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مليص:
تعتمد الورقة المنهج الوصفي التحليلي لبيان العالقة بين اإلمام محمد بن عبد هللا اليليلي لالَعيم
المغاربي الشيخ سليمان باشا البارلني ،في أثناء إقامة األخير بأرض ُعمان .هذه العالقة التي تجلت
في السعي لإلصالحات السياسية لاإلدارية لاالجتماعية لاالقتصادية لالصّحية لالفكرية لالتعليمية
التي اقترحها الشيخ البارلني على اإلمام محمد اليليلي .لتكشف الورقة عن األبعاد الحضارية في
تلك اإلصالحات ،لفعاليتها في النهوض بعُمان في ميتلف المجاالت ،لالوقوف عند بعض المعوقات
التي لقفت عقبات في طريق الَعيمين لتنفيذ برامجهما ،لما قاما به من جهود لتذليل تلك الصعوبات.
لتؤكد الورقة أن األبعاد االستراتيجية لالحضارية لتلك العالقة تدل على عمق الصالت بين ُعمان
لالمغرب اإلسالمي ،لقوة شيصية الرجلين في تسيير شؤلن الدللة ،لمكانة الشورى في تدبير
األمور ،لشمولية النظرة لالمعالجة للقضايا لالمسائل.

كلمات مفتاحية :اإلمام اليليلي .سليمان البارلني .عالقات .إصالح .إدارة الدللة.

مقدمة:
تبرز الورقة العالقة بين الَعيمين اإلمام محمد بن عبد هللا اليليلي (ت 1373هـ1954 /م)
لالشيخ سليمان البارلني باشا (ت 1359هـ1940 /م) لالتي تجلت في السعي لإلصالحات السياسية
لاإلدارية لاالجتماعية لاالقتصادية لالصحية لالفكرية لالتعليمية( .)1فقد كان اإلمام محمد بن عبد هللا
اليليلي  -رحمه هللا  -شيصية متميَة في علمها لأخالقها لقوتها لمكانتها المرموقة لالفاعلة في
تاريخ ُعمان لمسيرتها الحضارية لتطوير الحياة في هذا القطر .فاإلمام اليليلي رجل أخلص هلل دينه،
للفى بما عليه نحو لطنه .لبصفته إمام المسلمين ،حكم اإلمام اليليلي داخلية ُعمان فترة من الَمن،
كان له فيها بصمات بارزة ،في التيطيط لالتدبير لالتسيير ،لاختيار الرجال الذين يقومون بأعباء
الوطن ،ليرفعون التحدي لتنميته لتطويره ،بكل ما أتيح لهم من جهد لقوة لإمكانات .لمن
الشيصيات التي لقع اختيار اإلمام الحكيم عليها في هذه السبيل الَعيم لالبطل الشيخ سليمان بن
عبد هللا البارلني باشا  -رحمه هللا  -الرجل الذي كان له نشاط كبير في ُعمان ،لآزر اإلمام في تسيير
المناسب ،في المكان المناسب ،لفي الظرف المناسب.
جل
َ
شؤلن دللته لتدبير أمورها ،فكان الر َ
إن الشيخ سليمان البارلني رجل المواقف لالتحديات ،لالتدبير لالتسيير ،لالفكر لالعمل ،فقد
عرك الحياة لعجم عودها ،لتلقى أنواعًا من اإلعنات لالمتاعب؛ ما أكسبه رسو ًخا في المبادئ
لمرلنة في التحرك ،لحس ًما لحَ ًما في تسيير األمور لمواكبة الحياة؛ فكان بكل تلك الصفات هو
الرجل الذي تحتاج إليه ُعمان في تلك الظرلف التي أقام فيها في أرضها .فقد كان الشيخ البارلني
متعالنا متفهما لأللضاع التي كانت تمر بها ُعمان ،لمدر ًكا للدلر الذي يقوم به؛ إلنقاذ البالد مما
الباحث بذل جهدا كبيرا في سرد المعلومات ،لكن بعضها خال من التوثيق من المصادر المعتمدة ،فكان من األهمية بمكان العودة
إلى الوثائق التي صدرت من اإلمام اليليلي  -رحمه هللا  -بيده أل بأمره لغير ذلك من المصادر األساسية ،لمن تلك المعلومات ما ألرده
من تعيين اإلمام للشيخ البارلني رئيسا للوزارة العمانية ،فهل يوجد في عهد اإلمام اليليلي ما يسمى بالوزارة؟ لمن ذلك ما جاء« :بسم
هللا الرحمن الرحيم ،من إمام المسلمين محمد بن عبد هللا اليليلي إلى جماعة المسلمين ،ليعلم الحاضر الغائب أني فوضت األمر في
تنظيم المملكة تنظي ًما صالحًا للشيخ البارلني ،فبيده الملكية لالعسكرية لالمالية لالسياسة الداخلية لاليارجية ،فمن ييالفه أل يقف في
سبيل أعماله اإلصالحية يعاقب ،لال يلوم إال نفسه» ،فقد لثقه من كتاب «سليمان باشا البارلني في أطوار حياته» فقط ،مع أن النص
نسبه لإلمام ،أال توجد لثيقة تدل عليه؟ لمتى كتبت؟ لمن كتبها؟ هل اإلمام نفسه أل عن إمالئه أل بأمره؟ لهل كانت لفظة «الملكية »
لاردة في خطابات اإلمام – رحمه هللا  -؟ لما المراد بها؟ تساؤالت متعددة تجعل القارئ بحاجة إلى التأكد من لاقعية هذا النص
المنسوب لإلمام اليليلي – رحمه هللا (.-المحرر)

يسيء إليها ،أل يضر بها ،لمؤمن بضرلرة التعالن مع الجميع في سبيل المصلحة العامة .كما كان
بالوحدة ،ليمس االتحاد ،ليتطلب عد َم النظر إلى
مدركا أن العمل القويم يقتضي الترف َع عما يضر َ
اليالفات الشيصية لاالختالف في الرؤى على أنها هي األللى باألهمية لالمعالجة ،لإنما يجب
التفكير فيما يعين على التعالن للنهوض بالبالد .فهذا ما قام به الشيخ سليمان البارلني؛ إذ عمل في آن
لاحد على مؤازرة سلطان مسقط لإمام داخلية ُعمان ،لقام بالتنسيق بين الجهتين بصفة ُعمان بلدًا
لاحدًا ،لأن دلره هو العمل في هذا الدرب.
يتنالل هذا البحث عالقة الشيخ سليمان البارلني باإلمام محمد اليليلي؛ بالتركيَ على سيرة الشيخ
البارلني لجعلها محور الدراسة؛ ألنه من خالل دراسة أعمال الشيخ سليمان البارلني ،تنكشف
شيصية اإلمام اليليلي لتبرز عظمته لعبقريته ،لكيفية تعامله مع مواقف البارلني لأفكاره لتدبير
شؤلن دللته؛ لبذلك فإن البحث يناقش المواقف التي توضح العالقة بين اإلمام اليليلي لالَعيم
البارلني ،لتكشف عن األبعاد الحضارية فيها ،لدلرها في النهوض بعُمان في ميتلف المجاالت.
كما يحلل البحث بعض المعوقات التي لقفت عقبات في طريق عمل الرجلين لتنفيذ برامجهما ،لما
قاما به من جهود لتذليل تلك الصعوبات .لالهدف من ذلك اإلفادة لاالعتبار بما حدث ،لنتعلم من
التاريخ ،لنبني عليه حياتنا ،بتبني اإليجابيات ،لتالفي السلبيات ،لمن قرأ التاريخ بوعي لحلله بعمق
زاد عقله ،لخطط لحياته بعناية لدراية.

اتصال اإلمام اليليلب بال َّ يخ البارونب:
حين نفهم جيدا عمق العالقة بين اإلمام اليليلي لالشيخ البارلني ندرك قوتها للثوقها ،فبمجرد أن
حل الشيخ سليمان البارلني بمسقط ،الذي سبقته إليها شهرته لصيته ،بادر اإلمام اليليلي فأرسل إليه
رسالة يعرب له فيها عن سرلره بمقدمه المبارك إلى ُعمان ،لمما لرد في الرسالة ما يأتي:
«من إمام المسلمين محمد بن عبد هللا بن سعيد اليليلي إلى أخيه ذي الشرف الباذخ لالمجد
الشامخ ،المجاهد في سبيل هللا ،المحامي لدينه سليمان بن عبد هللا البارلني .أما بعد :فإنا نحمد هللا

إليك ،ال زلت أخانا محافظًا شرف حريتك ،ساعيًا في عَ استقالل بالدك .أال لإن أعالم مجدك
منشورة ،لسيوف عدلك مشهورة ،فلله درك! حيث أنت هكذا ،هكذا لإال فال ،ال .الداعي إلى تحرير
الكتاب إليك ،بعد إهداء السالم لالتحية لاإلكرام ،إعالمك بأن إخوانك أهل ُعمان مسرلرلن بسالمتك
لصحتك ،مستبشرلن بقدلمك لطلعتك ،لقد لجهنا إليك هذا الرسول؛ طالبين منك الوصول على
بركة هللا زائرًا إخوانك مشرفًا ألطانك .فاضرب لنا موعدًا لنوجه إليك رجاالً من الياصة ،رفقاء
الطريق .لأخبر رسولنا بكل ما يلَم لنحيط بذلك عل ًما ،لهللا الميسر ،لالسالم»(.)2
لمما يقرأ في هذه الرسالة:
– المحبة التي يكنها اإلمام اليليلي لضيف ُعمان الوافد إليها من بعيد.
– بمجرد لصول الشيخ سليمان البارلني إلى مسقط للقائه بالسلطان تيمور بن فيصل ،رغب
اإلمام أن تحظى داخلية ُعمان بَيارته.
– سمعة الشيخ سليمان البارلني سبقت قدلمه إلى ُعمان ،فما أن لضع قدميه فيها حتى تطلع
اإلمام اليليلي إلى توطيد العالقة به ،لمن لراء هذه العالقة االستعانة به في تدبير شؤلن ما هو تحت
كفالته لحوزته من األراضي العُمانية ،لتسييرها بما يملك من حنكة لتجربة في تنظيم األعمال التي
تقوم بالبالد لتنهض بها ،لتسعى لبناء دللة قوية ،تقوم على أسس متينة ،تحفظ لها هيبتها لمكانتها
بين الدلل.
إن السمعة الطيبة التي تمتع بها الشيخ سليمان البارلني تعبر عنها رسالة أخرى بعث بها اإلمام
إلى الشيخ البارلني ر ًّدا لتحية له على إجابة الشيخ البارلني لدعوة اإلمام لَيارته ،فقد جاء في رسالة
اإلمام إلى الشيخ البارلني« :من إمام المسلمين محمد بن عبد هللا اليليلي ،إلى حضرة من يعول عليه
في المهمات ،ليستضاء بنبراس رأيه في دياجي الملمات ،المحافظ على شرف البالد ،الحائَ من
المجد الطارف لالتالد ،األخ الشهير سليمان بن عبد هللا البارلني ،أدام هللا إجالله ،لأسبغ عليه من
أبو اليقظان ،إبراهيم :سليمان البارلني باشا في أطوار حياته ،المطبعة العربية ،الجَائر1376 ،هـ1956 /م ،ج ،1ص-209
 .210حررت الرسالة يوم 13 :محرم 1343هـ .يذكر محمد بن عبد هللا السيفي انه يملك نسية ميطوطة من هذه الرسالة في مكتبته.
ينظر :النمير ،حكايات لرلايات ،اإلباضية في مصر لليبيا لالجَائر لتونس لما يتبعها من األقاليم المغربية ،ط ،1مكتبة لتسجيالت
غاية المراد ،نَلى ،سلطنة عمان1437 ،هـ2016 /م ،ج ،8ص.130

القبول ظالله ،سالم عليك ،ال زالت دلحة عليائك ميضرة العود ،مبتهجة بثمار السعود ،باسمة عن
زهر البشرى بكل موعود ،لما هنا من المعلومات إال ما يسر المسلمين ،ليقرب النائين ،لكتابك
الكريم الذي أشرقت شموس تحقيقه ،لأزهرت في سماء الفهوم نجوم تدقيقه ،قد لصل لسررنا بما
تضمنه من األخبار بصحتك لسالمتك ،لقوى أملنا بما يشفي الغليل ،ليبرئ العليل ،لها نحن ذا
رافعون إلى هللا تعالى أكف التضرع مبتهلين إليه أن يسهل نيل المطلب ،لهللا حسبنا لنعم الوكيل ،لال
حول لال قوة إال باهلل العلي العظيم 8 .صفر  .)3(»1343لمنذ األيام األللى لوصوله أرض اإلمامة،
أسند اإلمام اليليلي إلى الشيخ سليمان البارلني القيام بالعديد من المهام لالمسؤلليات على الصعيدين
اليارجي لالداخلي.

المهام واإلصالحات على مستوى العالقات اليارجيَّة:
تتنالل الورقة هذا اإلطار من محورين ،يعنى األلل بترشيح اإلمام محمد اليليلي الشيخ البارلني
للوساطة في إنهاء الصراع الدائر في الحجاز بين الملك عبد العَيَ آل سعود ،لالشريف علي بن
الحسين .لأما المحور الثاني فيتنالل لجهة نظر الشيخ البارلني في الحفاظ على العالقة الودية مع
الدللة السعودية.

القيام بالصلح فب الصراع الدائر بين الملك عبد العزيز آل سعود وال ريف علب بن الحسين:
فقد أسند اإلمام اليليلي إلى الشيخ البارلني القيام بمحاللة الصلح بين الَعيمين اللذين يتقاتالن في
األرض الحجازية عبد العَيَ آل سعود ،ملك نجد لعلي بن الحسين ملك الحجاز .لتكليف اإلمام–
لكذا السلطان تيمور بن فيصل– الش َ
يخ سليمان البارلني ،يدل على الثقة الذي لضعها اإلمام
لالسلطان في هذا الوافد الجديد الكبير على أرض ُعمان ،ثم على المكانة الكبيرة التي يحظى بها عند
الطائي ،عيسى بن صالح :القصائد العمانية في الرحلة البارلنية ،ط ،1راجعه لصححه سلطان بن مبارك بن حمد ال ّشيباني ،نشر
ذاكرة عمان ،مسقط ،سلطنة عمان1434 ،هـ2013 /م ،ص.102

زعماء ُعمان لكبرائه ،لتكشف عن بداية عالقات ُمهمة ستتبع هذه ال َمهمة المبكرة في بداية اتصال
الَعيمين به .لمن هذا التفويض الشريف يمكن الدخول إلى أعماق هذه العالقة التي تربط اإلمام
اليليلي بالشيخ سليمان ،لكشف أبعادها ،ثم السير نحو المنجَات التي حققتها هذه الصلة الوثيقة،
لمنها الوصول إلى إدراك بعد نظر اإلمام في اختيار الرجال الذين يعتمد عليهم في البناء لالتنمية
لاإلصالح لتشييد صرح الدللة الحديثة.
إن انتقاء الرجل الصالح للمهمات الصعبة جاء في الرسالة التي أرسلها اإلمام اليليلي إلى الشيخ
سليمان البارلني قائال فيها« :من إمام المسلمين محمد بن عبد هللا اليليلي إلى جناب المجاهد في سبيل
هللا الغيور في دين هللا ،أخينا الشيخ سليمان البارلني باشا ،السالم عليكم لرحمة هللا لبركاته ،حيث إن
العالم اإلسالمي في اضطراب لاهتمام بقضية اليالفة لاألماكن المقدسة ،لقد تقرر  -على ما بلغنا -
عقد مؤتمر ألجل ذلك ،فإننا نكل ُ
ف جنابك باسم األمة العُمانية أن تحضر هذا المؤتمر الذي سيعقد لهذا
الغرض الديني السامي في مصر ،أل غيرها من البالد اإلسالمية .لليكن رأيك في مسألة اليالفة
مطابقًا لقواعد الشرع الصحيحة ،لهي ال تيفى عليك.
أما مسألة األماكن المقدسة ،فليكن رأيك فيها مبنيًّا على حمايتها من عبث العابثين ،للقايتها من
تسلط كل يد أجنبي عليها ،مهما كانت مقاصدها لصبغتها ،لقد استحسنا تكليف جناب السلطان إياك
بالتوجه إلى الحجاز؛ مندلبًا من طرفه ،لحامالً كتبًا نصيحة منه إلى المتحاربين حول بيت هللا
الحرام ،فنعم الرأي رأيتماه؛ فإن المسألة من أهم ما يجب أن يهتم به كل مسلم ،لإننا ال نَال في شغل
من ذلك ،لالمنتظر من جنابك موافاتنا باألخبار الصحيحة ،بدلن فاصلة ،لهللا تعالى نسأله أن يوفقك،
لالمسلمين أجمعين ،إلى ما فيه خير دينهم لدنياهم ،آمين .رمضان 1343هـ»(.)4
فبقدر ما تحمل هذه الرسالة ،لهذا التكليف ،من قيمة معنوية تتمثل في اهتمام اإلمام اليليلي بأمور
المسلمين داخل ُعمان لخارجه ،لحرصه على لحدة المسلمين لعلى أمنهم لسالمتهم ،فإنها تتضمن
 -أيضًا  -الثقة التي لضعها اإلمام في شيص البارلني؛ بإرساله سفيرًا له للقيام بهذه المهمة.

مجلة المنهاج ،أبو إسحاق اطفيش الجَائري ،القاهرة ،ربيع األلل1343 ،هـ ،م ،1ج ،3ص.229

ال َّدعوة إلى المحافظة على العالقة الوديَّة مع ال َّدولة السعوديَّة:
تنمية للوعي السياسي لدى الفرد العُماني ،لتقديرًا لحرمة الجوار ،لرغبة في الحفاظ على
العالقات التي تضمن المحافظة على األمن لاالستقرار في المنطقة ،دعا الشيخ سليمان البارلني
الحجاج العُمانيين العُمانيون إلى التمسك بعالقة الود مع الدللة السعودية .لهو بهذا النداء ،لهذا
التنبيه ،يريد تنمية الحس السياسي لالوعي لالحكمة في التصرف لالسلوك بما يضمن تحقيق
المكاسب ،لالنأي عن االستسالم للعواطف لالمشاعر الملتهبة التي قد تأتي على كل شيء في لحظة
نَلة أل استثارة غير مدرلسة لغير مقدرة أحسن تقدير .ليأتي هذا التحذير بعد ما حصل من توتر
في العالقات بين أبناء المنطقة ،فهو يياف أن يكون رد الفعل غير محمود العواقب.
ففي رسالة توجيهية أرسلها الشيخ البارلني إلى الحجيج اإلباضية رجاهم فيها االلتَام بالنظام
الذي تفرضه لتقره الدللة السعودية ،جاء ما يأتي« :للتكن حركاتكم مدة إقامتكم في البالد المقدسة
موافقة لقوانين الحكومة المحلـية المطابقة للحق ،لاجتنبوا  -بقدر اإلمكان  -ما يكدرها ،لراجعوها
برفق فيما تضطرلن فيه مراجعتها بواسطة عقالئكم الممارسين ألحوال الحكومات»(.)5
فما هي التوجيهات المضمنة في هذه الفقرة القصيرة؟
 التربية الدينية لاألخالقية في التعامل مع اآلخر. التربية السياسية التي تضمن التعامل مع الحكومات ،المبني على االحترام لالتقدير لمراعاةسياسة كل بلد لأنظمته.
 طرق المطالبة بالحقوق بحسٍّ حضاريٍّ  ،لالبعد عن التهور لاليور في استرجاع الحقوقالمسلوبة.
 إسناد األمور إلى أصحابها ،لالرجوع إلى أهل الرأي لالمشورة ،لإلى المجربين لالممارسينلالعارفين بأحوال الحكومات لالسراة لعلية القوم؛ حتى ال تعود الممارسات بالوبال لالثبور على من
من رسالة ميطوطة من البارلني إلى الشيخ سالم بن محمد الرلاحي ،ينظر :سليمان باشا البارلني لحضوره في الثقافة العمانية،
مج ،2ص.46

ب الصواب ،لانحرف بعاطفته لمشاعره لقلة تجربته؛ مما قد يسبب ضياع حقوقه ،لعدم تحقيق
َجانَ َ
مطالبه.
لقد نبه سليمان البارلني – أيضًا  -إلى عدم دخول البالد في صراعات مع أي دللة ،إنما عليها
بالعمل على ترتيب البيت ،لاالشتغال باإلصالح لتنمية البالد« :لمن رأي البارلني باشا في سياسة
الدللة التباعد عن معاداة أي دللة من الدلل أجنبية كانت أل مسلمة ،لاالشتغال بإصالح الداخلية:
عل ًما لاقتصادًا ،عسكريًّا لمدنيًّا لصحيًّا»(.)6
أليس في هذا التوجيه حكمة لدراية لرؤية عميقة ،لدليل على جدارة الشيخ سليمان بتولي
الوزارة لترشيد الحياة في ُعمان ،في تلك الظرلف الدقيقة التي تمر بها؟! أالَ يدل هذا مرة أخرى على
حسن العالقة بينه لأبناء ُعمان فضال عن سراتها لزعمائها؟! إن هذه العالقة الوثيقة بين الشيخ
البارلني لبين أحد زعماء ُعمان ،لهو اإلمام محمد اليليلي ،هي التي سمحت للشيخ أن يقترح ،بل
يطلب من اإلمام التفرغ لتنظيم سياسة الدللة ،لإدارة شؤلنها ،لترك مسائل القضاء لالفتوى إلى
القضاة لالعلماء؛ لفي هذا توزيع للمسؤلليات ،لحرص على التركيَ على العمل لاإلتقان؛ بالتفرغ
لجانب من أعمال الدللة ،لترك بقية األعمال لآلخرين؛ لبهذا المنهج لهذه اليطة تُنظ ُم المسيرة،
ليَتحسن األداء.

المهام الداخليَّة:
تقول زعيمة بنت سليمان البارلني« :ظهر البارلني في ُعمان بمظهر الرجل العفيف لالوطني
الغيور على دينه لأمته اإلسالمية ،فأصبح عل ًما من أعالم األمة اإلسالمية ،نال إعجاب لتقدير
سلطان الساحل تيمور بن فيصل ،كما نال تقدير لاحترام إمام الداخل محمد بن عبد هللا اليليلي ،اللذين
قبال مساعيه التصالحية بينهما ،لعلى إثر ذلك قلده السلطان تيمور بن فيصل الوسام البوسعيدي ،لهو

سليمان البارلني باشا في أطوار حياته ،ج ،2ص.31

أرقى لسام يمنحه السلطان ،لعينه اإلمام رئيسًا لوزرائه»( .)7فتنوعت المهام لالمسؤلليات التي
ألكلها اإلمام اليليلي إلى الشيخ سليمان البارلني على الصعيد الداخلي ،لمنها ما يلي:

سا للوزارة ال ُعمانيَّة:
تعيين اإلمام اليليلب ال َّيخ سليمان البارونب رئي ً
من مظاهر العالقة الكبيرة بين الرجلين لالقائدين تعيين اإلمام اليليلي الشيخ سليمان البارلني
رئيسًا للوزارة العُمانية ،لتفويضه في تنظيم الدللة تنظي ًما عصريًّا ،يستجيب للتطورات لالمستجدات،
ليلبي األهداف المنشودة للنهوض بعُمان بقوة .لال شك أن لكثرة أسفار الشيخ سليمان في األلطان
العربية لاأللرلبية ،لتقلده المسؤلليات اإلدارية لالسياسية لاالجتماعية في مسيرته الجهادية
لالتحريرية ،للكثرة ما عاناه في حياته من مضايقات لمالحقات ،لما تعرض له من إذايات من
الطغاة لالعتاة لصناع القرار في ميتلف المستويات ،لما قاساه جراء النفي لالسجن لاالعتقال
لاإلقامات الجبرية الصادرة من جهات عليا في ميتلف السلطات ،إلى جانب تمتعه بفكر عميق،
ت استشرافية ،لقدرته على
لرؤى ثاقبة في األمور السياسية لالثقافية لالتربوية ،لامتالكه نظرا ٍ
مواصلة العمل الدؤلب من دلن كلل لال ملل لال يأس ،مع ما منحه هللا من خالل لصفات الشجاعة
لالجرأة ،لاإلقدام لالصدح بالحق ،لرفض أنصاف الحلول في القضايا المصيرية لالمسائل
الحساسة؛ كان له أثره في تكليفه بهذا المنصب الكبير المهم.
فقد اكتسب الشيخ البارلني تجارب عديدة مكنته من أن يتعرف على بعض الوسائل التي تساعد
على اإلصالحات الضرلرية للنهوض بالمجتمع؛ لهو ما يحتاجه الشعب العُماني ،الذي تحمس
البارلني للقيام بشؤلنه ،بطلب من السلطان تيمور لاإلمام اليليلي .لتلك المعطيات هي التي رشحت
بحوث ندلة سليمان باشا البارلني لحضوره في الثقافة العمانية ،نشر مركَ الدراسات العمانية ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنة
عمان .للحدة الدراسات العمانية ،جامعة آل البيت ،األردن2013 ،م ،مج ،1ص .118ينظر :البارلني ،زعيمة :سليمان البارلني،
تعريف موجَ ،ص.19
في سنة 1938م تلقى دعوة رسمية من السلطان سعيد بن تيمور ليكون مستشارًا له في مسقط ،عاصمة الساحل ،لبذل جهودًا
معتبرة محمودة في إصالح حال البالد ...كما لاله نظارة شؤلن الوالة ،فقام بإصالحات سياسية لعلمية لإدارية لعسكرية ...سليمان
.
باشا البارلني لحضوره في الثقافة العمانية ،مج ،1صُ .358ذ ِك َر أن سعيد بن تيمور طلب منه أن يتولى لزارة األلقاف ،فاعتذر له
ينظر :القصائد العمانية في الرحلة البارلنية ،ص.16

سليمان باشا لكي يكون أحد الرجال الذين يتولون تسيير شؤلن الدللة ،لسمحت لإلمام أن يجرؤ على
تكليف رجل غير ُعماني ،يجيد قواعد البناء الحضاري؛ ليقود مسيرة تطوير الدللة لالنهوض
بالبالد(.)8
للنقف قليالً مع هذا التفويض لنوضح بعض الحيثيات ،لنسرد بعض المعطيات المهمة ،التي
تكشف عن شيصيتي الرجلين :اإلمام اليليلي لالشيخ سليمان البارلني ،لنبين العالقة اإلستراتيجية
لالعميقة التي تربط الرجلين.
عرف أهل ُعمان عن الشيخ سليمان البارلني  -منذ حل ببالدهم في مسقط ألالً -حرصه على
جمع كلمة العُمانيين على المصلحة العامة للوطن ،لتوحيد صفهم؛ إذ كان يقوم بالنصيحة لاإلرشاد
لالدعوة إلى تحقيق هذه المقاصد النبيلة الضرلرية للنهوض بالبالد ،بل ظل هذان المطلبان همه
الكبير لاهتمامه العظيم« ،أصبح ال هم له إال النصيحة لالدعوة إلى جمع الكلمة باالتحاد لالنهوض
لمجاراة األمم الحية ،فكان حديثه لهو راكب لسائر لجالس لعلى فراش المرض ،الذي كان ينتابه
كل مدة في أكثر بالد ُعمان»(.)9
للكفاية التي كان يتمتع بها الشيخ سليمان البارلني ،للما أظهره من رغبة صادقة في اإلسهام في
إيقاظ أهل البلد للقيام بواجبهم نحو لطنهم بميتلف الوسائل لالطرق لاألساليب ،لبجهاده لاجتهاده
الدائبين« ،كلف من طرف رجال اإلمام بقبول منصب يليق به ،فلم يقبل؛ لعلمه بأن فكرته التي كان
يبثها لم تنضج ،للو أنه قبل منصبًا ،مهما كان في ذلك الوقت لما تَ َوفق بسهولة إلى إتمام مراده،
للحصلت عراقيل كثيرة في سبيل ما يقصده من اإلصالح»( .)10لذلك ،لم يقبل الشيخ البارلني أي
ض عليه قبل أن ييطط لمشرلعه الذي يرى فيه عمالً كبيرًا في النهوض بعُمان ،لكن بعد
منصب ُع ِر َ
أن لمس بالبرهان لالدليل أن فكرته في توحيد الكلمة بين الَعامات في ُعمان ،لبين السلطان
«انقالب عظيم في عمان ،لزارة البارلني باشا لدى حكومة اإلمام اليليلي أعَها هللا» ،سليمان البارلني باشا في أطوار حياته،
ج ،2ص.28 ،27
العبيدي ،سالم بن هاشل بن ضحى« :سليمان باشا البارلني :عالقته بأئمة عمان لسالطينها لجهوده الفكرية لاإلصالحية»،
سليمان باشا البارلني لحضوره في الثقافة العمانية ،مج 2ص.39
المرجع نفسه.

تيمور بن فيصل لاإلمام محمد اليليلي بياصة ،لهي اليطوة األللى في خدمة المصالح العُمانية
العامة ،لبعد أن اقتنع بعض الرجال الملتفين حول اإلمام بضرلرة تنظيم الدللة بالمقاييس العصرية،
مع االلتَام بقواعد الشرع اإلسالمي ،لم يتردد الشيخ البارلني في إجابة طلب اإلمام اليليلي لتحمل
مسؤللية تنظيم الدللة على أسس عصرية مع مراعاة قواعد الشرع اإلسالمي في ذلك.
جمع اإلمام أقطاب دللته ،من الَعماء لالعلماء لأهل الرأي لالمشورة ،لاستشارهم في إسناد
أمر تنظيم الدللة إلى الشيخ سليمان البارلني لتفويضه في ذلك ،بعد مرلر سنتين على إقامة الشيخ
البارلني في ُعمان .لقد لافق الجميع على اقتراح اإلمام ،بعدها أصدر البيان اآلتي« :بسم هللا الرحمن
الرحيم ،من إمام المسلمين محمد بن عبد هللا اليليلي إلى جماعة المسلمين ،ليعلم الحاضر الغائب أني
فوضت األمر في تنظيم المملكة تنظي ًما صالحًا للشيخ البارلني ،فبيده الملكية لالعسكرية لالمالية
لالسياسة الداخلية لاليارجية ،فمن ييالفه أل يقف في سبيل أعماله اإلصالحية يعاقب ،لال يلوم إال
نفسه»( .)11تضمن البيان العناصر اآلتية:
 .تفويض اإلمام للشي َخ البارلني تنظيم الشؤلن الملكية لالعسكرية لالمالية لالسياسة الداخلية
لاليارجية للدللة ،لهذه من أهم المجاالت في الدللة المعاصرة.
 .التنصيص على اإلصالح يحمل أكثر من داللة لمعنى لرسالة؛ ففيه بيان الدلر المنوط بالشيخ
سليمان الموكول إليه تنظيم شؤلن الدللة لمن دلن تحديد أل تقييد حدلد ذلك اإلصالح .لفيه كذلك
إبالغ الناس أن ال َمهمة التي أنيطت بالشيخ هي اإلصالح ،فالبد من فهمها للعيها لالسير معه في هذا
المنحى .لفيه – أيضًا  -تحديد الهدف الذي يريد أن يصل إليه اإلمام ،لهو تطوير البالد لالتغيير نحو
األحسن.
 .تحذير من يقف في طريق جهود الشيخ سليمان البارلني اإلصالحية التطويرية؛ لهذا التحذير
يقدم السند المادي لالمعنوي للشيخ سليمان في تحركه لنشاطه لما يعتَم القيام به.
ماذا نقرأ في هذه التوصيَة لفي هذا التفويض؟ نقرأ فيهما:
سليمان البارلني باشا في أطوار حياته ،ج ،2ص .30 ،29لرد نص هذا التعيين تحت عنوان« :مرسوم ملكي» في الكتاب .لجاء
في الهامش :لم يشر المرسوم الملكي إلى تارييه ،ليظهر أنه في ألاخر محرم 1345هـ.

 الثقة الكاملة التي لضعها اإلمام في الشيخ في تنظيم الدللة تنظي ًما الئقًا لمفيدًا لها ،لهي تكشفعن مظهر من مظاهر العالقة الصادقة الوثيقة بين الرجلين.
 أن اإلمام يتوقع حدلث بعض ما يعيق حركته لعمله لتسيير شؤلن الدللة ،فلم يقف عند إسنادمهمة اإلصالح إلى الرجل المناسب بل أقام حوله سياجًا يحميه من أعمال المشاغبين لالمعترضين.
لتكمن في هذا االختيار عبقرية اإلمام لإخالصه لوطنه ،فهو يطمح أن يراه كبيرًا متطورا خارجًا
من دائرة التيلف لالتأخر .لفي كل الحاالت ،لمع كل التفسيرات التي تعطى لهذا االختيار ،لالنتائج
المتحصل عليها ،إيجابية كانت أم غير ذلك ،فهو يدل على العالقة المتينة التي تربط اإلمام اليليلي
بالشيخ سليمان البارلني.
لقد أحسن اإلمام صنعًا باختيار الشيخ البارلني أمينًا على تدبير شؤلن الدللة؛ فهو الرجل القوي
الذي يقف في لجوه المعارضين لإلصالح لالتطوير لالسير قد ًما بالبالد نحو السمو لالرقي
لالتطوير ،بل في بعض تصرفاتهم خرلج عما يمليه الشرع لإيثارًا لمصالحهم الياصة ،كما اكتشف
ذلك الشيخ سليمان البارلني فيما بعد.
لكان اإلمام يسمع إلى ما يقوله الشيخ سليمان البارلني ،ليُقِر ما يدبر ليقرر ،لاضعًا فيه الثقة
الكاملة .فعلى سبيل المثال ،حين شرع الشيخ البارلني في إصالح المنظومة المالية ،خاصة فيما يتعلق
باأللقاف ،لجد فسادًا أل اختراقًا لخلال في التصرف من بعض األفراد نتيجة تقديمهم المصلحة
الشيصية على حساب المصلحة العامة ،فوقفوا في لجه اإلجراء الجديد لاإلصالح الذي يقوم به
الشيخ البارلني إلرجاع األمور إلى نصابها .فتم عقد اجتماع عام أثير فيه موضوع هذا اإلصالح،
لحضره إلى جانب اإلمام ،بعض رؤساء القبائل لالعلماء ،لبعض األفراد المنكرين إلصالحات
الشيخ البارلني لعدلها بدعة لخرلجًا عن َسنَ ِن ما كان عليه اآلباء لاألسالف .لبعد استماع الشيخ
البارلني لكل ما دار في االجتماع ،طلب الكلمة ،فانطلق بصوت مسموع للجميع؛ منكرًا ما أدلى به
المعارضون إلصالحه ،لمفندًا بالحجج ما ذكرله ،لمبينًا حقيقة ما يجب فعله ،مستدالًّ بالقرآن الكريم
لالسنة الشريفة لبأعمال اليلفاء الراشدين« ،لاإلمام يصول يمينًا لشماالً ،ناظرًا إلى الذين هرعوا

إليه من قبل لأتوه معترضين ،لهم في غضب شديد ،ينظر اإلمام إليهم لهو يبتسم كلما سمع حجة
دامغة من كالم البارلني باشا .للـما انتهى من الكالم ،قال اإلمام ما خالصته :أما المضرة فقد
شاهدناها ظاهرة ،لأما المنفعة فها نحن نسمعها بآذاننا لنلمسها بأيدينا ،لديننا المبين ال يسوغ لنا –
قطعًا  -سلوك طريق المضرة لتجنب طريق المنفعة ،بناء عليه إن هذا األمر قد قضي باتفاق العلماء
فال أقبل بعد اليوم أي اعتراض»(.)12
إن فراسة اإلمام اليليلي في شيصية الشيخ سليمان تنفتح عن ألل إنجاز في تسيير شؤلن الدللة،
لتتضح في قضية تنظيم شؤلن األلقاف لتصحيح اليلل في توجيهه لالتصرف فيه .فقد بدت
شيصية الشيخ سليمان قوية لحازمة في ردع غير المبالين بألقاف المسلمين؛ ما أعطى اإلما َم قناعةً
لثقة كبيرة في اختياره مدب َر شؤلن الدللة الحكي َم سليمان ،لبه تَداد عالقته به أكثر لثوقًا لرباطًا
للمضي لالتقدم في تنظيم الدللة.
شعر الشيخ سليمان البارلني بهذه الثقة التي لضعها اإلمام اليليلي فيه ،لأقر بالتفويض الذي
منحه إياه ،فكتب إلى زميله الحاج عمر العنق في الجَائر« :حضرة اإلمام باشر في بعض
اإلصالحات لالتنظيم؛ حسب إشارتي ،لفقه هللا .لقد حصل التيقظ لإلصالح ،لوال القحط العام في
المملكة ،منذ عشر سنين ،أعني من يوم قتل اإلمام سالم بن راشد اليرلصي ،لقد ارتحل من ُعمان
إلى زنجبار لليدمة لالتجارة أكثر من اثني عشر ألف رجل في مدة اليمس سنين»(.)13
لقد ازدادت ثقة اإلمام بوزيره الميول إليه تنظيم شؤلن الدللة؛ لِـ َما أقدم عليه البارلني في مجال
اإلصالح المالي ،لالذي تلقاه المؤيدلن بكل فرح لسرلر لارتياح لأمل في التصحيح لاإلصالح
الشاملين .فكان من بين مظاهر تقدير اإلمام لشيصية الشيخ سليمان البارلني اصطحابه معه لتفقد
أحوال الرعية؛ ليَيده اطالعًا لدراية بالواقع المعيش.

سليمان باشا البارلني لحضوره في الثقافة العمانية ،مج ،2ص.41
سليمان البارلني باشا في أطوار حياته ،ج ،2ص.29

اصطحاب اإلمام اليليلب ال َّيخ سليمان البارونب فب جوالته التّفقديَّة:
من مظاهر المكانة التي حظي بها الشيخ سليمان البارلني عند اإلمام محمد اليليلي اصطحابه له
في بعض جوالته التفقدية ليطلع على ما يدلر في الساحة ،فيكون له ذلك عونًا في تسيير شؤلن الدللة
عن دراية .يقول الشيخ سليمان في أحد مراسالته« :رغم ضعف جسمي من المرض لم يعذرني
اإلمام– أعَه هللا– فأمرني بالتشرف بصحبته إلى الجهة الغربية من ُعمان لتفقد أحوالها فامتثلت»(.)14
كما كانت للشيخ البارلني زيارات أخرى من دلن تنقل اإلمام معه .لقد أفادت هذه الرحالت الشيخ
البارلني ،سواء قبل مباشرة عمله اإلصالحي أم في أثناء نشاطه ،مدةَ إقامته في ُعمان .يقول
سليمان بن سعيد الشيباني« :لم تكن جولة البارلني في ميتلف قرى لبلدان ُعمان لمجرد السياحة
فحسب ،إنما كانت – أيضا  -رحلة استطالعية ،ليتعرف فيها على أحوال ُعمان السياسية لاالقتصادية
لاالجتماعية؛ تمهيدا لتنفيذ مشاريعه اإلصالحية»(.)15

إصالحات ال َّيخ سليمان البارونب:
إن إقامة سليمان البارلني بعُمان ،لاحتكاكه الكبير الواعي بالحياة العامة فيها جلبا له تقدير
السلطان تيمور بن فيصل لاإلمام محمد بن عبد هللا اليليلي لتقريبهما له ،لطلبهما مساهمته في تنظيم
شؤلن ُعمان؛ لما له من حنكة لحكمة لتجربة لكفاية إلدارة األعمال لالتنظيم لاإلصالح لالتطوير؛
«فوضع برنامجًا حكوميًّا رائعًا للنهضة بالبالد في جميع القطاعات الحيوية»( .)16لكان الشيخ
البارلني يرى أن إصالح الجيش لالمالية لالتعليم لالصحة «هي القاعدة المتينة لبناء دللة عصرية
قوية»( .)17لكانت نظرته في تنظيم الدللة «نظرة صائبة في كثير من جوانبها ،لتدل على شيصية
رسالة من البارلني إلى هاشل المسكري( ،ميطوطة) .ينظر :سليمان باشا البارلني لحضوره في الثقافة العمانية ،مج ،2ص،19
.20
سليمان بن سعيد ال ّشيباني النفوسي :سليمان باشا البارلني أمة في رجل ،ط ،1نشر جمعية الفتح ،ليبيا1434 ،هـ2013 /م،
ص.72
زرمان ،محمد ،لحقاين جمعة« :سليمان البارلني ،نشاطه العلمي لالسياسي» ،سليمان باشا البارلني لحضوره في الثقافة
العمانية ،مج ،1ص.43 ،42
المرجع نفسه.

قيادية فذة ،تستطيع تقييم األمور لتسييرها في لجهها الصحيح»(.)18
()19

لتحت عنوان« :ماذا كان بعد لزارة البارلني باشا في حكومة اإلمام»

كتب أبو اليقظان:

«كان لسعادة البارلني باشا ،بعد إسناد اإلمام اليليلي لتفويض أمر مملكته إليه ،برنامج لاسع لخطة
حكيمة في إصالح شؤلنها لتنظيم مصالحها ،لو ساعده القدر لسالمه المرض لجانبته حمى
المالريا ،كان ينوي أن يصلح لينظم تنظيما عصريا سائر الدلالين في جميع الميادين؛ بما يجعل
دللة اإلمامة بعُمان تضارع األمم الناهضة لالدلل الحديثة في مقومات الحياة»( .)20فوضع الشيخ
البارلني اليطط لإلصالح في أربعة مجاالت رئيسية لهي :المالية ،لالمعارف ،لالجيش،
لالصحة(.)21

اإلصالح السياسب:
ارتأى الشيخ سليمان البارلني أن يكون اإلصالح في الدللة لفق خطة محكمة تعتمد اإلصالح
الشامل في ميتلف المجاالت ،مبتدئة يما يجب البدء به ،لهو اإلصالح السياسي لاإلداري( .)22فهذان
المجاالن يشكالن لاجهة الحكم لقمة الهرم في اإلدارة لالتنظيم .لبما أن ما اصطدم به هو االختالف
الذي دب في هرم السلطة في ُعمان ،لأن أي إنجاز في هذا الجانب لن يتحقق إال بتوحيد الصف
لرأب الصدع ،للم الشمل ،فقد كانت بداية عمله في اإلصالح السياسي هو نَع مظاهر اليالفات بين
السلطان تيمور بن فيصل لاإلمام محمد اليليلي .لهذه ال َمهمة تتطلب حنكة لدراية ،من رجل ماهر
حاذق لبيب ،هو سليمان البارلني( .)23قال الشيخ إبراهيم أبو اليقظان« :لمن أعماله الكبيرة سعيه
المرجع نفسه.
سليمان البارلني باشا في أطوار حياته ،ج ،2ص.53 – 44
المرجع نفسه ،ص.24
المرجع نفسه ،ص.24
عن جهود الشيخ سليمان في اإلصالح السياسي ينظر :سليمان باشا البارلني لحضوره في الثقافة العمانية ،مج ،2ص– 240
.245
عن مشاعر الشيخ سليمان فيما كان يحدث في عمان من اليالفات تهدد لحدة البالد لاستقرارها لمستقبلها ينظر :مجلة المنهاج،
جمادى األللى1344 ،هـ ،م ،1ج ،5ص 350لما بعدها.

الميلص الحثيث المثمر لجمع الكلمة لتوحيد الوجهة بين عظمة سلطان مسقط السيد تيمور لبين
عظمة اإلمام اليليلي ،فكانت الكلمة لاحدة لاليطة لاحدة لالهدف لاحدًا ،للو اختلفت الوسائل لتباين
الموقف»(.)24
كان الشيخ سليمان يدرك أن المهمة لن تكون سهلة ،في ظل التوتر الذي كان سائدًا بين الَعيمين،
لأمام األحداث اليطيرة التي تحدق بعُمان داخليًّا لخارجيًّا ،من رفقاء لفرقاء الداخل لاألعداء األلداء
من اليارج ،لكنه لعى جيدًا لاقتنع أنه هو أحد الحلول الممكنة للوقوف أمام كل هذه األخطار ،لتيقن
أنه يجب أن ال يقف مكتوف اليدين أل متفرجًا على ما يحدث في ُعمان ،لالسيما لأن السلطان لاإلمام
قد لضعا فيه الثقة ،لعقدا عليه األمل في اإلسهام في حسن تنظيم شؤلن العُمانيين؛ لييرجوا من
الوضع القائم حينئذ .لرغم مبادرة المرض ،الذي الزمه في حياته إلى أن توفاه هللا ،قبل أن يشرع في
لضع خطة العمل في سبيل توحيد الصف ألال ،فقد بادر في التفكير في هذه اليطة التي التَم فيها
بالعمل مع الرجلين معًا السلطان تيمور لاإلمام اليليلي؛ تنفي ًذا لتطبيقًا عمليًّا لما آمن به لعاهد نفسه
عليه ،لهو توحيد ُعمان بد ًءا بَعمائها .قال الشيخ سليمان البارلنيُ « :كلفت مرارًا من بعض أهل
الحل لالعقد بقبول منصب عال مع اإلمام ،فاعتذرت خوفًا من أن ينسب إلي التحيَ ،لأنا يهمني أن
أبقى للطرفين (السلطان لاإلمام) حتى أتمكن من صلح بينهما ،يسعد البالد إن شاء هللا»( .)25فقام
الشيخ البارلني «بأعمال تمهيدية إلزالة الجفاء بين السلطان لاإلمام ،لتقريب المسافات بين الفريقين،
بما ظهر أثره المحمود من توحيد قواهما لمواجهة األخطار لجمع كلمتهما ضد األجنبي ،لتوجيه
أنظارهما لحماية ُعمان من كل اعتداء على البالد من أيٍّ كان»(.)26
لقد أدرك الشيخ سليمان البارلني مغبة اليالف الذي نشب بين الَعيمين اللذين يحكمان ُعمان،
فعمل بكل ما ألتي من قوة ،لحذق من حيلة في لضع خطة إلزالة هذا اليالف ،لالتعامل بحنكة
لحكمة مع االختالف الذي يطبع عالقتهما .للكون الصلة بينه لبين اإلمام لم تكن صلةً عادية ،بل هي
رابطة تنتظمها المسؤللية التي أناطها اإلمام في عنقه ،لتحكمها الثقة التي لضعها في شيصه ،فإن
سليمان البارلني باشا في أطوار حياته ،ج ،2ص.24
المرجع نفسه ،ص.14
المرجع نفسه ،ج ،1ص.250 ،249

الوزير المفوض أخذ يجاهد لدرء كل خطر يهدد ُعمان.
غيرة البارلني على ُعمان ،الذي يرى نفسه أحد المسؤللين على أمنها لمستقبلها ،لالدراية
العميقة بأحوال ُعمان لما يدلر في ساحاتها لعقول أهلها لنفوسهم ،مكنته من اقتراح خطة مبدئية،
تعتمد على قوام الوحدة بين أهل ُعمان ،لعلى توزيع األدلار لالحذر من االختالفات لاليالفات التي
تؤدي إلى خسران كل شيء ،األرض لالعرض.
يقول البارلني« :فالذي أكرره لكم من قبيل النصيحة في الدين ،اتفاقكم مع السلطان ،على أن يبقى
بينكم ما هو بيدكم اآلن ،ليتولى هو إدارة البالد لالدفاع عنها إذا قصدها أحد .عليه المال لالسالح
لعليكم الرجال ،لتكون الوزارة منتيبة من طرف اإلمام لجماعته ،لتكون الدللة بينكم فتستريحون
أنتم لالسلطان لتسلم البالد ،لإال فرحمة هللا على بلدكم لمذهبكم .جماعة بني بوعلي – اآلن  -في
الهند ،يطلبون سلطنة مركَها صور ،لمنتهاها نَلى أل الرمل ،لالتضييق دار لينفصلوا أيضًا،
فتأملوا في موقفكم هذا؛ إذا لم تتفقوا مع السلطان فال تبقى سلطنة لال إمامة ،لالوزر عليكم بدلن
ٍّ
شك»( .)27لنقرأ في هذه اليطة المقترحة ما يأتي:
 العالقة الكبيرة التي كانت بين اإلمام اليليلي لالشيخ البارلني ،المبنية على الثقة لإسناد األمورإلى أصحابها.
 شعور الوزير المفوض بواجب النصح للعُمانيين لالصدق في تدبير شؤلنهم ،لسلوك مسلكالصراحة معهم ،من دلن مجاملتهم لاليجل من الكشف عن حالهم ،لمن دلن التأخر عن بيان المآل
الذي ينتظرهم في حالي التحرك لاليذالن.
 هدف الشيخ البارلني من هذه اليطة المقترحة توحيد ُعمان ،لجعل التعالن لالتعاضد يسوداناإلمامة لالسلطنة ،بل القصد كان لضعهما في نظام لاحد ،يشبه النظام الفدرالي؛ بكونهم أبناء مذهب
لاحد للطن لاحد.
لقد عمل الشيخ سليمان البارلني على توطيد الرلابط بين السلطان تيمور لاإلمام اليليلي .كتب
المرجع نفسه.

في مجلة «المنهاج»( )28بعد المعاهدة الثالثية المدبرة لغَل ُعمان ،التي استاء منها المسلمون ،قائال:
«أما مملكة ُعمان فال خوف عليها بإذن هللا من المعاهدة إن صحت ،للو قصد أحد ُعمان قبل هذا
لحصل بعض تأثير ،إذ كانت قبائلها تتقاتل لالرؤساء طامحون إلى العصيان ،لكل من بيده حصن
يرى أنه سلطان القطر .أما اآلن فقد توحدت كلمة البالد لانقطعت الفتن ،لأدرك الجميع مضرة
االنقسام ،لأحسوا بما يحيط بهم من اليطر ب ًّرا لبحرًا ،لأعلن القابضون على الحصون أنهم
مستعدلن لتسليمها لمن يتصدى للدفاع .لسيسمع العالم ،إذ ذاك -بدلن ٍّ
شك  -أن عظمة السلطان
تيمور قام بما يوجبه عليه حق الوطن لالملك ،لصوب حضرة اإلمام لاتحد الدفاع»(.)29
فقد أشارت الرسالة إلى األخطار المحدقة بعُمان لالمناطق المجالرة ،لذكرت بالدليل لبالتحليل،
لباالستناد إلى التاريخ ما تعرضت له المنطقة جراء أطماع المستعمرين في خيراتها ،لما يمكن أن
يحدث لها ممن هم على شاكلة أهل ُعمان ،إن لم يتداركوا األمر بتوحيد الصف لنبذ اليالفات لتغليب
المصلحة العامة على المصالح الشيصية ،فعُمان هي نقطة االهتمام األلل للوزير المفوض سليمان
البارلني ،لالذي تربطه عالقة خدمة مصالح ُعمان مع السلطان لاإلمام.
ثم أضاف الشيخ البارلني في تلك الرسالة« :كتبت هذا ليقرأه على صفحات جريدتكم اإلسالمية
المحترمة رجال اإلسالم الذين يهمهم أمر إخوانهم المسلمين أينما كانوا؛ ليطمئنوا ليعلموا أن ال خوف
على ُعمان العربية المستقلة بإذن هللا»(.)30
أال نقرأ في هذه الرسالة ،لفي النتائج المهمة على مستقبل ُعمان بُع َد نظر الشيخ سليمان في
العالقات العُمانية الداخلية؟ أال ندرك أهمـية المقترح الذي قدمه للوقوف أمام كل المستجدات التي تهدد
استقرار ُعمان للجوده؟ أال نعي عمق العالقات التي تربط الشيخ سليمان بَعماء ُعمان؛ ليفوضوه
في تدبير شؤلن لطنهم ،لليستمعوا إلى ما يقدم من مالحظات لاقتراحات ،بل ليقبلوا منه لومه لهم
لتقريعهم ،حين يتيلفون عن إدراك مصلحتهم لمصلحة بلدهم ،ثم ال يستنكفون منه لمما يدلي به؟
ينظر« :جَيرة العرب ال خوف على عمان من المعاهدة» ،مجلة المنهاج ،ربيع األلل 1344هـ ،م ،1ج ،3ص .216الرسالة
مؤرخة في  17من صفر 1344هـ أرسلها الشيخ سليمان من لالية القابل بعمان.
سليمان البارلني باشا في أطوار حياته ،ج ،2ص.7 – 5
المرجع نفسه ،ج ،2ص .7 :ينظر :نص الرسالة كامال مع تعليق الشيخ إبراهيم أبي اليقظان ،المرجع نفسه ،ص.9 – 4 :

أترك اإلجابات للقارئ الذي يتأمل هذه السيرة ،ليقرأ هذه العالقة قراءة فاحصة نافذة ناقدة لمتأنية،
موضوعي.
لبتأمل لرؤية استشرافية ،لبحسٍّ سياس ٍّي
ٍّ

اإلصالح االقتصادي:
أشرنا سابقا إلى أن الشيخ سليمان البارلني عجل باإلصالح المالي في دللة اإلمام اليليلي ،بعد
توليه مسؤللية تدبير شؤلنها مباشرة؛ فرتب دفاتر المالية ،لنظم إيراداتها لمصارفها لغيرها من
الجوانب التي تتطلب اإلصالح لالتنظيم لالتدقيق في تسييرها .لكان من بينها تنظيم أموال األلقاف
التي لجدها تدار بطريقة غير سليمة ،لكان بعض المشرفين عليها يتصرفون فيها بما ييدم مصالحهم
الذاتية.
فقد كانت أغلب مالية دللة اإلمام اليليلي زكاة لألقافًا :ألقاف المساجد لالمتعلمين ،لالمدرسين،
لالطرق ،لاآلبار ،لاألفالج ،لالفقراء ،لابن السبيل ،لاألكفان ،لذلي العاهات ،لغيرها .لقد لجد
الشيخ البارلني أن ما يصل خَينة الدللة من لارداتها شيئًا قليالً ،لالباقي يستولي عليه بعض
المشرفين عليها بطرق غير مشرلعة -أل باألحرى يودع في الجيوب« .لصندلق اإلمام كان عبارة
عن صناديق الوالة لالقضاة لالجباة لالوكالء .فقد كانوا مطلقي التصرف ،ال حساب لال عقاب
عليهم .أما اآلن فألل ما افتتح به البارلني باشا أعماله حفظ هذه األموال في صندلق لاحد ،في يد
غني ،انتيبه لذلك بمعرفة اإلمام ،لال يصرف شيء منه إال بأمر منه لمصدق من
رجل أمين
ٍّ
اإلمام»(.)31
لكان من أعمال البارلني في هذا المجال «تقييد الصادر لالوارد في بيوت المال في سمائل
لنَلى لبهال ،لرصد ألقافها لمدخول سوقها ،ثم توحيدها كلها في صندلق لاحد ،يكون في يد
أمينة ،تحت إشراف اإلمام ،لتنظي ُم جباية الَكاة ،للض ُع قوانين صارمة لمتابعة الجُباة ،لإنشا ُء

المرجع نفسه ،ص.30

الدلالين ،لتسجي ُل المعامالت في دفاتر رسمية»(.)32
غير أنه ما كاد الشيخ البارلني يشرع في تنظيم أموال الدللة ،كما بيـناه آنفًا «حتى قامت قيامة
بعض االنتفاعيين الذين يمس مصالحهم هذا النظام ،لزلَلوا من ذلك زلَاال شديدًا ،حتى أخذلا
ييتلقون ضد البارلني االختالفات بما اضطره أن يعقد مع اإلمام مجلسه الحاسم ،لهو غاص بالمأل
من رجال دللته ،من بينهم أللئك المعارضون .فكانت النتيجة بعد محاسبة هؤالء أن زاد عظمة اإلمام
في تفويض الباشا في أمور مملكته ،لهدد المعارضين له بصارم العقاب ،حتى اضطر هؤالء
لالعتذار لدى عظمة اإلمام لسعادة البارلني باشا ،لالحق أحق أن يتبع»(.)33
لقد ذكر البارلني هذه اليطة في رسالة ،أرسلها إلى صديقه الحاج عمر العنق قال فيها« :جناب
األخ الفاضل الحاج عمر العنق ،دام موفقًا .آمين .السالم عليك لرحمة هللا لبركاته .إني في خير لهلل
الفضل .تلقيت كتابك المؤرخ في  24صفر ،بكل سرلر؛ إذ دل على صحتك ،لتحسن أحوالك ،لهناء
البالد لخصبها لراحة اإلخوان ،لالحمد هلل على ذلك كثيرًا .إني في اجتهاد في تنظيم المملكة مبتدئًا
بماليتها التي كانت ضائعة ،لبعد حفظها أباشر العمل في غيرها»(.)34
لفي الميدان الفالحي ،لم يغفل البارلني العناية بعصب الفالحة في ُعمان لمورد غذائها لتنميتها
(األفالج) ،فقد نبه اإلما َم إلى ضرلرة االهتمام بها لصيانتها؛ ألنها مصدر الري لالشرب لسكان
ُعمان .كما أشار عليه أن يعمل على استيراج ما في جوف األرض من الثرلات المعدنية ،فقد قال له
مياطبًا:
صددن أنها َرهددا
جدددد مدار َسددها ،ل ُ

إن الحيددددداة العلدددددم ،ثدددددم الدددددـماء

عمددر مسدداجدها ،لحددافظ لقفهددا

فيهددددا يُصد ُ
ددددان العلددددم لالعلمددددداء

لاستير َجن كنو َزهدا ِمدن َسدهلِها

()35

لجبالهدددا ،إن الكندددو َز غنددداء

القصائد العمانية في الرحلة البارلنية ،ص.16
سليمان البارلني باشا في أطوار حياته ،ج ،2ص.44
المرجع نفسه ،ص .45الرسالة المرسلة إلى الشيخ الحاج عمر العنق مؤرخة هكذا :سمائل 9 ،جمادى األللى 1345هـ .لردت في
المصدر هكذا  1945م ،هو خطأ مطبعي أكيد .ينظر تفصيالت عن موقف البارلني لردلد الفعل على إصالحه المالي ،المصدر نفسه،
تحت عنوان« :الهَة العنيفة باالنقالب الجديد في عمان» ،ص.43 – 31
سليمان باشا البارلني لحضوره في الثقافة العمانية ،مج ،2ص.56 - 55

لفي سبيل االستفادة من نعمة الماء الذي تتوفر عليها ُعمان ،لمن أجل استغاللها االستغالل
الجيد ،أشار البارلني «بإقامة السدلد في ُعمان؛ للمحافظة على الثرلة المائية لزيادة المنسوب
الجوفي للمياه .فمما يرلى في ذلك أن الشيخ سليمان البارلني كان زائرًا للحمراء مع جملة من
المشايخ العبريين ،فمر من طريق لادي «المدعام» فغضب لقال :هذا كفر بنعمة هللا ،إن مثل هذه
األماكن تحتاج إلى سدلد لحفظ المياه لاالنتفاع بها»(.)36
لمن بين ما قام به الشيخ سليمان البارلني ،من إصالحات اقتصادية كثيرة؛ تطلعًا منه للرقي
بعُمان إلى ما يكفل لها تبوؤ مراتب الدلل المتطورة ،فرض أسلوب التقشف في بعض األحيان لفي
بعض القطاعات ،ليوفر منها ما يدير به شؤلن مجاالت أخرى .لفي هذا اإلجراء تظهر عبقريته في
تدبير أمور البالد ،لحسن تسييرها ،بما يراه صال ًحا لها .فقام بتيفيض بعض الرلاتب؛ لعله فعل هذا
لييفف عن مالية الدللة كثيرًا من األعباء التي ال تستطيع تحملها ،لليصرف تلك األموال في مشاريع
تنموية أخرى ،لخصوصًا أن إصالحه شمل كثيرًا من المجاالت(.)37

اإلصالح الفكري:
ترتيب المنظومة الفكرية ،لتأصيل الفكر ،يسبقان أي خطوة في البناء أل اإلصالح؛ ألن الحركة
لتنفيذ المشرلعات يحتاجان إلى مرجعية فكرية يستندان إليهما ،هي بدلرها تصدر عن فكر محدد
لمؤصل ،لهذا الفكر يحتاج أن يتشبع به من سيصدرلن عنه ،لييططون مشرلعاتهم ،لهذا التشبع
ت من ثماره اليانعة .لهذا ما حرص سليمان البارلني على القيام به،
لالتمثل يأتيان من التعلم لثمرا ٍ
في خطوة مهمة في إصالحه ،ثم بناء الدللة لالكيان .فاتجه نحو إصالح التعليم لتوفير لسائله لتهيئة
الشرلط التي تساعد على السير به نحو التطور لاالزدهار؛ للنهوض بالدللة التي فوضه اإلمام
اليليلي في القيام بشؤلنها .لحين تولى الشيخ سليمان البارلني مهمة إصالح التعليم تحرك لسط
أجواء غير سليمة:
المرجع نفسه ،ص.56
المرجع نفسه.

 .كان يسود الجهل لالتيلف ،إذ لم تكن تتوفر المدارس الحكومية ،فضال عن الجامعات
لالمراكَ المتيصصة في التعليم.
 .كان نمط التعليم الموجود في بعض المحاضن تقليديًّا ،لمقتصرًا على تعليم القراءة لالكتابة
لما يتعلق بأمور الدين ،لبطرق غير فاعلة.
لم تكن النفوس متفتحة للتطوير لالتجديد في األساليب لالوسائل ،للم يكن يحظى العلم بما يجب
ق البارلني التجالب المطلوب مع إصالحاته،
أن يناله من تقدير أهمـيته لدلره في الحياة؛ لذا لم يل َ
يقول الشيخ أبو اليقظان« :أضف إلى هذا أن أهل ُعمان -غالبًا -ما زالوا على الطراز القديم ،لما
زالوا لم يهضموا األساليب الحديثة في الحياة ،لال سيما فيما ييص التعليم الذي هو أشد مساسًا بالدين،
لإال لنسجوا على منواله لأتموا برامجه للو أقعده عنها المرض»(.)38
هذه األلضاع أثرت كثيرًا على الحياة الفكرية في ُعمان ،لإقبالها على الحركة العلمية .لقد خبر
الشيخ البارلني هذه الحالة ،لأدرك خطر البقاء فيها ،فشرع ييطط لليرلج بالشعب العُماني من هذا
الوضع .ثم شرع في بناء مدرسة كبيرة في مدينة سمائل ،لكان في مشرلعه أن تكون ألل مدرسة
ثانوية لأكبرها في ُعمان ،لبمواصفات عصرية.
فأسس الشيخ البارلني «المدرسة البارلنية» بسمائل ،لاجتهد أن تستجيب للتحديات التي تتململ
في الميدان ،لتنسجم مع خططه إلصالح البالد ،لتنظيم شؤلنها تنظي ًما محك ًما .فوضع خطة تتضمن
جلب معلمين من ميتلف الدلل التي يمكن له أن يسافر إليها أل يتصل بها ،لتحديد برامج لمناهج
مدرسية متطورة ،تضع في الحسبان مواد تعين على إعداد نيب تتكون في ميتلف المعارف التي
تساعد على مسايرة العصر لالتيطيط الجيد للمستقبل .لتضمنت اليطة – كذلك  -السعي للحصول
على الدعم المادي لبناء الهياكل ،لتوفير أجور العاملين في المدرسة ،لتطوير البرامج ،لغيرها من
الجوانب التي تحتاجها المنظومة التربوية المعاصرة( .)39لقد قال أبو اليقظان عن هذا الجهد« :أخذ في
سليمان البار لني باشا في أطوار حياته ،ج ،2ص.46
ينظر :تفصيالت الجهود التي قام بها الشيخ سليمان لبناء مدرسة سمائل :سليمان البارلني باشا في أطوار حياته ،ج ،2ص46 :
لما بعدها .لما لرد في بعض رسائله إلى الشيخ سليمان بن الناصر اللمكي في زنجبار .ينظر :سليمان باشا البارلني لحضوره في

إنشاء مدرسة كبرى في سمائل ،لكان ينوي أن تكون ألل لأكبر مدرسة ثانوية في سائر بالد ُعمان،
لقد صرف عنايته لجهوده إلبرازها إلى الوجود بنظام عصري على الطراز الحديث .لكان في
عَمه أن يسافر إلى عواصم اإلسالم ليجلب منها األساتذة لالمعلمين األكفاء ،إذا ساعده القدر،
لتسامحت معه الدلل الكبرى لدخول تلك البالد التي تحت نفوذها .للكن األمراض المَمنة أنهكت
قواه لأقعدت به عن إنجاز هذه الغاية السامية ،للم يحقق إال جَ ًءا يسيرًا منها؛ لذلك بإتمام الطابق
األلل فقط ،من تصميمه الشامل لطابقين .لمع هذا فقد بقي الطابق األلل مغلقًا ،إذ لم يتيسر له أن
يسافر لجلب المعلمين إليها من خارج ُعمان»(.)40
فهذه إحدى صور المعاناة التي كانت تطبع حياة البارلني في سبيل النهوض بعُمان عل ًما لفكرًا.
لهي ،أيضًا ،إحدى المحطات أل المواقف التي تثبت إصراره على مواصلة العمل مهما تكن
الظرلف لاألحوال .كما تؤكد هذه الجهود العالقة التي تربط سليمان البارلني بعُمان في ظل تفويض
اإلمام اليليلي له إلدارة شؤلن دللته( .)41فاألعمال التي اجتهد سليمان البارلني للقيام بها في ُعمان
للو كانت بسيطة للكنها مهمة؛ من حيث إنها أفادت في إيقاظ الفكر ،لترقية العقل ،لجاءت نتائجها
في قادم األيام.
لمن الجهود التي قام بها الشيخ البارلني في المجال الفكري لالعلمي ،ما كان يوفره للعُمانيين من
بعض الجرائد لالصحف التي تصدر في بعض الدلل العربية لاإلسالمية؛ ليطلعوا من خاللها على
نمط جديد من المنشورات .لكان يحث العُمانيـين على االشتراك في هذه الدلريات لتكون لهم نوافذ
يطلون منها على المستجدات في العالم لليتثقفوا بها؛ رغبة منه في تمكين الفرد العُماني من اإلفادة من
اإلعالم المكتوب .لفي هذا يقول عيسى بن صالح الطائي« :لفي رسالة منه (أي البارلني) إلى أبي
إسحاق اطفيش (مؤرخة في ربيع اآلخر 1344هـ) كتب ييبره بحرص اإلمام اليليلي على متابعة
ُ
لقفت على رسالة منه إلى اإلمام اليليلي (مؤرخة في نَلى 16 :جمادى
صحيفته «المنهاج» .كما
الثقافة العمانية ،مج  ،2ص.51- 49
سليمان البارلني باشا في أطوار حياته ،ج ،2ص.46 ،45
عن بعض التفاصيل في نشاط سليمان البارلني في بناء المدرسة لما رافقها من صعوبات لعراقيل ،لما أظهره من تحديات:
ينظر :الرسائل المتبادلة بينه لالشيخ أبي اليقظان لالحاج عمر العنق .المرجع نفسه ،ص .52 – 45لكتاب سليمان باشا البارلني
لحضوره في الثقافة العمانية ،مج  ،2ص.51 – 49

األللى 1344هـ) أرفق بها جملة جرائد حديثة؛ ليطلع اإلمام فيها على ما تفعله فرنسا في دمشق من
خراب لدمار ،لنبهه فيها إلى أثر الصحافة قائالً( :لقد تَنَبهَت الجرائد حتى في أمريكا إلى الكالم
على ُعمان ،بعد ما كانوا يعدلنها في األموات ،لأنّها إنكليَية خالصة ،فإن للحركة لالسمعة تأثيرًا
كبيرًا على النفوس)»(.)42
كما كان الشيخ البارلني يقوم بنشر كتابات ليلقي محاضرات تعرف بعُمان المجهولة عند كثير
من المثقفين ،لقد أسهمت هذه المحالالت -للو بقسط يسير -في التعريف بهذا البلد الكبير في فكره
لتارييه لمآثره غير المعرلفة عند كثير من الناس(.)43
لمن مظاهر اهتمامه بالجانب الفكري لالثقافي ،رغبته في إنشاء مطبعة تسهم في نشر الفكر لبث
الوعي .فكان الشيخ البارلني يعيب على دللة اإلمام اليليلي عدم لجود مطبعة تنشر من خاللها ما
تريد من المنشورات التي تَيد في ثقافة الفرد العُماني .فكتب متحسرًا لالئ ًما« :لمن العيب أن يكون
مذهب لمملكة ال مطبعة لهما .لكلما دعت الحاجة إلى طبع شيء ،للو كانت رسالة صغيرة ،ترسل
إلى الهند أل العراق أل مصر ،لقد دخلت المطبعة حضرموت البدلية ،لالكويت الصغيرة ،لعما
قريب تدخل البحرين ،لأين ُعمان؟»(.)44

اإلصالح العسكري:
كان للجانب العسكري لإصالح جهازه ،معنى لمبنى ،اهتمام كبير في برنامج البارلني .فقد
الحظ الشيخ البارلني أن دللة اإلمام بحاجة إلى التقدير السليم لدلر الجانب العسكري للحفاظ على
هيبة الدللة ،لعلى ما تملك من لسائل لإمكانات لمعدات لخبرات ،لرد كل عدلان ينال منها .فكانت
بداية العمل اإلصالحي عند الشيخ سليمان البارلني هي التنظيم لالترتيب ،لهي قاعدة ثابتة لأساسية
القصائد العمانية في الرحلة البارلنية ،ص.13 :
ينظر بعض اإلشارات إلى هذا الجانب :سليمان باشا البارلني لحضوره في الثقافة العمانية ،مج  ،2ص .54 - 51 :لمجلة
المنهاج ،لكتاب سليمان البارلني باشا في أطوار حياته...
من رسالة ميطوطة من البارلني إلى الشيخ محمد بن سالم الرّلاحي ،ينظر :سليمان باشا البارلني لحضوره في الثقافة العمانية،
مج  ،2ص.54 ،53 :

في نشاطه لعمله« ،صدع البارلني باشا باألمر ،فباشر أعماله؛ مبتدئا بقلعة سمائل ،فنظم دفاتر؛
حصر فيها الذخائر الحربية ،لنظم دفاتر العسكرية»(.)45
لأشار الشيخ البارلني على اإلمام بصيانة القالع لالحصون ،لالعمل على معالجة األسلحة
القديمة ،لجلب أسلحة حديثة ،لإنشاء جيش نظامي للبالد« ،لاهتم بحصر الذخائر لتجديد السالح،
لرسم خطة للجيش ،تتضمن ضرلرة التدريب المستمر»(« ،)46لجلب الضباط من اليارج»(.)47
لقال في هذا األمر مياطبًا اإلمام اليليلي:
َخدددل القضدددا لرجالددده ،لاعكدددف
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددىدا
اإلمدام عرمر ًم
إنعلدي أَ َرى حدول
ِ

الح ،أنوفدددده شددددما ُء
شدددداكي السدددد ِ

يرنددو إلددى طلددب العددال متوقدددًا

أرلا ُحددددددده للمكرمدددددددات فددددددددا ُء

لكددن بهددا مددن عهددد كسدـرى ُعدددة

مدددا فدددي مددددافعها الطدددوال شدددفا ُء

فاسددددددتبدلن عتيقهددددددا بجديدددددددها

()48

تنظدددددديم جنددددددد ٍد ،فالنظدددددددام دلا ُء

إن الجديدددددد جهدددددنم حمدددددرا ُء

لللمتلقي أن يتأمل في مضمون هذه األبيات ،ليستنتج ما يستنتج من أحوال الدللة العسكرية ،ثم
يقرأ ال ّدالالت التي تحملها في لصف حال الرجال الذين يحيطون باإلمام ،ليقرأ مسؤللية الدللة في
توفير الوسائل الكفيلة بتسيير شؤلنها لتأمين أمورها .لفيها يقرأ كذلك دلر البارلني في التأسيس
لنظام جديد لحماية الدللة ،كما يقرأ أريحية اإلمام ،الذي يسمع لكل ما يعين على النهوض بالدللة
لالقيام بشؤلنها ،لغيرها من ال ّدالالت ،التي تكشف عن العالقة التي تربط الَعيمين ،لتعالنهما من
أجل المصلحة العامة للبالد.
إن اهتمامات البارلني في رؤيته دللة اإلمام قوية ،تدفع به – دائ ًما  -إلى العمل على اإلصالح،
لعدم تفويت الفرص للقيام بذلك ،للو بالتنبيه إلى ما يجب فعله ،لأحيانًا بانتقاد التقصير الذي قد يؤدي
إلى ضياع المصالح أل اإلضرار بالبالد .فحين زار حصن جبرين لتجول في أركانه ،لهو أكبر
سليمان البارلني باشا في أطوار حياته ،ج ،2ص.30 :
القصائد العمانية في الرحلة البارلنية ،ص.16 :
سليمان البارلني باشا في أطوار حياته ،ج ،2ص.50 :
مجلة المنهاج ،جمادى األللى1344 ،هـ ،م ،1ج ،5ص.354 :

حصن في ُعمان ،لأحد مآثر الدللة اليعربية ،لالشواهد على القوة العسكرية العُمانية لعبقريتها،
تأسف كثيرًا لما آ َل إليه من خراب لإهمال لإهانة ،لتحسر لعدم إدراك العُمانيـين دلر هذا الحصن،
للم يقوموا بصيانته ليكون ثكنة عسكرية ،تحمي المناطق المجالرة له لالقريبة منه.
لقد أعرب الشيخ البارلني عن ذلك كله في رسالة إلى الشيخ إبراهيم العبري ،سجل فيها أسفه
على هذا اإلهمال لهذا التطالل على أحد الرموز التارييية لحضارة ُعمان ،تشويهًا لتدنيسًا لتغييرًا
لبعض معالمه ،مبينًا له أهمـية هذا الحصن العسكرية .لمما ذكره في تلك الرسالة« :للكن المتأخرين
زمانًا لأفعاالً ،لم يرلا هذا الرأي ،فأهملوا هذا القصر العظيم ،حتى استولى عليه اليراب لغير سكانه
معالمه ،فسودلا جدرانه الناصعة البياض ،المنقوش فيها اآليات الكريمة لاألشعار الحكيمة ،لأصبح
قبر اإلمام ينهار عليه التراب لاليشب من الغرفة المحاذية له المتيربة ،لأصبح قبر قاضيه مربطًا
للدلاب ،ترلث لتبول فوقه! للو كان هذا القصر عند دللة أخرى لصرفت عليه األموال الطائلة
لمجرد محافظته من التيريب ،للو لم تجعله مرك ًَا للحكومة؛ ألنه أثر تارييي فاخر ،يدل على فير
األلائل لعلو مقامهم ،للوال لجود اليلق لما لجد دليل على لجود اليالق ،فإن األثر يدل على
المؤثر ،لالبعرة تدل على البعير ،لهذه آثار اإلنسان تدل على ما كان له من المقام في الحياة الدنيا:
ك آثارُندددددددا تَددددددد ُدل َعلَينَدددددددا
تِلددددددد َ

ددددار
فدددددانظُرُلا بعددددد َدنَا إِلَدددددى اآلثد ِ

للكننا نحن لم نفكر في حكمة األشياء ،فأهملنا فضاعت ،لضاعت معها أدلتنا على أن لنا ألائل
لهم شأن لمقام معتبر بين األمم ،لاألمر هلل»(.)49

اإلصالح االجتماعب:
لم يأ ُل الشيخ سليمان البارلني جهدًا في اإلسهام في ترقية المجتمع اجتماعيًّا ،لالعمل على نَع ما
يفسد العالقات لالود بين أفراد المجتمع لقبائله .فقد اجتهد في مقالمة النعرات القبلية التي كانت تظهر
سليمان باشا البارلني لحضوره في الثقافة العُمانية ،مج ،2ص.58 :

من حين آلخر في الحياة العامة .للكونه رجالً محتر ًما في المجتمع العُماني ،لصاحب كلمة مسموعة
لصوت مقبول ،لصيت ذائع ،فقد كانت نداءاته لتوجيهاته تلقى آذانًا صاغية؛ لهذا ما حفَه على
االجتهاد في اإلصالح االجتماعي بقوة.
ففي قصيدته التي ألقاها في حضرة اإلمام اليليلي دعوة إلى نبذ التفاخر بالقبائل لاألنساب ،التي
تورث األحقاد لتحرك النعرات لتفسد العالقات ،لهو ما كان منتشرًا في المجتمع؛ سعيًا منه إلى
لحدة الصف للَـم الشمل لجمع الكلمة:
َلامدددد ُح التددددداعي بالقبائددددل إندددده

سددددهم العددددداء لمحنددددة سددددوداء

لاجمددع قلوبًددا بدداليالف تمَقددت

()50

حتدددى يضدددم شدددتاتهن لدددوا ُء

فهكذا لجه الشيخ البارلني نداءه لرجاءه إلى رئيس الدللة أن يقوم بهذا الواجب الديني
لاالجتماعي؛ ألن الوحدة هي أساس الحياة السوية ،لالفرقة داء ينير جسم المجتمع .لبين أسباب
الفرقة لالعداء ،التفاخر باألنساب ،لالتحيَ القبلي المقيت ،لالتعصب المنبوذ؛ لذا لـما أقيم للشيخ
البارلني حفل استقبال في مدينة فنجا حين زارها ،قدم المنشدلن أناشيد بديعة ،للقف صبي في
مرحلة المراهقة ،لأنشد نشيدًا رائعا بصوت جميل لبالطريقة العُمانية األصيلة ،لمن بين ما لرد في
النشيد شطر بيت فيه دعاء على الحَب الغافري« :لالغافري حكمه يَلل» ،فاستوقفه الشيخ سليمان
لسأله« :أليس الغافري بأخيك في الدين لالوطن ،لهو الذي يفدي معك هذا الوطن بماله لنفسه؟ أليس
هو بأخيك عنصرًا للسانًا؟ فقال :الصبي :بلى ،فقال لهَ :للِـ َم تدعو عليه بالسوء حينئذ؟ أليس إذا فقد
فقدت نصف قوتك؟ فقال :نعم .لكنه ليس من الحَب الذي أنتسب إليه ،لهو الهنالي ،فهو غافري.
فقال له :إن هذا فكر باطل لخطأ عظيم ،لالذنب عائد إلى من علمك إياه ،أما أنت فصغير معذلر،
لكن يجب عليك أنت لأترابك ترك هذا الفكر من هذه الساعة ،لال تعد إلى فكر هذا البيت قط؛ ألن
العدل الحقيقي هو الذي لكم بالمرصاد ليبتلع بالدكم ليفقدكم استقاللكم ،ليستعبدكم كلكم لأنتم
غافلون»(.)51
مجلة المنهاج ،ج ،5م ،1ص.354 :
القصائد العُمانية في الرحلة البارلنية ،ص.113 - 112 :

لقد قدم الشيخ سليمان البارلني في هذا الموقف توجيهًا تربويًّا لاجتماعيًّا راقيًا ،عالج فيه قضية
اجتماعية سادت في المجتمع العُماني .لفيه كذلك تنبيه إلى خطر ما صدر من الصبي ،لفيه تحميل
األللياء مسؤللية ما قام به :من علمه هذا ،لمن قصر في أداء رسالته التربوية المنوطة به .ففي كل
هذا إصالح لتغيير للسلوك إلى األحسن .لفيما قدمه الشيخ سليمان لفتة مهمة ،لطريقة محالرة
الصبي كانت رائعة ،اعتمدت على لفت النظر إلى حقيقة ذلك التصرف لعاقبته ،لتوخت اإلقناع،
لالتدرج في المحالرة ،مع بيان اليطأ ،لذكر مآالت ما قام به الصبي لما ينتج عنه .إن هذا سلوك
تربوي هادف إلى التوجيه الحسن ،لفيه كذلك إصالح في أساليب التكوين لاإلعداد.

اإلصالح الصحب:
حَ في نفس البارلني كثيرًا أن يجد المجال الصحي في دللة اإلمام اليليلي ضعيفًا ج ًّدا؛
فاألمراض منتشرة بكثرة ،للسائل العالج شبه منعدمة ،لالمستشفيات غير موجودة أصالً ،لاألطباء
مفقودلن .لهذا ما صدم الوزير المدبر لسياسة الدللة يعد مفارقة عجيبة ،ال تتناغم مع الحس
الحضاري ،لال تنسجم مع ما يفترض أن تكون عليه ُعمان الحضارة لالتاريخ« ،إذ من العار أن
تكون مملكة ذات تاريخ جليل الشأن ،مشحونة بجميع أنواع األمراض الفتاكة ،لال مستشفى لال طبيب
لال دلاء فيها»( .)52إنها لضعية في حاجة إلى دراسة لتحليل ،لمعالجة سريعة ،لهذا ما قام به
سليمان البارلني؛ إذ خطط إلنشاء مستشفى في ُعمان ،قال« :لإني عازم على إنشاء المستشفى بإعانة
هللا ،لربما أختار له مكانًا غير سمائل ،أحسن هواء ،فإن حاجة البالد إلى مستشفى لطبيب أشد من
كل شيء»( .)53لاليطوات التي قام بها الشيخ البارلني في هذا المنحى هي:
 اقتصد في نفقاته على المدرسة ليوفر المبالغ لبناء المستشفى .قال في رسالة إلى الشيخ سليماناللمكي في زنجبار« :سأعمل جهدي في االقتصاد ،لأستعين به على بناء مستشفى قريب من

سليمان باشا البارلني لحضوره في الثقافة العُمانية ،مج ، ،2ص.60 :
المرجع نفسه.

المدرسة ،فإن البالد العُمانية جمعت جميع أمراض الدنيا ،لال دلاء لال طبيب»(.)54
 لضع خطة لجلب أطباء من خارج ُعمان .لقام فعال بإقناع بعض األطباء بالقدلم إلى ُعمانللعمل في ميدان الصحة فيها ،لكنه لم ينجح في هذا المسعى إال قليالً؛ ف َمن قصده كان متيوفًا من جو
ُعمان ،قال« :رغ ُ
بت األطباء هنا للوصول إلى ُعمان للتدالي لالربح ،فلم يرغبوا؛ لعلمهم بعدم
استعداد البالد ،لفقدان معدات الراحة»(.)55
لم يستسلم البارلني للمعيقات ،فواصل العمل على توفير أطباء ،فكانت منه محالالت ،لم يكتب
لها النجاح ألسباب صحية لأخرى دينية .فجاء طبيب ،لكنه لم يبدأ عمله؛ ألنه أصيب بح ًّمى ،ثم توفي
على إثرها .كما تمكن من الحصول على موافقة بعثة طبـية أمريكية للعمل في سمائل ،إال أن هذه
البعثة الطبـية التي قدمت من مسقط سرعان ما أخرجت من داخلية ُعمان؛ ألنها تعدت مهمتها
الصحية إلى العمل التنصيري(.)56
لمهما كانت النتيجة ،فقد سعى الشيخ البارلني إلصالح قطاع الصحة؛ بصفته لزيرًا مفوضًا من
اإلمام اليليلي؛ ليحسب له هذا جهدًا كبيرًا في تطوير الحياة في ُعمان.

ن اط البارونب فب عُمان لدى الصحف والباحثين:
من الذين كتبوا عن شيصية سليمان البارلني لجهوده في إصالح الحياة العامة في ُعمان بعامة،
لفي دللة اإلمام اليليلي بياصة ،الدكتورة عائشة يَطو .لخصصت مجلة «المنهاج» ألبي إسحاق
اطفيش صفحات عديدة ،لفي عدة أعداد ،لرصد نشاط سليمان البارلني في ُعمان ،لعن دللة ُعمان،
شارك في كتابتها كتاب عديدلن( .)57كما اهتمت الصحافة اليقظانية كثيرًا بأعمال الشيخ سليمان

المرجع نفسه.
المرجع نفسه.
ينظر سليمان البارلني باشا في أطوار حياته ،ج ،2ص.71 – 68 :
«مالمح شيصية سليمان البارلني باشا من خالل مجلة المنهاج» ،سليمان باشا البارلني لحضوره في الثقافة العُمانية ،مج،1
ص.68 – 48 :

البارلني في ُعمان( .)58فكان الشيخ أبو اليقظان يتابع باهتمام كبير التطورات التي حصلت في ُعمان،
لالسيما ما كان يقوم به البارلني في السلطنة لاإلمامة .لمما نشر في هذا المجال« :سليمان البارلني
يعين لزيرًا لمملكة ُعمان ،تطور عظيم في ُعمان» ،جاء في آخر المقال« :لبلسان القطر الجَائري
عمو ًما للادي ميَاب خصوصًا ،يرفع «لادي ميَاب» على كاهل التبجيل لاالحترام إلى عظمة
اإلمام لعطوفة الشيخ البارلني لبالد ُعمان مراسيم التهاني الفائقة بهذا التطور العظيم ،ليرجو لهم
من هللا تعالى التوفيق لالتسديد إلى أن يبلغوا بالعرب لالبالد العربية قمة المجد لالفيار ،حتى ترفل
في حلل الجالل لالكمال»(.)59
لمن مقال «النهضة العُمانية الحديثة» ،نقتطف ما يأتي« :هب الشعب العُماني في جملة الشعوب
العربية الشقيقة في هذه السنوات األخيرة إلى اإلصالح لالنهوض ،لإدخال النظم العصرية الجديدة،
التي ال تيرج عن دائرة اإلسالم إلى داخل البالد ،لقد أنبأنا في لقته عما قامت به لتقوم به حكومة
عظمة اإلمام اليليلي من اإلصالحات العامة بتدابير لزيرها األكبر الشيخ سليمان البارلني ،لال
ننسى ما أزمعت عليه حكومة مسقط من إدخال كثير من اإلصالحات في بالدها»(« .)60لقد كان من
التأثير العظيم في األمة العُمانية لجود صاحب السعادة العالمة الشيخ سليمان البارلني ،لهو من ذلي
الحصافة لاإلدراك السامي ،الذين خبرلا الدهر لعرفوه ،لسبرلا أغوار السياسة ،لتقلبوا في
أطوارها .لأصحاب الصحائف الجليلة لالمواقف اليطيرة ،نفوسهم فطرت على نفخ رلح اليقظة
لتحريك السواكن من النفوس إلى العمل في مناهج الحياة»(.)61
لنيتم الكتابة عن عالقة اإلمام اليليلي بالشيخ البارلني بما سجله األستاذ سالم البوسعيدي عن
ألمعية اإلمام لفراسته ،لحسن تفكيره لتدبيره؛ للنهوض بدللته ،لذلك باختياره الشيخ البارلني أمين
لمَيد من التفاصيل عن النشاط الذي سجلته الصحافة اليقظانية ينظر :محمد بن قاسم ناصر بوحجام :التواصل الثقافي بين عمان
لالجَائر ،ط ،1مكتبة الضامري للنشر لالتوزيع ،السيب ،سلطنة عمان1423 ،هـ2003 /م ،ص.92 – 81 :
جريدة لادي ميَاب (أبو اليقظان) ،الجَائر ،ع1926 /10 /22 :4 :م.
المصدر نفسه ،ع1928 /4 /20 :79 :م .نشرت عدة مقاالت في صحافة أبي اليقظان عن نشاط الشيخ سليمان البارلني،
لبياصة جرائد لادي ميَاب لالنور لاألمة ،من جملة الدراسات الجادة التي كشفت عن شيصية الشيخ البارلني من خالل نشاطه في
عمان ،لأبرزت حضوره القوي في الثقافة العُمانية بحث د .علي بن هالل العبري( ،حضور الشيخ سليمان باشا البارلني في الثقافة
العُمانية ،أدبيات زيارته لبلدة الحمراء ،نموذجا) ،سليمان باشا البارلني لحضوره في الثقافة العُمانية ،مج ،2ص.177 – 153 :
مجلة المنهاج ،م ،1ج ،3ص.352 :

سره للزيره في تسيير شؤلن الدللة« :إن أبطال الحرب كثيرلن ،لالفقهاء لالدعاة لالمعلمون
كثيرلن ،للكن البيئة لالجماعة تفتقد الكتابة لال ُكتاب؛ للهذا استغل [اإلمام اليليلي] زيارة الشيخ
سليمان البارلني ،المكافح الليبي اإلباضي ،استغل زيارته لعُمان بدعوة من السلطان [تيمور] حيث
يدعوه اإلمام لَيارته.
لفي ألل جمعة من ربيع األلل سنة 1344هـ ألقى الرائد لالَعيم البارلني باشا خطابًا في ًما
لقصيدة رائعة بين يدي اإلمام محمد بن عبد هللا اليليلي ،إمام الديار العُمانية الداخلية ،أفرغ فيها آراءه
السياسية إزاء المشاكل الراهنة كتوجيهات لعظمة اإلمام اليليلي ،ليتوخاها في سياسته الداخلية
لاليارجية ،لكمنهاج للسير بدللته إلى األمام .كما ألقى قصيدة حث فيها على الوحدة ،لنفر لحذر من
لعي حضاريٍّ متقد ٍم للشيخ
التفرقة ،لهي قصيدة ليت اإلمام لالسلطان أخذا بها ،لهي تدل على
ٍ
البارلني.
ليكلفه اإلمام برئاسة هيئة كبار العلماء لالرؤساء [رئيس لزراء] ،حين يدرك اإلمام بفطرته
حاجة المجتمع الجديد الذي يبنيه اإلسالم إلى من يحفظ تراثه لتعاليمه .فلماذا إذن ال يكون لاحدًا من
الذين يأخذلن على عاتقهم حفظ هذا التراث ،لتعليم األجيال؟ أجل .هذا دلره الذي هيأته للقيام به
توان .لهكذا راح يكرس نفسه لدللته بيد البارلني .لمن أجل هذا
مواهبه ،لعليه أن يقوم به في غير ٍ
أعطى البارلني كل الصالحيات :صالحيات األمر لالنهي لكل شي ٍء»( .)62قال الشيخ سليمان
مياطبًا اإلمام اليليلي:
فاع ُذر ،ففي نصحي مدي ٌح كامدل
أَللَيتَنِدددي مدددا لَدددم أَ ُكدددن أهدددالً لددده

ددب الشدددـرا ِة ثندددا ُء
لعليدددك يدددا قطَد َ
لالفض د ُل منددك سددعادةٌ لرضددـاء

ُدم يددددا إمددددا َم المسددددلمين ُمؤَيدددددًا

ك ال ُكبَدددراء
منصدددو َر جُنددد ٍد ،حولَددد َ

مددددا ابددددن البرلنددددي سدددداح فددددي

لعليددددددده مدددددددن دلل الصدددددددليب

()63
جُفد
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداءالعالقة المبنية على
البارلني باإلمام اليليلي ،هذه
عالقة
أقطارهدالقصيدة كلها ،تبرز
هذه األبيات ،بل

البوسعيدي ،سالم :صناع التاريخ العماني (حكايات الفرسان في صناعة تاريخ عمان) ،ط ،1مكتبة الضامري للنشر لالتوزيع،
السيب ،سلطنة عمان1434 ،هـ 2013 /م ،ص.580 – 578 :
مجلة المنهاج ،م ،1ج ،5ص.355 :

االحترام المتبادل ،لالثقة الكاملة بينهما .كما تكشف عن رلح المسؤللية لالجرأة لالشجاعة
لاإلخالص لالصدق ،لغيرها من األخالق التي ميَت الرجلين لتعطي صورة مكبرة عن
شيصيتَي الرجلين المستقيمتين القويتين؛ رجل ينصح ليصارح ،لرجل يتقبل النصيحة لالرأي
ليعمل بهما.

خاتمة:
إن العالقة بين اإلمام محمد بن عبد هللا اليليلي لالشيخ سليمان البارلني كانت عالقة ثقة لتقدير
لاحترام لتحميل مسؤللية في العمل البنائي بين الرجلين؛ كل لاحد يثق في الثاني ،ليقدر جهوده،

ليحمله مسؤللية القيام بشؤلن البلد .لقد استقبل العُمانيون الشيخ سليمان البارلني استقباال كبيرًا
لمتميَا؛ إذ رألا فيه الرجل العظيم الذي يمكن له اإلسهام في تطويرهم لإصالح أحوالهم؛ لما يملكه
من مؤهالت الَعامة ،لسمات الرجولة ،لمواصفات القيادة .لقد لصفه العُمانيون بأنه العالم
الشرعي ،لالسياسي المحنك ،لالدبلوماسي الماهر ،لالحربي الهائل ،الميلص هلل للرسوله
لللمؤمنين.
لالشيخ البارلني نفسه كان يرى ُعمان لطنًا له ،لها عليه فضل احتضانه بعد مطاردات عاشها
ممن يكيد له ليريد أن ينغص عليه حياته؛ لذا التَم لها بتقديم كل ما يملك من جهد لطاقة ،عل ًما لثقافة
لسياسة لخبرة ،بعد أن كلفه اإلمام بالوزارة ،لقد رأى فيه لأدرك بفطرته حاجة المجتمع الجديد له،
لهو يسعى لبنائه بناء صحيحًا.
إن إقامة الشيخ سليمان البارلني في ُعمان لنشاطه لتحركاته في ميتلف األماكن فيها ،لجوالته
لصوالته في ميتلف المجاالت ،تركت بصماتها في الحراك السياسي لاالجتماعي لالثّقافي في
المجتمع العُماني .لنظرة الشيخ البارلني لتنظيم الدللة كانت نظرة صائبة في كثير من جوانبها ،لتدل
على شيصية قيادية فذة ،تستطيع تدبير الشؤلن لتسييرها في لجهها الصحيح .لقد عمل الشيخ
البارلني بجد لحماسة من أجل تطوير المؤسسة الحكومية في ُعمان ،لاجتهد في تنفيذ مشرلعات
حيوية أسهمت في بناء اإلنسان العُماني ،الذي يؤهل لتأسيس دللة تستجيب للفعل الحضاري ،لتواكب
متطلبات العصر ،لتتمتع بقابلية الستشراف المستقبل .لكان نشاطه في ُعمان مكثفًا لمه ّمًا ،أسهم
كثيرًا في تطوير الحياة فيها ،حتى لإن لم يتحقق كل ما كان يرغب فيه ،للم يصل إلى مبتغاه كما كان
ييطط ليدبر ،فبين المرغوب لالممكن مسافات لمعيقات.
لتعد المرحلة العُمانية في حياة الشيخ البارلني إحدى المراحل التارييية المهمة في مسيرته
الجهادية لالفكرية لاإلصالحية .فقد أسهمت تلك المرحلة في تقوية الصالت الدينية لالفكرية بين
المشرق لالمغرب العربي اإلسالمي ،فضال عن تعَيَ ألاصر اللحمة لالتعايش السلمي بين األمة
اإلسالمية لالوقوف في لجه األطماع االستعمارية.

لمن النتائج المهمة في هذه الدراسة الوقوف على األبعاد اإلستراتيجية لالحضارية لعالقة اإلمام
اليليلي بالشيخ البارلني ،لالكشف عن قواعد العمل الحضاري ،الذي هو نتاج الكفاية لالدراية
لالعناية ،ثم الواقعية في التحرك لالشمولية في النظرة ،لالمعالجة الدقيقة ،لالنشاط المؤصل المركَ،
الذي فسح للشورى مكانًا كبيرًا في تدبير األمور ،كل هذا من نتاج قوة شيصيتي الرجلين .ثم إن
لعالقة الشيخ سليمان البارلني باإلمام محمد اليليلي دالالت خاصة ،لسمات معينة ،لأبعاد كبيرة
تتجذر في أعماق الحياة العُمانية في القرن العشرين؛ بما حملته من معاني الرقي لاإلصالح
لالنهوض بالمجتمع العُماني .إن هذه المعاني نابعة من خصائص شيصيتي الرجلين العالمين العاملين
بكل إخالص لصدق لدأب من أجل حياة سوية لعُمان ،كما أن العالقة كانت نتاجًا لرغبة الرجلين في
مد جسور التعالن لالتساند لالتنسيق في العمل ،لثمرة من ثمرات خلة الثقة التي أعطاها كل منهما
للثاني للتحرك في سبيل النهضة لاإلصالح.
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