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َّ
مليص:
العالقة بين المغاربة والعُمانيِّـين قائمة باعتبار االهتمام المشترك بقضايا األ َّمة اإللسالميَّة التي
كانت تتربص بها األطماع االلستعماريَّة ،واألخطار التنصيرية ،وباعتبار الوحدة في المذهب .لقد
كانت في األلساس عالقة انتماء مشترك إلى اإللسالم ،وكفى بها وثوقا لتمتين عرى التواصل وم ِّد
جسور التعاون بين هذه البالد ،وإن تجلَّت أنواعا من العالقات؛ فكانت تارة لسيالسيَّة وتارة ثقافية .ومن
خالل درالستنا هذه ،لسنحاول تتبع عالقات اإلمام مح َّمد بن عبد هللا اليليلي بوخوانا العلماء بالمغرب،
على لسبيل المثال ال الحصر ،ولسنتطرق أيضا إلى آثار وكتابات تركها علماء المغرب حول لسيرة
اإلمام .ولسنحاول التركيز في هذا المقام على علماء الجزائر .نذكر منهم :قطب األئمة الشيخ امح َّمد بن
يولسف اطفيَّش ،فقد ترك في مكتبتا كثيرا من الكتب والرلسائل منها ما أجاب با اإلمام مح َّمد بن
عبد هللا اليليلي .ومنهم الشيخ إبراهيم أبو اليقظان الذي أشاد في جريدتا «وادي ميزاب» بقدرة اإلمام
مح َّمد بن عبد هللا اليليلي في ُعمان على التوفيق بين النهضة ومبادئ الشريعة اإللسالميَّة .ومنهم:
الشاعر مفدي زكرياء ،الذي تغنَّى بالنصر الذي ح َّل بعُمان في قصيدة عنونها بـ«تا يا ُعمان بنصر
هللا».

كلمات مفتاحيَّة :اإلمام اليليلي .المغرب الكبير .صحافة الجزائر .أبو اليقظان .مفدي زكرياء.

مقدِّمة:
َّ
إن التش ُّتت الذي ح َّل باأل َّمة اإللسالميَّة في بداية القرن العشرين الميالدي ،وظهور بوادر اليالف
والصراع التي دسَّ لسمومها االلستعمار لم َّدة غير قصيرة ،تقتضي منَّا مراجعة هذه العالئق وأصولها،
ونفض غبار النسيان والغفلة عن صفحات نيِّرة من التاريخ تؤ ِّكد التواصل والوحدة والتآخي بين
شعوب البالد اإللسالميَّة مهما بعدت بينهم الديار؛ َّ
ألن رابط األخ َّوة اإللسالميَّة تمليا عقيدة اإللسالم
السمحة ،وواجب توحيد األ َّمة.
وعلى هذا األلساس تنبني ركائز درالستنا هذه ،فالعالقة بين المغاربة والعُمانيِّـين قائمة على
االهتمام المشترك بقضايا األ َّمة اإللسالميَّة التي كانت تتربَّص بها األطماع االلستعماريَّة ،واألخطار
التنصيريَّة ،وباعتبار الوحدة في المذهب.
كانت العالقات بين ُعمان وأعيان بالد المغرب وعلمائها قائمةً منذ قرون ماضية ،والستمرَّت هذه
العالقات وتوثَّقت في القرن العشرين ،باعتبار االهتمام المشترك بقضايا األ َّمة اإللسالميَّة .وكان بين
اإلمام القطب امح َّمد بن يولسف اطفيَّش اليزجني الجزائري (ت ،)1914 :واإلمام نور الدين السالمي
العُماني (ت )1914 :مرالسالت حول مسائل عقديَّة وفقهيَّة ،وقضايا األ َّمة وهمومها .وترك اإلمام
امح َّمد بن يولسف اطفيَّش في مكتبتا بمزاب وفي غيرها كثيرا من الكتب والرلسائل ،م َّما أجاب با أه َل
ُعمان في ميتلف مسائل الفقا والنوازل الدينيَّة والعلميَّة .ومن أبرزها وثيقة بعنوان« :جواب القطب
للشيخ مح َّمد بن عبد هللا بن لسعيد اليليلي وأبيا ،والشيخ أحمد بن لسعيد وإلى األصحاب من ُعمان
وزنجبار» ،في مسائل نحويَّة وبيانيَّة ولغويَّة.
من جهة أخرى كان القطب يرجع إلى ما كتبا علماء ُعمان كثيرا حتَّى قال فيهم« :أخذت هذه
الجامعة من كتب أصحابنا من أهل ُعمان لما فيها من المنافع ،ولش َّدة حبِّي ألهل ُعمان وأهل زنجبار
من أصحابنا ،وهم أصحاب العلوم حديثا وقديما ولتمسُّكهم بالمذهب .»...ث َّم قال« :ولنفعهم إيَّاي
بورلسال الكتب أكثر من وقر بعير ،وإلهدائهم إل َّي أشياء جليلة ،والتِّباعهم إيَّاي في أقوالي
وترجيحاتي ،ومن ال يشكر الناس ال يشكر هللا ،فببركة السمك األعظم ياربِّ زدهم علما وماال وجاها،

واجمعنا معا في اليير»(.)1
وفي ذات السياق ح َّل بمزاب عام 1907م الشيخ لسعيد بن أحمد بن ناهي الرلستاقي العُماني .ولم
يذكر التقرير الفرنسي الذي د َّون اليبر لسبب حلولا بمزاب( .)2ومن المحتمل أن تكون هذه الزيارة في
إطار التواصل بين أتباع المذهب الواحد ،كما فعل لسليمان الباروني الليبي في السنة ذاتها حين زار
ُّ
السن( .)3وزارها مرَّة ثانية في ربيع
شييا اإلمام امح َّمد بن يولسف اطفيَّش الذي كان قد تق َّدمت با
1914م إثر وفاة شييا(.)4
والجدير باإلشارة َّ
أن القطب امح َّمد اطفيَّش لم يدرك عهد اإلمام مح َّمد بن عبد هللا اليليلي؛ إذ
كانت وفاة الشيخ اطفيَّش في عهد اإلمام لسالم بن راشد اليروصي .ومن خالل درالستنا هذه ،لسنحاول
تتبُّع عالقات اإلمام مح َّمد بن عبد هللا اليليلي بوخوانا العلماء بالمغرب الكبير في عهد إمامتا،
ولسنتناول بالدرالسة الشيخ لسليمان بن عبد هللا باشا الباروني ،والشيخ إبراهيم بن عيسى أبو اليقظان،
واألديب الشاعر مفدي زكرياء ،وهذا على لسبيل المثال ال الحصر ،ولسنتطرَّق أيضا إلى اآلثار
والكتابات التي تركها هؤالء العلماء حول لسيرة اإلمام.
خالل فترة الحرب العالميَّة األولى 1918-1914م تدهورت األوضاع االقتصاديَّة في ُعمان؛
بريطاني فون عدد الوفيات تجاوز  20ألف نسمة ،وبلغ
فقلَّت األموال بأيدي العُمانيِّـين .وحسب تقرير
ٍّ
العجز في ميزانيَّة الدولة قرابة  300ألف جنيا إلسترليني .وفي لسنة 1919م ت َّم تنصيب الشيخ
مح َّمد بن عبد هللا اليليلي إماما على ُعمان ،بعد اغتيال لسلفا اإلمام لسالم بن راشد اليروصي(.)5
وكانت البالد بحكم اتِّفاقيَّة السيب الموقَّعة بين السلطان واإلمام في أكتوبر  1920في حالة هدنة التزم
بها الطرفان ،وبالرغم من هشاشتها ف َّ
ون الس َّكان لم يعرفوا أ َّ
ي نوع من القطيعة أو االختالف لسوى
القطب ،امح َّمد بن يولسف اطفيَّش :شرح النيل وشفاء العليل ،مكتبة اإلرشاد – جدة ،ودار الفتح – بيروت ،ط1973 ،2 .م ،ج،3
ص.464
.A. O. M. , G. G. A, 23H94 (109), Rapport annuel de 1907, Territoire de Ghardaïa
كان عمره إ َّذاك قرابة  90عا ًما.
 G. T. A. 7 «Situation politique indigène», Tunis, le 22 Mai 1914تقرير فرنسي لتحركات الزعيم الليبي لسليمان
الباروني بالتراب الجزائري مع بعض من مرافقيا من أعالم ميزاب.
العيدروس ،مح َّمد حسن :تاريخ اليليج العربي الحديث والمعاصر ،ط ،1عين للدرالسات والبحوث اإلنسانيَّة واالجتماعيَّة،
القاهرة ،1996 ،ص.244

الوالء إلى هذا الطرف أو ذاك(.)6

سليمان باشا البارون الليب رئيسا لوزراء اإلمام اليليل :
النفولسي مسؤوليَّة رئالسة
عرض اإلمام مح َّمد بن عبد هللا اليليلي على لسليمان باشا الباروني
ِّ
الوزراء ،وكان اإلمام قد حصل قبل عرض هذا األمر على تزكيتا من أكابر رجال ُعمان وعلمائها،
مثل الشيخ عيسى بن صالح الحارثي ،والشيخ لسعيد بن ناصر الكندي ،وقاضي قضاة مسقط(.)7
وتولَّى الباروني زمام األمر ،فبادر إلى تنظيم مصالح الدولة بد ًءا بالشؤون العسكريَّة والماليَّة.
وال ش َّ
ك في أ َّن تزكية الشيخ لسليمان الباروني تعود إلى لسابق معرفة با ،ولع َّل أه َّم ما ينبغي
اإلشارة إليا زيارتا لمسقط في أواخر ذي الحجَّة 1342هـ الموافق 1924م قادما من الحجاز ،رغم
معارضة بريطانيا لهذه الزيارة ،فأكرما السلطان تيمور بن فيصل وقلَّده الولسام السعيدي .وزار أيضا
دواخل ُعمان والستُقبل الستقباال عظيما ،ولقي من اإلمام مح َّمد بن عبد هللا اليليلي التكريم والتقدير
واالحترام(.)8
وفي غضون إقامة الباروني في ُعمان ،الستثمر عالقاتا الطيِّبة بين قيادتي السلطنة واإلمامة؛
فبادر إلى الولساطة بينهما ،ومهَّد إلزالة الجفاء الذي ظ َّل مستحكما لربع قرن ،بهدف توحيد الجهود
بين اإلخوة ،وتوجيهها لحماية البالد من أطماع األجانب(.)9
والجدير بالمالحظة أيضا َّ
أن اإلمام اليليل َّي كان ينشد من خالل اختياره لسليمان باشا الباروني
لرئالسة حكومتا الستثمار خبرة الباروني وتجربتا قريبة العهد بوطنا طرابلس ،باعتباره ممثِّال لبلده
بمجلس المبعوثان العثماني بولسطنبول ،وباعتباره أيضا من أبرز قادة المقاومة الليبيَّة ض َّد العدوان
جمال زكريا قالسم :تاريخ اليليج العربي الحديث والمعاصر ،درالسة لتاريخ اإلمارات العربيَّة  ،1954-1914ط ،1 .دار الفكر
العربي ،2001 ،ج  3ص .10والعيدروس :تاريخ اليليج العربي ،ص.244
هيئة التحرير« :في شرق بالد العرب ،وزارة لسليمان الباروني في عمان» ،وادي ميزاب( ،ألسبوعيَّة جزائريَّة) ،ع ،19 .الصادر
في15 :ربيع األوَّل  1345الموافق لـ 11فبراير 1927م.
جبران ،مح َّمد مسعود :لسليمان الباروني وآثاره ،الدار العربيَّة للكتاب ،1991 ،ص.53
أبو اليقظان ،إبراهيم :لسليمان الباروني باشا في أطوار حياتا ،المطبعة العربيَّة ،الجزائر1379 ،هـ1959/م ،ص.250-249

اإليطالي( ،)10وباعتباره -وهو األه ُّم  -أبرز مؤلسِّسي الجمهوريَّة الطرابلسيَّة( ،)11ورئيسا لحكومتها
َّ
فالتف حولا العديد من القبائل وزعمائها(.)13
التي كان مقرُّها بويفرن()12؛
ومن المه ِّم في هذا السياق ،حتَّى نقف على عمق النظر وموضوعيَّة التفكير الذي ُعرف با
اإلمام ،أن نستعرض بويجاز مسيرة لسليمان باشا الباروني رئيس حكومة اإلمام .إذ لسعى الباروني بعد
تشكيل الحكومة بويفرن إلى تنظيم البالد تنظيما جديدًا ،فعيَّن القضاة والمفتِّشين والكتَّاب والمتصرِّفين،
وأنشأ فِ َرقًا من الدرك والمشاة والفرلسان ،ونظَّم البريد ،وم َّد خطوط الهاتف ،وفتح لا مكاتب في جميع
الجهات التي تصل إليها لسيادة الحكومة(.)14
وعلى المستويين اإلعالمي والدبلومالسي ينبغي اإلشارة إلى مساعي حكومة طرابلس الفتيَّة
لمرالسلة الصحف وتزويدها بالما َّدة اإلعالميَّة بيصوص ما يجري في إقليم طرابلس ،وكان الباروني
باشر هذه المه َّمة بنفسا ،وأرلسل وفدا إلى أوروبا للسعي عند حكوماتها لنيل اعترافها()15؛ فرالسل ملك
ألمانيا ووزراء خارجيَّة كلٍّ من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والنمسا والمجر وتركيا وإيطاليا ،وطلب من
حكوماتهم االعتراف بااللستقالل(.)16
ولما كانت مواجهة العدوان اإليطالي هي أولى األولويَّات ،فقد نظَّمت الحكومة الطرابلسيَّة جبهة
مقاومة لمواجهة زحف االحتالل وإيقاف تم ُّدده نحو الغرب والجنوب(.)17
ووظَّف الشيخ لسليمان باشا الباروني هذه التجربة السيالسيَّة واإلداريَّة العصريَّة الرائدة في خدمة
التليسي ،خليفة مح َّمد :معجم معارك الجهاد في ليبيا ،1931-1911 ،دار الثقافة ،بيروت ،1972 ،ص.495
الباروني ،زعيمة :لسليمان الباروني تعريف موجز( ،دون ناشر ،دون مكان نشر) ،1973 ،ص10-9
الباروني ،أبو القالسم :حياة لسليمان باشا الباروني زعيم المجاهدين الطرابلسيِّين ،ط( ،1دون ناشر ،دون مكان نشر)،1948 ،
ص.47
َّ
المالطي ،مح َّمد لسعيد« :نتائج معاهدة لوزان في ليبيا  18أكتوبر  ،»1912مجلة الشهيد ،ع ،1990 ،11 .مركز درالسات جهاد
الليبـيِّين ض َّد الغزو اإليطالي ،طرابلس ،ص.28
نفسا ،ص.289
الباروني ،أبو القالسم :حياة لسليمان باشا الباروني ،ص.47
الشقروني ،توفيق عياد« :وثائق عن تحرُّكات لسليمان الباروني الدوليَّة» ،مجلَّة الوثائق والميطوطات ،ع ،1991 ،6 .مركز
درالسات جهاد الليبـيِّين ض َّد الغزو اإليطالي ،طرابلس ،ص.151-148
أبو اليقظان ،إبراهيم :لسليمان الباروني باشا في أطوار حياتا ،ص ،102نقال عن لسليمان الباروني.

إمامة مح َّمد بن عبد هللا اليليلي في ُعمان؛ تلبية لتط ُّلعات الشعب العُماني ،والستعدادًا للتحدِّيات التي
تفرضها المرحلة ،ويمليها المحيط اإلقليمي والدولي.
ويبدو َّ
الباروني في ُعمان ،وفي مركز نوع ٍّي خالل العشرينيَّات ،كان السبب األه َّم في
أن وجود
ِّ
إنعاش عالقات مزاب بعُمان وتفعيلها بعد وفاة قطبي التواصل بين المشارقة والمغاربة في هذا
العصر في  ،1914وهما اإلمامان :نور الدين السالمي والقطب امح َّمد اطفيَّش.
كان الشيخ لسليمان باشا الباروني محور هذا التواصل المتجدِّد بين المشرق والمغرب بحكم
درالستا السابقة بمزاب ،وتط َّورت عالقات الشيخ الباروني بالمزابيِّـين وتوثَّقت بهم ،وش َّدتهم إليا
مقاومتا الشرلسة ض َّد االلستعمار اإليطال ِّي .والستمرَّت عالقات الشيخ مع زمالء الدرالسة القدامى الذين
خاض بعضهم غمار السيالسة والصحافة ،وآلت مقاليد األمور الثقافيَّة واالجتماعيَّة إلى كثير منهم في
جنوب الجزائر وفي شمالها ،وفي تونس والقاهرة أيضا.
وكان بعض أعيان مزاب يتبادل الرلسائل مع الرئيس لسليمان الباروني ،وهو على رأس الحكومة
العُمانيَّة اإلماميَّة ،ومن هؤالء نذكر مقرَّبين إليا على األخصِّ  ،وهما صديقاه :الشيخ الحاج عمر
العنق ،والشيخ الحاج إبراهيم أبو اليقظان .وكانت صحيفة «وادي ميزاب» اليقظانيَّة أبرز صحف
الجزائر التي كانت تنشر مقاالت الباروني ،وتتابع أعمالا وإنجازاتا ،شأن بعض الصحف العربيَّة في
مصر والشام(.)18
وأشادت جريدة «وادي ميزاب» بتفويض إمام ُعمان الشيخ مح َّمد بن عبد هللا اليليلي إدارة البالد
لسليمان باشا الباروني ،وع َّده صائبا ،فهو بذلك قد «صادف الهدف ،وصادف من نرجو أن يكون
خي ُر البالد على يده ،فينهض باأل َّمة على مستوى المحافظة على كيانها.)19(»...
وفي هذا الصدد عبَّرت هيئة تحرير ذات الجريدة عن لسرورها بقرار إمام ُعمان الشيخ مح َّمد بن
اإللسالمي ،معبِّرة عن ذلك بقولهاَّ « :
إن عظمة اإلمام
عبد هللا اليليلي ،واعتبرتا نوعا من التضامن
ِّ

جبران ،مح َّمد مسعود :لسليمان الباروني وآثاره ،ص55
أبو اليقظان ،إبراهيم« :لسليمان باشا الباروني» ،وادي ميزاب ،ع 4 .الصادر :في 1926/10/22م ،ص.1

أبي عبد هللا( )20اليليلي قد الستوزر عطوفة لسليمان باشا الباروني ،وف َّوضا بودارة المملكة حسب ال ُّنظُم
تطور عظيم تدخل فيا هذه المملكة
الحديثة ،وأوكل إليا أمر السيالسة الداخليَّة واليارجيَّة ...وهو ُّ
العظيم الجزائ ُر ،كما اهت َّزت با تونس ومصر ،وال غرو في
التطور
العربيَّة القويَّة ...وقد اهت َّزت لهذا
ُّ
ِ
أنَّا يب ِّشر بدخول تلك البالد العزيزة في حياة جديدة»(.)21
ومن الغريب أن تشير جريدة «وادي ميزاب» إلى تفاعل أقطار مثل الجزائر وتونس ومصر
وتجاوبها مع الحدث البارز؛ ويغفل في ذات الوقت ،ذلك التفاعل والتجاوب في موطن الباروني الذي
شهد تضحياتا الجسيمة ،وأبلى فيا البالء الحسن ،وهو ليبيا ،أو على األقلِّ إقليم طرابلس!.

دولة اإلمام اليليل ف اهتمامات الشيخ أب اليقظان الجزائري:
أشاد الشيخ إبراهيم أبو اليقظان بقدرة ُعمان على التوفيق بين النهضة ومبادئ الشريعة اإللسالميَّة،
وع َّده مثاال حيًا ألولئك الذين يقولون بوجود تعارض بين التحديث واإللسالم حين «هبَّ الشعب
العُمان ُّي في جملة شعوب عربيَّة شقيقة في هذه السنوات األخيرة إلى اإلصالح والنهوض ،وإدخال
نظم جديدة ال تيرج عن دائرة اإللسالم»(.)22
ومن مبادئ الشريعة التي يعنيها الشيخ أبو اليقظان عدم تمييز حكم اإلمامة بين القيادة الدينيَّة
والقيادة الدنيويَّة؛ وبالتالي كان باإلمكان القولَّ :
إن ع َّمال اإلمام في ميتلف جهات ُعمان يديرون
شؤون الناس وفق أحكام الشريعة اإللسالميَّة .ومن جهة أخرى فقد دفعا تقيُّده بمقاصد الشريعة الداعية
إلى توحيد األ َّمة ،فحرص في لسنوات الثالثينيَّات إلى اليمسينيَّات على التعاون الو ِّديِّ الوثيق بينا
وبين السلطان لسعيد بن تيمور؛ حتَّى اعتمدا نفس السيالسة ،بتشجيعهما علماء اإلمامة على المشاركة

درج الشيخ أبو اليقظان على تكنية اإلمام مح َّمد بن عبد هللا اليليلي بأبي عبد هللا؛ والمعلوم َّ
أن اإلمام اليليل َّي لم ييلِّف ولدا ذكرًا.
ولع َّل ذلك جاء من باب إجاللا لشيص اإلمام .وأوردتها كما هي حفاظا على أمانة االقتباس.
أبو اليقظان ،إبراهيم« :عُمان نبأ عظيم» ،وادي ميزاب ،ع ،17 .الصادر في 1927/01/21م ،ص.1
أبو اليقظان ،إبراهيم« :لسليمان باشا الباروني» ،مقال لسابق ،ص.1

في اإلدارة ،لسالكين بذلك أولى اليطوات العمليَّة نحو الوحدة(.)23
ولع َّل الشيخ إبراهيم أبا اليقظان في إشارتا إلى اإلصالح والنهوض ،وإدخال نظم جديدة ال تيرج
عن دائرة اإللسالم كان يعني بذلك َّ
أن اإلمام مح َّمد بن عبد هللا اليليلي الذي كان في اليامسة والثالثين
( )35من العمر عند انتيابا إماما ،قد أدخل جملة من اإلصالحات:
المالي كان اإلمام يحتفظ بسجالَّتا في دفاتر خاصَّة ،وتقع خزينة الدولة في أحد بيوت
ففي المجال
ِّ
عاصمتا نزوى ،وتُش ِّكل الزكاة المصدر الرئيس لدخل الدولة في ذلك الوقت ،هذا إلى جانب بعض
األموال التي تُقتطع من المداخيل الياصَّة لبعض الزعماء ،وتُستغل للمصلحة العا َّمة .وكانت
المسؤوليَّة العسكريَّة تنحصر في الق َّوات القبليَّة من المشاة ،ويحتفظ اإلمام بفرقة عسكريَّة خاصَّة
وضعت تحت تصرُّفا ،وتتك َّون من  400إلى  500رجل تُرابط بالستمرار في مق ِّر اإلمام .وتسير
إدارة شؤون الدولة في عهد اإلمام اليليل ِّي بطريقة خالية من التعقيدات والمظاهر ،ولكنَّها فعَّالة ،وكان
يدير الدولة من حصن نزوى ،ويجلس على األرض فوق لسجادة وإلى جانبا رجال الدولة(.)24
اليليلي قد أحاط إدارتا بفريق من الرجال الميلصين النُّزهاء ،من
من جهة أخرى كان اإلمام
ُّ
داخل البالد وحتَّى من خارجها؛ حيث الستعان بيبرات الشيخ عيسى بن صالح الحارثي ،الذي يم ِّثل
الشيصيَّة القياديَّة في المجاالت العسكريَّة والسيالسيَّة والدبلومالسيَّة ،والستوزر الشيخ لسليمان باشا
الباروني مؤلسِّس الجمهوريَّة الطرابلسيَّة؛ ليكونَا عونًا لا في إدارة شؤون اإلمامة .ويساعد اإلما َم في
عملا أيضا مجموعة من القضاة الشرعيِّـين إلى جانب رجال الدولة المسؤولين مباشرة أماما .كالشيخ
أبي مالك المالكي وأبي زيد الريامي وعبد هللا بن عامر العزري ومن أولئك نذكر أيضا:
• الشيخ مح َّمد بن شامس البطَّاشي :تقلَّد قضاء قُريَّات ،وما لبث إالَّ أشهرًا حتَّى رجع إلى نزوى،
اليليلي قضاء حمراء العبريِّـين ،ولم يلبث إالَّ يسيرا حتَّى نقلا إلى بدبد ووادي لسمائل،
فوالَّه اإلمام
ُّ

بروفيسور دي إيكلمان :المعارف الدينيَّة في عُمان الداخليَّة ،حصاد ندوة الدرالسات العمانيَّة ،ذو الحجَّة 1400هـ/نوفمبر 1980م،
ج ،6وزارة التراث القومي والثقافة ،عمان ،ص.261-260
كان لإلمامة َعلَمها الياصُّ المكوَّن من أرضيَّة بيضاء يعلوها لسيف تحتا عبارة« :نصر من هللا وفتح قريب» .ينظر :روبرت
جيران الندن :عمان  1856مسيرًا ومصيرًا ،ترجمة :مح َّمد أمين عبد هللا ،ط1989 ،4 .م ،ص.45

وذلك في أوائل لسنة 1361هـ(.)25
• الشيخ لسعود بن لسليمان الكندي :تلقى علوم الفقا والشريعة اإللسالميَّة من اإلمام اليليلي وغيره.
اليليلي على إزكي عام 1361هـ ،ث َّم نقلا إلى بهالء عام 1364هـ بعد وفاة الشيخ أبي زيد
والَّه اإلمام
ُّ
عبد هللا بن مح َّمد بن رزيق بن لسليم الريامي .وقد ُعيِّن قاضيا في شهر جمادى األولى من لسنة
1388هـ بمحكمة نزوى ال َّشرعيَّة(.)26
• الشيخ لسفيان بن مح َّمد بن عبد هللا الراشدي :كان قاضيًا وفقيهًا لإلمام اليليلي على ع َّدة واليات
(جعالن بني بوحسن ،نزوى ،لسمائل ،عبري) .كما اشتغل بالتدريس في المساجد ،وأفاد منا عدد من
طالَّب العلم ،وغيرهم(.)27
وعلى العموم ف َّ
اليليلي ،وفي زمن السيِّد لسعيد بن
ون القضاة الذين كانوا في ُعمان في زمن اإلمام
ِّ
تيمور ،وفي بداية عهد السلطان قابوس هم من خرِّيجي مدرلسة اإلمام اليليلي بنزوى(.)28
وكان اإلمام ال يستنكف عن إلسداء النصيحة والمشورة إن وجد في تعليماتا ما يقتضي ذلك،
ووفق ذلك كان يتعامل مع القاضي أو العامل ،وييتم بذلك مرالسالتا الرلسميَّة إليا مناشدا إيَّاه« :إذا ما
أصدرت إليك أوامري فتدبَّرها قبل تنفيذها ،فقد أكون ميطئًا ،وإذا ُ
ُ
كنت كذلك فال تتر َّدد في إبالغي،
فقد ال تكون بحوزتي كلُّ الحقائق .المه ُّم ال تيش غضبي ،وبلِّغني بيطئي حين تعتقد أنِّي
ميطئ»(.)29

جمعية التراث :ترجمة ميتصرة عن الشيخ مح َّمد بن شامس البطَّاشي ،موقع الجمعية  .www.tourath.orgينظر أيضا :قراءات
األدبي احتفاء بذكرى الشيخ مح َّمد بن شامس البطَّاشي6-5 ،
في فكر الشيخ مح َّمد بن شامس البطَّاشي ،حصاد الندوة التي أقامها المنتدى
ُّ
جمادى األولى 1428هـ ،الموافق  22-21مايو 2007م ،نشر في .2008
بشير بن مولسى الحاج مولسى :الشيخ العالَّمة القاضي لسعود بن لسليمان بن جمعة الكندي في لسطور ،لقاء مع الشيخ لسعود بمنزلا،
صائفة .2009
مح َّمد بن راشد اليصيبي :شقائق النعمان ،ج .3وينظر أيضا :يحيى بن مح َّمد البهالني :نزهة المتأ ِّملين في معالم اإلزكويِّـين،
مطابع النهضة ،مسقط .1993 ،وينظر كذلك :لقاء أجراه الباحث لسالم العياضي مع نجل المترجم لا يحيى بن لسفيان الراشدي ،الوطيَّة،
محافظة مسقط.2005 ،
السيابي ،أحمد بن لسعود :الولسيط في التاريخ العماني ،مكتبة الضامري ،مسقط ،عمان ،ص.21
رلسالة من اإلمام مح َّمد اليليلي إلى الشيخ لسعيد بن أحمد بن لسعيد الكندي ،مؤرَّخة في  14شعبان 1348هـ 15 /يناير 1930م.
نقال عن السيابي :المرجع نفسا ،ص.263

كانت لهجة اإلمام وألسلوبا في مكاتبتا العلماء  -في الداخل أو في اليارج على السواء  -يدالَّن
على العالقة المثاليَّة التي كانت قائمة بينا وبين العلماء ،ولعلماء ُعمان حصَّة األلسد في المجالس التي
يُقَ َررُّ فيها المسائل المصيريَّة ،وورث اإلمام اليليلي هذا الوضع م َّمن كان قبلا ،ويكفي لذلك مثاال
حينما نعلم َّ
أن لستَّة من العشرة الذين شهدوا انتيابا كانوا من العلماء .إذ لسار اإلمام اليليلي على هذا
النهج ،وثبت عليا وثـبَّتا طيلة فترة حكما(.)30
والسترلسل أبو اليقظان وطاقما الصحفي في االهتمام بالوضعية السيالسيَّة في ُعمان اإلماميَّة،
وأشاد بقيادتها الرشيدة ،التي حافظت على لسيادة البلد كاملة ...« ،وهو تحت تصرُّف اإلمام أبي
عبد هللا مح َّمد بن عبد هللا اليليلي ،وال يَ َد لنججنب ِّي فيا أبدًا ،وهو فيا مطلق التصرُّف ،وأحكام الشريعة
جارية فيا»(.)31
وعلى الرغم من الواقع المزري الذي ظ َّل يصفا أبو اليقظانَ ،وصْ فَ اليبير المتابع لشأن
العربي ،وتكالب األعداء عليا في الداخل واليارج ،فقد كان متفائال بمستقبل أفضل لهذه
المشرق
ِّ
اليليلي في السترداد مجد ُعمان
اإللسالمي ،ومشيدًا باطمئنان بما يسعى إليا اإلمام
المنطقة من الوطن
ُّ
ِّ
وعظمتا ،معتقدًا َّ
بأن هذه الجهود إنَّما تدلُّ على قرب قيام دولة جامعة كاملة الع َّدة ع َّما قريب بوذن
هللا(.)32
يف جريدة أبي اليقظان إعجابها بالوالء الذي يوليا الشعب العُمان ُّي إلمامهم ،والتفافهم حولا،
ولم تُ ِ
ُّ
وتفطنهم لمساعي عرقلة إصالحاتا ،ويظهر ذلك من خالل قولها« :رنا بعض ذوي األطماع والجمود
إلى الحكومة عظمة اإلمام اليليلي ،وحاولوا عرقلة مساعي األحرار المصلحين ،وكاد يؤثِّر بمساعيا
الدينيَّة في لسير اإلمامة ونهوضها ،فقامت البالد جمعاء شرقها وغربها ،جنوبها ،وشمالها مطالبة
والرقي»(.)33
بويقاف أولئك المعرقلين إلى حدِّهم ،والسير باإلمامة نحو الفالح
ِّ

نفسا ،ص.263
أبو اليقظان ،إبراهيم« :ما هي حالة عُمان السيالسيَّة؟» ،وادي ميزاب ،ع ،40 .الصادر في1927/07/20 :م ،ص.1
ناصر ،د .مح َّمد بن صالح :أبو اليقظان وجهاد الكلمة ،ط ،Editions Alpha ،3الجزائر ،2006 ،ص.116
هيئة التحرير« :حكمة التشريع اإللسالمي» ،وادي ميزاب ،ع ،79 .الصادر في1928/04/20 :م ،ص.2

ولم يتر َّدد الشيخ أبو اليقظان المصلح الحازم عن انتقاد أولئك الذين يعيقون المساعي اإلصالحيَّة
هناك ،والستبشر بنجاح اإلمام اليليلي في ر ِّد هؤالء لَـ َّما «بلغنا من بعض المصادر الوثيقة أنَّا وقعت
معارضة من بعض رجال الدين على حركة اإلصالح التي قام بها المصلحون األحرار من
العُمانيِّـين ،والتي كادت تذهب زوابعها بأعمال أولئك األحرار المف ِّكرين أدراج الريح ،ولكن قد توفَّقت
أخيرا جهود المصلحين ،وبعض المفكرين منهم إلى تأليف حزب قويٍّ ،انضوى تحت لوائا لسائر
ُع َّمال ُعمان المصلحين ،أ َّما قوة المعارضة فقد وهنت ،وفشلت أنفالسها إزاء تلك الق َّوة الهائلة المؤلسَّسة
على التقوى»(.)34
وال ييفى على الدارس َّ
أن االهتمام الذي أواله أبو اليقظان في جريدتا لتغطية أخبار ُعمان،
وللتطورات الميتلفة التي كانت تعرفها ُعمان خالل العشرينيَّات ،يعود إلى َّ
ي
ُّ
أن هذا القطر العرب َّ
يسكنا شعب مسلم بأغلبيَّة إباضيَّة المذهب ،وتحكمها لسلطة إباضيَّة(.)35
وباعتبار َّ
إباضي المذهب ،فقد خصَّص في صحيفتا حيِّ ًزا كبيرًا
أن إبراهيم أبا اليقظان مسلم
ُّ
العربي ،إضافة إلى وجود صديقا لسليمان باشا
للمستج َّدات في ُعمان ،مركز اإلباضيَّة في المشرق
ِّ
الباروني في ُعمان ،الذي يحظى بتقدير كبير عند أبي اليقظان؛ لذلك تتبَّعت الجريدة أخباره هناك،
والستعانت با مرالسال من ُعمان ،وقَلَ ًما ذا لسمعة نافذة في الساحة العربيَّة واإللسالميَّة.
وكان ألبي اليقظان االهتمام ذاتُا بسلطنة مسقط والساحل؛ فتحت عنوان« :حادث خطير بساحل
العربي ،وأطماعهم فيا .وعبَّر عن عدم
ُعمان» ،كشف أبو اليقظان لسيالسة اإلنكليز في هذا القطر
ِّ
ارتياحا من العالقات بين العُمانيِّـين واإلنكليز؛ إلدراكا بالنيَّات الحقيقيَّة لإلنكليز ،فقد «كانت بالد
ُعمان منـزوية عن العالم ،وكانت إنكلترا مكتفية بنصب حمايتها االلسميَّة على لسواحلها ،بدعوى حماية
طريقها إلى الهند ،ث َّم أخذت إنكلترا تضرب أخمالسها في ألسدالسها عندما أصبحت ُعمان تطمح إلى
الرقي والتق ُّدم ،وأخذت تحسب لهذه النهضة المباركة ألف حساب ،إذ ال يروقها  -وهي عجوز
ِّ
هيئة التحرير« :أبناء عُمان» ،وادي ميزاب ،ع ،106 .الصادر في1928/10/26 :م ،ص.1
لالطِّالع أكثر ينظر :قدورة ،زاهية :تاريخ العرب الحديث ،ط ،1دار النهضة العربيَّة للطباعة والنشر ،بيروت ،1985 ،ص.8
والدرعي ،مح َّمد :التاريخ المعاصر والتطوُّرات السيالسيَّة في الوطن العربي( ،الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين) ،دار الهدى للنشر
والطبع والتوزيع ،الجزائر ،1981 ،ج ،1ص.125

ق في طريقها إلى الهند رايةٌ عربيَّة إلسالميَّة .وأخيرا لسمحت لها الفرصة إلحداث
االلستعمار  -أن تَيفَ َ
مطارات بسواحل ُعمان ،وقد أذن لهم السلطان بذلك ،وذلك الحادث الذي يستهدف بالد ُعمان بيطر
ال يعلم كنها إالَّ هللا»(.)36

إمامة مح َّمد بن عبد هللا اليليل ف شعر مفدي زكرياء الجزائري:
يُعرف الشاعر واألديب زكرياء بن لسليمان الشيخ اليزجني الجزائري بـ«مفدي زكرياء» .وهو
الوطني
وليد مزاب ودفينا (1977 – 1908م) ،وهو شاعر الثورة الجزائريَّة بامتياز ،ومؤلِّف النشيد
ِّ
الجزائري «قَ َس ًما» ،و«إلياذة الجزائر» التي تض َّمنت أبدع تصوير لملحمة الشعب الجزائريِّ اليالدة.
كان الشاعر مفدي زكرياء من أبرز األدباء الذين تغنَّوا بالنصر الذي ح َّل بعُمان في قصيدة
عنونها بـ« ِت ْا يا ُعمان بنصر هللا» ،وأشاد فيها بنهضة ُعمان ،وبشعبا المقبل على رفع التحدِّي ،في
ظلِّ إصالحات رئيس وزرائها الزعيم لسليمان الباروني الذي عيَّنا اإلمام اليليلي في هذا المنصب
الحسَّاس(.)37
نظم الشاعر في بداية تجربتا الشعريَّة تلك القصيدة لسنة 1926م ،حيَّى فيها ُعمان في جهاده
ورفعا التحدِّيات التي كانت تواجها داخليًا وخارجيًا .وخاطب فيها اإلما َم مح َّمد بن عبد هللا اليليلي
وأهل ُعمان .وكان مطلعها:
َج د َّد الهددوى بعددد مددا كددان الهددوى
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددادا
صددبَّ بهد
ُخد
لعب ِدذ الكواكددب أكوابددا و ُ
دددانق الكددددونَ حبًددددا والجمددددال
وعد ِ
ضد َّد عطفا علدى يمندى
وامت
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ْ
الطبيعدةع
و َ

واهت د َّزت الددروح مددن بعددد العنددا
مددن السددالف علددى طبددق السددما
طربددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
فدددي ثغدددره مدددن قبددديالت الرضدددا
ذهبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
جنَّ
ثغرهدا
صدات (مسدقط) وارشدف
ربا
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددـ

عجبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي
من آبائا األماجد،
مادحا إيَّاه بأطيب األخالق التي ورثها
ث َّم تطرَّق الشاعر إلى خصال اإلمام،
وتمثَّلها في لسلوكا مع األقارب واألباعد ،ومقارنا إيَّاه بأشهر الملوك قائال:
هيئة التحرير« :حادث خطير على لساحل عُمان» ،وادي ميزاب ،ع :45 .الصادر في1927/08/19 :م ،ص.1
القصيد في  77بيتا .ينظر :وادي ميزاب ،ع ،12 .الصادرة في.1926/12/17 :

حيث البالبدل فدي ندادي اليطابدة

رامدددت بدددـ (مسدددقطها) أن تشدددبا

مفرقهدا
تبدو السدما والثريدا فدوق
قدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ذاك الهمدام اليطيدر الياضددعات

انتصدبا
اليطبدملك علدى (إمامندا)
كتاج
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
رقداب خيدر بندي الغبدراء منتسدبا

ددو
لدددو قسدددتا بملدددوك ذاع ذكرهمد
لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
إن ت ْد ُعدددا الدددنفس نحدددو مكرمدددة

لكندددددددت قايسدددددددت (راديومدددددددا)

أو تيتبدددددر لسددددديره تلقددددداء أ َّمتدددددا

رغبدا
ينثني أو ينا َل الدده ُر مدا
ال
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلبا
وميشد
تج د ْد هندداك الوفددا وال ِحلددم واألدبددا

خالئدددق تلدددك فيدددا غيدددر محدثدددة

لسدددددما بهدددددا قبلدددددا آبدددددا ه ِحقَبدددددا

لسدداللة الع د ِّز مددن قددوم غضددارفة

المجددد ُد قددددما إلدددى أبوابدددا انتسدددبا

ابددددن األعدددداظم أبندددداء األعدددداظم

آ بدداء األعدداظم ال زورا وال لعبددا

إن كدددان أحسدددن مدددا فدددي الشدددعر

فحسن شعري فيهم لم يكدن كدذبا

أكذبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددامث ِّمنا ومباركا جهود الباروني باشا في خطَّتا النهضويَّة
ث َّم وجَّا اليطاب لرئيس حكومة اإلمامة،
في شتَّى مجاالت الحياة ،وفي ميتلف قطاعات الدولة ،إذ يقول:
وابدددن المددددارس والمستشدددفيات

بحددر الحيدداة وع د َّز العلددم واألدبددا

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددضْلدـ
لسدرْ بأ َّمتك الغدرَّاء فدي لسدبل ا
و ُِخ
فامددددددد علدددددى األرض ألسدددددالك
رة
كمددددا مسددد َّي
مناطيد
الحديدددل المددداء
وأعد
ددددددددددددددددددددددددا
ددددددددددددددددددددددددد

ـعصر الجديدد إلدى عليائهدا خببدا

وضددددع علددددى البحددددر ألسددددطوال
أرضددددا تحددددت
تصددددرس هنالددددك
اِحد
دددددددددددددددددددددددددا
دددددددددددددددددددددددددبُّ بد

أمددددت هيبتددك األعجددام والعربددا
تصددددون ذلددددك اللهددددام الصددددارم
الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذرباددا
علدددى العدددد ِّو جحيمدددا كلَّمدددا نعبد
جسددددم الصددددحابة مددددن أجدددددادك

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلعها
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداالعُماني العظيم،
النجبدمنها لذكر مناقب الشعب
زكرياء جانبا
أضدهذه خصَّ الشاعر مفدي
وفي قصيدتا
اإليجابي معها في كلِّ الظروف العامل األه َّم الذي بموجبا
الذي كان بالتفافا حول قيادتا ،وتعاونا
ِّ
تحقَّق الرهان ،وبرزت المكالسب ،وتأ َّكدت النتائج .وفي هذا يقول الشاعر:
قدددو ٌم بَنَدددوْ ا لل ُعدددالَ بيتدددا تيدددرُّ لدددا

ُشددهبُ ال َّسددما علددى هاماتهددا أدبددا

ومهَّدددددددددوا مددددددددن ضددددددددحاياهم
دو
جسدددطَّروا بمددداد الفيددر ذكرهمد
ولس
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددورهمو

إلى الحياة فدأحيوا الددِّين والعربدا
علدددى الليدددالي ففدددات الدددذكر مدددن
طلبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

لسدددددقوا بالدهدددددم روحدددددا فدائيَّدددددة

فددددأثمرت لهددددم السددددتقاللهم نشددددبا
مددددا ظلَّهددددم علَددددم لنججنبدددد ِّي إبددددا

فلدددو تلد َ
ددوْت علدددى ميِّدددت منددداقبهم

ر َّد اإللدددا لدددا الدددروح التدددي لسدددلبا

ومدددن يكدددن ورضددداء هللا رائدددده

مددد َّد اإللدددا لدددا مدددن روحدددا لسدددببا

بَنِدددددي ُعمدددددان أال هلل روحكمدددددو

قددددد ُحددددزتم األكددددرمين :السدددديف

لددو المكددارم فددي الدددنيا بأجمعهددا

دددا
دددت كتابددددا لكنددددتم فوقددددا لقبد
كاند
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
والكتبد

قدددد عددد َّزز هللا ديدددن المصدددطفى
بكمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددودا
فمدا ارتضديتم لسددوى إعدال ِء ملَّتد

إذ خ َّ
صددددكم عددددن جميددددع اليلددددق

يحيون تحدت لدواء هللا مدذ خلقدوا

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددادا
رأيددتم لسددوى ني د ِل العددال أربد
وال
وانتيبد

فرفرفددددت فددددوقكم راياتددددا ولقددددد

أرضدديتموه فأرضدداكم وال عجبددا
(مح َّمددددا) كلَّمدددا ه ُّمدددوا بدددا وثبدددا

...إن جدددددال كبَّدددددـرت األكدددددوان

«هللا أكبدددر لسددديف هللا قدددد غلبدددا»

يحرلسدا
...ليث اإللا على القرآن
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة:
قائلد

أولددى لددا هللا نص دـرا [أينمددا

()38

...تِد ْا يددا ُعمددان بنصدـر هللا حيددث

مصدطحبا
خير الرجدال بعبدد هللا
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
ذهبد

أرضٌ مدددددع هللا عدددددين الشد
ددددمسَا
بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

فدددون تَ ِغدددبْ أرلسدددل البددداري لهدددا

واطمدئن
فاهنأ و ُدم والسد ُم والسدعد
تحرلسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددها

وعددش والسددلم وال زلددت
للعليدداءُبا
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده
ُشد

جعلدددددتم لحمددددداه عدددددن مح َّمدددددده

()39
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَبا
وتلميحات كثيرة إلى حال
وال ينبغي أن نغفل ما نالحظا في هذه القصيدة منمنتدإلسقاطات واضحة

الجزائر وإلى االحتالل الفرنسي الجاثم على كاهلها .وأكثر من هذا فقد تجاوز مفدي بييالا ،كما هي
عادتا ،الواقع الجزائر َّ
ي المرير إلى واقع آخر كان يتوق إليا ويتمنَّاه ،وهو واقع التحرُّر من ربقة
الفرنسي ،والستعادة السيادة الوطنيَّة.
االلستعباد
ِّ

في األصل« :أية» ،وهو خطأ مطبعي ،ال يستقيم معنًى.
ناصر ،د .مح َّمد :مفدي زكرياء شاعر النضال والثورة ،ط  ،2نشر جمعيَّة التراث ،العطف ،غرداية ،ص.183 -180

خاتمة:
ومجمل القول ،ف َّ
ون العالقات بين ُعمان وأعيان بالد المغرب وعلمائها كانت قائمة منذ قرون
ماضية ،والستمرَّت هذه العالقات وثيقة في القرن العشرين ،باعتبار االهتمام المشترك بقضايا األ َّمة
اإللسالميَّة التي كانت تتربَّص بها األطماع االلستعماريَّة واألخطار التنصيريَّة ،وباعتبار وحدة المذهب
اإلباض ِّي الذي كان يجمعهم .وظلَّت إمامة ُعمان األخيرة ،التي قامت في لسياق حركة التحرُّر العالميَّة
التي طالت قارَّة آلسيا ،وطالت قارتي إفريقيا وأمريكا ،تش ُّد اهتمام علماء المغرب الكبير وأعالمها،
اللسيما في عهد إمامها الهمام مح َّمد بن عبد هللا اليليلي .ومن هؤالء عرضنا نماذج بارزة م َّمن خلَّفوا
أثرا واضحا في مسار العالقات العُمانيَّة المغاربيَّة ،تجلَّى في ما د َّونوه نثرًا وشعرًا ،وما طفح عن ذلك
من مشاعر امتزجت فيها اآلالم باآلمال.
وال شك َّ
أن أ َّول هؤالء العلماء واألعالم كان الشيخ لسليمان باشا الباروني الذي اصطفاه اإلمام
الباروني محور
مح َّمد بن عبد هللا اليليلي ليكون وزيره الذي ش َّد با أزره ،وأشركا في أمره .وظ َّل
ُّ
هذا التواصل المتجدِّد بين المشرق والمغرب ،بحكم درالستا السابقة بميزاب؛ فتط َّورت عالقات
اإليطالي .والستمرَّت
الباروني بالمزابيِّـين ،وتوثَّقت بهم ،وش َّدتهم إليا مقاومتا الشرلسة ض َّد االلستعمار
ِّ
عالقات الشيخ مع زمالء الدرالسة القدامى الذين خاض بعضهم غمار السيالسة والصحافة في الجزائر،
وآلت مقاليد األمور الثقافيَّة واالجتماعيَّة إلى كثير منهم في جنوبها وفي شمالها ،ث َّم تواصلت كذلك مع
بعضهم في تونس والقاهرة.
أ َّما الشيخ أبو اليقظان ،وهو األنموذج الثاني ،فقد أَوْ لَى وهيئة تحرير صحيفتا «وادي ميزاب»
اهتماما بالغا بسلطنة مسقط والساحل .وأبدى اهتماما أكبر بالوضعية السيالسيَّة في ُعمان اإلماميَّة،
اليليلي ،الذي حافظ على السيادة الكاملة لعُمان ،ولسعت قيادتا الرشيدة في السترداد مجد
وأشاد باإلمام
ِّ
ف جريدة أبي اليقظان إعجابها بوالء
ُعمان وعظمتا ،متحدِّية الواقع المزري للمشرق العربي ،ولم تُ ْي ِ
الشعب العُماني إلمامهم ،والتفافهم حولا ،وتف ُّ
طنهم لمساعي عرقلة إصالحاتا .ولم يتر َّدد الشيخ أبو
اليقظان المصلح الحازم عن انتقاد أولئك الذين يعيقون المساعي اإلصالحيَّة هناك ،والستبشر بنجاح
اإلمام اليليلي في ر ِّد هؤالء .وخصَّص أبو اليقظان في صحيفتا حيِّزا كبيرا ألخبار ُعمان؛ لوجود

صديقا لسليمان باشا الباروني في أحد أعلى المناصب القياديَّة بعُمان ،إلى جانب كونا مسلما إباض َّي
الفكر.
واختتمنا درالستنا هذه باألنموذج الثالث الذي مثَّلا بجدارة األديب الشاعر مفدي زكرياء ،الذي
تغنَّى بالنصر الذي ح َّل بعُمان في قصيدتا المولسومة بـ« ِت ْا يا ُعمان بنصر هللا» ،وأشاد فيها بنهضة
ُعمان الواعدة ،وبشعبها الذي قرَّر رفع التح ِّدي ،وتطرَّق فيها إلى خصال اإلمام اليليلي ،مادحا إيَّاه
بأطيب األخالق ،ث َّم وجَّا اليطاب لرئيس حكومتا الباروني باشا ،مث ِّمنا ومباركا خطتا النهضويَّة
الشعب العُمان َّي بذكر مناقبا ،وأشاد بالتفافا حول قيادتا وتعاونا اإليجاب ِّي
الشاملة ،وخصَّ الشاع ُر
َ
معها .وكما هي عادة األدباء الملهمين؛ فقد طار مفدي زكرياء بييالا الفيَّاض انطالقا من حال ُعمان
مثالي كان يتوق إليا ،وهو واقع االنعتاق من ربقة
الجديد ،متجاوزا واقع الجزائر المزري ،إلى واقع
ٍّ
االلستعباد الفرنسي ،والستعادة لسيادة الوطن الجزائري .وما زاد اهتمام هؤالء األعالم حمالسة وعمقا
هو وحدة االنتماء إلى رابطة األ َّمة اإللسالميَّة ،ودائرة الوالية اإلباضيَّة ،وهو ما ق َّوى  -وال يزال
يق ِّوي أواصر  -األخ َّوة والتضامن والتعاون بين أبناء األ َّمة الواحدة في الشرق والغرب اإللسالميَّـين.
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