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ال�صفحة الأوىل...
هالل احلجري

• «احلرب الأمريكية»
• �أندرو جي با�شيفت�ش

• «�آفاق �أوربية»
• جمموعة م�ؤلفني

• «�سوء ال�سلوك»
• ريت�شارد ثالر

• «ال َّرفاه»
• ماري دايل

• «امل�ستقبل الروحاين للإ�سالم»
• �إريك يون�س جوفروا

• «تاريخ جزيرة العرب»
• �آندرو كراينت

• «هل من �ضرورة للعار؟»
• جينيفري جاكيت

• «يهود ليبيا ..من التعاي�ش �إىل الرحيل»
• موري�س روماين

• «من �أجل امل�سلمني»
• �إيدوي بلينيل

• «غدً ا من �سيحكم العامل»
• جاك �أتايل

• «ال ْأع َلم ال�سوداء� :صعود داع�ش»
• جوبي وريك

مِ َن امل�صادر الأجنبية املتع ِّلقة بعُمان كتاب «ق�صة رحلة �سنة يف
ِّ
واملب�شر
للرحالة
و�سط اجلزيرة العربية و�شرقها َّ ،»1863-1862
الربيطاين وليام جيفورد باجلريف .الكتاب من جز�أين ،وقد
ن�شره باجلريف يف لندن �سنة  1865لي�صف مغامراته يف اجلزيرة
العربية وعُمان .خ�ص�ص باجلريف ثالثة ف�صول من اجلزء الثاين
لعُمان.
خ�ص�صه لعُمان-
يفتتح باجلريف الف�صل اخلام�س ع�شر -الذي َّ
مبقطع �شعري لل�شاعر الإجنليزي �سبن�سر ،وهو قوله« :يتج َّلى يل
بو�ضوح ال�شاطئ ال�سعـيد ،الذي �أمتنى �أن �أ�صله عاجال� ،إنه �أر�ض
جميلة كما تبدو من بعيد ،غنية باحلياة والرفاهية» .بعد هذا
االقتبا�س ،يتحدَّث باجلريف عن النطاق اجلغرايف لعُمان ،ويقول
�إن عُمان هي مدخل اجلزيرة العربية� ،أو اال�سم الذي ينطبق على
معظم �ساحل البحر� ،أي املنطقة املمتدة بني ر�أ�س م�سندم ور�أ�س
احلد ،يف اجلانب ال�شرقي الأق�صى يف ال�ساحل اجلنوبي للجزيرة
العربية.
يذكر �أ َّن العرب يُطلقون ا�سم عُمان على املنطقة املمتدة من «�أبو
أرا�ض فيما
ظبي»� ،إىل «ظفار» ،بعيداً �إىل ال�ساحل اجلنوبي ،مع �أية � ٍ
بني ذلك« .ولهذا؛ ف�إن عُمان تت�صل بح�ضرموت من جهة اجلنوب
وبقطر �أو ما يجاورها ،من جهة ال�شمال ،وت�شكل هال ًال كبرياً،
يقع البحر �أمامه ،و�صحراء اجلزيرة العربية اجلنوبية الكربى
خلفه .ولكن يف امل�سرح ال�سيا�سي للأحداث ،عُمان لها نطاق وا�سع؛
لأنها ت�شمل �-إ�ضافة �إىل املناطق املذكورة �سابقا -مناطق اخلليج
من البحرين �إىل اجتاه ال�شرق ،خا�صة «ق�شم» و»هرمز» ومناطق
�أخرى كثرية ،بجانب ال�ساحل كله من «ر�أ�س ب�ستانة» �إىل «حا�سك».
و�أخرياً امتد احلكم نف�سه على �شريط طويل من ال�شاطئ
الأفريقي مقابل زجنبار ،وكانت جزيرة �سقطرى �أي�ضاً حتت نفوذ
العُمانيني».
و ُي�ؤ ِّكد باجلريف �أ َّنه ومن نظرة �أوىل �إىل اخلارطة� ،سوف يقتنع
القارئ ب�أن عُمان ب�صفة �أ�سا�سية مملكة جتارية ،ت�ؤدي التجارة
البحرية فيها دوراً مه ًّما ،بل رمبا الدور الأهم على الإطالق.
وي�ضيف ب�أ َّن عُمان هي «اجلزء الأغنى يف اجلزيرة العربية؛ يف
الإنتاج الزراعي ،ويف الكنوز املعدنية ،على حني �أن امتداد �أر�ضها
يكفي لأن يكون حق ً
ال وا�سعاً لل�صناعة من �أي نوع».
ويخل�ص باجلريف �إىل �أن «العُمانيني ،يف �شجاعتهم وت�شبثهم
بهدفهم ،لي�سوا �أقل درجة من غريهم من العرب ،و�سكان اجلبل
الأخ�ضر وجعالن ،على الأخ�ص ،م�شهورون بال�شجاعة القتالية،
غري �أ َّن الزراعة والتجارة جعلت طاقاتهم تتحول تدريج ًّيا عن
احلرب وال�سلب .وهم يف ح�سمهم الأمور �أكرث متيزاً �إىل ح ٍّد بعيد.
وهم مُعتدلو املزاج ،و�أعظم يف كرم ال�ضيافة ،وهم -يف كلمة -الأكرث
لطفاً بني العرب .والت�سامح� ،إىل درجة ال توجد حتى يف �أوروبا،
موجود هنا يف عُمان ،مع كل الأجنا�س والديانات على اختالفها؛
فالكل ُيار�س عبادته وعاداته من غري �أن مينعه �أحد».
hilalalhajri@hotmail.com



