العدد الواحد والعشرون  :رمضان 1437هـ  -يونيو 2016م
ملحق لمجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

إرنست غلنر :اإلسالم حداثي إن تعالى ..رجعي إن دنا
اإلسالم ..بين األصالة والحداثة
العقل الديني ..إلى أين؟!
المسيح َّية ..بين األصولية والحداثة
رؤية اإلمام محمد عبده حول قضايا المرأة
قانون التأويل عند الغزالي وابن رشد
موقف الحركات اإلسالمية من الدولة المدنية
المواطنــة حقــوق و واجبــات
المواطنـــــة ال تعنــــي حب الوطــــن فقــط
المواطنية ..إشكاالت الممارسة ومساعي ّ
التحقق
ّ
مساءالت أخالقية حول الهجرة واللجوء

»

أما قبل!...
َّ
د .هالل احلجري
حددت الأمم املتحدة يوم  25يونيو من كل عام يوما عامليا
للبحّ ارة؛ تقديرا جلهود العاملني على منت ال�سفن «الذين
يقرب عددهم من  1,5مليون بحّ ار ويتحدّون امل�صاعبَ واملخاط َر
ك َّل يوم للمحافظ ِة على عَ�صَ ِب االقت�صا ِد العاملي .حيا ُتهم قا�سية؛
يعملون �ساعاتٍ طويل ًة مهما ْ
تكن الأحوا ُل اجلوية ،ويعي�شون يف
� َ
أماكن �ضيّقة ،و ُفرَ�صُ هم لإقام ِة عالقاتٍ اجتماعي ٍة �أو لال�ستجما ِم
حمدودة .عم ُلهم �شا ّق وعلى عاتقِهم م�س�ؤولي ٌة �ضخمة» ،كما جاء
يف كلمة الأمني العام للمنظمة البحرية الدولية.
ّ
ونحن العُمانيني كما و ُِ�صفنا «�أُ ّم ٌة بَحّ ارة» ،وعلينا �أن نتذكر جهو َد
�أولئك املغامرين القدماء الذين ركبوا البحر يف ظروف قا�سية
ولعبوا دورا بارزا يف عامل املالحة البحرية منذ �أكرث من خم�سة
�آالف عام ،ومتكنوا من نقل الب�ضائع الهندية �إىل الغرب؛ حتى
انهم ا�ستفردوا بهذه التجارة وكانوا فعال �أ�سيا َد بحر العرب
واملحيط الهندي .ومل يكن البحارة العُمانيون ُ ّ
تارا فح�سب،
و�إمنا كانوا رُ�سُ ال �أمناء للح�ضارة الإ�سالمية وقيمها العالية،
ب ّلغوها ب�أخالقهم و�أفعالهم احلميدة �إىل �شعوب العامل .و يف
هذا ال�سياق ت�ؤكد امل�صادر التاريخية �أن �أول بحار عربي و�ضع
قدمه يف ال�صني هو العامل اجلليل �أبو عبيدة عبد اهلل بن القا�سم
العُماين امللقب ب�أبي عبيدة ال�صغري ،فقد و�صل ميناء كانتون
ال�صيني �سنة 133هـ� ،أي يف الن�صف الأول من القرن الثامن
امليالدي .و كان يعرف عند ال�صينيني بـ«ال�شيخ عبد اهلل» و كان
رئي�سا ملنطقة �سكنى العرب يف مدينة «قوانت�شو» ،و قد لقبه
الإمرباطور ال�صيني �سون �سني زون تكرميا له بلقب «جرنال
الأخالق احلميدة» .و دون �شك �أ�سهم ال�شيخ عبد اهلل بدور كبري
يف ن�شر الإ�سالم و الثقافة العربية يف ال�صني و �إال ملا ا�ستحق هذا
اللقب املميز من الإمرباطور ال�صيني.
وكانت ال�سفن العمانية ال�شراعية مثل البوم ،وال�سنبوق ،والبغلة،
وال�شوعي ،والبتيل ،والبدن ،وغريها �شاهدة على مهارة �أولئك
البحارة الذين امتطوا هذه ال�سفائن بجدارة وقاوموا بها َغ ْد َر
املحيطات ،وتقلبات الطق�س يف رحالتهم الطويلة �إىل موانئ
ال�صني و�شرق �أفريقيا .وقد نوّه امل�سعودي يف كتابه «مروج
الذهب» يف �أكرث من مو�ضع مبهارة البحارة العمانيني الذين
رافقهم يف عودته من ال�صني عرب املحيط الهندي ،حتى و�صل
�إىل �صحار ،التي ي�سميها «�سنجار».
وال�سج ّل البحري العماين حقيقة حاف ٌل باملفاخر التي ميكن
االحتفاء بها يف هذا اليوم العاملي الذي ك ّر�سته الأمم املتحدة
متجيدا ملثل ه�ؤالء البحارة الذين تفانوا يف �إنعا�ش االقت�صاد
العُماين من ناحية ،والذود عن حيا�ض الوطن من ناحية �أخرى.
ولكن يكفي يف هذه العجالة �أن ن�شري �إىل �أن االحتفال ميكن �أن
يتم عرب ت�سخري فرق بحثية يف خمتلف حمافظات ال�سلطنة
لت�سجيل قِ�صَ َ�ص البحارة العمانيني املعا�صرين الذين مازالوا
على قيد احلياة ،وجمع حكاياتهم ومغامراتهم وما قا�سوه من
�أهوال البحر وعجائبه؛ لنخرج مبجلدات عدة تكون �شاهدة على
جهود �أولئك املغامرين الأبطال وكفاحهم يف احلياة.
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