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 عرض كتاب:

 صفحات مشرقة من تاريخ عمان

 

 *البحرانيبن جاسم  عماد عرض وتقديم:

 

 املؤلفوووسااذوووت تارلوووفبتكبا اووودف ا  وووفارل ووو  باصفففت مشرقةففف تارقفففمرنفففم   ر  فففم يحتوووكتابتووو  ا 

إضووو صرشا م  موو ا ب صووول  اا ،موو صاصوونبكرا جوووفا موو   ا)صوووفح شا ةوولق ال،   وووف اارلنجوو با  ووباةبأبووو اة ووكر 

 ا(اصفح ا نارل دعارلك ير.712 اوي عافيا)إض صرشا م  م ات بيخم (و 

إلوووباصووووف شاور جووو لرشاصوووو طاارقابلووو ارليووو،د  اقوووو  ك ا وووناذووووبمفارملؤلووويافوووويارل ووو  ااو ااتدووول  

 ووناا12رملبظوو  ارلووصتاوصووفسارملؤلوويا ة ووسا ياوول ارلتوو بيرارلبلأوودارملب صوول اا ووفاتحووف ارملؤلوويافوويارلاووفح ا

يكلمكاوبي ا  اا72إ اكلا ؤبخا ناي الكاق ب ا ي ا  اتح قافيا م  اببفا ا  كلسا رلنهض ارلبم  م ارمل  بب

اخوول  الك ووفا فيووسا نووصسبا موو ا يوودلجاق،مووسا وونا نجوولرش اا ووفاتحكلوو اةبضا وونااابضتح ووقافوويا  وو  ا

 وناافيااتر اقم ذوم  اوقوفازاولشا  و  اةخول ا وناابضاوإلا فر رلتخ،يافياة  باصكب اإلبارلت فماورلترقيا

ر تمبو افوياصياوم ا بلو ارليو،د  ا ونارلكتو  ا ا71ووب افويارلاوفح ا .اة اتالاإليه افيا ثلات،و ارلفتور 

  .ق  ك اطين شاالا ظيراله  او ناةطك مارلت بيراة ساإترار تمعارقحين  افيار لئايكك ا يال ا الج

 جوفا مو  اوت وف ه  اوتن و ارملؤليافيارل   ارلث نداذوير اببواارلب،مو صارلوصيناذو سمكرافوياصون   ا

و نه :اذم ط ارلةمراةطموفا وناطموفارقي،م ويا)رملفلواارلبو مال،يو،دن ( اورليومف ا وكل ا حو اإلا و ماةطموفا ونا

ذبمفا) ؤذسا ول اآل كذبمف( اورلفبتكب اا طم ارملبملي ا)ةو ا ناطاولا  وبا ب و ارلوفبتكبرجافويا مو  ا

 ورقي،مجارلبلأد(.

نهامووو ارلت بيخموووو ارلبم  مووو  اووصووووفه ا ةةهووو اضوووولوب اوطنموووو اوتحوووف ارملؤلوووويافووويارل وووو  ارلث لووو ا وووونارمل

و ،ممووو افووويا اووولارلنهضووو  ابمووو اتدووول اإلوووباةسووو ارلتحوووفي شارلث  امووو ارملب صووول ارللوووااتكر وووساإلانيووو  ارلبمووو ند ا
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وتنووو و ا  لتح،مووولاخدووو  ارليووو،د  اقووو  ك ا وووناذوووبمفاطوووك اضووولوب اإ ووو   ابت  ووو ارلتووو بير او  ووو ارملؤلوووياإلوووبا

 موو اايوو س افوويارلت ووفمارلب،ثووااورل حطوواافوويارليوو،دن  ابموو اة ووللافووياةه يوو اسووصرارل وو  اتةذوو سا لربوولا ،مموو ا م 

 الا ج لرشاورقاكر لارللاا  لته ارلي،دن افيا خت،يارملج الشاخب ارلينكرشااخير .

وذووو،ملارملؤلوووويافوووويارل وووو  ارللربووووعااضووووكرصا  ووووباصوووفح شا جمووووف ا ووووناتوووو بيرا موووو   اطموووو اتدوووول اإلووووبا

لبم  موووو افووووياإضوووولرصارقحضوووو ب اإلاذووووب م اوبخ صوووو افوووويايوووول اةالي موووو  او وبارلمب ببوووو افووووياإذووووه   شاإلا وررطكبيوووو ار

تحليلا م  ا نارلوراغ لمي  اوبصل ا وبا م  افياا اطا بارل اول افويارل ول ارلثو  نا ةول ابمو اتو ا ولضا

   ص ا نات بيرا م  ارل حلت.

 ل ا  ملبلاوووو اورملتبووو ا بوووو  ا  ووووبارلكتووو  :اسووووصرارلكتووو  ا   ووووف ا ووو   كت وووو ا يوووروش اوفووويااب،مووووقارلن يووولا

افمووووسا ووووونارلاوووووفح شارملهمووووو ا وووووناتوووو بيراذووووو،دن ا مووووو  ا ووووو ا غووووولتارل  طوووو اورملث وووووياورملتخاووووو  اواموووووسا ووووونا

رملحدوو شارملمتبوو ا وو ا غوولتارل وو بئا يوورارملتخاوو ا ووة اي،تهمووسارلته  وو .اوفوويارلكتوو  ايجووفارل وو بئاقيووم اخ صوو ا

 بيرارلبلأوووداتووووصوووفسارملؤلووويا ة ووسا ياووول ارل،د  اقووو  ك ا وووناذوووبمفارملبظوو  ارلوووصتايوو ووناصووو طاارقابلووو ارل

رلنهضووو ارللووااةطوووفضته ارلنهضووو افوويارليووو،دن  ااضووبا وووناقيووو اتانوو و اارملب صوول.اويانووو و ارلكتوو  ا وووف ا برذووو ش

 خااسارملؤلياألقكر ا خت ب ا ناك،م شارلي،د  اق  ك افيا ن ذ  شا خت،ف .

ة اي،ت يهووو ارل ووو بئافووويابتووو  ااورملؤلوووياإ. .ا اووودف ارلنجووو بايجوووك افوووياصوووفح شارلكتووو  او كسووو اينوووفب 

ورطوووووف ااب وووووباصوووووفح تساي،ت ووووودا ووووو ملؤبخارلوريدووووو نداك بلمووووول اورقي،مووووولا وووووناةطموووووفارلفلرسموووووفت اورليووووومف ا وووووكل  ا

ورللط لووووو ا وووووو بككا كلووووووك اورلووووووفبتكب اا طموووووو ارملبموووووولت.ااضووووووبا وووووناة ووووووسايحكووووووداقاوووووو ابط،وووووو ارليووووووفمن ارلبم  موووووو ا

طوونا وونارقحلوواءال نوو صابصوومياا233رلبموو  مك اا ا وونا موو  اإلووبا فينوو اكوو  تك ارلاوو نم  اوبموويا  وولصففرم  

  ووبايوو طيا فينوو اصووكبارلبم  موو  ايلتفووعا وونا يووتك ارملموو جا حووكرليا تووراورطووف المكووك ا كقبوو ال،بموولافوويا نوو صا

يك و  اوقووفاتوو ا ن اسوو ا  ألذوو،ك ارلبموو ندارل ووفي ارلووصتاا161واةو مفا ذووفمن اذوونف    .اوقووفارذووتملا  ووبا ووف ا

طنو ا وناخةواا "نود ا ونا   و شاا143 ا  قح و  .ارطتو اار جو لاارليوفمن ا بتمفا  باتثبم االكرحارقيةوبم

ةلوويا  ووكل اسنووف  اوةبأبوو اةطنوو  ا ووناط وو  اةلموو يا ووكلارلهنووفالتوور مملاايوول  اا21رلهنووف اوقةووكباةبنوورا وونا

 ا1891قف  .ار د،  ا صح ب اص  حارلث ل اورلبةلينا نا كامورا  ماا21ورلاكربتاورمللرساا اوب،غاطكله ا

 ةيهلات لي  .ا9 ملاخب اا6333 ي ا اوقدب ا

 ا  وباطليوقارللط لوو افلف رلسالفةقاوفويارلكتو  اةيضو اقاو ابط،و ا حليو اقو ماخهوو ارلمخو ارليو،د ندا 

 ةوذ ك ا  لم     اطم ارملحد ااخير . اوصكالاإلبا من ص  ا71واووووووورلةهيرا  بككا كلكا نارل نفقم ا إيد لم ا لوبرا 

لا وونا موو  ....ارلنوو  ....اورملكوو  ....اورلتوو بير.اوسووكايةخووصاق ب ووسا وونايووكرط ه اوموولارلكثووفوويارلكتوو  ارلكثموو

طلووءاةقلوواءارلةوول  او يووتبمفاقاوو اةو اااووك ارلببقوو شا منهوو اوبووي اة ليكوو ا ةقلوواءارلغوول .اإةهوو ابط،وو ا  ووبا

 رلكب ا بي ط ارلينف   ارل حلت.


