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ال�صفحة الأوىل...
هالل احلجري
مِ ن امل�صادر الأجنبية املهمة التي تناولتْ عُمان �أي�ضا :كتابات ِّ
املب�شر
الأم��ري�ك��ي امل�ع��روف �صمويل مارينا�س زومي��ر ()1952-1867؛ حيث
�أ�سَّ �س زومير -وباال�شرتاك مع جيم�س كانتاين« -الإر�سالية الأمريكية
العربية» يف نيوجري�سي� ،سنة  ،1889وكانت يف بدايتها م�ستقلة ،لكنها
يف �سنة  1994تبنتها ودعمتها الكني�سة الربوت�ستانتية يف �أم��ري�ك��ا،
وانطلقت الإر��س��ال�ي��ة م��ن ه��دف حت��وي��ل ال�ع��رب �إىل امل�سيحية ،لكنها
الحقا ك َّر�ست جهودها للخدمات الطبية والتعليمية.
• «الإ�سالم الدميقراطي املدين ..ال�شــركاء
• «الإ�سالم ال�سيا�سي والدميقراط َّية»
• «امل�س�ألة الإ�سالمية بفرن�سا»
فتحتْ الإر�سالية �أوَّل فرع لها يف الب�صرة �سنة  ،1889ويف �سنة 1892
واملوارد والإ�سرتاتيج َّيات»
• ريكاردو ريدايللي
• برنارد غودارد
فتحت فرعا �آخ��ر لها يف البحرين ،وب ��د�أت عملها يف ُع�م��ان بت�أ�سي�س
• �شرييل بينارد
«م�ست�شفى ال َّرحمة» يف مطرح �سنة  ،1909بقيادة الدكتور جون �شارون
طوم�س .وقد قام �صمويل زومير برحلتني يف عُمان؛ الأوىل كانت يف
مار�س �سنة 1900؛ حيث انطلق من ال�شارقة �إىل �شنا�ص حتى و�صل
�صُ حار ،والثانية كانت يف م��ار���س �سنة  ،1901ب��د�أه��ا م��ن �أبوظبي �إىل
الربميي ،حتى �صُ حار.
ون�شر زومير عدة �أعمال تتعلق برحالته يف عُمان واجلزيرة العربية؛
لعل من �أهمها :كتابه «اجلزيرة العربية :مهد الإ�سالم» ،ظهر يف لندن
�سنة  .1900كما ن�شر رح�لات��ه يف بع�ض ال��دوري��ات؛ ومنها« :الأب ��واب
املفتوحة يف عُمان..اجلزيرة العـربية» ،ظهرت يف «املجلة التب�شريية
للعامل» �سنة  ،1901و«ثالث رحالت يف �شمال عُمان»ُ ،ن�شرت يف «املجلة
ْ
ظهرت يف
اجلغرافية�س �سنة  ،1902و«عُمان و�شرق اجلزيرة العربية»،
«ن�شرة اجلمعية اجلغرافية الأمريكية» �سنة  ،1907و«مالحظات حول
عُمان» ُن�شرت يف «املجلة اجلغرافية الوطنية» �سنة .1911
و ُي�ح�دِّد زومي��ر هدفه من كتابته ح��ول عُمان ب�أنه يُريد �أن ِّ
يو�ضح
• «الإ�ســــالم والعلمان َّية» • «الدميقراط َّية �أ�شدُّ ال�صادرات • «م�سائل التعدُّ د واالختالف يف • «جيوبوليتيك الدم ..الت�أريخ الأ�سري «امل ��دى ال��ذي تنفتح فيه الأب ��واب هـنا ،للعمل التب�شريي ب�ين ه ��ؤالء
اجلبليني والريفيني الب�سطاء ال��ذي��ن لي�س لديهم �شيء م��ن تزمُّ ت
واجلغرافيا املت�صدِّ عة»
الأنظمة الليربال َّية الغرب َّية»
الأمريك َّية فتكا»
• �أوليفييه روا
امل�سلمني الآخ��ري��ن» .وي�ح��دث زومي��ر ع��ن ج�ه��ود الإر��س��ال�ي��ة يف عُمان
مطر
�سايد
ال�صايف �سعيد
• ّ
•
• وليام بـلوم
ُم�ؤ ِّكدا �أ َّن �إعطاء دواء لطفل �أو «كينني» مل�صاب مبالريا ،ف�إ َّن ذلك يعني
�شيئاً عظيماً بالن�سبة للعـربي�« .إنه ال يوجد �شك يف �أ َّن كل واحد من
�أهل القرى التي على ال�ساحل لديه ا�ستعداد لتقبُّل �أي جهد تب�شريي»،
كما يزعم .ومن الدالئل التي ي�سوقها على ذلك كرثة مبيعاتهم من
كتب الديانة امل�سيحية؛ ففي العام  1899كله ِبيْعت من كتبهم -كما
يدعي -خم�سمائة كتاب فقط ،من مركز م�سقط لكل عُمان ،على حني
بيع منها يف ت�سعة �أ�شهر فقط م��ن رحلتهم �سنة 1901م ،نحو 1336
كتاباً� ،أي �أكرث من �أي عام م�ضى .ويف بع�ض املدن التي مل يزرها �أحد،
بيع من كتبهم -كما يقول -يف يوم واحد مائة كتاب تقريباً.
ويذ ُكر �صمويل زومير �أ َّن عُمان ب�شكل عام كانت -تاريخيًّا و�سيا�سيًّا
وجغـرافيًّا� -أكرث �أج��زاء اجلزيرة العـربية عُزلة ،ما عدا م�سقط التي
ك��ان��ت «ع�ي��ون�ه��ا مفتوحة ع�ل��ى ال�ع��امل ال��وا� �س��ع» .ويقتب�س زومي ��ر من
الكولونيل الربيطاين �صمويل مايلز ،قوله بتقدير عالٍ عن العربي
العُماين�« :إنه �صريح وب�سيط يف عاداته ،ومتحرر من التباهي والكرب».
• «الفاتيكان ورق�صة التاجنو..
• «الإ�سالم وم�ستقبل الت�سامح»
• «�صعود الدولة الإ�سالم َّية« :داعــ�ش» • «وثائق عن �أوقاف الأمـاكن املقد�سة يف وينقل عنه قوله �أي�ضا�« :إنني دائماً مُقدِّر للعرب ،وممنت حلما�ستهم
الإ�سالم»
فران�سي�س»
البابا
زمن
يف
الكــني�سة
»
اجلديدة
نية
ال�س
والثورة
ُّ
• �سام هاري�س وماجد نواز
وت�ضحيتهم نيابة عني� .إنهم ال يت�ضجرون من التعب وع��دم الراحة
�سكاراموت�سي
ياكوبو
كوكربن
باتريك
•
•
• لوي ما�سينيون
الذي ن�سببه لهم ،ويبدون �أنهم يعدون �أمننا وراحتنا مو�ضع اهتمامهم
الرئي�سي» .وي�ؤكد زومير هذه ال�شهادات التي نقلها عن مايلز ،قائال:
«وخربتنا يف رحلتنا اجلديدة يف هذا البلد املن�سي ت�ؤكد هذا».
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