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ملحق ت�صدره وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية بالتعاون مع «

»

�أ ّمــــا قبــــل...
د .هالل احلجري

�صدام الأ�ضداد وحوار القوى
العوملـــة التي نريد
التواجد العربي فـي ال�صني قدميا
�أحاديث ال�شراع� :صورة الغربي فـي عيون العربي
عَ وملــــة الأَديــــان
ت�أ�صيل الت�سامح بني امل�سلمني
القيـــم وتلويـــث املثقفــــني
من الت�سامح �إىل االعرتاف املتبادل
فـي �صلة الأخالق بالدين والعقل
النــ�ص والـواقع
قراءة ال�صورة الت�أريخية ل�صدر الإ�سالم بني الوثيقة والر�ؤية

يحتفل العامل اليوم  3مايو باملبادئ الأ�سا�سية حلرية
ال�صحافة ،وتقييم حرية ال�صحافة حول العامل ،والدفاع
عن و�سائل الإعالم �ضد ما يهدد ا�ستقاللها ،والتعبري عن
الإجالل لل�صحافيني الذين فقدوا حياتهم �أثناء ممار�سة
عملهم .وبهذه املنا�سبة ،يجدر بنا االحتفاء ب�أول �صحفي
عُماين وهو ال�شاعر الكبري �أبو م�سلم البهالين الذي �أ�س�س
جريدة «النجاح» يف زجنبار �سنة 1911م ،ور�أ�س حتريرها فرتة
من الزمن.
التنويه ب�أبي م�سلم يف هذا ال�سياق العاملي ال يرتكز على كونه
�أول �صحفي عُماين فح�سب ،و� مّإنا على دوره الوطني يف الكفاح
�ضد اال�ستعمار الربيطاين وم�شروعه الكبري لتوحيد الأمة
والنهو�ض بها .مل ي� ُأل �أبو م�سلم جهدًا يف هذا الدور الوطني
الكبري؛ فقد مار�سه ب�صدق و�إخال�ص على كافة امل�ستويات:
ال�صحفية ،وال�شعرية ،والفكرية ،واالجتماعية ،واحلياتية.
ظهر �أول عدد ل�صحيفة النجاح يف �شوال ( 1329هـ � /أكتوبر
 1911م) ،وكانت تقت�صر على �أربع �صفحات ،متخذة الآية
ال ْ�صلاَ َح مَا ْا�س َت َط ْعتُ » �شعا ًرا لها .توىل
الكرمية « ِ�إ ْن �أُرِي ُد ِ�إ اَّل ِْ إ
ال�شاعر �أبو م�سلم رئا�سة حتريرها حتى �سنة  ،1914حيث
ا�ستلمها بعده ال�شيخ نا�صر بن �سليمان اللمكي ،الذي مل يدم
طوي ً
ال يف حتريرها �إذ نفي �إىل الهند يف �شهر يوليو من ال�سنة
نف�سها ،وبذلك توقفت ال�صحيفة عن الن�شر لتظهر مرة
�أخرى �سنة  1929حتت عنوان �آخر هو «الفلق».العدد الوحيد
الذي بقي من هذه ال�صحيفة الهامة يف تاريخ ال�صحافة
العمانية يو�ضح فل�سفة البهالين ال�صحفية وم�سعاه لربط
العمانيني يف زجنبار بالأمة الإ�سالمية وما يُحيط بها من
مكائد اال�ستعمار الغربي.
تويف �أبو م�سلم �سنة � ،1920أي بعد �ست �سنوات من توقف
�صحيفة «النجاح» .ورمبا مل تت�سع ال�صحيفة ملا كان يزدحم
به �صدره الكبري من هموم وهمم؛ لكن دون �شك كان له
ال�شعر و�سيلة ومعي ًنا ،وديوانه كان حافال بفيو�ض تلك النف�س
الطاهرة ،وال�ضمري املتوقد .يقول يف ق�صيدته امليمية:
كال�سيف دَهْ ريْ ع َِن ال ُعلاَ ؟
�أَ َي ْغ ِمدُين َّ
وما حُ ِمد َْت َق ْبلِ ال ِفعَالِ ال�صَّ وَا ِر ُم
و َي ْق َد ُح َز ْن َد امل َ ْجدِ منْ َزا ُد َه ِّم ِه
َك َه ّم ْي ..و�أقوى ما ِل َز ْنديَ َ�ضا ِرمُ!
كفى حَ َزناًْ � ...أن �أَ ْح�س َو املَو َْت لي�س يف
واف للعُال و َقوَا ِدمُ!
جَ ناَحِ ي َخ ٍ
�أُفا ِر ُق يف «�أفريقيا» ُع ْم َر عاجِ ٍز
وبي َكي ٌَ�س َّ
كالط ْو ِد يف ال َّن ْف ِ�س جا ِثمُ!
يف يوم كهذا يحتفل فيه العامل بحرية ال�صحافة ،ينبغي �أن
نحتفي ب�أول �صحفي عُماين ،و�شاعر فذ عرف �أمانة الكلمة
وك ّر�س لها حياته .لي�س بكثري على �صحفنا وجمالتنا يف هذا
اليوم �أن تفرد �صفحاتها لتجربة �أبي م�سلم البهالين وتذ ّكر
الأجيال النا�شئة ب�صحفي ،و�شاعر ،وعالمِ  ،وفقيه �أفنى حياته
يف الدفاع عن كلمة احلق.
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