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ال�صفحة الأوىل...
هالل احلجري

• «احلرب املقد�سة �ضد الأتراك»
• ماركو بلليغريني

• «دليل بالكويل �إىل فل�سفة الت�أويل»
• جمموعة م�ؤلفني

• «تاريخ الكذب»
• جاك دريدا

• «فكرة حقوق الإن�سان»
• ت�شارلز �آر بيرت

• «عامل اقت�صادي جديد»
• �ألوي لوران وجاك لو كو�شو

• «�شباب ال�شرق الأو�سط»
• نافتيج ديلون وطارق يو�سف

• «�صورة العربي فـي �سرديات �أمريكا الالتينية»
• ريجوبريتو �إرنانديث باريدي�س

«عالـم ّ
الل ُم�سـاواة �أو�ضاع العامل »٢٠١٦
ُ
•
• جمموعة من اخلرباء وامل�س�ؤولني

• «ماجنا كارتا ..والدة احلرية»
• دان جونز

• «نحن ..الذوات الإن�سانية»
• �آالن توران

• «عدم امل�ساواة ما الذي ميكن عمله»
• �أنتوين ب�.أتكين�سون

مِ نَ امل�صادر الأجنبية التي تناولتْ عُمان :كتاب «طبيب يف اجلزيرة
ِّ
للمب�شر الأمريكي بول ويلربفور�س هاري�سون ،وال�صادر
العربية»
يف نيويورك للعام  ،1940وقد ترجمه باخت�صار �شديد ُم َّمد
�أمني عبداهلل ،ون�شرته وزارة الرتاث والثقافة يف العام ..1981
عمل الدكتور هاري�سون م ِّ
ُب�شرا �ضمن الإر�سالية الأمريكية يف
عُمان خالل ال�سنوات من  ،1954-1909وقد جت َّول على نحو
وا�سع يف عُمان ،وهذا الكتاب يت�ض َّمن َو ْ�ص َفه ل ُعمان و�شعبها عرب
مالحظاته التي كان يُد ِّونها خالل جتواله يف البالد.
َيتحدَّث الدكتور هاري�سون عن النطاق اجلغرايف ل ُعمان،
فيقول« :عُمان كلمة تطلق على منطقة وا�سعة ُمتدة ،وهي
جغرافياً متتد من منطقة «قطر» جنوباً و�شرقاً �إىل منطقة
«ظفار» ،وهي ت�شمل ك َّل املناطق اجلبلية التي تقع بني ذلك.
ويف الزمن القـدمي كانت �أكرب من ذلك .وم�سقط هـي العا�صمة
وامليناء الرئي�سي واملركز ال�سيا�سي» .وي�ؤكد �أ َّن «عُمان لها
تاريخ فريد جدًّا» .ويف بع�ض الأوقات لعبت دوراً مُ ه ًّما يف
ال�ش�ؤون اخلارجية لكلٍ من �إيران والربتغال وفرن�سا و�إجنلرتا
والواليات املتحدة الأمريكية.
ويفر ُد هاري�سون فقرات لو�صف �أخالق ال ُعمانيني ،فيقول:
«وال ُعمانيون خمل�صون .و�إخال�صهم لي�س ل�سبب� ،أو مل�صلحة
املجموع ،ولكن �إخال�صهم فردي من �شخ�ص ل�شخ�ص �آخر .مثل
�إخال�ص ال�شخ�ص لقائده� ،أو �إخال�ص االبن لأبيه� ،أو �إخال�ص
ال�شخ�ص ملن هو من قبيلته .وال ُعماين �إذا التزم مب�س�ؤولية عن
�شيء ف�إنه يفعله �أيًّا كان الثمن .وذات مرة مت َّرد الرجال الذين
يقودون اجلمال ،وكانت طلباتهم غري معقولة ،فتحمل مر�شدنا
امل�س�ؤولية فت�صدى للدفاع ع َّنا �أمامهم ،وكانوا جميعاً من البدو،
وقال لهم� :إذا حدث �أي �ضرر للدكتور �أو �أحد م�ساعديه ،ف�إن
ذلك يعني حياته مقابل حياتهم .فكان ملوقفه املخل�ص هذا
�أثر يف �إكمال رحلتنا �إىل نهايتها بهدوء و�سالم .ولقد كان من
املمكن لهذا املر�شد �أن ي َّتفق مع الرجال �أ�صحاب اجلمال ،ولكنَّ
�إخال�صه ملن �ألزم نف�سه بامل�س�ؤولية عنه جعله يتح َّمل م�س�ؤولية
لي�ست �صعبة» .وي�ضيف هاري�سون ب�أن «ال ُعماين كرمي م�ضياف
لدرجة الإفراط» .وي�ؤكد �أ َّنه ورغم �أ َّن الكرم ميزة عربية� ،إال
�أ َّن ال ُعماين يذهب لأبعد من ذلك؛ فالوجبة مع �صديق عربي
من عُمان لي�ست وجبة «بل وليمة» .وهذا ينطبق على بيت �أفقر
النا�س كما ينطبق على ق�صر ال�سلطان ،كما يذكر هاري�سون.
وعن اجلانب الديني لدى ال ُعمانيني ،يتحدَّث هاري�سون،
ويقول« :وعرب عُمان متدينون جدًّا ،وهم لي�سوا مُتزمِّتني ،وهم
مُت�ساحمون وقلوبهم مفتوحة ،ويتحدثون عن الأمور الدينية
بحرية و�صراحة ،وهم معت ُّزون جدًّا وفخورون ب�أنف�سهم؛ وذلك
ُ
نتاج طبيعي لدينهم الذي ي�ؤمنون به» .وي�ضيف ب�أ َّن احلاجة
لحة ل ُعمان لي�ست يف ال�ضروريات املادية؛ فن�صف مليون منهم
امل ُ َّ
يعي�شون يف هذه اجلبال والأودية� ،إنهم ي�شملون البدو ال�شعث
ومعظم �سكان احل�ضر و�أولئك الذين هم مزيج من كل الأجنا�س،
«وجلَدهم و�صربهم امل�ستوحى من دينهم عظيم جدًّا».
َ
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