سلطنة عمان
جامعة السلطان قابوس
مركز الدراسات العمانية
ندوة العالقات العمانية -اليمنية
ورقة عمل حول

إعداد :

سلللطنة عمللان  :تنفللرد سلللطنة عمللان بموقعغللا الجسرااللج ااسللتراتيجج المتميللز ال ل
أهلغا على مدى حقب تاريخية مختلفة بان تلعب دورا تاريخيلا متفلردا االسللطنة التلج
تبلللم مسللاحتغا الجماليللة 500ر 309ك ل  2تقللف اللج أقلللى الجنللوب الةللرقج لةللبة
الجزيللرة العربيللة وتمتللد بللين خطللج عللر 40ر 16و 20ر 26درجللة ةللماا وبللين
خطج طول 50ر 51و40ر 49درجة ةرقا .
الجمغورية العربية اليمنية  :تقف الجمغورية اليمنية الج جنلوب ةلبل الجزيلرة العربيلة
بين خطج عر  12درجة و  20درجة ةمال خط ااستواء وبين خطلج طلول 41
درجة و 54درجة ةرقا .
وترتبط سلطنة عمان والجمغوريلة العربيلة اليمنيلة بحلدود مةلتركة ملن جغلة السلرب
بالنسبة للسلطنة ومن الجغة الةرقية بالنسبة للجمغورية العربية اليمنية .
:
ع ُِرف العمانيون بحبغ للسفر و اختراق ااااق وسبر اغوار البحر بحثا علن التجلارة
واكتةاف المجغول  ,ولقد اورد العديد من قدماء المؤرخين ومحدثيغ دائل واضلحة
على لك  ,اقد كلر ججارتاسليوس الل علا الج مللر واخلر كتابلا علا 210
ق " ) .ولول العمانيون الى الغند  ,وانغ اللبحوا سلادة التجلارة الةلرائية عللى
1
ااطالق  ,بعد ان لنعوا سفنغ و البح لغ اسطولغ البحر الكبير "
:
تعود العالقات التاريخية العمانية اليمنية ازلية الوجود بحكل الموقلف و التلاري  ,وملا
الغجرات اليمنية المتعاقبة اج التاري الى عمان بخفية للبلاحثين والدارسلين  ,وكانلت
اكبر ه ه الغجرات هج خرو مالك بن اغ وقبيلتلل اللى عملان عبلر البحلر ونلزولغ
قلغات  ,ومن ث استقراره بغلا وطلرده للفلرس ملن عملان كملا يلرد الج كتلب التلاري
المختلفة  ,ومف انتةار ااسال اج الجزيرة العربية وقيا الدول ااسالمية وتعاقبغلا ,
اوجد نوع من العالقة حين قامت الدولة ااباضية بقيادة طالب الحلق الج حضلرموت
 ,كما ان قيا الدولة الكثيرية وامتلدادها حتلى ففلار اوجلد رابطلا اخلرا ملن العالقلات
العمانية اليمنية .
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نتيجة ازدهار النةاط التجار ال اعتمده العمانيون كملدر رزق للةلعب ودخلل
للللوطن  ,أن فغللرت العديللد مللن المللوانخ عبللر تاريخغللا الممتللد  ,كمللا كللان لالنتلللار
العملللانج عللللى البرتسلللاليين وطلللرده ملللن عملللان والخلللليل العربلللج والللليمن  ,ونملللو
األسطول البحر العمانج  ,أثره المباةلر الج النةلاط البحلر العملانج ,و وملن أهل
ه ه الموانخ :

رغللل حاللللة الركلللود ااقتللللاد الللل ةلللغدتل المنطقلللة الللج حينغلللا  ,إا أن النةلللاط
ااقتلاد العملانج بلدأ ينملو بللورة مطلردة  ,ورغل ااضلطرابات السياسلية التلج
عكلللرت للللفو الدوللللة البوسلللعيدية إا أن ااقتللللاد العملللانج تميلللز باازدهلللار
واانتعا  ,وه ا يرجف إلى عدة عواملل أهمغلا نةلاط المالحلين العملانيين الل ين
كانت أساطيلغ تجوب البحار ,وقلد اسلتفادوا ملن تلدهور نةلاط الملوانخ اليرانيلة
لدع مينلاء مسلقط باعتبلاره المركلز األول للتجلارة الج الخلليل ,كملا كلان لنجلا
حكا مسقط اج استسالل موارد الدولة لتنةيط المالحة والتجارة مف الخلليل أثلر
كبيلر الج ازدهللار التجلارة العمانيللة . 2ونتيجلة للمكانلة التللج ولللت لغللا مسلقط اللج
مضمار التجارة أعطى السيد سللطان بلن أحملد نفسلل الحلق الج حمايلة المالحلة
اللج الخللليل ,واللر علللى السللفن التجاريللة أن تللزور مسللقط أوا قبللل توجغغللا
ةمااا نحو الخليل .3ويمكن القول أن عُمان ألبحت اج الربف األخيلر ملن القلرن
الثامن عةر معبرا للتجارة
األبحت عا  1970الملوزع الوحيلد للسلكر الج الخلليل والمةلرق العربلج الج
نفس الوقت اقد كانت توزع نلف إنتا اليمن من القغوة
اقد كانت هناك عالقة تجاريلة مباةلرة و ملموسلة بلين البللدين ,وكلان أثلره واضلحا
على تجارة الةرق األسيو  ,من خالل البحار إليغا بسفنغ من الملوانخ العمانيلة و
4
موانخ حضرموت
كما ارتبطت عُمان بعالقات تجارية مف ملر العثمانية ,افج أثناء حملة نابليون عللى
ملر رأى نابليون بنفسلل السلفن التجاريلة العمانيلة التلج تعبلر مينلاء السلويس عنلدما
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كان اج زيارة ل لك الميناء . 5ول لك أرسل نابليون إللى السليد سللطان بلن احملد علا
 1971يخبره ايغا بأن الطريق بين السلويس والقلاهرة أللبحت جمنلة ومفتوحلة,
وباستطاعة التجار العمانيين أن يرسلوا بضائعغ إلى السويس ويتاجرون بغلا ملن
دون خوف أو رهبة أو تردد ويحللون مقابلل للك عللى ملا يةلتغون ملن الملواد
6
والسلف
وعندما زار ارنكين مسقط اج عغلد الملا سلعيد بلن الملا أحملد علا 1787
وجد البالد اج حالة سيئة من التخطيط ,وعلى الرغ ملن للك إا أنغلا كانلت تحتلو
على أسواق جميلة وسلف وبضائف ,كما احف وجود الةرطة الل ين كلان لغل دور
كبير اج حفف األمن والنفلا  ,وقلد كلان لمينلاء مسلقط أهميلة كبيلرة بالنسلبة لحكلا
عُمان اقد أبدوا اهتماما كبيرا بل ,افج عغد السيد سلطان بن احمد عين ةخلين من
كبلار تجلار الغنلود وهل كلل ملن  Vishnudas & Mawjeلدارة مينلاء مسلقط
وكان هل ان اللرجالن عللى عالقلة جيلدة بالةلركة الغنديلة الج بومبلا  .7كملا تمتلف
الميناء بإدارة قوية عللى حفلف النفلا واألملن وسللطة عادللة اتسلمت بالتسلامح
ووارت الحماية لجميف التجار دون تمييز.
والجلللدير بالللل كر أن سلللالطين وأئملللة عُملللان حرللللوا عللللى تخفلللي الرسلللو
الجمركيللللة اللللج المينللللاء ,ابحلللللول عللللا  1970ألللللبحت الرسللللو الجمركيللللة
للمسلمين  ٪2.5ولسير المسلمين  , ٪5انتيجة لتلك المميزات التج يمتلاز بغلا مينلاء
يتمتف بل من الناحية التجارية واستقرار األوضلاع السياسلية
مسقط والتسامح ال
واألسلوب المتحضر ال تعامل بل العملانيون ملف مختللف األللناف ملن التجلار
الل ين قللدموا إللليغ  ,ه ل ا اضللال عللن كثللرة التجللار واللللرااين والمالحللين المللدربين
والسللفن داخللل المينللاء ,نتيجللة لللك توااللد التجللار والمستربللون بةللكل كبيللر إليللل
وخالة من اارس والغنلد والدوللة العثمانيلة وواياتغلا مثلل تركيلا ومللر والليمن
والعراق والحجاز ,وأقاموا أنةطة تجارية هائلة اج مسقط.
 :تعتبر لحار من ابرز وأقد الموانخ العمانية التج تطرق إلى كرهلا
العديد من المؤرخين والرحالة  ,وخالة اج اترة ما قبل السال والفترة التلج تلتلل ,
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افج العلر العباسج ألبحت لحار مركز التقاء السفن التجاريلة والقواالل البحريلة
 ,و لك باعتبارها محطة لتمويل السفن وسوقا تجارية نةطة .
 :بعللد السللزو القرمطللج للللحار  ,تللأثر موقللف لللحار كمينللاء  ,اكللان
فغللور مينللاء قلغللات  ,التللج لعبللت دورا هامللا اللج الحركللة التجاريللة العمانيللة  ,حتللى
أطلق عليغا اس " ارضة عملان "  ,اكانلت ملتقلى للسلفن القادملة ملن الغنلد والللين
واليمن وإاريقيا ودول الخليل العربج .
 :يعتبلر مينلاء سلمغر أنةلط الملوانخ العمانيلة الج محاافلة ففلار الج
العللور القديمللة والوسلطى  ,اكانللت مينللاء تللدير اللبللان  ,الل اةلتغرت بللل عبللر
التاري  ,اكانت تلدر اللبان عبر السفن المحلية العمانية التج يمتلكغا العمانيون ملن
أبناء ففار أو تلك السفن القادمة من أاريقيا وخلولا ملر اج عغلد الفراعنلة  ,أو
القادمة من أاريقيا والغند واللين .
ميناء مرباط  :اج الفترة المتأخرة نةط ميناء مرباط كملتقى للسفن العلابرة بلين الغنلد
وأاريقيا واليمن  ,إ أن ميناء سمغر القدي ليس ببعيد من موقف ميناء مرباط  ,الل
كانت تلتقج ايل السفن القادمة ملن للور ومسلقط ودول الخلليل العربلج الج رحالتغلا
نحو اليمن و أاريقيا .

لور مدينة من الملدن العمانيلة ,تقلف عللى سلاحل الحجلر الةلرقج لعملان وهلج
تتمتللف بأهميللة سياسللية وتجاريللة عفيمللة ,وتقللف علللى مسللااة 17ملليال غللرب رأس
الحللد أكثللر  94ملليال جنللوب ةللرق مسللقط  . )25ويمثللل مينللاء لللور قلللب المحلليط
الغنللد وكللان أ اتلللال بللين أجللزاء المحلليط الغنللد وأقاليمللل ا يللت إا بعللد
المللرور بالسللواحل العمانيللة بةللكل عللا ومينللاء لللور بةللكل خللاص .8وقللد كللان
لميناء لور دور كبير اج تجارة العبور اقلد كلان أهلالج للور يملكلون أسلطوا
تجاريلللا ا يتكلللون ملللن  200سلللفينة كبيلللرة علللابرة للمحيطلللات  .ولللللور عالقلللات
تجارية ضخمة مف الغند وجزر الغند الةرقية كملا كلانوا يملكلون سلفنا ا للسيرة
ترتبط بعالقات تجارية مف ساحل أاريقيا الةرقج وموانخ الخليل العربج . 9كما
كان لميناء للور وبحارتلل دور أساسلج الج تجلارة اللبن ونقلغلا ملن الليمن إللى
العراق عن طريق مسقط.10
 - 8قرق  ,محمد  .لور ودورها الحضار اج عال المحيط الغند اج اترة لدر
السال  .حلاد الندوة التج أقامغا المنتدى األدبج لور عبر التاري  ,ط  ,1وزارة التراث
والثقااة ,مسقط 1421 :هـ  , 2000/ص43
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وقد زار الرحالة ولستد لور وميناءها ,وولف الميناء بأنل مينلاء جيلد تعملل بلل
حوالج  300بسلة من أحجا مختلفة وتعمل ه ه اللبسالت عللى حملل التجلارة بلين
سللواحل الغنللد وموانئغللا وبللين مللوانخ وسللواحل الخللليل العربللج وأاريقيللا وبحللر
العرب.
ميناء دبا  :كانت ميناءاا رئيسا اج عمان اج اترة ملا قبلل السلال قلال عنغلا الطبلر
أنغا " المِلر و السوق العفمى " , 11وكانلت السلفن تفلد إليغلا ملن الغنلد و الللين ,
ومن هنا نةأ بغا سوقا كانت رائجة اج المنطقة .
فغرت عدة موانخ اج اليمن عبر تاريخغا الطويل  ,ومن أه ه ه الموانخ :

يقف الميناء إلى الةرق من ميناء عدن  ,ويعتبلر المينلاء الرئيسلج لمملكلة حضلرموت
 ,فغللر اللج أو نةللاطل ااقتلللاد اللج القللرن األول ق , .وكللان ملتقللى للسللفن
القادمة من عمان والغنلد وإاريقيلا والللين  ,تعاملل بللورة خاللة كمينلاء لتللدير
اللبان
 :اللج مطلللف القللرن الرابللف الملليالد  ,تحللول مركللز النةللاط التجللار
الحضرمج من ميناء قنا إللى مينلاء الةلحر  ,اكانلت الةلحر خلالل تللك الفتلرة ملتقلى
السلفن التجاريلة القادمللة ملن عملان والغنللد وإاريقيلا  ,بلل ألللبحت الج القلرن التاسللف
عةر والنلف األول من القلرن العةلرين الميالديلين أهل ملوانج الليمن حتلى نااسلغا
ميناء المكال خالل نفس الفترة  ,وألبحت عالقلة أللحاب السلفن العمانيلة ملن أبنلاء
للور مركللزا رئيسلليا لغللا  ,حتللى ان الربلان البحللر اللللور العمللانج عبللد ه بللن
ا زالللت ريتللل تعللي اللج مدينللة الةللحر يعراللون بللأواد
خملليس المخينللج وال ل
اللور  ,ألبح قيما على ميناء الةحر  ,ومسئوا جمركيا لل .

تقف ه ه الموانخ على ساحل البحر األحمر باليمن وهج مغمة جداا للتجارة مف عُملان,
حيث أن السلفن العمانيلة القادملة ملن ملوانخ الخلليل العربلج ومسلقط تملر عللى مخلا
الواقعللة علللى مللدخل بللاب المنللدب قبللل هابغللا إلللى مينللاء مسللقط اينللزل ايغللا التمللر
العمللانج والليمللون ويحمللل اللج سللفنغا الللبن اليمللانج ,ثل يتجللل إلللى مسللقط وتللت إعللادة
تلدير البن مرة أخرى إلى المناطق األخرى .
 11د  /صراي  ,حمد محمد – العالقات الحضارية بين شبه الجزيرة العربية والساحل الشرقي
ألفريقيا  -مركز الدراسات والوثائق  .رأس الخيمة –  2009م – ط – 1ص 168

مينللاء عللدن  :يعتبللر مينللاء عللدن أةللغر المللوانخ اليمنيللة  ,ويتميللز بموقعللل علللى بللاب
المندب  ,مما ساعده ليكون ملتقلى للسلفن وخاللة بعلد ااتتلا قنلاة السلويس  ,اكانلت
السفن من مختلف ااتجاهات ترد إليل  ,ومنغا السفن العمانية .

نفللرا للموقللف الجسرااللج للللدولتين بالنسللبة لطللرق التجللارة البحريللة  ,وتميللز سللواحلغا
بالموانخ الطبيعيلة  ,وحلب المسلامرة والسلفر  ,وااهتملا بالتجلارة كنةلاط اقتللاد
تميز بل البلدان  ,اكان النقل البحر للتجارة أو المساارين وجودا حيلا  ,ا زال أثلره
قائما اج مختلف البقاع وخاللة الج أسليا وأاريقيلا  ,كملا اسلتفاد اليمنيلون ملن السلفن
العمانيللة المبحللرة عبللر بحللر العللرب والبحللر األحمللر اللج نقللل تجللارتغ أو اانتقللال
بواسطتغا .

هناك العديد من الموانخ العمانية التج كانت تنطلق منغلا السلفن العمانيلة إللى الملوانخ
اليمنية  ,اكانلت السلفن تنطللق ملن للحار و ودا السلاحل ومسلقط وقريلات وللور
وجزيرة مليرة والجازر وسلد ومربلاط وللاللة وريسلوت  ,الا ا تجلاوزت عبلة
علج ودخلت المياه اليمنية تبدأ معغا فغور المراسلج او الملدن السلاحلية اليمنيلة التلج
كانللت ترسللو بغللا السللفن مثللل الحللامج والةللحر والمكللال وقنللا قللديما ) وعللدن ومخللا
والحديدة  ,والعكس لحيح أيضا

استفاد العمانيون من خبرتغ البحرية اج سبر الطرق البحرية واكتةلاف الجديلد منغلا
وتوثيقللل  ,ممللا سللاعد اللج سللغولة البحللار بعللد لللك  ,والطريللق البحللر الممتللد مللن
البلرة حتى الموانخ اليمنية  ,سلكل الربابنة العمانيين اج تنقلغ ونقل تجلارة التملور
ملا بللين البللرة إلللى الليمن  ,والعكللس للحيح  ,اللج نقلل المنتجللات اليمنيلة الللى دول
الخليل العربج .
اقد كانت السفن العمانية تبحر ملن للور أو مسلقط باتجلاه البللرة او الليمن وتعلود
السفن مرة أخرى إلى مسقط أو لور وهلج محمللة بالبضلائف ,ويعلاد ةلحن الفلائ
اج مراكب ألسر حجما تتجل إلى البلرة التج تعلد بمثابلة القنلاة التلج تتلداق عبرهلا
السلف العمانية,
كما كانت بع السفن العمانية تخر من ميناء لور ,وه ه الرحلة تخر كلل علا
وتسمى محليا بموس البلرة ملف أواخلر ةلغر يونيلو وبدايلة ةلغر أغسلطس  .وبعلد
عبور مضيق هرمز تبدأ السفن خط سير بمحلا اة السلاحل الفارسلج ,ملرورا بجزيلرة
قيس ,وهند اربج وجزيرة الةي  ,وتنحرف أحيانا إلى البر حيث إقلي لنجلة ,ثل يقلو

األسطول بتفريم حمولتل ,ث يتفرع منغا مساران أحلدهما للكويلت واآلخلر للبللرة ,
وأول معبر تعبره السفن العمانية اج العراق هو ميناء الفلاو ,حيلث تنلزل السلفن ايلل
حمولتغا والسلف المراد بيعغا ,وبعلد وللولغا إللى البللرة تعلود السلفن العمانيلة الج
منتلف ةغر سبتمبر وتأخ اترة العودة مدة تتراو بين الةغر والةغرين.12

كانت السفن تبحر من ميناء مسلقط أو للور ملف بدايلة الريلا التجاريلة الموسلمية
الةللمالية الةللرقية متجغللة إلللى زنجبللار ,وتوالللل إبحارهللا بمحللا اة السللاحل حتللى
مدغةقر  .وكانت الرحلة من مسقط إلى السواحل الاريقية تسلتسرق حلوالج ثالثلة
إلى أربعة أسابيف حسب قرب الميناء وبعده  ,وكانت السفن عندما تعود إللى مسلقط
بعد ه ه الرحلة الطويلة تقو بإعادة تلدير السللف التلج جلبتغلا السلفن العمانيلة ملن
السواحل الاريقية إلى العراق.
كما كانت السلفن تخلر أيضلا ملن مينلاء للور اتبلدأ الرحللة ملف الريلا الةلمالية
اتسللك طريقللا إلللى مربللاط ثل إلللى اللليمن ,ثل تأخل السللفن خللط سللير مباةللراا باتجللاه
جزيرة سقطرى وعبد كور اج بحر العرب ,ومنغا تسلك السلفن خلط سلير محا يلا
للبللر اللللومالج حيللث تقللو بعمليللة التبللادل التجللار اللج المللوانخ اللللومالية ث ل
توالل السفن إبحارها بموانخ ماليند وممباسلا حيلث تبحلر السلفن باتجلاه زنجبلار
المركز الرئيسج لتجارة إاريقيا الةرقية  .ث تعلود السلفن األخلرى الج ةلغر إبريلل
مف الريا الجنوبية وتقو بإعادة تلدير البن إلى العراق .

مثلت المنتجات الزراعية واللناعية اج اترة ما قبل النغضة العمانية المباركة الى
اترات سابقة من التاري العمانج واليمنج  ,أساسا للتبادل التجار العمانج اليمنج .
عمان  :تنوعت المنتجات العمانية التج كان بعضغا يلدر للخار او تستخد محليا
 ,واعتمللد النسللان العمللانج علللى الزراعللة واللللناعة كمنتجللين يلللدران للخللار ,
اغناك التمور والحبوب واللبان  ,وهناك األسماك المملحة والمجففة .
وعرات عمان لناعة الحديد والنحاس واللناعات الخةلبية عبلر تاريخغلا الطويلل
 ,ومن ه ه الللناعات  ,السلفن الةلراعية  ,السلزل والنسليل  ,السليوف  ,الخنلاجر ,
أباريق القغوة  ,المبلاخر ,الللناعات الفضلية  ,للناعات الجللود  ,للناعة الحللر
والسلللالل  ,الللللناعات المرتبطلللة بسلللعف النخيلللل  ,للللناعة الفخلللار  ,الللللناعات
المرتبطة بليد األسماك .
 12المعانج ,عبد الرزاق حمود  .التجارة والمالحة اج الخليل خالل القرن  . 17ط  1دائرة
الثقااة والعال  ,ابوفبج , 2000:,ص139

اللليمن  :أمللا اللج اللليمن اقللد زرع النسللان اليمنللج قللديما الللبن و الللورس والحبللوب
بأنواعغا  ,كما عرف الكثير من اللناعات المعدنيلة كالسليوف والخنلاجر  ,والنسليل
ودباغة الجللود  ,وعلرف علن الليمن مسلتخرجاتغا ملن األحجلار الكريملة التلج كانلت
تلدر للخار .

تعللددت اللللادرات التللج كانللت السللفن العمانيللة تنقلغللا إلللى م لوانخ اللليمن  ,ولكللن
أةلللغرها األسلللماك والتملللور و الملللوز العملللانج المةلللغور بكبلللر حجملللل والللللناعات
الجلديلللة والفخاريلللات  ,واألنسلللجة وخاللللة القملللا العملللانج المعلللروف باسللل
ااخيضر ) والل كلان يللدر إللى الليمن وةلرق أاريقيلا  ,كملا كانلت تحملل السلفن
العمانيللة إلللى اللليمن التمللور العراقيللة  ,إضللااة إلللى العديللد مللن األلللناف التللج كانللت
تستوردها عمان من البضائف الغنديلة والللينية عبلر التلاري بواسلطة سلفنغا العلابرة
للبحار.
كما كانت عمان تلدر السفن التج يت لنعغا اج لور إلى اليمن .
كانت عمان تستورد ملن الليمن اللبن اليمنلج  ,والجللود المدبوغلة والقملا المللبو
بالنيلللة واألحجللار الكريمللة  ,إا أن أةللغر تلللك اللواردات كللان الللبن اليمنللج ,والل
تعيد عمان تلديره بعد لك عبر موانئغا وسفنغا  ,وقد كان أسطول اللبن أهل حلدث
اج تاري العراق  .,اقلد كانلت السلفن العمانيلة ترتلاد جميلف الملوانخ الواقعلة بلين
مينللاء جللدة والبلللرة ,امينللاء البلللرة وحللده كللان يسللتقبل مللن سللفنغ المسللماة
بللالترانكج حللوالج  50سللفينة سللنويا ا . 13وقللد كانللت السلللطات اللج البلللرة تمللنح
أساطيل البن العمانج بع اامتيازات ,اعندما أرسل الما أحمد بلن سلعيد أسلطولل
لمساعدة البلرة والحلار المفرو عليغلا ملن قبلل الفلرس علا  , 1775أللدر
السلطان العثمانج ارما انلا يعطلج الحلق للتجلار العملانيين بحريلة التجلارة ملف العلراق
التركج وراف الرسو المفروضة على البن.14

 13الحسينج ,عالقات عمان الخارجية اج عغد الما احمد بن سعيد ,ص107
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مارس البحارة العملانيون تجلارة اللبن اليمنلج تجلارة ونقلال  ,منل بدايلة القلرن الثلامن
عةر الميالد  ,وخالة بعد تحرير عمان ملن ااحلتالل البرتسلالج ومطلاردتغ بعلد
لك اج الغند وةرقج إاريقيا  ,مما مكن من عودة النةاط التجلار البحلر العملانج
لسابق عغده .
اقللد كانللت عمللان تمتلللك اسللطوا بحريللا تجاريللا كبيللرا  ,وكانللت سللفن ه ل ا ااسللطول
تعمللل عبللر المحلليط الغنللد  ,خالللة إلللى الغنللد وةللرقج إاريقيللا والبحللر ااحمللر
والخليل العربج  ,اقد كر نيبور ال ولل الج سلفينة عمانيلة ملن جلدة اللى الليمن
هللج سللفينة خالللة بنقللل الللبن  ,و كللان البحللارة العمللانيين ينقلللون الللبن الللى مسللقط
والبلرة ودول المحيط الغند  ,15وكانت السفن العمانية تقلد ملوانخ تللدير اللبن
اج اليمن مخا واللحية والللبة وسوق بيت الفقيل.
والعمانيون ل يقتلر دوره عللى المتلاجرة أو نقلل اللبن ملن الملوانخ اليمنيلة اقلط ,
اقللد كللان العديللد مللنغ يتوجللل الللى منللاطق زراعللة الللبن مللن اجللل ةللراء الللبن مللن
المزارعين كملا عمللوا كوسلطاء تجلاريين لتجلارة اللبن  ,حيلث كلانوا يقملون بةلراء
16
البن من المزارعين ث يبيعونل للتجار ااوروبيين وغيره .
وُ ي كر بأن السيد طالب بن الما أحمد بن سعيد كان مسئوا عن تجارة القغوة
والدخل اآلتج من لور ال يعتبر المركز الرئيسج والميناء األساسج استجالب
القغوة .
وكان ااسطول العمانج المختص بتجارة البن اليمن قد تجاوز عدده

 ) 150سفينة ,

منغا  ) 50للسيد سلطان بن أحمد بن سعيد  ,و  ) 100سفينة يمتلكغا اللوريين,
وي كر اج التقرير المقد إلى ةركة الغند الةرقية النجليزية عا  1970من قبل
لموئيل ماستج وهاررارد جونز ,والخاص بالتجارة بين الغند والخليل ,بأن البن
يستورده العمانيون يقارب نلف الكمية المنتجة سنويا ا اج اليمن كلغا,17
ال
أيضا اللمم والعقاقير العربية التج كانت تلل إلى البلرة العثمانية ,وكان
اللمم والعقاقير العربية تحتكرها السفن العمانية,

تعتبر النقود من النواحج الحضارية المغمة اج تاري الدول ااقتلاد  ,اغلج معيلار
ومقياس لألسعار وتةكل أساس عملية البيف والةراء والتبادل السللعج ,لل ا اقلد كانلت
مسألة النقود وما يتلل بغا من مسائل ارعية كروا تداولغا من عدمل والمضاربات
اللج أسللعارها والتالعللب بأوزانغللا وعيارهللا وتعرضللغا للتقليللد والتزييللف يللؤثر تللأثيراا
سلبيا ا بالسا ا اج الحياة ااقتلادية أل مجتمف من المجتمعات.
 15الخطابج  ,أروى أحمد أحمد عبد ه  ,اطروحة ما جستير ,جامعة لنعاء , 2004 ,بحث
منةور  ,ص . 172
 16الخطابج  ,اروى أحمد أحمد  ,المرجف السابق ,ص 182
 17الحسينج ,عالقات عمان الخارجية اج عغد الما احمد بن سعيد ,ص107

االنقود هج وسيلة للتعامل اليومج بين األاراد والمحرك والدااف اقتلاد الدول ,اغج
وثيقة اقتلادية وسياسية تستطيف من خاللغا أن تتعرف على مدى ازدهار أو تلدهور
اقتلاد البالد.
أما النقد اج عُمان اإنل ا يختلف عن النقود والعمالت الموجودة اج الدولة العثمانية,
اغناك تةابل كبير اج العديد من العمالت التج استخدمت اج عُمان والدولة العثمانيلة,
اقد ت استخدا الساز ونلف الساز الج العلراقو ونللف السلاز هلو نقلد تركلج
عراقللج قيمتللل  24قرةللا رائجللا ,ويطلللق عليللل محلي لا ا اللج عُمللان اس ل غللواز «,
والساز اج عُمان يساو  12/1أنل .
إا إننللا ل ل نجللد اللج الملللادر العمانيللة وغيللر العمانيللة مللا يللدل علللى وجللود عملللة
مسللكوكة اللج عُمللان خللالل اتللرة الدراسللة ,بللل أن أول عملللة سللكة أدخلللت إلللى عُمللان
كانت اج عغد السيد برغ بن السليد سلعيد بلن سللطانو وهلج عمللة البيسلة أملا قبلل
لك اقد عرف اج عُمان وزنجبار نفا المقايضة بال رة وبالضااة للبع العملالت
التج كانت متداولة اج لك الوقت مثل القر والساز والدراه واللاير النمساو .
إا أنل يمكننا أن نجد من خالل كتابات الملؤرخين العملانيين مثلل ابلن رزيلق وغيلره
مللن الملللادر إةللارة إلللى بعل العمللالت السللائد تللداولغا اللج ُعمللان  .اقللد أةللار ابللن
رزيق لعملة القر « وهو نفسل الدوار األسبانج والمكسليكج وكلان يلت التعاملل الج
زنجبار بمعدل من  1إلى  , ٪6كما يةير لوريمر اج مواضف عديلدة لعمللة الروبيلة,
وهج عملة كانت سائدة اج عُمان سواء كانت اج عغد الما أحمد بلن سلعيد أو عغلد
السيد سلطان وابنل سعيد أيضا ا .
والروبية هج وحدة النقد المتداولة اج الغند وقلد جلرى توحيلدها الج علا  1836إا
أنغا تتبدل بةكل كبير من وقلت آلخلر ,وملن األرجلح أن للعالقلات التجاريلة العمانيلة
الغندية أثرا كبيرا اج دخول ه ه العملة إلى عُمان .
كما استخد اج عُمان الدوار األسبانج ودوار الماريا تريزا ,والدوكاتية الغولنديلة,
والدوكاتية البندقية وهج من النقود التج ةاع استخدمغا اج الخليل العربلج الج القلرن
. 81
كمللا اسللتخدمت أيض لا ا بع ل النقللود العثمانيللة والفارسللية والمسوليللة ,وبمللا أن عُمللان
ترتبط بالخليل العربج من حيث الموقلف الجسراالج والعالقلات التجاريلة التلج تربطغلا
بالمنللاطق المجللاورة ,اقللد ةللاع اسللتخدا عملللة المحمللود  ,ويل كر الللبع بللأن هل ه
العملللة ترجللف إلللى سللالطين اللارس إا أنللل مللن األرجللح بللأن ه ل ه العملللة هللج عملللة
عثمانيللة وليسللت اارسللية ألنغللا هللج العملللة المحليللة ,وقللد انتةللر هنللاك نوعللان مللن
المحمللد  :نللوع عثمللانج ونللوع اارسللج ,وكانللت النقللود الفارسللية تتللداول اللج نطللاق
محللدود اللج المللوانخ العمانيللة  ,وألن النقللود العثمانيللة ةللاع اسللتخدامغا اللج عديللد مللن
مناطق الخليل العربج .

كما ةلاع اسلتخدا اللدراه الج عُملان ,اقلد أةلار العلال أبلو نبغلان جاعلد بلن خمليس
الخرولج ,اج بع أجوبتل الفقغية اج مسألة الزكلاة إللى عمللة اللدراه الج أكثلر
من موضوع. 18

ممللا ا ةللك ايللل أن للعمللانيين واليمنيللين اثللر جلللج اللج المالحللة العالميللة بمفغللو عل ل
المالحة  ,إضااة إلى األثر اج النةاط ااقتلاد البحر قديما  ,افج المجلال األول
يتضح لك من خالل الربابنلة العملانيين واليمنيلين ملن أمثلال  ,أسلد البحلار احملد بلن
ماجللد  ,وسللعيد بللن مللاطر  ,وعمللر بللن ماجللد المرزوقللج  ,جمعللل بللن مسللل القعللدو
العلو  ,ومحمد بن سعيد ود عبود السيالنج  ,وأبو احمد محمد بلن ماجلد الفلاهر
 ,ونالر بن علج الخضور  ,وسعيد بن سال بن جويد السيالنج  ,ولالح بلن عبلد
ه بللن قاس ل السللنانج  ,وسللليمان بللن احمللد المغللر  ,وسللعيد بللن سللال بللا طللايف  ,و
عو سعد با معيبلد  ,ومحملد علو عيديلد  ,و مبلارك عبيلد مبلاركوت  ,والكثيلر
من الربابنة ممن ا يتسف كره هنا .
اجميلف مللن كللر أعللاله تركلوا بلللمة علميللة واضللحة ملن خللالل مؤلفللاتغ البحريللة "
الرحمانيللات " واألراجيللز والرزنامللات البحريللة  ,بللل أن الكثيللر مللن العلللو البحريللة
تعود اج اكتةااغا إلى الربابنة العمانيين  ,مثل البرة المسناطيسلية  ,ايقلول احملد بلن
ماجد " ومن اختراعنا فيي عليم البحير تركييب المغنياطي عليى الحقية بن سيه " وهيو
هنييا يقصييد اإلبييرة الممغنطيية  ,ولهييم اختييرا القييياس باألصييابي وتحديييد القبليية  ,و آليية
الكمال و الباطلي وآلة القمازي  ,واكتشاف المجاري البحرية وحركة الرييا ووعيي
الخرائط البحرية مثل الخرائط التي وععها عمر بين ماجيد المرزوقيي والتيي اسيتولى
عليها البرتغاليون عند تعرعهم إلحدى الس ن العمانية أمام سواحل الصومال.
اما في يتعلق بالتجارة البحرية  ,فقد كان العمانيون والحضارمة من أبناء اليمن تجيارا
بال طرة  ,وما من بلد صلوا إليه حتى أقياموا مراكيزهم التجاريية اسيتيرادا وتصيديرا ,
مييي مختلييش الشييعوم واألمييم مثييل الصييين واندونيسيييا وسيييام وبورمييا والهنييد والعييرا
وشر أفريقيا برا وجزرا .

 18من أجوبة الةي جاعد بن خميس الخرولج,مخطوط اج المكتبة الرئيسية بجامعة السلطان
قابوس ,ص74-73

مثلت العالقلات العمانيلة اليمنيلة عبلر التلاري نمو جلا للتواللل ااجتملاعج والثقلااج
وااقتلاد  ,واهتمامنا هنا ينلب على المحلور ااقتللاد  ,والعالقلات التجاريلة
البحرية العمانية اليمنية  ,ومن خالل ما ورد أعاله  ,نستخلص التوليات اآلتية :
 = 1أن اارتباط العمانج اليمنلج األزللج  ,يلدعوا إللى تفعيلل وتنةليط العالقلات الج
كااة مجااتغلا وخاللة ااقتللادية منغلا  ,حيلث يعتبلر السلوق اليمنلج مجلاا خللبا
لللناعات العمانية  ,والعكس لحيح .
 = 2تفعيل دور الموانخ العمانية واليمنية الحالية استقبال السفن من البلدين وتسلغيل
إجراءات دخولغا .
 = 3العمل عللى تةلجيف الملواطنين املتالك السلفن التجاريلة  ,وتمويلل هل ا المجلال
مما سيزيد من التبادل التجار البحر بين البلدين .
 = 4ا زال هنللاك الكثيللر مللن األبعللاد التاريخيللة العمانيللة اليمنيللة ل ل تسللبر بلللورة
بحثية علمية  ,مما سينعكس إيجابا على استقراء العالقات التاريخية العمانية اليمنية .
 = 5العمل على تنفي الندوات المةتركة بين الدولتين  ,اسلتقراء التلاري لالسلتفادة
منل اج تنمية اطر العالقات العمانية اليمنية .
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