية-

RAPPORTI POLITICI

SULTANATI ARABI del GOLFO PERSICO  السلطنات العربية يف اخلليج-

:اهلوامش
1- www.google.http://en.wikipedia.org/wiki/Pietro_Della_Valle
كتاب بعنوان «رحالت السنيور بيرتو ديلال فالي من بالد الرومان
 مت.1665 إىل اهلند الشرقية والصحراء العربية» طبعة لندن عام
. 2013/2/5 استالل املعلومة بتاريخ
2- www.esteri.it/MAE/AR/Ministero/IL_MAE
القانون األلربتيين نسبة إىل امللك كارلو ألربتو حول ذلك انظر
.2013/2/2  مت استالل املعلومة بتاريخ.املوقع السابق
3- ( ASME) Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri, Roma.
 وقد وضع نص االتفاق باللغتني اإليطالية واإلنكليزية يف كل-4
.صفحة منه

املصادر واملراجع
وثائق األرشيف التارخيي لوزارة الشؤون اخلارجية اإليطالية يف
:روما

1. MINISTERO Degli AFFARI ESTERI, ARCHIVIO
STORICO, ROMA (ASME)
2. ASME, Affari coloniali, (3/12/1911) (Lettera dal
Direzione Centrale delgli Affari Coloniali)Roma
3. ASME, Dirizione Generale degli Affari di Europa
e del Mediterraneo, Ufficio 4,( No 522/ 136, 30

.. وثائق الدبلوماسية اإليطالية املتعلقة بسلطنة عمان

14.

15.

16.

17.

18.

1888- 1890, (27 gingno 1888), (lettera dal Ministro
AD Interim delli Affari Esteri Al R. console generale
in Aden in missione a Zanzibar), Roma, p: 32-36.
MAE, Ministero Degli Affari Esteri, Confidenziale
Documente Diplomatici, Serie LXXXIV, Zanzibar,
1888- 1890, (3 Agosto 1889).(Accordo fra il R.
Governo italiano e la Imperial British Est Africa C),
p: 94-96.
MAE, Ministero Degli Affari Esteri, Confidenziale
Documente Diplomatici, Serie LXXXIV, Zanzibar,
1888- 1890, (30 Ottobre 1890) (Il Console
Generale in Zinzibar al Ministro ad Intrim degli
Affari Esteri), p: 191-192.
MAE, Ministero Degli Affari Esteri, Confidenziale
Documente Diplomatici, Serie LXXXIV, Zanzibar,
1888- 1890, ( 2 Novembre 1890), (Il. Console
Generale in Zinzibar al Ministro ad Intrim degli
Affari Esteri), p: 193.
MAE, Ministero degli affari Esteri, (Servizio Storico
Archivi Documentazione), Ufficio 11, Archivio
Storico Diplomatico.
MAE, Ministero degli affari Esteri, (Inventario,
Della Seri Affari Politici), Roma, 1977.
:املراجع األجنبية

1. University of California, 1967, Britain and Persian
Gulf, 1894- 1914, press Berkely and Los Angelos,
Cambridge University, press London, Englad.
:اجملالت العلمية
 حصاد،» «االتفاقيات الدولية مع سلطنة عمان1980 ، آر،بدويل
 سلطنة، وزارة الرتاث القومي والثقافة،8 م،ندوة الدراسات العمانية
. 242 -197 ،عمان
:) ( اإلنرتنت:مصادر الشبكة العنكبوتية
11. www.google. http://en.wikipedia.org/wiki/Pietro_Della_
Valle حول الرحالة اإليطاليPietro DellaValleمت استالل
2013/2/5 املعلومة بتاريخ
22. www.esteri.it/MAE/AR/Ministero/IL_MAE موقع وزارة
2013/2/5  مت استالل املعلومة بتاريخ،اخلارجية اإليطالية
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مالحق البحث

امللحق ( :)1صورة غالف أحد امللفات اليت حتوي وثائق عن سلطنات اخلليج العربي
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وثائق الدبلوماسية اإليطالية املتعلقة بسلطنة عمان ..

امللحق ( ،)2صورة غالف أحد ملفات زجنبار لألعوام 1887 -1885
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امللحق ( ،)3رسالة من املدير العام لشؤون املستعمرات بشأن أومربتو عمر مصدرها

ASMAI, Ministero dell Africa Italiana, Ufficio Storico, Africa 1. posizione 92/2,

73

وثائق الدبلوماسية اإليطالية املتعلقة بسلطنة عمان ..

امللحق ( ،)4رسالة من وزير اخلارجية يف روما إىل وزير املستعمرات بعنوان «سليمان باشا الباروني» مصدرها:

Dirizione Generale degli Affari di Europa e del Mediterraneo, Ufficio 4
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