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ـاركـات وتـكــشف لـنـا الــسـلـطــان عن ا
والـوكــاالت الـتــابـعــة لـهـا فـي اخلـلـيج
ـاركـات الـتـركـيـة الـعـربي وهي اكـثـر ا
والـــفـــرنــســـيـــة وااليــطـــالـــيــة شـــهــرة
قائلة(أول ماركة أحتكرتها في اخلليج
وهي ماركـة تركـية هي "سـاسسـفونـا "
إذ بدأت اركة بداية خير وكانت هذه ا
ـاركــات االخـرى أتـوسع بــعــدهـا فـي ا
اركات أحتكرت مصممة أزياء .وعدا ا
ايـطــالــيــة مــعـروفــة تــصــمم فــســاتـ
للـسهرة والـعرائس اسمـها "اكوا" وإن
شــاء الـــله ســـنــقـــوم قـــريــبـــا بــإطالق
مـجمـوعـة (كولـكشن) تـضم الـكثـير من
التـصاميم اخملـتلفـة وماركات فـرنسية
"الــكــاجــول"  وقــد أقــتـنــيـت أكـثــر من

ماركة خاصة بي .
عن نـــظـــرة الــرجـل الــعـــربي لـــلـــمــرأة
ـنـافـسة في الـنـاجـحـة التـي تخـوض ا
اجملـــال الـــتـــجـــاري ? تـــقـــول بـــســـمــة
(مــحــاربــة الــرجل لــلـمــرأة الــنــاجــحـة
فـقـد أصـبح الـرجال لـيـست كـالـسـابق 
يــحــســبــون حـســابــا لــلــنـســاء في كل
خــطــوة أكــثـر مـن حـســابــهم لــلــرجـال
أنفسـهم  فمثال  أنا عـندما أشارك في
أي اجتمـاع يحسب لي الرجـال مليون
حـســاب ويـخـشـون من ردود أفـعـالي 
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سـألـتهـا من هي سـيدة االعـمـال بسـمة
الـسلـطـان ? فـقالت بـتـواضع (هي بنت
كــويــتـيــة خــريــجــة جــامــعــة الـكــويت
بدأت حيـاتها في إختـصاص تسـويق 
الــتي كـانت شـركــة والـدهــا اخلــاصـة 
تـتداول الـعـمل مابـ الـعقـار واالسهم
ومـارست هـوايتـهـا في التـصـميم مـنذ
طــمـحت الــثــامــنـة عــشــر من عــمـرهــا 
يـة فصـارت جتمع إلقـتنـاء ماركات عـا
بـــ اكــــثـــر مـن إخـــتــــصـــاص الى ان
تمحورت حول االعمال اخليرية والتي
اصــبــحت جــزءا من حــيــاتـهــا) . وعن
الدوافع التي جعلـتها تدخل مجاال من
الـــنــادر دخـــول الـــنـــســاء فـــيه? قـــالت
(اليوجد دافع غيـر الطموح  فكل شيء
غـامـرت فــيه وقـد جنــحت بـفــضل الـله
ان بفضل الله ألني صاحبة إرادة وإ

تعالى).
شوار ? { وهل واجهت صعوبة في هذا  ا
- (نـعم واجــهـتـني صــعـوبـات عــنـدمـا
كــنت في سـن صـغــيـرة وأخــوض مـثل
هـــذا الــعــمل لـــذلك من الــطـــبــيــعي أن
ـثل هـذه الــصـعـوبـات ولـكن اتـعـرض 
سنـة بـعـد سـنـة تخـطـيت كل الـعـقـبات
وتـعــلــمت كـيف أعــاجلــهـا وأواجه أي

شيء صعب) .

(الزمان) مع احد كبار منطقة اللواتية

œuIŽ qþ w  WO uJ(« WFł«d*«

jHM « ÃU²½≈ rÝUIð

إن عـقود تـقـاسم إنتـاج الـنفط حتـتـوي على أحـكـام مخـتـلفـة تـنظم الـعـملـيات
الـبترولية والتزامات الطرف إلى جانب ملحق محاسبي ينظم آلية استرداد
الـنفـقـات وبيـان القـابـلة مـنـها لالسـتـرداد أو غيـر الـقابـلـة لالستـرداد وكذا
نـسب مقـاسـمة اإلنـتـاج من الـنفط وكـيـفيـة تـسويـقه وتـسويـة اإليـرادات ب
ـسـتـثمـرة له) ويـحدد الـعـقد ـالـكة لـلـنـفط وب الـشـركة ا ( الـدولة ا الـطرفـ
إلى جـانب إلزام سـتـحـقـة لـلـدولـة نـسب اإلتـاوات من اإلنـتـاج والـضرائـب ا
ـسك دفـاتر وسـجالت مـاليـة واتـباع طـرق مـحاسـبـية الـشركـات الـنفـطـية 
تبعة في هذه الصناعة كما أن هذه العقود ية ا عايير العا وفـقا لألسس وا
راجـعة ورقابة ثـلة في اجلهـة التي تمثـلها في الـقيام  تـعطي حقا لـلدولة 
ـالـيـة الـتي تـمـارسـها الـشـركـات الـنـفـطـيـة ومـدى الـتزام األعـمال الـفـنـيـة وا

برم معها. الشركات ببنود العقد ا
ـراجـعـة  احلـكـومـيـة لـعـقـود تـقــاسم اإلنـتـاج تـخـتـلف من حـيث الـنـاق  إن ا
تبعة في حتـقيقها عن مراجعة الشركة ـسؤولية واألساليب واإلجراءات ا وا
الـنـفـطـيـة من قـبل الـشـركـاء والـتي حتـكـمـهـا نـشـرات ومـعـايـيـر صـادرة من
منـظمات مهنـية متخصصـة في مجال محاسبـة ومراجعة الشركـات النفطية
عاييـر تهدف في األساس إلى تنظيم عالقـة الشركاء فيما وهـذه النشرات وا
الكة للـنفط وعلى الرغم من بـينهم وليس عالقـة الشركة العـاملة مع الدولـة ا
ـراجعـة جلـوانب ب مـراجـعة الـشـركاء ومـراجـعة وجـود تشـابه في كـيـفيـة ا
اجلـانب احلـكـومي إال أن هـنـاك جوانـب في غايـة األهـمـيـة لم تـتـنـاولـهـا تلك
ـعـايـير وهـو مـا سـبب الـفـجوة أو الـنـقص في تـلـبـية مـتـطـلـبات الـنشـرات وا
ـراجعة من قـبل اجلانب احلـكومي ألعمـال الشركـة النـفطيـة األجنبـية وهو ا
ـراجـعـة احلـكومـيـة في ظل عـقـود تقـاسم اإلنـتـاج تـخـتلف عن مـا يـعني أن ا
ـراجــعــات من حــيث األهـداف الــتي تــســعى إلى حتــقـيــقــهـا غــيــرهــا من ا
ــراجـعــة والـتــحـضــيـر واألسس الــتي يــتم االسـتــنـاد عــلـيــهـا أثــنـاء تــنـفــيـذ 
راجـعة ومـحتـويات الـتقـرير وغـير ذلـك من اجلوانب ومـا دامت عمـليـة ا لـها
ـالكـة للنـفط بدرجة أسـاسية فـإن ذلك لن يتأتى هـذه تقع على عـاتق الدولة ا
إال من خالل أسس ومـعـايـيــر تـضـعـهـا احلـكـومـة تــكـون مـرشـدا لـلـمـراجع
ـالـيـة الـتي تنـفـذهـا وتـقـوم بـها احلـكومـي عنـد مـراجـعـته لألعـمـال الـفنـيـة وا

ـوجـب عـقـد تـقـاسم اإلنـتـاج الـشـركـة الـنـفــطـيـة لـعـامـلـة 
ـوارد النفـطية لـضمان حـسن تنفـيذ الـعقد واسـتخدام ا
راجـعة احلكـومية من من جـهة ورفع كفـاءة وفاعلـية ا
جـهة ثانـية ورفع مسـتوى الكـادر الوطني لـلقيـام بهذه
راجعة الدولية من ـراجعة دون االعتما على مكاتب ا ا

جهة ثالثة.

فالزلت أتــعــلم مــهــمــا تـقــدم  بي
السن وأقول أنـني بحاجة الى
أحـــضــر الــعـــديــد من ـــزيــد  ا
عــروض االزيــاء وأسـافــر لـكي
أتــعــلم وأجـــالس كــبــار الــسن
ألكـتـسب خـبـراتــهم وكـلـمـا مـر
الوقت تعلمت جتربة جديدة .
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وكـــــان أخـــــر ســــــؤال وجـــــهـــــته
لـلـسلـطـان عمـا إذا كـانت قد زارت
العراق سـابقاً فقـالت أنها لم تزره

من قــــبـل لـــكــــنــــهــــا ســــتـــقــــوم بــــذلك
وأضـافـت (أقــول جلـمــيع قــريــبــا

العـراقيـ أنتم شـعب قوي
ا فـيه الكفاية كافحتم 
وأنــــتم شـــعب طـــيب
وفـي كـل بــــــــــيـت فـي
الـــــكـــــويت يـــــوجــــد
أم أو عــــــــــــــــــراقـي 

نسيب أو زوجة).
وخــــــــــــــتـــــــــــــــمـت
احلـــواربـــعـــبــارة
(أقــــــــــــــــــول ألهـل
الـــــعـــــراق أنـــــتم
أبـــــطــــال بـــــرغم
مـــــــــــــــــــــــــــــــرارة

ظروفـكم).

ــــــكـن ان ارفـض أي عــــــرض ال ألنـي 
ــقـابـل غـيـر اقـتــنع به أو أشــعـر بـأن ا
مـقتـنع بقـدراتي وشخـصيـتي .لذلك لم
ـرأة حالياً يعد كل شيء كـالسابق  فا
مـثـلـهـا مـثـل الـرجل تـمـارس كل فـرص
الـعـمل وهـنـاك نـسـاء بـلـغن الـقـمـة في
أعـمـالــهن).وعن حـيـاتـهــا الـشـخـصـيـة
ــكن الـتــوفـيق ســألـنــا بـســمـة كــيف 
ــنـزل مــابـ ســيــدة االعـمــال وادارة ا
وهـل وفـقت بـاجلـمع بـيـنـهـما ? فـقـالت
(أنا لـست ربة منـزل ألني غير مـرتبطة
أي انني سـيدة أعـمال أكـثر من كوني
ربة منزل فحـياتي في اجملال التجاري
وألني ــا هي عـلـيه من الـبـيت  أكـثـر 
عـزبــاء  لـذلك ال أسـتـطـيع اجلـواب عن
ـنـزل واعـمالـي ولكن تـوفـيـقي مـابـ ا
نزل مؤكد أنه يعني الراحة واخللود ا

واالستقرار) .
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عن قدوتـها في احليـاة والنجـاح تقول
(أكـتــسـبـت ثـقــتي في احلــيـاة أوال من
ـــاني بــالـــله تـــعــالى ثـم من والــدي إ
رحــمه الـلـه ثم من عـمـي ومن أخـواني

وأخواتي والناس احملب لي).
ـسـتـوى { وهـل حـقـقت بـسـمـة الـسـلـطـان ا

الذي تطمح إليه ?
طلوب سـتوى ا - لم أحقق الى اآلن ا

األجانب 2 مـليـون نـسـمة فـإن هـناك
احـصـائـيـة تـشـيـر الى ان االبـاضـيـة
عـددهم 1340000 نـســمــة  وسـمي
بـاالباضـيـة نـسبـة الى (عـبـد الله بن
ابــاضي الــتـمــيــمي) الــذي عـاش في
ــلك بن مــروان" واتــخـذ زمن "عــبــد ا
ـتـبقي مـبدأ االعـتـدال واحلـياد.امـا ا
مـن الـســكــان فــيــتــوزع بــ الــســنـة

والشيعة.
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- الشـيعـة ليـسوا من عـرق واحد بل
هـناك (الـلـواتـية) الـذين نـحن بـصدد
احلديث عنهم يرجعـون في التسمية
الى (لـؤي بن غــالب ) وهـو من مـكـة
ولــصـعــوبـة نــطق جـمع كــلـمــة لـؤي
اصـبـحت الـلـواتـيـة! وهم يـخـتـلـفون
ـوجـودون في شـمـال عن الـلـواتـيـة ا
افريقيا هـؤالء اسم اشتق من منطقة
(لوته) وهم الـبربر الـطنـجي ومنهم
الـرحـالة (ابـن بطـوطـة) ! الـلـواتـيون
رجـعـوا الى عـمان قـبل 500 سـنة
دن الساحلية وجتار وهم سكان ا
فـي زمن سـابق ــدن الـعــمـانــيـة  ا
رحــــلــــوا الى الــــهــــنــــد بــــســــبب
االضطـرابات ثم عـادوا من حيدر
أباد ليقـيموا في منـطقة (مطرح)
وقـــد  بــنـــاء ســور الــلـــواتــيــة
حلمـايـة أنفـسهم! كـانـوا اغنـياء
ـلـكـون الـذهب الـذي حـصـلـوا
عليه من افريقـيا كانت امهاتهم
تــــمـــلك (الــــقـــبـــاب مـن الـــذهب
اخلــــــالـص وكــــــذلـك اقــــــفــــــال
ومـــفــاتـــيح مـن الــذهـب) لــذلك
نطقة وامتهنوا اشتروا هذه ا
اجلارة  لـسور الـذي تراه  قد
ه واعـادة بـناءه مع   تهـد
وجــــــــود 4 قـالع  وحـــــــــصن
جـرفت مـيـاه الـفـيـضـان  عدة
مـــرات الـى أن اصـــبح ســـور
الــلــواتــيــة االن من االســوار
الــتـــراثـــيـــة الـــتي تـــتـــبـــنى
اليـونسكـو راعيـته ويحظى
برعاية خاصة من السلطان
قــــــابــــــوس الـــــــذي تــــــربط
اللواتيـ به عالقات طيبة
حــيث يــتــولى عــدد كــبــيـر
نـاصب احلكـومية منـهم ا
نع نـاصب العـليـا و وا
بيع اي بيت داخل السور
كما يهب لغير اللواتيي
الـــكــثــيــر مـن الــلــواتــيــة
بــــيــــوتــــهـم الى الــــوقف
الـــلـــواتي لـــتـــكـــون امــا
مـــســجــد اوحــســـيــنــيــة
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بسمة السلطان

ــنــتــوجـات  ,نــاهــيك عن كــونــهـا ا
مـصـدر لـنـقل الـكـثـيـر مـن االمراض
الـى االنــســان وتـــأثــيــراتـــهــا عــلى
الصحة العـامة ).  واضاف عاشور
ان (مـسـتـشـفــانـا  بـاشـرت بـحـمـلـة
مــجـانـيـة شــامـلـة لــتـلـقــيح عـجـول
األبـــقــار واجلـــامــوس ضـــد مــرض
البـروسيال وتـلقـيح حمـالن األغنام
ـاعـز ضـد مـرض الـتـسـمم وجـداء ا
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عـوي  حيث  تـشكيل 24 فرقة ا
بـيـطـرية مـن خالل مـسـتـوصـفـاتـنا
ــنــتــشــرة في عــمـوم الـبــيــطــريــة ا
احملـافـظة) مـشـيرا الى ان (الـغـاية
من التـلقـيح لغرض الـسيـطرة على

رض في احليوان).   ا
WO*UŽ TýUM

وب عاشور ان (مسـتشفانا وفرت
الـــلـــقــاحـــات الالزمـــة من مـــنــاشئ
ـــيـــة ومن شـــركـــات رصـــيـــنـــة عـــا
وبـكـمـيات تـمـكنـنـا من تـلقـيح كـافة
احلـــيــوانــات فـي  عــمــوم مـــنــاطق
احملـافــظـة   كـمـا وفـرت في الـوقت
ستـلزمات الـلوجسـتية ذاته كافـة ا
إلجنـاح احلـمــلـة من مـبــالغ لـشـراء
ــشـــاركــة في وقـــود لــلـــســيـــارات ا
احلـــمــلـــة  ومـــبـــالغ لـــشــراء ثـــلج
لــلـــمـــحـــافــظـــة عـــلى الـــلـــقـــاحــات
وإيـصـالـها مـبـردة الى احلـيـوانات
وعـــدة الـــسالمـــة الـــبـــايـــلـــوجـــيــة

للمشارك في احلملة). 
ـسـتــشـفى الـبـيـطـري واكـد مـديـر ا
بـــــديــــــالى  ان  (هــــــذه احلـــــمالت
اجملـانيـة تـقوم بـها دائـرة الـبيـطرة
في عـمـوم الـعـراق سـنـويـا من اجل
احملــافــظــة عــلى صــحــة احلــيــوان
والسيـطرة على األمراض الـوبائية
ـعـديـة والتـي قد تـنـتـقل لإلنـسان ا
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بـــطل بالســتـــيــكي يــحـــتــوي عــلى
tnt نـــتــــرات االمــــونـــيــــوم ومـــادة
مـربــوط بـجــهــاز مـوبــايل قـرب دار
ـــواطـــنــ فـي مــنـــطـــقــة أم أحــد ا

الكرفس في بعقوبة ) .
الى ذلك اعـلن لـواء 24 في احلـشـد
الشعـبي  عن تدمير عـدة مضافات
وإلـــقــــاء الــــقـــبـض عـــلـى عـــدد من
ـشتـبه بهم ضـمن نتـائج العـملـية ا

العسكرية شرقي ديالى.
¡«bNA « —QŁ

وقــال الــلــواء في بــيــان تــلـقــته الــ
(الــزمـان)  إن  ( قـطــعـات لـواء 24
فـي احلــشـــد الــشـــعــبي مـع قــيــادة
عـمـلــيـات ديـالى شـنت عــمـلـيـة ثـأر
ــداهــمــة الــشــهـــداء الــعــســكـــريــة 
وتـــفـــتـــيش مـــنـــاطـق اطـــحـــمـــايــة
ـــعــــســـكـــر ــــنـــاطق احملــــاذيـــة  وا
كراكوش وقرى الندا شرقي قضاء
بلدروز). واضاف الـلواء في بيانه
أن  (الـعـملـية تـمـخضت عـن تدمـير
عـــدة مـــضـــافـــات يـــســـتـــخـــدمـــهــا
االرهــابــيــون لالســتــراحــة وإلــقـاء
ـشـتـبه بهم الـقـبض علـى عدد من ا
ادة ـطلـوبـ وفق ا بـيـنهم 2 من ا
4 ارهــاب)  الفـــتـــا الى أن  (هــدف
الـعمـليـة االخـذ بثـأر الشـهداء وبث

.( دني الطمأنينة في نفوس ا

مـسبـبة له مـشاكل صـحيـة   علـما
ان احلملـة تستـمر لغـاية السادس
قبل والعـشرين من شهـر نيسـان ا

.(2018
من جـهــة اخـرى افــتـتـحـت  قـيـادة
شــرطــة مــحــافــظــة ديــالـى حــمــلـة
لـــتــصــلــيح الـــعــجالت واالجــهــزة
الـدقـيـقـة في مـعـمل الـتـصـلـيح في
بـعـقوبـة وبحـضـور عضـو مـجلس
الــنـــواب رعــد الــدهــلـــكي ورئــيس
الـــلـــجــنـــة االمـــنـــيــة فـي مــجـــلس

احملافظة صادق احلسيني .
وقـال قـائد شـرطـة مـحافـظـة ديالى
الــــلـــواء الــــركـن جـــاسـم حــــســـ
السعدي  لــ ( الزمان )  ان (  هذه
احلـملـة تـأتي ضمن اجلـهـود التي
تـبذلـهـا قيـادة الشـرطـة في تطـوير
آلـياتـها ومـعداتـها الـفنـية واكـمال
جــاهـــزيـــتــهـــا في ســـبــيل تـــقــد
سـتوى األداء األفضـل واالرتقـاء 

االمني في احملافظة ) .
 فيما اكدت قيادة شرطة ديالى في
بـيـان لـهـا تـلـقـته الــ (الـزمان)  ان
(خـبـير مـتـفـجرات تـرافـقه دوريات
من قــسم شــرطــة بـعــقــوبــة وفـوج
طـوار ديـالـى الـسـابع  تـمـكن من

تفكيك عبوة ناسفة).
واضافت  ان ( العـبوه عبارة  عن
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ـسـتـشـفى الـبـيـطري  في بـاشـرت ا
مـحـافــظـة ديـالى بـحـمــلـة مـجـانـيـة
شـامــلــة لــتــلــقــيح عــجــول األبــقـار
واجلــــامــــوس وحــــمالن األغــــنــــام
ـاعـز  ,داعـيــا كـافـة مـربي وجـداء ا
الـــثــروة احلـــيـــوانـــيـــة في عـــمــوم
احملــافــظـــة لــلـــتــعــاون مـع الــفــرق

البيطرية . 

ــسـتــشـفى الــطـبـيب وقـال مــديـر ا
مــــحــــمــــود فــــرحــــان عــــاشـــور لــ
(الـزمـان) ان (الــثـروة احلـيــوانـيـة
تـشـكل دعـامـة اسـاسـيـة من دعـائم
ـا لـهـا اهـمـية االقـتـصـاد الـقـوي  
في تــــوفــــيـــر الــــغــــذاء الـــصــــحي
ــخــتــلف ــتــمــثــلــة  لإلنــســان وا
ـنـتـوجـات احلـيـوانـيـة لـذلـك البد ا
مـن االهـتــمــام بــهــا لــتــوفــيـر تــلك

لـلـرجـال او الـنـسـاء او مـكـان ألقـامـة
الزائرين اللواتيـ حينما   أحياء
نـاسبات مراسـيم عاشوراء وبـاقي ا

الدينية.
- الــشــيـعــة الـبــحــرنـيــنــيـون / وهم
الـــشـــيــــعـــة الــــذين تـــعــــرضـــوا الى
االضــطـهــاد وهـاجـروا الـى سـلــطـنـة
عـــمــان ألنـــهــا بـــعــيـــدة عن عــواصم
واول سـفـير احلـكـومـات االسالمـيـة 
عـمـاني في امـريكـا كـان من الـشـيـعة

البحراني
- شيعة العجم / وهم الشيعة الذين
هاجروا من ايـران الى سلطـنة عمان
ويسكـنون مطـرح والباطـنة ومسدم

وصور الساحلية
- اخلــوصــيــون الــشـيــعــة/ وهم من
ـذهب االسـمـاعـيـلي وكـانوا شـيـعة ا
مع اللـواتي لـكنه بـسبب االختالف
خـــرجــوا مـن ســور الــلـــواتــيـــة لــكن
الكـثـير مـنـهم قد حتـول الى الـشيـعة

اللواتية.
كـما زرنـا مـقبـرة الـلـواتيـة وقـبورهم
في مطرح وقسم كـثير منهم في زمن
ال تتوفـر فيه وسائل الـنقل السـريعة
كـانـوا يــوصـون بـدفـنــهم في مـقـبـرة
الـنــجف ويـقــولـون لـنــا في الـنـجف
( ـسـقـطـي مـقـبـرة تـسمى مـقـبـرة (ا
نـــســـبـــة الى مـــســـقط! ومن يـــوصي

بـدفـنه في الـنـجف يـسـمـون جـثـمـانه
بــاالمـانــة ويـغــطى بـالــسـعف الى أن
تــتــسـنـى وسـيــلــة لـنــقــله لـيــدفن في
ــقــبـرة الــنــجف حــسب وصــيــتـه. وا
ايـضــا بـحـمـايـة الـيــونـسـكـو كـمـوقع
ا تراثي. سـلطنـة عمـان استـطاعت 
تملكه من تسامح واعتدال وحياد ان
تـنـأى بـشـعبـهـا خـسـائـر الـصـراعات
الـطائـفـية ولـتـكون دولـة تـضرب بـها
االمــــثـــــال مـن خالل قـــــبـــــول االخــــر

والتعايش مع اجلميع! 
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ؤدجـلـة حتـتاج ذاكـرتـنا اجلـمـعـيـة ا
الى فــرمــلــة مــوضــوعــيــة تــنــتج عن
علومات اجلديدة من اجل اكتساب ا
ـعــرفـة واالقــتـراب من احلــقـائق ال ا
كن ان تـبـقى الصـور في مـخيـلتـنا
عــلى الــرغم من تــغـيــيــر الـقــنــاعـات
ومـثـلـمـا االنـسـان يـتـغـيـيـر ويـتـطـور
ا حتى يـبـدو انك ال تعـرفه مـقارنـة 
ضـمون تخـتزن من الـشكل وحـتى ا
فـإن الـدول ايـضا تـتـغـيـيـر مالمـحـها
وحــيـنـمـا تـزور بـلـدا كـنت قـد كـثـيـرا
زرته قــبل  30ســنـــة او حــتى قــرأت
وسمعت عـنه ال تلصق هـذه الصورة
وتبدأ حتكم من خاللها لتكن عقولنا
مـفتـوحـة لكل الـتـغيـيـرات االيجـابـية
وال يوجـد مـجتـمعـا مـثالـيا والـناس

فـيه مالئكـة من دون عـيـوب واخـطاء
ونواقص.

سـلــطـنـة عـمــان لـيـست هي نــفـسـهـا
الــتي كـتب عــنـهــا (انـيس مــنـصـور)
عـنـدما زارهـا قـبل عـشـرات الـسـن

وهي لـيـست بـاقيـة عـلى حـالـهـا كـما
كـتب عنـهـا (صـنع الـله ابـراهيم) في
روايته (الوردة) تـغييـر العالم كـثيرا
واخـتلـفت مـقـايس التـقـيـيم وال يزال
الــبــعض يــفــكـر وكــأنه كــان مع اهل

الكهف!!
- تـأخــرت طـائــرتـنـا من مــسـقط الى
الـنجف سـاعـتـان! ألن طيـران مـسقط
ــشـجـعـ الى كـان مـشــغـوال بـنـقل ا
ؤازرة فريـقهم االحمر الذي الكويت 
اسـتــحق الـفــوز بـكــأس اخلـلـيج 23
وادخل البهجة والفرحة لكل عماني!
أنــتــهت رحـــلــتـــنــا الى هــذا الـــبــلــد
الغامض وبالـتأكيد مـهما كتـبنا عنه
فــإنـنـا لـم نـعط حــقه من الـتــوصـيف
والعرض السلطنة بلد كبير وواسع
ـعـالم ويـحـتـاج الى وقت لـتـغـطـيـة ا
الـسـيــاحـيـة فـيـه كـمـا ان الـغالء في
االسعار وعدم وجود نظام الكروبات
 الــســيــاحـيــة تــثــقل كــاهل الــسـائح
لـيـؤجل الـسـفـر الى امـاكن تـسـتـحق
الذهـاب والـكتـابـة عنـهـا ومن اهمـها

(صاللة) و(اجلبل االخضر)
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تــعــاني بــعض من الــدول الــعــربــيـة
–الـتي يـوجـد فـيـهـا شـيـعـة وسـنة -
ومن ضـمـنـهــا دول اخلـلـيج الـعـربي
لــــنــــوع مـن  الــــصـــــراع  اخلــــارجي
والـداخـلي طـابـعه (طـائـفي) بـدال من
ان يكون الصراع (طبقي) اقتصادي.
سلطنة عمان إنفردت بعزف جميل ال
ـنطق فهي الدولة يخضع الى هذا ا
الـتي تــخـلـو من مـشـاكـل الـعـمـلـيـات
االرهابية والـتزمت واحلقـد الطائفي
عــــلى الــــرغـم من تــــنــــوع الــــشــــعب
الـــعـــمـــاني مـن وجـــود (االبـــاضـــيــة
والــســنــة والــشـيــعــة) ويــعــد وجـود
(سور اللواتية) الـذي يبقى شاخصا
في اهم مــنـطـقــة سـيـاحــيـة (مـطـرح)

وذجا للتسامح.
- كــنــا قـد تــكـلــمــنـا عن مــحــاولـتــنـا
الـتـقـرب مـن هـذا الـسـور وتـصـويـره
نع من اخلارج لكـننـا تعرضـنا الى ا
من قبل احـد رجـال كبـار السن! ومن
ثم تعرفنا في سـوق مطرح على احد

ســـكـــان حي الــــلـــواتـــيـــة وأوعـــدنـــا
بـإصـطـحـابـنـا لـزيـارة حي الـلـواتـيـة
وتــصــويــره من الــداخل  وقــد اوفى
بوعـده  والتـقطـنا الـصور في داخل
الـــســــور لـــبــــيـــوت الــــلـــواتــــيـــة من

وكــــذلك هـــنــــاك  لـــوحـــة  الــــداخل
تصويرها معلـقة في مسجد الرسول
محـمـد تتـحدث عن تـاريخ الـلواتـية 
وهو مسجـد الشيـعة اللواتـي كما
ة حصلنا الشرف بلـقاء شخصية عا
ومؤلف وكاتب كبير يدعى (مصطفى
بن مـــخـــتـــار الـــلـــواتي) شـــرح لـــنـــا
بإخـتـصار من هم الـلـواتيـ وانواع
اخرى من الشيعة في الـسلطنة  كما
اهدى لـنـا كتـاب من تـأليـفه (جتاربي
طي الـزمن) ســيـرة ذاتـيــة مع اخـبـار
الـزمـان ســنـة االصـار 2016 وسـمح
لـنـا بـااللــتـقـاط صـورة تـذكـاريـة مـعه
واوعدنـا بإرسـال كـتابه حتت الـطبع

بعنوان "أخبار اللواتية"
- إذا افتـرضنـا سكـان عمان من دون
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رء في بلدان ومـدن عريقة تقع على ضفـاف احمليطات والبحار حـ يتجول ا
يـاهـهـما يـدرك قيـمـة وأهـميـة ان يـكـون في بـلدك نـهـران يـجـريان وتـنـسـاب 
الـعـذبة مـن الشـمـال الى اجلـنـوب وتـصـاب باالحـبـاط حـ تـعـلم ان الـعراق
ـيـاه الـشـرب وهذا اول دلـيل اليـ الـدوالرات قـنـاني  يـسـتـورد من الـعـالم 
لـفـشل احلــكـومـات وتـفــريـطـهـا بــثـروات الـبالد.  واليـتــوقف االمـر والـوصف
بـالفـشل  بل يـتعـداه خلـيانـة احلـفـاظ على هـذه الـثروة الـتي يـحسـدنـا علـيـها
الـعدو والصديق  والشـريك ويهددنا باالسـتيالء عليهـا ومقايضتـها بالنفط او
ـساومة على السيادة  ونـحن نفرط فيها والنحسـن استثمارها في الزراعة ا
ياه الثقيلة ونـهدرها ونرميها للبحر ياه االمطار التي تـختلط با او تنـميتها 
والنـشـيـد لـهـا الـسـدود ونـكـرمـها بـوصـفـهـا مـصـدر احلـيـاة  ونـتـبـاكى عـلى
شـحتها وجتاوز اجليـران على حصتنا مـنها ونتصرف بـروعنة مثل اجملنون
ـراهق الـذي ورث ثـروة طـائـلـة واليــعـرف كـيف يـتـصـرف بـهـا  فـهل من او ا
ـعقول ان تـصدر لـنا دول اخلـليج ميـاها صـاحلة للـشرب ولـيس لديـهم نهر ا
ـلـوحـة مــثل دجـلـة والـفــرات بل يـعـانـون من تــنـقـيـة مـيــاه الـبـحـار الـعــالـيـة ا
ـزارع ويصـدرونه (للقـشامـر) العـراقي فـيشربـون منه ويـسقـون احلدائق وا
اء الـصالح ـليـارات بل اختـلـسوهـا ولم ينـجحـوا ان يوفـروا ا الـذين هدروا ا
لـلشـرب في الـبصـرة التي تـهب الـعراق من جـوفهـا  الـذهب االسود وتـشرب
ـسنـودة من شلل الح وتـتـلقى الـصفـعـات من العـصـابات االجـراميـة ا ـاء ا ا
االنـحرافات احلزبية واالدارية واالمنية .  لو كنت رئيسا للوزراء لقررت فورا
ياه التي تنتج يـاه واالعتماد على  انـتاج امانة بغـداد من ا ايـقاف استيراد ا
ا تـنتجه مدينة ضخمـة مثل اسطنبول  والعمل على ـياه  النقية اكثر  من ا
تـنميـة مصـانع محـليـة برقـابة مـشددة ونـوفر بـذلك مالي الـدوالرات وعلـينا
ايضا ان نوقف خلمس سنوات استيراد السيارات واخلضروات والكماليات
ئات االالف من ـليـارات وننمي الـقطـاع اخلاص اليجـاد فرص عـمل  لـنوفر ا
ابنـاء مـانسـمـية بـلهـجـتنـا الـعامـية (ابـنـاءاخلايـبات) ويـقـصد بـهن الـشريـفات
الـلواتي اليتـعاطن الـرشاوى واليـه شرفـهن للـمتـنفذين في احـزاب السـلطة
الية الديـنية والعلمانية.  عار على مجلس النواب واحلكومة غياب السياسة ا
تذبـذب وغير الـدائم مع غياب الـرشيدة والـتطفل عـلى مورد النـفط الوحيـد ا

احلس الـوطني فـلم نـسمـع نائـباً او نـائـبة يـفـجر قـنـبلـة هدر
كـاتب الرئاسية ـياه  ومنع استـيرادها وحجـبها من ا ا
ــســتـورد من ومــنع رؤســاء اخـر الــزمــان من ادخــال ا
ــيـــاه واخلـــضـــروات. الـــيس قـــادة الــعـــالم هـم قــدوة ا

واطنيهم وليس نقمة على شعوبهم?
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اجـزم ان زاوية العلوي لم تـكن اساساً مكانـاً للترفيه او لـقضاء اوقات راحة
 فـالناس يـحضـرون امسـيات الـزاوية ليس لـلفـرجة او االسـتمـاع الى نكات
ـة كـانت ام جـديـدة  واجـزم ايـضاً ان الـعـلـوي عـنـدما اسس وفـكـاهـات قد
هـذه الزاوية لم يكن بحسبـانه ما تقدم ابداً .. بقدر مـا كان يسعى الى تنوير
الـناس او احلاضرين على االقل  بل انه اراد ان يعـرض ما تختلج به نفسه
من ذكـريـات جــمـيـلــة او بـائـسـة .. رغم انـي اعـرف ان حـسن الــعـلـوي لـيس
بـحاجة الـى ذلك  فهـو شخصـية سـياسـية وتـاريخـية وثـقافـية يـعرفـها اغلب
الـناس .. اقول ان زاويـة العـلوي ما هـي اال فسحـة كبـيرة للـمثـقف من اجل
ـعرفة من افـواه خبـراء مخـتصـ في هذا اجملال او ذاك ارتـشاف الـعلم وا
فـضالَ عن مـا يقـدمه الـعلـوي من افـكار ورؤى تـزيـد من تراكم كل مـا يـرتبط
بـالثقـافة .. من يعـتقد ان الـزاوية اسـسها حـسن العلـوي الغراض شخـصية
ـا موغل تـصب في خانـة الدعـاية االنـتخـابيـة  له او ألئتالفه فـهو واهم او ر
ثقف في الوهم  فالعلوي يفكر دائماً كعادته بكيفية افادة الناس وخاصة ا
ـغـرضـون عـنـدمـا يـعـلـو الـصـدأ ثـلـثي الـعـقول مـنـهم  ولـيس كـمـا يتـصـور ا

فرطة . وتراودهم افكار مريضة ال تخلو من السذاجة ا
مـا ارقــني سـمـاعـي من بـعض الـزمـالء ان الـعـلــوي يـسـعـى الى غـلق ابـواب
ـتـلك بـعض احلق في ذلك بـعـد انـفـضـاض الـعـديـد من ـا هـو  الـزاويـة  ر
ـثقفـ والصـحفيـ عن زاوية الـعلوي  لـكن انا اعتـقد وزمالء اخـرين اننا ا
ـعلومـات  فهل نـسينـا احملاضرة نـسير في طـريق انعدام نـافذة كـبيرة من ا
االخـيرة لـلعلـوي التي حتـدث فيـها عن دولـة االيديـولوجـية  وجتـارب الص
وكـوريـا في ذلك ? ام هـل نـسـيـنـا مـحـاضــرة الـدكـتـور ايـاد عالوي او بـاسم

الشيخ او الدكتور هاشم حسن ?
ـقـال ادافع عـن حـسن الـعـلـوي ارجـو ان ال يـعـتــبـر الـبـعض بــاني في هـذا ا
واحـاول ترويـجه بـقـدر ما اسـتـشيط غـضـباً عـلى صـرح ثـقافي اسـتـطاع ان
يـخط طريقة  الصحيح  وسارت سفينته بنجاح وسط امواج عاتية مصنوعة
عـمداً  اليقاف عـجلة الثـقافة من مـواصلة الدوران في ارض يـفتعل االخرون

فيها اساليب عديدة جلعلها جرداء حتى من ع يشرب منها الناس.
من يـريد ان يقـتل في نفوسـنا عِرقْ الـثقـافة النـابض فليـعمل على ذلك  ومن

ـسـيـر فـليـقف مع يـريـد ان يـسـتمـر مـركب الـثـقـافـة في ا
ــشــاركـة ـا بــا ـالـي  ا الـعــلــوي  ال اقــول بــالـدعـم ا
واحلـضــور الـدائـمــ كي ال نـعــطي لـلــعـلــوي او غـيـره
مـبـررات الغـلق  حـتى تـبقى ثـقـافتـنـا تـنبت في االرض

نارات العالية . وتصدح في ا

غالف الكتاب
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