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لقاء على غري م�عد
راكب  اأن كل  �شعرت  الطائرة من مطار عمان  بنا  اأقلعت  حني 
داخل  اجلو  كان  الأمام.  اإىل  ولي�س  اخللف  اإىل  ينظر  كان  فيها 
الطائرة هادئًا لدرجة توحي باأن جميع ركابها كانوا يف حالة غيبوبة، 
اأحد منهم على الكالم ب�شوت م�شموع،  يقَو  يتنف�شون ب�شعوبة، مل 
حتى الأطفال مل اأ�شمع لهم �شوتًا يف ذلك اليوم. حاولت حينئذ اأن 
اأعود اإىل �شمريي، اأي اإىل عقلي الباطن لأحتاور معه واأتعرف اىل 
ما لديه من حكم وجتارب اختزنها عرب ع�شرات الآلف من ال�شنني. 
اإذ اأن ما لدى العقل الباطن من خمزون معريف لي�س وليد �شاعات 
مع  معظمها  يرث  عدد  بال  ح�شارية  حقب  وليد  واإمنا  �شنوات،  اأو 
اأجداده. لكن  واأجداد  اأجداده  والديه عرب  التي يرثها من  اجلينات 
ال�شمري اأبى يف ذلك اليوم القامت اأن يتحاور معي، مل يكن يف و�شع 
نف�شي ي�شمح له با�شتعادة ما لديه من معلومات ويعر�شها كتجارب 
حياتية ميكن ال�شتفادة منها اأو التعاظ بها، لذا بقي �شامتًا حتى 

و�شلنا م�شارف مدينة بغداد، عا�شمة الر�شيد ومهد احل�شارات. 
املرتامية  اجلميلة  املدينة  تلك  على  نظرة  لألقي  عيني  فتحت 
العلمية  بالجنازات  احلافل  تاريخها  رهبة  وا�شت�شعر  الأطراف 
جفن  حتت  من  برفق  تت�شلل  دافئة  حزينة  بدمعة  فاإذا  والفكرية، 
العني وت�شقط يف ح�شني ترجتف من اخلوف، كاأنها ع�شفور �شغري 
والأمان.  احلنان  عن  بحثًا  اأمه  ح�شن  يف  يختبئ  اجلناح  مك�شور 
وهناك �شمعت ال�شمري يهم�س يف اإذين قائاًل: هذه هي اآخر قطرات 
مو�شم  حلول  قبل  العربية  لالأر�س  ال�شماء  ُتر�شلها  التي  الندى 
اأمورها  الأمة  تتدارك  اأن  قبل  حل  اإذا  اجلفاف  واإن  طويل،  جفاف 
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بحكمة فاإنه �شيت�شبب يف اإ�شعال نار م�شتعرة تغذيها نزعات طائفية 
ومذهبية وجاهلية ووثنية وقبلية وعقائدية لن ينجو من لهيبها اأحد. 
وما كاد العقل ي�شتوعب ما هم�س به ال�شمري، حتى راأيت الأر�س وقد 
تغري لونها، اإذ فيما اأخذت مياه دجلة والفرات وب�شاتني النخيل يف 
الختفاء عن الأنظار رويدًا رويدا، بداأت ال�شحراء بلونها الأ�شفر 
�شوى  يقطعه  الطائرة �شمت مريب، مل  �شاد  �شيء.  كل  تطغى على 

�شوت قائد الطائرة معلنا بدء الهبوط يف مطار الكويت.
حوايل  يف   1970-9-18 يوم  املطار  يف  الطائرة  بنا  حطت 
التفتي�س  منطقة  يف  ق�شيناها  �شاعة  وبعد  الظهر،  بعد  اخلام�شة 
واجلوازات وجمع احلقائب، خرجنا اإىل قاعة كبرية تعج بامل�شتقبلني 
الذين كانوا ينتظرون و�شول الطائرة بفارغ ال�شرب. لكن الطريقة 
التي تركناها خلفنا مل ت�شمح يل  التي �شافرنا بها، وظروف عمان 
مبوعد  فيها  امل�شئولني  اأعلم  الكويت  جامعة  لإدارة  برقية  باإر�شال 
و�شولنا، لذلك مل نكن نتوقع اأن جند من ي�شتقبلنا يف املطار. وهذا 
جعلني اأقرر اأثناء وجودنا على منت الطائرة اأن اأذهب اإىل فندق يف 
اأقاربي  عن  البحث  عملية  التايل  اليوم  يف  اأبداأ  واأن  املدينة،  و�شط 
واأ�شدقائي وعن اجلامعة وكيفية الو�شول اإليها. لكن ما كدنا ندخل 
قاعة النتظار حتى راأيت �شخ�شًا تعرفت اليه على الفور، كان ينظر 
وجه  يف  يبحلق  طريقه،  �شل  كمن  تلقائيًا  الي�شار  واإىل  اليمني  اإىل 
كل قادم كاأنه يبحث عن طفل �شاع منه وكاد يفقد الأمل يف العثور 
عليه. خاطبته با�شمه حني اقرتبت منه، نظر يف وجهي طوياًل قبل 
من  الرغم  على  نارها  تنطفئ  مل  بحرارة  عانقني  ثم  يبت�شم،  اأن 
مرور اأكرث من ع�شر �شنوات على اآخر لقاء لنا. كان جودت الدجاين 
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�شديقًا وجارًا لنا يف اأريحا وزمياًل لأخي حممود يف املدر�شة، وب�شبب 
ما ربطه مبحمود من عالقة �شداقة حميمة، كان جودت يق�شي يف 
بيتنا �شاعات كل يوم. وب�شرعة اكت�شفت اأن جودت يعرف بيت اأختي 
اإ�شماعيل  الرزاق  عبد  زوجها  مع  تعي�س  كانت  التي  ُي�شرى  الكربى 
يف  بيتهم  اإىل  قادنا  ولذا  الكويت،  يف  واأولدهم  اإ�شماعيل(  )اأبو 

منطقة حويل لنفاجئهم بالو�شول.
مل مت�س �شاعة على و�شولنا اإىل بيت اأبو اإ�شماعيل حتى جتمع 
عدد كبري من الأقارب والأ�شدقاء املقربني، كان يف مقدمتهم اأختي 
واأخيه  واأولدهم،  خطاب(  )اأبو  اإ�شماعيل  عمر  وزوجها  رهيفه 
)اأبو  حليلة  ح�شن  وال�شيد  واأولده،  وزوجته  الوليد(  )اأبو  حممود 
علي( وزوجته. وبعد ليلة طويلة غلب عليها احلنني للما�شي ومراجعة 
الإخوة  عن  و�شوؤايل  وعمان،  اأريحا  يف  والت�شرد  النفي  ذكريات 
التايل  اليوم  �شباح  يف  قمت  املحزنة،  الأردن  واأحداث  اأمريكا  يف 
اأبو  اأو�شلني  مت�شوقًا لزيارة اجلامعة ومقابلة امل�شئولني فيها، حيث 
اإىل »كلية التجارة والقت�شاد والعلوم ال�شيا�شية« الكائنة  اإ�شماعيل 
يف منطقة العديلية. لكن قبل اأن ينق�شي الأ�شبوع الأول على التحاقي 
باجلامعة اكت�شفت اأن كل ما حلمت به حني ظننت اأن الكويت تبني 
هارفارد العامل العربي، كان حم�س خيال ل عالقة له بواقع احلال، 
ولكن  اأمل  بخيبة  اأ�شعر  جعلني  وهذا  بعيد.  من  ول  قريب  من  ل 
حتتاج  �شعبة  �شتكون  الإ�شالح  عملية  اأن  واأدرك  اإحباط،  دون  من 
وطرق  الدرا�شة  مناهج  بتغيري  تبداأ  واأن  بد  ل  واأنها  كبرية،  جلهود 
التدري�س ونظم الإدارة. كانت الكويت حينئذ، مع توا�شع اجنازاتها 
القت�شادية والعمرانية والثقافية، �شعلة اأمل م�شيئة، يتمتع الإن�شان 
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الراحة  اأ�شباب  بتوفري  الدولة  وتقوم  والفكر،  الراأي  بحرية  فيها 
ملواطنيها وتقدمي الدعم املادي للدول العربية الفقرية، وتقف بقوة 
الكويت تتحول ب�شرعة  الفل�شطينية. وهذا جعل  الق�شية  اإىل جانب 
اإىل خلية عمل وفكر دفعت العديد من املثقفني العرب اإىل النخراط 

يف عملية تطورها على اأمل اأن تغدو قدوة لغريها من دول عربية.
العملية  ا�شتغرقت  اإذ  �شهاًل،  الكلية  اإىل حرم  الدخول  يكن  مل 
حوايل ن�شف �شاعة قبل اأن تكتمل، ريثما مت الت�شال مبكتب عميد 
الكلية، ورئي�س ق�شم القت�شاد الذي مل يكن يف مكتبه اآنذاك. وخالل 
احلرارة،  �شديد  يوم  يف  احلار�س  غرفة  جانب  اإىل  النتظار  فرتة 
بتحية  واأخرى  حلظة  كل  بني  يقوم  مهمومًا،  احلار�س  �شاهدت 
البع�س من الطلبة والأ�شاتذة واملوظفني، وم�شاءلة البع�س الآخر من 
الداخلني واخلارجني. وفيما وقفت م�شتمتعًا مبتابعة ما كان يجري 
اأمامي حماوًل التعرف اىل وجه من اأوجه الثقافة الكويتية التي كنت 
اأنه �شيكون علَي التعامل معها ل�شنوات قادمة، توقف م�شئول  اأدرك 
كبري كان يف طريقه خارجًا من الكلية، ا�شمه من�شور بندر. وحني 
لحظ وجودي نزل من �شيارته وحياين باأدب، قدم نف�شه يل حماوًل 
التعرف ايَل وعلى �شبب وقويف بجانب باب الكلية، ثم قام بعد ذلك 
بتوبيخ احلار�س والعتذار عما بدا منه جتاهي، ترك من�شور �شيارته 
واقفة يف مكانها ريثما اأو�شلني اإىل مكتب رئي�س ق�شم القت�شاد يف 

الطابق العلوي من عمارة الكلية.
كان باب الكلية وا�شعًا يغلقه ويفتحه ق�شيب حديدي طويل ميتد 
يعرفها  ل  التي  ال�شيارات  دخول  دون  يحول  حاجزًا  وُي�شكل  عر�شًا 
الباب  فتح  هي  الأ�شا�شية  احلار�س  مهمة  جعل  وهذا  احلار�س، 
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اأمام الزائرين بعد التاأكد من �شخ�شياتهم واأحقيتهم يف الدخول، 
واإغالقه بعد خروج الزائرين والطلبة وغريهم. وب�شبب كرب حجم 
له  جعل  بت�شميمه  قام  الذي  املهند�س  فاإن  الق�شيب،  ذلك  ووزن 
ال�شهل رفعه  قاعدة كبرية وثقيلة حتافظ على توازنه، ما جعل من 
كان  القاعدة.  على  بال�شغط  احلار�س  قيام  خالل  من  الباب  وفتح 
�شغرية  غرفة  ظالل  يف  ن�شبيًا  مرتفع  كر�شي  على  يجل�س  احلار�س 
قاعدة  على  لل�شغط  قدمه  وي�شتخدم  ال�شم�س،  حرارة  من  حتميه 
احلار�س  اأن  لحظت  وهناك  الكلية.  باب  فتح  اأراد  كلما  الق�شيب 
يلب�س د�شدا�شة ف�شفا�شة بي�شاء اللون يعلوها الغبار، واأنه مل يلب�س 
ذلك  يف  احلرارة  �شدة  ب�شبب  الأغلب  على  داخلية،  مالب�س  حتتها 
اأمام  ينك�شف كل ب�شعة دقائق  التنا�شلي  النهار. وهذا جعل ع�شوه 

املارة والزائرين من طلبة وموظفني واأ�شاتذة، رجاًل ون�شاء. 
�شاحة  من  ال�شيا�شية  والعلوم  والقت�شاد  التجارة  كلية  تتكون 
كبرية وموقف �شيارات وجمموعة من املباين القدمية، كانت ل�شنوات 
متتالية مدر�شة عادية قبل اأن تتحول اإىل كلية جامعية. كانت الكلية 
موؤثثة مبفرو�شات ب�شيطة جدًا وجمهزة مبعدات اأب�شط، قد ل ت�شلح 
ما  حمنة  وجتاوز  التقدم  حتقيق  نحو  تتطلع  نامية  دولة  يف  ملدر�شة 
تعانيه من تخلف اقت�شادي وثقايف وعلمي. وحني و�شلت اإىل دائرة 
غرفة  من  يتكون  الدائرة  مقر  اأن  اكت�شفت  مرة،  لأول  القت�شاد 
عليها  واحدة  طاولة  اأي  واحد،  مكتب  فيها  ن�شبيًا،  وا�شعة  واحدة 
تلفون قدمي، وخلفها كر�شي يجل�س عليه رئي�س الق�شم، وعلى جانبي 
الغرفة ا�شطفت جمموعة من الكرا�شي العادية التي تتواجد بكرثة 
يف املقاهي واملطاعم تكفي جللو�س جميع اأع�شاء هيئة التدري�س من 



10

اأ�شاتذة القت�شاد. وهذا يعني اأنه مل يكن هناك مكاتب لالأ�شاتذة، 
واأن اإمكانية قيام الطلبة بزيارة الأ�شاتذة للتداول معهم وا�شت�شارتهم 
يف اأمور علمية اأو �شخ�شية مل تكن متوفرة، ما دفع الطلبة اإىل التعود 
على زيارة اأ�شاتذتهم يف بيوتهم وتكوين �شداقات �شخ�شية معهم مل 

تكن دومًا بريئة وبعيدة عن اإغراءات املال وامل�شلحة.
مدير  مكتب  حال  مع  القت�شاد  دائرة  مقر  حال  قارنت  حني 
اإىل  و�شويل  قبل  منها  تخرجت  التي  امللك  عبد  بن  ه�شام  مدر�شة 
الكويت باأكرث من 12 �شنة، وجدت اأن مكتب املدير كان اأف�شل من تلك 
اأن نظام الإدارة  اأدرك  اإن اكت�شاف تلك احلقيقة، جعلني  الدائرة. 
ع�شرات  متخلفًا  كان  م�شر  من  الكويت  ا�شتعارته  الذي  اجلامعية 
ال�شنني عن العامل، واأن جلوء العرب اإىل م�شر طلبًا للخربة العلمية 
العملية  جممل  على  وخيمة  عواقب  له  �شتكون  والإدارية  والرتبوية 
التعليمية والرتبوية واملوؤ�ش�شية، من �شاأنها تكري�س حالة التخلف بدًل 
من غر�س بذور التطور والتقدم. وبعد الطالع على طبيعة ما كان 
تتعلق  نكتة  اأول  ُولدت يف ذهني  اأحاديث،  الغرفة من  تلك  يدور يف 
بالكويت، تقول ان اخلوف على م�شتقبل الديوانية التقليدية والقلق 
من احتمالت تراجع دورها يف احلياة الكويتية ا�شتدعى نقلها اإىل 
اأ�شبح  وهكذا  والرتفيهي.  الجتماعي  دورها  على  حفاظًا  اجلامعة 
بتوفري  تقوم  ديوانية  عن  عبارة  الكويت  جامعة  يف  علمي  ق�شم  كل 
واملايل  التجاري  ال�شوق  اأحوال  املعلومات عن  لتبادل  مكان منا�شب 
الإ�شاعات  ون�شر  العائلية،  ال�شهرات  وترتيب  ال�شيارات،  ومعار�س 

واخلرافات، وممار�شة هواية النميمة.  
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ق�شم  رئي�س  اإ�شماعيل  اأبو  اأحمد  الدكتور  مع  طال  حديث  بعد 
اأمني  اإىل مكتب  اأوًل  اأذهب  اأن  باأن علَي  اأخربين  القت�شاد حينئذ، 
اإدارة اجلامعة يف  اأنور النوري الكائن يف مقر  عام اجلامعة ال�شيد 
وترتيب  الر�شمية،  الإجراءات  بع�س  ل�شتكمال  اخلالدية  منطقة 
كويتي  �شارع طالب  وهنا  اإدارية.  اأمور  ال�شكن وغري ذلك من  اأمور 
بالتربع باإي�شايل يف �شيارته اإىل اخلالدية، حيث قادين اإىل �شيارة 
مر�شيد�س حملتنا اإىل مقر الإدارة اجلامعية. كان عدنان الكاظمي 
مكتب  اأمام  يجل�س  اإ�شماعيل  اأبو  الدكتور  مكتب  اإىل  و�شلت  حني 
رحلته  تفا�شيل  له  ويحكي  اأ�شتاذه،  مع   وميزح  ي�شحك  الرئي�س، 
ال�شيفية اإىل اأوروبا واأمامه هدية ملفوفة بعناية اأح�شرها للدكتور 
هادئة  بابت�شامة  النوري  اأنور  الأ�شتاذ  ا�شتقبلني  اإ�شماعيل.  اأبو 
وحفاوة جعلتني اأ�شعر بالرتياح، و�شاعدين على ا�شتكمال اإجراءات 
الت�شجيل واللتحاق باجلامعة. ومن خالل احلديث معه اكت�شفت اأن 
هناك مبنى اآخرًا تابعًا للجامعة يقع يف منطقة بعيدة ن�شبيًا ا�شمها 
مكتبه،  من  اخلروج  وقبل  للبنات.  جامعية  كلية  ُي�شتخدم  كيفان، 
اقرتح علَي ال�شيد النوري اأن اأمر على مكتب مدير اجلامعة الدكتور 
عبد الفتاح اإ�شماعيل املجاور ملكتبه لتقدمي نف�شي له وتهنئته بالعام 

الدرا�شي اجلديد ح�شب التقاليد املُتبعة يف اجلامعة.  
بالعام  باملهنئني  يعج  دخلته  حني  اجلامعة  مدير  مكتب  كان 
الدرا�شي اجلديد، ولذا مل احتج ملوعد اأو اإذن خا�س للدخول... كان 
املكتب عبارة عن ديوانية وا�شعة مفتوحة ل�شتقبال كل زائر. لكن كرثة 
الزائرين وتدافع البع�س للت�شليم على املدير قبل غريهم، ا�شطرين 
لالنتظار حوايل ربع �شاعة قبل اأن تتاح يل فر�شة م�شافحته وتقدمي 
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نف�شي له. اإل اأن الدكتور عبد الفتاح اإ�شماعيل مل ينتبه لوجودي، ول 
اعتقد اأنه �شمع ا�شمي حني قدمت نف�شي وقمت مب�شافحته... كان 
م�شغوًل بع�شرات الزوار من وجوه ُقدامى اأحاطوا به من كل جانب 
وكان لديهم الكثري من الطلبات ا�شتعدادًا للعام اجلديد. ويف اليوم 
التايل ذهبت اإىل دائرة الإ�شكان حيث تعرفت اىل مدير املكتب الذي 
اإىل  املفاتيح  بع�س  بت�شليم  قام  ثم  ومن  ال�شكن،  ترتيبات  �شرح يل 
اأحد املوظفني العاملني حتت اإمرته، وطلب منه مرافقتي وم�شاعدتنا 
على نقل حقائبنا والتاأكد من اأن ال�شقة نظيفة وجاهزة ل�شتقبالنا. 
كانت ال�شقة قد مت تخ�شي�شها لنا ًم�شبقًا. وبعد اأن و�شعنا حقائبنا 
يف ال�شقة الكائنة يف منطقة النقرة، طلب مني املوظف التوقيع على 
�شند با�شتالم ال�شقة وما كان فيها من معدات منزلية ب�شيطة وقطع 

اأثاث رخي�شة و�شتائر من ال�شعب التعرف اىل لونها احلقيقي. 
�سيارة ُمباركة

و�شولنا  من  اأيام  بعد  ا�شماعيل  الرزاق  عبد  العم  ابن  اأخذين 
ال�شيارات  فيه  ُتباع  مفتوح  �شعبي  �شوق  وهو  »احلراج«،  �شوق  اإىل 
امل�شتعملة، وهناك يقوم »الدلل« بفتح املزاد على ال�شيارة املعرو�شة 
للبيع، ويقوم الراغبون يف ال�شراء باملزايدة عليها دون فح�شها. وبعد 
دقائق، ُيقفُل باب املزايدة وير�شي املزاد على �شاحب اآخر عر�س، 
وبذلك تتم عمليه البيع وال�شراء خالل دقائق اأمام اأعني امل�شاركني. 
وحال الو�شول اإىل ال�شوق راأيت �شيارة جلبت انتباهي فورًا، قال يل 
الكويت، لأنها �شيارة  النوع غري املرغوب فيه يف  اأنها من  العم  ابن 
من  اأن  يعني  وهذا  عائلية،  غري  وبالتايل  فقط،  ببابني  »�شبورت« 
املوؤكد �شراءها بثمن متوا�شع كما اأخربين. كانت ال�شيارة املعنية من 
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وقوي،  اولدزموبيل )Oldsmobile(، يف داخلها حمرك كبري  نوع 
لونها اخلارجي عنابي واملقاعد م�شنوعة من اجللد الأ�شود... متاما 
وا�شطررت  هيو�شنت  يف  اأملكها  كنت  التي  الكوجر  �شيارة  ك�شفات 
لبيعها قبل املغادرة اإىل الكويت. وهنا اأود الإ�شارة اإىل اأنني مل ا�شرِت 
كل  كانت  بل  اأبواب،  باأربعة  اخلا�س  ل�شتعمايل  �شيارة  حياتي  يف 
اأ�شتاأجرها موؤقتا  ال�شيارات التي كنت  ال�شيارات ببابني فقط، حتى 

اأثناء رحالتي خارج املدينة كنت اأف�شلها ببابني.
كان مالك ال�شيارة الأول �شاب من اأبناء اإحدى العائالت املعروفة 
اللون  ال�شيارة هي الوحيدة من نوعها من حيث  الكويت، وكانت  يف 
واملحرك وال�شكل والإ�شافات، ما جعلها �شيارة مميزة، بل م�شهورة. 
وحني انتقلت ملكية ال�شيارة يل، انتقلت �شهرتها للمالك اجلديد، ما 
اإحداهما حادث ت�شادم  جعلها تخدمني يف ثالث منا�شبات هامة، 
ب�شيط وقع يف دوار ال�شاملية، والثانية خروج ا�شطراري من الكويت 
والثالثة  العراقية،  الأرا�شي  اإىل  والدخول  ر�شمي  ت�شريح  دون  من 
ال�شفر من الكويت اإىل اأملانيا. ففي يوم من الأيام، وفيما كنت اأجل�س 
يف �شيارتي ومعي �شديق كان يف زيارة ق�شرية للكويت، توقفْت حركة 
ال�شيارات وعدم احرتام  ب�شبب كرثة  ال�شاملية  دوار  املرور متامًا يف 
ال�شائقني لنظام املرور. ويف �شوء كرثة حوادث ال�شري يف ذلك املكان 
خا�شة  با�شتمرار،  فيه  يتواجدون  كانوا  ال�شري  رجال  فاإن  بالذات، 
اأثناء فرتات خروج املوظفني من مكاتبهم وعودتهم ملنازلهم. وبعد 
اأن م�شى على توقفنا ب�شع دقائق �شعرت اأن ال�شيارة التي كانت تقف 

خلفنا �شربت �شيارتي وك�شرت زجاج اأ�شوائها اخللفية.
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كانت ال�شيارات الأمريكية يف تلك الأيام ُت�شنع بطريقة جتعلها 
عر�شة للك�شر والتلف ب�شرعة، كي يقوم اأ�شحابها با�شتبدالها ب�شيارات 
جديدة كل عامني اأو ثالثة. هذه هي طبيعة النظام الراأ�شمايل الذي 
ي�شعى لتحقيق الربح املجرد من القيم ومن متطلبات احلفاظ على 
الإنتاج  عمليات  يربط  كان  اإذ  املحدودة،  الطبيعية  واملوارد  البيئة 
والنمو والأرباح مبعدلت ال�شتهالك والتبذير وتبديد املوارد. بقيت 
حتى  الأمريكية  ال�شيارات  �شركات  اإدارة  على  تهيمن  العقلية  تلك 
الأمريكية  الأ�شواق  بغزو  واليابانية  الأملانية  ال�شيارات  قيام �شناعة 
�شراء  امل�شتهلكني نحو  الع�شرين، واجتاه  القرن  ال�شبعينيات من  يف 
ا�شتهالك  يف  والقت�شاد  الت�شنيع  بجودة  تت�شف  �شغرية  �شيارات 
الوقود يف اأعقاب اأزمة الطاقة الأوىل التي وقعت اأواخر عام 1973. 
نتيجة لذلك، تراجعت �شعبية ال�شيارات الأمريكية ل�شالح ال�شيارات 
ال�شناعة  اإىل خ�شارة جزء كبري من هذه  اأدى لحقًا  ما  الأجنبية، 

وغريها من �شناعات اأمريكية اأخرى. 
نزلت من �شيارتي فور قيام ال�شيارة الأخرى ب�شربها، كما نزل 
غلطته  ب�شبب  اأ�شاحمه  اأن  مني  وطلب  ب�شرعة  ال�شيارة  تلك  �شائق 
قائاًل: �شاحمني... �شاحمك اهلل. وقبل اأن اأتفقد حجم ال�شرر الذي 
حلق ب�شيارتي واأرد على تو�شالت ذلك ال�شائق امل�شكني، و�شل اأحد 
و�شاهد احلادث.  منا  بالقرب  يقف  كان  الذي  ال�شري  �شرطة  رجال 
وحيث اأن �شائق ال�شيارة التي �شدمت �شيارتي كان يلب�س د�شدا�شة 
مني  قائال:  الفور  على  خاطبه  املرورية  ال�شرطة  رجل  فاإن  كويتية، 
قال اأنت غلطان؟ ملاذا تطلب منه اأن ُي�شاحمك؟ نظرْت بده�شة اإىل 
رجل ال�شرطة و�شاألته اأين در�س قوانني ال�شري، وكيف ميكن اأن يقوم 
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متامًا  متوقفة  وهي  اخللف  من  اأخرى  �شيارة  ب�شرب  �شيارة  �شائق 
اإذا  ول يرتكب خطاأ. وهنا �شاألني رجل ال�شرطة عن �شيارتي وعما 
الكويتي اجلن�شية، وعن عملي  الأول  مالكها  ا�شرتيتها من  قد  كنت 
يف الكويت. وبعد اأن اأخربته باأنني اأعمل اأ�شتاذًا يف جامعة الكويت، 
اأوًل  بال�شيارة  اإعجابه  اأبدى  ال�شيارة،  تلك  �شاحب  بالفعل  واأنني 
اأردت  اإذا  قائاًل:  الأخرى  ال�شيارة  �شائق  اأ�شامح  باأن  ن�شحني  ثم 
ال�شرطة،  خمفر  اإىل  تذهب  اأن  عليك  فاإن  املخطئ  باأنه  تتهمه  اأن 
ريثما  كويتي  غري  لنك  باحتجازك  ال�شرطة  رجال  �شيقوم  وهناك 
بعد  اإل  الق�شية  ي�شدر حكم يف  ولن  ويكفلك،  كويتي  �شخ�س  ياأتي 
حماكمة، واأن من ال�شعب عليك اأن تربحها. كان وا�شحًا اأن �شرطي 
املرور ظن اأن ال�شائق املخطئ كويتي اجلن�شية، وما دام الكويتي يف 
الأجنبي  يتحملها  م�شئولية اخلطاأ  فاإن  اأذنب،  لو  بريء حتى  عرفه 

حتى واإن احرتم القانون ومل يخطئ. 
ذلك  يف  ال�شرطة  رجل  قاله  مبا  ثقتي  عدم  من  الرغم  وعلى 
اليوم، لأن اأقواله كانت تعني اأن التفرقة �شد غري الكويتيني تهيمن 
اإرادتها على القانون، واأن كل اأجنبي  على عقلية رجل الأمن ومتلي 
مذنب حتى تثبت براءته، اإل اأنني �شمعت ن�شيحته وقمت مب�شاحمة 
بنات  مدر�شة  يف  �شائقًا  يعمل  ُعماين  اأنه  عرفت  اأن  بعد  ال�شائق 
مدر�شات  تنقل  مدر�شية  �شيارة  يقود  العماين  الرجل  كان  كويتية. 
من بيوتهن ملدار�شهم وبالعك�س كل يوم. وفيما كانت كافة ال�شيارات 
متوقفة يف دوار ال�شاملية ب�شبب زحمة املرور، يبدو اأن ال�شائق ان�شغل 
يف متابعة حديث املدر�شات وعيونهم من خالل املراآة املعلقة اأمامه، 
حرية  ل�شيارته  ويرتك  مقعده،  يف  وي�شرتخي  نف�شه  ين�شى  جعله  ما 
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التحرك تلقائيًا وال�شطدام ب�شيارتي. بعد �شنة تقريبًا، وفيما كان 
يقود  الري�س  نزار  الدكتور  ال�شكن  يف  وجاري  اجلامعة  يف  زميلي 
�شيارته عائدًا من اجلامعة اإىل بيته، �شدمت �شيارته �شيارة يقودها 
كويتي من اخللف، وحني ذهبا اإىل خمفر ال�شرطة، مت حجز الدكتور 
�شراح  ُيطلق  ومل  بيته،  اإىل  بالذهاب  للكويتي  �ُشمح  فيما  الري�س، 
الدكتور الري�س اإل بعد قيام اجلامعة بكفالته يف حوايل العا�شرة من 

�شباح اليوم التايل.
اإن زحمة املرور على دوار ال�شاملية وكرثة حوادث ال�شري هناك، 
اإلغاء الدوار وا�شتبداله بتقاطع  دفعت احلكومة الكويتية لحقًا اإىل 
بحملة  القيام  ا�شتوجب  وهذا  عادية،  مرورية  اأ�شواء  فيه  تتحكم 
اأ�شباب التغيري وتو�شيح دور الأ�شواء.  توعية على التلفزيون ل�شرح 
بعد اأ�شابيع من بدء العمل بالنظام اجلديد، �شاعت يف الكويت نكتة، 
�شيارة  يقود  بدويًا  رجاًل  اإن  تقول  حقيقية،  اأنها  على  ناقلوها  اأ�شر 
�شحن �شغرية مل يتوقف على اإ�شارة املرور، وقام بقطع الإ�شارة بينما 
كان ال�شوء اأحمر. ا�شتوقفه رجل مرور على الفور و�شاأله عن �شبب 
قيامه مبخالفة قوانني ال�شري... لحظ ال�شرطي اأن الرجل مل يفهم 
ما يعنيه، لأنه على ما يبدو ل ميلك تلفزيونًا يف بيته ومل ي�شمع بحملة 
الأ�شواء  اأن من واجبه �شرح  ال�شرطي  املرورية. وهنا وجد  التوعية 
ودورها يف توجيه عملية ال�شري، قائال اإن ال�شوء الأحمر يعني اأن على 
ال�شائق اأن يتوقف، فيما يعني ال�شوء الأخ�شر اأن على ال�شائق متابعة 
ال�شري. رد البدوي قائاًل بب�شاطة: اأحمر... اأخ�شر... ما اأدري... اأنا 

ظننتها زينة حكومة.
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ب�شكل جيد  فيها  ال�شيارة  التي خدمتني  الثانية  وقعت احلادثة 
اأن قرر والدي ووالدتي  بعد وقوع احلادثة الأوىل ب�شنة تقريبًا، بعد 
ال�شلطات  لأن  الكويتية،  احلج  لبعثة  والن�شمام  الكويت  يف  زيارتنا 
قمت  غريهم.  من  اأكرث  الكويتيني  باحلجاج  تهتم  كانت  ال�شعودية 
ر�شمية  دعوة  على  للح�شول  اجلامعة  باإدارة  بالت�شال  احلال  يف 
للوالدين، ا�شتغرقت عملية احل�شول عليها حوايل اأ�شبوع، ثم قمت 
لتغطية  يكفي  املال  من  مبلغ  مع  عمان  يف  اإليهم  الدعوة  باإر�شال 
تذاكر ال�شفر بالطائرة وما قد يحتاجون اإليه من م�شاريف اأخرى. 
ت�شلمُت من الوالد بعد اأيام برقية يخربين فيها مبوعد و�شول الوالدة 
بالطائرة من عمان، مل اأعط اأهمية تذكر لعدم احتواء الربقية على 
اإ�شارة ملوعد و�شول الوالد لعتقادي باأنه �شي�شاحب الوالدة كما كان 
متفقًا عليه. لكن الوالدة و�شلت وحدها لأن الوالد قرر اأن ي�شافر يف 
البا�س من عمان اإىل الكويت عرب العراق، لأنه اأراد اأن يح�شل على 
قد  الوالد  كان  وملا  امل�شقة".  بقدر  ملقولة"الثواب  تبعًا  اأكرب  ثواب 
اختار امل�شقة مبح�س اإرادته، كان عليه اأن يحمل بع�س اأدوات الطبخ 
والغ�شيل وغري ذلك من اأ�شياء حملتها والدته من يازور قبل ربع قرن 
حني قامت باأداء فري�شة احلج وال�شفر بالقطار من يافا عرب مدينة 

اللد اإىل ال�شعودية. 
ومعها  ثالثاء  يوم  م�شاء  املحدد  املوعد  ح�شب  الوالدة  و�شلت 
مالب�شها ومالب�س الوالد التي كان قد اختارها للرحلة، لكنها مل تكن 
تعلم موعد و�شول الوالد بال�شبط. بعد قيام الوالد باإي�شال الوالدة 
اإقالع الطائرة التي كانت على متنها،  اإىل مطار عمان والتاأكد من 
الكويت. ويف ظهرية يوم اجلمعة  اإىل حمطة با�شات  اجته مبا�شرة 
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التايل، وفيما كنا ن�شتعد لتناول طعام الغداء يف حوايل الثانية ع�شرة 
ال�شخ�س  يل  قال  ال�شماعة  رفعت  وحني  التلفون،  جر�س  دق  ظهرًا 
الوالد  الذي �شافر  البا�س  اأنه �شائق  الآخر  الذي كان على الطرف 
فيه من عمان. كان البا�س قد و�شل اإىل احلدود الكويتية م�شاء يوم 
وتدقيق  تفتي�شه  رف�شت  ال�شلطات يف منطقة احلدود  لكن  الأربعاء 
فر�س  ما  الليل،  يف  الكويت  بدخول  لهم  وال�شماح  الركاب  بطاقات 
لبدء  انتظارًا  مقاعدهم  يف  احلدود  منطقة  يف  ليلة  ق�شاء  عليهم 
الدوام الر�شمي يف �شباح اليوم التايل. وحني جاء دورهم للتفتي�س، 
اأنه  الوالد  اكت�شف  الظهر،  بعد  الثانية  جتاوزت  قد  ال�شاعة  وكانت 
و�شع بطاقة الدعوة التي تخوله دخول الكويت يف جيب جاكيت كان 
�شمن املالب�س التي و�شلت مع الوالدة بالطائرة، ولذا مل ُي�شمح له 
بالدخول. قال ال�شائق اإنه و�شل متاأخرًا م�شاء الأم�س، ولذا مل يحاول 
ل  الكويتية  ال�شلطات  اأن  اأي�شًا  اأخربين  كما  الليل.  بنا يف  الت�شال 
ت�شمح عادة ملن ل يحمل بطاقة دعوة ر�شمية بالنتظار على حدودها 
احلظ،  حل�شن  العراقية.  احلدود  نقطة  اإىل  العودة  على  وجتربه 
�شناأتي  اجلامعة،  باإدارة  اخلا�شة  بعالقتي  تتعلق  اأخرى  ولأ�شباب 
على ذكرها لحقًا، كنُت اأحتفظ بجواز �شفري يف بيتي، وذلك خالفًا 
غري  من  الكويت  يف  العاملني  ومن  اجلامعة،  اأ�شاتذة  من  لغريي 

اأبنائها.
�شيارتي،  وركوب  الدعوة  بطاقة  عن  بالبحث  الفور  على  قمت 
الكويتية،  احلدود  نحو  والتوجه  اأختي،  زوج  اإ�شماعيل  اأبو  يرافقني 
يف  اجلال�س  امل�شئول  يجد  اأن  قبل  ال�شاعة  حوايل  انتظرنا  وهناك 
�شومعته بع�س الوقت للتحدث اإلينا و�شماع ما كان لدينا من طلبات، 
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واأطلعته على  اأخربته مبا حدث  اأن  وبعد  تو�شالت.  بالأحرى من  اأو 
منه  طلبت  الكويت،  زيارة  حق  الوالد  تعطي  التي  الدعوة  بطاقة 
ال�شماح يل باخلروج ب�شيارتي والذهاب اإىل نقطة احلدود العراقية 
حيث  من  طلبي  برف�س  قيامه  وبعد  واإح�شاره.  الوالد  عن  للبحث 
املبداأ، �شاألني عن طبيعة عملي يف الكويت، وهنا تذكر اأنه راآين على 
�شاألني  اأن  وبعد  اآخر.  زميل  مع  حوار  يف  الكويتي  التلفزيون  �شا�شة 
الأول  مالكها  يعرف  باأنه  واأخربين  بها  اإعجابه  واأبدى  ال�شيارة  عن 
باأنه  قال  �شداقه،  من  املالك  بذلك  تربطه  ما  ب�شبب  قادها  واأنه 
يثق بكالمي، ولذا قرر اأن ي�شمح يل ول�شيارتي باخلروج، فيما بقي 
على  عرثت  وحني  الكويتي.  اجلانب  على  ينتظرين  اإ�شماعيل  اأبو 
وامل�شافرين  بال�شيارات  املكتظة  العراقية  نقطة احلدود  الوالد عند 
مغلقتان،  وعيناه  متهالكة  عمارة  حائط  بجانب  يجل�س  وجدته 
عابرة...  رملية  عا�شفة  ومن  ال�شم�س  من حرارة  باحلائط  يحتمي 
ما  لها،  حالقة  اآخر  على  اأيام  اأربعة  م�شى  وقد  طويلة  ذقنه  كانت 
جعل منظره البائ�س ُيعيدين اأكرث من ربع قرن اإىل الوراء حني كنا 
نقف �شاعات طويلة يف احلر والربد ننتظر و�شول اأ�شرى فل�شطينيني 

عائدين من معتقالت العدو ال�شهيوين. 
ويف الطريق عائدا اإىل البيت يف مدينة الكويت، عدت بالذاكرة 
لأيام الدرا�شة يف م�شر، وتذكرت اأن اأ�شحاب مراكب ال�شيد البحرية 
من امل�شريني كثريًا ما يطلقون على مراكبهم ا�شم »املحرو�شة«، وهو 
على ما اأظن ا�شم الباخرة التي حملت فاروق، اآخر ملوك م�شر من 
الإ�شكندرية يف رحلة النفي اإىل ايطاليا بعد وقوع ثورة عام 1952. 
لهذا اأطلقت على �شيارتي ذلك ال�شم كي حتر�شني اأثناء الإبحار يف 
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خ�شم زحمة املرور يف الكويت، وكي حتميني من جنون ال�شرعة على 
اأريد يف رحالت جابت عدة دول  اإىل حيث  طرقاتها، وكي حتملني 
الذاتي  النفي  اآخرها  كان  بعد،  فيما  العربية  الدول  وبع�س  اأوروبية 

من الكويت اإىل مدينة عمان يف الأردن عام 1976.
حتى  الكويت  يف  الوالدين  ا�شتقبال  مهمة  من  ننتهي  كدنا  ما 
اكت�شفت اأن احل�شول على فيزا لدخول ال�شعودية �شمن بعثة احلج 
الكويت،  اإقامة يف دولة  الوالدين على  اأوًل ح�شول  يتطلب  الكويتية 
يف  حتتاج  والإجرائية  القانونية  النواحي  من  معقدة  عملية  وهي 
موعد  على  تبقى  قد  يكن  مل  فيما  اأ�شهر،  لب�شعة  العادية  الأحوال 
اأ�شابيع معدودة. ذهبت يف �شباح  لأداء فري�شة احلج �شوى  ال�شفر 
اليوم التايل اإىل قاعة الدرا�شة مكفهر الوجه، وعالمات القلق بادية 
على وجهي بو�شوح. وب�شرعة لحظ الطلبة ما كنت اأعانيه من قلق، 
لآخرها.  اأولها  من  احلكاية  ب�شرح  قمت  ال�شبب  عن  �شاألوين  وحني 
�شخ�س  من  اأكرث  تربع  احلكاية حتى  تفا�شيل  الطلبة  �شمع  اأن  وما 
بامل�شاعدة... كان لكل طالب كويتي قريب اأو �شديق يعمل يف الدولة 
وباإمكانه تقدمي امل�شاعدة املطلوبة. وبالفعل، ا�شتطاع الطلبة اإمتام 
العملية بنجاح واحل�شول على الإقامة قبل موعد ال�شفر باأيام. على 
الرغم من ذلك مل اأ�شعر براحة البال اإل بعد توديع الوالدين وروؤية 

البا�س يقلع بهم يف طريقه اإىل ال�شعودية. 
بداية الدوام يف الكلية

�شباح  كل  بالذهاب  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  كغريي  بداأت 
اإىل الكلية واجللو�س يف مقر ق�شم القت�شاد بهدف تبادل الأحاديث 
واآرائهم  العلمية  اهتماماتهم  واىل  اليهم  والتعرف  الزمالء  مع 
ال�شيا�شية، والطالع على الربنامج الدرا�شي ومناق�شة ق�شية توزيع 
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املواد الدرا�شية على اأع�شاء هيئة التدري�س. وخالل تلك الفرتة التي 
ا�شتمرت عدة اأيام، حاولت التعرف اىل جو الكلية بوجه عام وعلى 
كيفية تعامل رئي�س الق�شم مع اأع�شاء هيئة التدري�س بوجه خا�س، 
دون  من  ويخرجون  يدخلون  كانوا  الذين  الكويتيني  الطلبة  ومع 
م�شجل  كان  الدرا�شي اجلديد.  بالعام  وتهنئته  عليه  للت�شليم  توقف 
الكلية يقوم باإعداد اجلدول اخلا�س مبواعيد تدري�س املواد املختلفة 
الكلية، ومن  تت�شكل منها  التي  العلمية  الدوائر  روؤ�شاء  بالت�شاور مع 
غالبية  اأن  اكت�شفت  وب�شرعة  ال�شيا�شية.  والعلوم  القت�شاد  بينها 
الزمالء، وكلهم م�شريون، ياأتون اإىل الكويت اأ�شا�شًا بدافع الك�شب 
املادي و�شراء ما يحتاجونه من كماليات، واأن تر�شيحهم من كلياتهم 
للعمل يف الكويت كان يتم بناء على اأولويات غلبت عليها املح�شوبية 
اأنني  اأي�شًا  اكت�شفت  كما  امل�شالح.  وتبادل  ال�شخ�شية  والعالقات 
والعلوم  والقت�شاد  التجارة  بكلية  يلتحق  م�شري  غري  اأ�شتاذ  اأول 

ال�شيا�شية، واأ�شغر اأ�شتاذ يلتحق بجامعة الكويت. 
باعتباره  الكويت  يف  للعمل  العرب  الأ�شاتذة  غالبية  نظرة  اإن 
وعناء  العمل  اأعباء  عن  بعيدًا  وال�شتجمام  املادي  للك�شب  فر�شة 
الروتني دفعهم اإىل ق�شاء جزء كبري من وقتهم يف عمليات الت�شوق 
يف امل�شاء وال�شهر مع الأ�شدقاء يف الليل. وب�شبب ذلك، اجته جميع 
املتاأخرة  التدري�س  �شاعات  حتبيذ  اإىل  القت�شاد  ق�شم  يف  الزمالء 
من  فراغ ميكنني  لوقت  اأتطلع  كنت  اأنني  وحيث  ال�شباحية.  ولي�س 
موا�شلة البحث، فقد وجدت فر�شتي يف تدري�س احل�ش�س ال�شباحية 
التي اأبدى الزمالء عدم رغبتهم يف تدري�شها، وبالتايل النتهاء من 
من  املوقف  ذلك  مكنني  كما  الزمالء.  عمل  بدء  مع  اليومي  عملي 
التفاو�س مع رئي�س الق�شم والزمالء على مقاي�شة القبول ب�شاعات 
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ال�شباح غري املرغوبة مقابل اختيار املواد التي ف�شلت تدري�شها على 
والتنمية  القت�شادي  التاريخ  مواد  بتدري�س  قمت  وبالفعل،  غريها. 
القت�شادية والقت�شاد الجتماعي، وهذه موا�شيع مرتابطة اإىل حد 
كبري، �شاعدتني على ربط القت�شاد بالثقافة ال�شائدة يف املجتمعات 
العربية واخلروج بنظريات غري تقليدية بالن�شبة لق�شية التنمية يف 
الوطن العربي. كان يومي يبداأ يف الثامنة والن�شف �شباحًا وينتهي 
كافيًا  وقتًا  منحني  وهذا  الظهر،  قبل  والن�شف  ع�شرة  احلادية  يف 
العلمية  والأبحاث  ال�شحافية  املقالت  وكتابة  والتفكري  للقراءة 
واجتماعية  اقت�شادية  اأخرى  ن�شاطات  يف  والنخراط  والكتب، 
وثقافية وتربوية ووطنية عادت علَي بقدر كبري من ال�شعادة والر�شا 

عن النف�س.   
كان من بني املواد التي مت اعتمادها كجزء من املقرر الدرا�شي يف 
القت�شاد مادة »القت�شاد الجتماعي« التي مل جتد من يدر�شها من 
قبل، لذلك طلب مني رئي�س الدائرة اأن اأعد نف�شي لتدري�شها. وحيث 
على  الزمالء  من  ولغريي  يل  بالن�شبة  جديدة  كانت  املادة  تلك  اأن 
ما يبدو، فاإنني طلبت من الدكتور اأبو اإ�شماعيل تزويدي باملعلومات 
الرئي�س  لدى  يكن  مل  باأنه  فوجئت  اأنني  اإل  عنها،  لديه  املتوفرة 
والإن�شانية  الجتماعية  للدرا�شات  ميويل  اأن  اإل  يل.  يقدمه  �شيئًا 
والنرثبولوجيا  الجتماع  مادة  لأخذ  دفعتني  قد  كانت  عام،  بوجه 
كتخ�ش�س فرعي يف مرحلة الدكتوراه، وهذا �شاعدين على حتديد 
ويف  يذكر.  عناء  دون  من  الجتماعي  القت�شاد  مادة  حمتويات 
وتدري�شها  علمية  مادة  حمتويات  اختيار  حرية  اأعطتني  الواقع، 
ل  وثقافية  اجتماعية  ق�شايا  ملناق�شة  فر�شة  راأيتها  التي  بالطريقة 
عقبة  �شكلت  طاملا  ق�شايا  وهي  عادة،  القت�شاد  علم  لها  يتعر�س 
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رئي�شة حالت وما تزال حتول دون حتقيق التنمية والنمو يف الوطن 
العربي ويف غريه من دول نامية. ومع بدء عملية البحث والتدري�س، 
اأن  �شعرت  والطالبات،  الطلبة  من  اليجابية  الفعل  ردود  �شوء  ويف 
مادة القت�شاد الجتماعي اأعطتني فر�شة نادرة لأكون اأول من يكتب 
يف هذا املو�شوع، حيث متخ�س البحث عن ن�شر اأول كتاب جامعي يف 
القت�شاد الجتماعي حتت عنوان »القت�شاد واملجتمع« عام 1973، 
اأكرث من جامعة عربية كمرجع معتمد يف تدري�س مادة  ا�شتخدمته 
»القت�شاد الجتماعي« التي تدر�س عادة يف ق�شم القت�شاد، ومادة 

»الجتماع القت�شادي« التي تدر�س عادة يف ق�شم الجتماع. 
جنل�س  كنا  وفيما  الكويت،  بجامعة  التحاقي  من  يومني  بعد 
م�شطفني على جانبي غرفة ق�شم القت�شاد يف انتظار و�شول بقية 
الزمالء للذهاب �شويًا اإىل مقر اإدارة اجلامعة يف اخلالدية لل�شالم 
على مدير اجلامعة وتهنئته بالعام اجلديد، دق جر�س التلفون الوحيد 
يف الغرفة. وما اأن رفع الدكتور اأبو اإ�شماعيل ال�شماعة حتى تغريت 
لهجته فجاأة، وهنا خيم الوجوم على وجوه احلا�شرين. كان مدير 
يت�شل  وكان  املتحدث،  هو  اإ�شماعيل  الفتاح  عبد  الدكتور  اجلامعة 
الدكتور  اأخربه  اأمريكا.  من  و�شلت  قد  كنت  اإذا  وعما  عني  لي�شاأل 
اأبو اإ�شماعيل باأنني و�شلُت بالفعل، وباأنني اأجل�س بالقرب منه، وهنا 
طلب املدير من الدكتور اأبو اإ�شماعيل اأن يخربين ب�شرورة الذهاب 
التدري�س  هيئة  اأع�شاء  جميع  اأن  اإ�شماعيل  اأبو  اأخربه  مكتبه.  اإىل 
بزيارة  املدير  والت�شليم عليه. رحب  لزيارته  للذهاب معًا  يتجمعون 
جميع الزمالء، لكنه اأ�شر على �شرورة ذهابي اإىل مكتبه يف احلال. 
�شعر الزمالء عندئذ باأن هناك �شيئًا غري عادي يف اجلو، مل ي�شتطع 
اأنني  اإل  مغزاه،  اأو  �شببه  اىل  يتعرف  اأو  يحدد م�شدره  اأن  اأحدهم 
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كنت مطمئنًا. 
الكثري  فيها  اأبوية  وبطريقة  وترحاب  بحفاوة  املدير  ا�شتقبلني 
فيها  ي�شتقبل  التي  الزاوية اخلا�شة  اأجل�شني يف  واحلنان،  الود  من 
اأمامها  ومريحة،  كبرية  كنبة  على  جل�شنا  والأ�شدقاء،  الزوار  كبار 
يجل�س  كما  بجانبي  جل�س  �شاي.  اإبريق  لنا  طلب  ثم  كبرية،  طاولة 
وديًا  حديثًا  وبداأنا  الباب  اأغلق  ثم  حميم،  قدمي  �شديق  جانب  اإىل 
الزمالء  بقية  و�شل  وحني  م�شرتكة.  عزيزة  ذكريات  ن�شتعيد  كاأننا 
و�شع مل  تقريبًا، وجدونا جال�شني يف  �شاعة  ن�شف  بعد  املكتب  اإىل 
يتعودوا روؤيته يف مكتب املدير... يف الركن املخ�ش�س لكبار الزوار، 
على نف�س الكنبة، واأمامنا اإبريق �شاي والكثري من احللويات. كانت 
العادة ت�شتوجب جلو�س �شيوف املدير من اأع�شاء هيئة التدري�س حني 
ُيوؤذن لهم مبقابلته على اأحد الكر�شيني الكائنني اأمام مكتبه، لأن كل 
زيارة من ذلك النوع تعترب زيارة عمل ق�شرية. وحني انتهت زيارة 
وال�شتئذان  املدير  لوداع  جميعًا  وقفنا  �شاعة،  حوايل  بعد  الزمالء 
بالعودة اإىل الكلية يف العديلية. لكن حني هممت مب�شافحته كغريي 
من الزمالء، طلب مني اأن اأبقى معه بع�س الوقت، حيث ق�شينا معًا 

اأكرث من �شاعة اإ�شافية اأخرى. 
حني قررت العودة اإىل الوطن بعد التخرج من جامعة هيو�شنت، 
قام ال�شديق حممد عبد الفتاح اإ�شماعيل الذي كان يدر�س يف جامعة 
راي�س بت�شجيعي على تقدمي طلب للتدري�س يف جامعة الكويت واإر�شاله 
وحني  عنها.  املعلومات  ببع�س  زودين  كما  مبا�شرة،  اجلامعة  ملدير 
اأر�شلت طلبي للجامعة، قام الزميل حممد بالت�شال بوالده الذي كان 
يعمل مديرًا للجامعة وكتابة ر�شالة مطولة له ميتدح فيها �شخ�شيتي 
ودرا�شتي وخربتي الأكادميية، ويخربه ب�شداقتنا وعالقتنا العائلية. 
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اإدارتها  كانت  فيما  اجلامعة  اإىل  طلبي  و�شل  لحقًا،  علمت  وكما 
تتعر�س لنقد �شديد من بع�س املثقفني والإعالميني الكويتيني ب�شبب 
اعتمادها اعتمادًا �شبه كلي على الأ�شاتذة امل�شريني دون غريهم. 
فمن  ملجيئي،  يتحم�س  اإ�شماعيل  الفتاح  عبد  الدكتور  جعل  وهذا 
ناحية كان بحاجة لتوظيف اأ�شتاذ عربي غري م�شري ب�شرعة، ومن 
ناحية ثانية كانت لديه تو�شية يثق بها جاءت من اأقرب النا�س اإليه. 
وزوجته  اإ�شماعيل  ُرزق حممد  باأ�شابيع،  هيو�شنت  الرحيل من  وقبل 
زينب طفلة جميلة، كانت اأول حفيدة للدكتور عبد الفتاح اإ�شماعيل 
عدم  وب�شبب  الكويت.  جامعة  يف  اأ�شتاذة  تعمل  كانت  التي  وزوجته 
وجود انرتنيت وكامريات رقمية حينئذ، فاإن حممد َحَملنا عدة �شور 
للحفيدة... �شور كان الدكتور عبد الفتاح وزوجته يت�شوقان لروؤيتها. 
اليوم على  بيني وبني مدير اجلامعة يف ذلك  تركز احلديث  لذلك 
اأخبار ابنه الدرا�شية واملعي�شية، واأحوال زوجته واحلفيدة اأكرث من 
اأي �شيء اآخر. وقبل اأن اأترك مكتبه، دعاين لزيارة بيتهم يف م�شاء 
وموا�شلة  معهم  الع�شاء  وتناول  زوجته  اىل  للتعرف  التايل  اليوم 
وزوجته  ابنها  اأخبار  ل�شماع  �شوق  الزوجة يف  كانت  احلديث، حيث 

وحفيدتها.
ما كدنا ننتهي من تناول طعام الع�شاء حتى اكتظ بيت الدكتور 
عبد الفتاح اإ�شماعيل وزوجته بالزائرين، كان من بينهم عدد ل باأ�س 
�شون يف كلية احلقوق وال�شريعة.  به من رجال الدين الذين كانوا ُيدرِّ
امل�شاء،  ذلك  خالل  اإليها  احلديث  تطرق  التي  الأ�شياء  بني  ومن 
ونهاية  بداية  لتحديد  املجردة  بالعني  الروؤية  على  امل�شلمني  اعتماد 
�شهر رم�شان املبارك ومواعيد الإفطار كل يوم. ومما قلت يف خ�شم 
احلديث اأن علم احل�شابات الفلكية ي�شتطيع حتديد بداية ونهاية كل 
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�شهر من اأ�شهر ال�شنة بالثانية ولآلف ال�شنني القادمة وال�شابقة، ما 
يعني اأن العلم حل اإ�شكال حتديد بداية ونهاية �شهر رم�شان ومواعيد 
امل�شلمني  قيام  ي�شتوجب  وهذا  نهائي.  ب�شكل  ال�شم�س  طلوع وغروب 
باإتباع العلم ولي�س التخمني، خا�شة واأن الدين يحث اأتباعه على العلم 
وقيام  القمر  اإىل  الإن�شان  بو�شول  اأقوايل  يف  وا�شت�شهدت  والتعلم، 
العلماء يف مدينة نا�شا يف هيو�شنت بتحديد موعد هبوط اأول اإن�شان 
على �شطحه بدقة متناهية. لكن رد فعل رجال الدين كان �شلبيًا، اإذ 
وهنا  لروؤيته«.  وافطروا  لروؤيته  »�شوموا  يقول  الذي  كرروا احلديث 
اأجبتهم باأن هناك روؤية علمية تقوم على البحث واملالحظة والتجربة 
واحل�شاب وغريها من علوم، واأن احلديث ل يقول �شوموا اأو افطروا 
اأنه  على  تف�شري احلديث  املمكن  من  لذلك  املجردة،  بالعني  لروؤيته 
يجيز الروؤية العلمية كما يجيز الروؤية بالعني. اإل اأن النقا�س واحلوار 

الذي ا�شتدت �شخونته اأحيانًا مل يو�شلنا اإىل نتيجة.
اإقناعي  يف  وف�شلوا  نظري  بوجهة  اإقناعهم  يف  ف�شلُت  اأن  بعد 
بوجهة نظرهم، �شاألتهم كيف ميكن لإن�شان م�شلم يعي�س يف اأعايل 
وتغيب  ال�شنة  ن�شف  حوايل  ال�شم�س  ت�شرق  حيث  مثاًل  الرنويج 
الن�شف الآخر اأن ي�شوم بناء على روؤية القمر بالعني. اأجابني اأحد 
رجال الدين على الفور باأن على ذلك الإن�شان اأن ي�شوم بناء على 
توقيت اأقرب دولة اإ�شالمية اإليه. حتديته حينئذ قائاًل على افرتا�س 
اأن ال�شويد، الدولة املحاذية للرنويج، هي الدولة الإ�شالمية الأقرب، 
الرنويج  اإىل  و�شافر  م�شكورًا  ح�شانه  ركب  اأبنائها  من  م�شلمًا  واأن 
ليخرب اإخوته يف الإ�شالم باأنه راأى القمر واأن غدا هو اأول اأيام ال�شهر 
املبارك، فاإنه رمبا احتاج لب�شعة اأ�شهر كي ي�شل اإىل امل�شلمني الذين 
ينتظرونه بفارغ ال�شرب اإذا كان حمظوظًا ومل يتعر�س حلادثة تودي 
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حاجة  هناك  يعد  مل  باأنه  قائاًل  احلال  يف  ال�شيخ  اأجابني  بحياته. 
حل�شان، ول حتى ل�شيارة اأو طائرة، اإن كل ما على امل�شلم ال�شويدي 
التلفون ويت�شل بزمالئه الرنويجيني  اأن يرفع �شماعة  اأن يفعله هو 
ويزف لهم نباأ روؤيته لهالل رم�شان. وهنا علقت على اإجابته مبديًا 
بني  للتوا�شل  ع�شرية  اأداة  واعتماده  التلفون  با�شتخدامه  �شعادتي 
ال�شتعداد  ولديك  بالتلفون  تثق  كنت  اإذا  قائاًل  اأ�شفت  ثم  النا�س، 
ل�شتخدامه، مع اأنه نتاج علمي بحت من �شنع الإن�شان، فاإنني اأمتنى 
احل�شابات  رف�س  اإىل  تدعوك  التي  الأ�شباب  لنا  ت�شرح  اأن  عليك 
الفلكية باعتبارها اأي�شا علمًا من �شنع الإن�شان، خا�شة واأن �شناعة 
التلفون وتطوره مل تاأِت اإل بعد تقدم العلوم الطبيعية، ومن �شمنها 

علوم الريا�شيات والفيزياء.
اإنه  القول  على  �شجعني  وهذا  يجب،  ومل  طوياًل  الرجل  �شكت 
لي�س من ال�شعب التو�شل ملعرفة اأ�شباب املوقف الراف�س للح�شابات 
بالن�شبة  العملية  الناحية  من  مقنعة  الأ�شباب  تكون  قد  الفلكية... 
للبع�س، لكنها لن تكون علمية ولن تخدم م�شلحة عامة. اإن اللجوء 
اإىل احل�شابات الفلكية يحرم بع�س رجال الدين من ا�شتخدام �شالح 
امل�شلمة،  اجلماهري  على  للهيمنة  بفاعلية  ا�شتخدموه  طاملا  تقليدي 
للتفكري  يكفي  ما  العلمية  املعرفة  من  متلك  ل  التي  اجلماهري  تلك 
ا�شتخدام  على  البع�س  اإ�شرار  اإن  واحلياة.  الدنيا  اأمور  يف  الواعي 
والأ�شباب  الدوافع  عن  النظر  وبغ�س  يجعلهم،  العلم  بدل  التخمني 
والفرقة بني  تكري�س اخلالفات  تعمل على  والنوايا، قوى اجتماعية 
وهذا  والأعياد.  والفطار  ال�شيام  بق�شايا  يتعلق  فيما  امل�شلمني 
يجعل دعاة العتماد على التخمني على ح�شاب العلم جمرد اأدوات 
يف  التقدم  واإعاقة  التخلف  تكري�س  يف  وعي  دون  ومن  بوعي  ت�شهم 
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النواحي العلمية والفكرية والثقافية. وهذا من �شاأنه اأن يقود غالبية 
يف  ال�شك  اإىل  والفقر  اجلهل  عليها  يغلب  التي  امل�شلمة  اجلماهري 
منطق العلم، على الرغم من حاجتها املا�شة لمتالك �شالح العلم 
الظلم  من  للتحرر  اأداة  وا�شتخدامه  ملنطقه  الإ�شغاء  على  والتعود 
اأثر  يبدو  ما  على  فيه  ودوري  النقا�س  لذلك  كان  والتبعية.  والفقر 
ُيقربني  لدرجة جعلته  اإ�شماعيل  الفتاح  الدكتور عبد  نف�س  كبري يف 
الأمور، كان  منه كثريًا، ويبداأ يف العتماد علي مل�شاعدته يف بع�س 
من بينها مراجعة خطاباته الرئي�شية التي كان ُيلقيها يف املنا�شبات 
الهامة كحفالت التخرج. وهذا فتح يل جماًل وا�شعًا مل اأكن اأتوقعه 
وم�شاريع  باقرتاحات  والتقدم  اجلامعة  تطور  يف  الواعي  لالإ�شهام 

فكرية وثقافية وعلمية ومتابعتها حتى الن�شوج والإثمار.
حني و�شلت يف �شباح اليوم التايل اإىل دائرة القت�شاد لحظت 
اأن جميع الزمالء كانوا مت�شوقني ملعرفة املزيد عما حدث يف الليلة 
املا�شية يف منزل مدير اجلامعة، ولديهم رغبة كبرية يف معرفة �شر 
عالقتي اخلا�شة باملدير. وعلى الرغم من حتم�شي ل�شرد تفا�شيل ما 
حدث وو�شف املواجهة التي وقعت بيني وبني بع�س اأ�شاتذة ال�شريعة، 
كيف  ول  باملدير  عالقتي  طبيعة  عن  ب�شيء  اأخربهم  مل  اأنني  اإل 
الحتفاظ  على  احلر�س  مكنني  ولقد  ت�شري.  كيف  وبالطبع  بداأت، 
ب�شر العالقة مع مدير اجلامعة من ك�شب احرتامه وثقته من ناحية، 
و�شاعدين على القيام بدور اإ�شالحي فاعل يف حياة اجلامعة والكلية 
من ناحية ثانية. ومما قمت به يف هذا املجال، اإدخال مواد جديدة 
واإ�شدار جملة هي الأوىل من نوعها  لربنامج تخ�ش�س القت�شاد، 
يف العامل العربي، وغري ذلك من اأمور �شناأتي على ذكرها تباعًا. اإىل 
جانب ذلك، اكت�شبت من خالل عالقتي اخلا�شة باملدير واحتفاظي 
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ب�شرها جتربة حياتية اكت�شفت اأهميتها ودورها بال�شدفة، وحر�شت 
على تنميتها وتعميق جذورها، ما دعاين ل�شرحها لأ�شدقائي وتدريب 

اأولدي وطلبتي على ممار�شتها. 
باأ�شراره اخلا�شة واأن ل يبوح بها  اأن يحتفظ  اإن على الإن�شان 
ال�شرورة فقط.  الأدنى املطلوب وعند  اإل باحلد  لأي �شخ�س كان، 
باإعطاء معلومات خا�شة للغري من دون  اإن�شان بالتربع  اأي  اإن قيام 
اأن يكون م�شطرًا للك�شف عنها يرتكب خطاأ بحق نف�شه، ورمبا بحق 
ي�شلب  اأن  الت�شرف  �شاأن مثل هذا  اإن من  العامة.  الغري وامل�شلحة 
نتيجة  اكت�شبه  له  ُملك  اأنه  املفرو�س  من  مهم  �شيء  ملكية  املتربع 
لتجارب  التعر�س  ب�شبب  اأو  ج�شدي،  اأو  عقلي  جهد  اأو  فكري  لعمل 
حياتية معينة، اأو عن طريق �شدفة ل تخدم كل اإن�شان بنف�س القدر 
من الكرم واحلكمة. وهذا من �شاأنه اأن يحرمه من اأ�شرار �شخ�شية 
من  به  يوؤمن  ما  خلدمة  ا�شتخدامها  املمكن  من  هامة  معلومات  اأو 
�شخ�شية،  اأهداف  من  لتحقيقه  ي�شعى  ما  وحتقيق  اإن�شانية  ق�شايا 
اأو الت�شرت على ما قد يعانيه من م�شاكل حياتية اأو نف�شية اأو عائلية. 
املمكن  من  واأ�شرار خا�شة  معلومات  الغري  باإعطاء  التربع  واأن  كما 
على  املطلعني  اأحد  اإذا حاول  بالغة  باأ�شرار  �شاحبها  على  يعود  اأن 
تلك الأ�شرار ا�شتخدام بع�شها اأداة لبتزازه اأو الت�شهري به وحرمانه 
من فر�شة من حقه احل�شول عليها، رمبا كان بحاجة ما�شة اإليها. 
وي�شتثنى من ذلك املعارف العلمية، لأن العلم واملعرفة ملك جلميع 
الب�شر... اإنها اأمانة لدى العامل عليه اأن يو�شلها لكل �شخ�س بحاجة 
اإليها اأو قادر على ال�شتفادة منها وتطويرها وتعميمها بني النا�س، 

فاملعرفة املخباأة يف الأدراج والروؤو�س هي معرفة �شائعة.
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بدء العام الدرا�سي
جتمع طلبة واأ�شاتذة كلية التجارة والقت�شاد والعلوم ال�شيا�شية 
قام  حيث  اجلديد،  الدرا�شي  العام  بدء  لإعالن  الكلية  �شاحة  يف 
الدكتور يحيى املاُل عميد الكلية حينئذ باإلقاء كلمة مرجتلة باللهجة 
امل�شرية رحب فيها بالطلبة والأ�شاتذة اجلدد، وحاول من خاللها 
لأهمية  ت�شوره  عن  فكرة  الطلبة  واإعطاء  الكلية  اأهداف  �شرح 
التعليم. ومما جاء يف كلمة العميد القول باأن على كل طالب يتطلع اأن 
يكون وزيرا للتجارة اأن يلتحق بق�شم اإدارة الأعمال، ومن يطمح اأن 
يكون وزيرا للمالية اأن يلتحق بق�شم املحا�شبة، ومن يطمح اأن يكون 
وزيرا لالقت�شاد وال�شناعة اأن يلتحق بق�شم القت�شاد، ومن يتطلع 
وبعد  ال�شيا�شية.  العلوم  بق�شم  يلتحق  اأن  للخارجية  وزيرًا  يكون  اأن 
انف�شا�س الطلبة والأ�شاتذة من حوله اقرتبت منه وقلت له باأدب اإن 
الكلية لي�س لديها برامج لتخريج وزراء، وحتى لو كانت هذه املهمة 
هي اإحدى مهام الكلية فكم وزير خارجية مثاًل لدينا يف الكويت حتى 
نقبل حوايل ثالثني اأو اأربعني طالبًا يف ق�شم العلوم ال�شيا�شية. كان 
عميد الكلية رجاًل ق�شري القامة ممتلئ اجل�شم، طيب القلب، لذلك 
اإحنا  »اأُمال  با�شتغراب،  مت�شائاًل  ابنه  اأب  يخاطب  كما  خاطبني 
بنعمل اإيه ِهنا يا ابني؟«. عندها �شعرت بعبء امل�شئولية امللقاة على 
عاتقي وعاتق غريي من الأ�شاتذة ال�شباب، وقررت اأن اأبذل كل ما 
اأوًل، والعمل  لدي من جهد وفكر لتطوير نظام التعليم يف اجلامعة 
ثانيًا على تغيري نظرة اأ�شاتذتها للعملية التعليمية واأبعادها الرتبوية. 
اإن اأغلبية الأ�شاتذة العرب ي�شلون اإىل اأعلى املراتب العلمية ل ب�شبب 
حت�شيل علمي، واإمنا ب�شبب الأقدمية يف الوظيفة وم�شايرة امل�شئول 

وعدم اخلروج على ع�شا الطاعة. 
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ومع توارد الأيام والأحداث، ات�شح يل مدى ما كان يعانيه نظام 
العملية  اإدارة  ويف  الدرا�شية  املناهج  يف  خلل  من  م�شر  يف  التعليم 
خا�س.  بوجه  الأكادميية  الرتقيات  نظم  ويف  عام،  ب�شكل  التعليمية 
ت�شلم  الذي  القت�شاد  ق�شم  رئي�س  اأن  اكت�شفت  املثال،  �شبيل  فعلى 
اإعارة الدكتور اأحمد  اإدارة الق�شم يف العام التايل بعد انتهاء فرتة 
»مبادئ علم  كتاب  الأوىل من  الطبعة  ي�شتخدم  كان  اإ�شماعيل،  اأبو 
 Paul �شامويل�شون،  بول  ال�شهري  الأمريكي  لالقت�شادي  القت�شاد« 
Samuelson، وهي طبعة �شدرت عام 1948، اإذ يبدو اأن الدكتور 
الأمريكية.  ييل  جامعة  يف  طالبًا  كان  حني  قراأها  غزلن  حممد 
وعلى الرغم من اأن موؤلف الكتاب كان يعيد تنقيح الطبعة القدمية 
الدكتور  اأن  اإل  ثالثة،  اأو  عامني  كل  جديدة  طبعة  باإ�شدار  ويقوم 
على  احل�شول  يحاول  ومل  لديه،  املتوفرة  بالطبعة  مت�شك  غزلن 
طبعة حديثة رغم مرور حوايل 24 عاما على �شدور الطبعة الأوىل. 
اأو حتى  اأن الطالب حممد غزلن مل يكن طالبًا عاديًا  من الوا�شح 
يدر�س  اأن  ا�شتطاع  وجمتهدًا  ذكيًا  طالبًا  كان  بل  الذكاء،  متو�شط 
الدكتوراه يف  درجة  ويح�شل على  العامل  اأف�شل جامعات  اإحدى  يف 
القت�شاد. لكنه بعد التخرج واحل�شول على وظيفة اأ�شتاذ يف جامعة 
م�شرية اأهمل على ما يبدو ق�شية التعلم، ما جعل التدري�س بالن�شبة 
اأن  يعني  يوم من دون حافز. وهذا  يتكرر كل  روتينًا  يغدو عماًل  له 
والن�شر  البحث  موا�شلة  اإىل  يدفعه  مل  والرتقيات  التعليم  نظام 
والتعلم، ما جعل معلوماته تتقادم بفعل الزمن وت�شل اإىل حد التلف 

وعدم ال�شالحية.
بعد ع�شرة اأيام من و�شويل اإىل الكويت، ويف يوم 1970-9-28 
بالتحديد، �شمعت من دق باب �شقتنا بطريقة غريبة كاأن يده كانت 
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ترجتف من اخلوف، فتحت الباب ب�شرعة لأجد اأمامي جارنا وزميلي 
يف ق�شم القت�شاد الدكتور عبد الفتاح قنديل، ذلك الرجل الفا�شل 
الذي مل يتخّل عن مبادئه اأو تفاوؤله يومًا ما، رغم ا�شطراره للتعاي�س 
اأمل يف  يوم من دون  بعد  يومًا  قواه  ي�شتنزف  مع مر�س �شعب كان 
بق�شم  التحقا  قد  �شلوى  الدكتورة  وزوجته  الفتاح  عبد  كان  �شفاء. 
القت�شاد قبل و�شولنا اإىل الكويت ب�شنة على ما اأظن. وما اأن نظرت 
الدموع  انهمرت  ثم  الراجل مات«  »الراجل مات...  قال،  اإليه حتى 
من عينيه بغزارة، وقبل اأن اأ�شاأله عن الرجل الذي مات، اأدار وجهه 
اأ�شبت بده�شة كبرية، لكنني  بعيدًا عني ودخل يف �شقته يف هدوء. 
�شرعان ما �شحوت من ده�شتي وفهمت ما عناه الدكتور قنديل يف 
ذلك امل�شاء احلزين... نعم، لقد مات الرئي�س جمال عبد النا�شر، 
الرجل الوحيد يف م�شر، بل ويف العامل العربي باأكمله حينئذ. مات 
عبد النا�شر قهرًا وحزنًا وهو يحاول م�شتميتًا اأن يوقف نزيف الدم 
العربي  الدم  حتقن  م�شاحلة  اإىل  يتو�شل  واأن  الأردن،  اأر�س  على 

وحتافظ على الأمل يف حترير فل�شطني من اأعداء الأمة العربية.
الرئي�س  وفاة  نباأ  اإعالن  بعد  الكويت  يف  اجلماهري  خرجت 
الكويت  لها  ت�شهد  مل  حا�شدة  مظاهرات  يف  النا�شر  عبد  جمال 
بحب  حظي  الذي  الوحيد  العربي  القائد  النا�شر  عبد  كان  مثياًل. 
العرب  احلكام  من  العديد  واحرتام  العربية،  اجلماهري  وتقدير 
تناق�س  الرغم من  وال�شلطة على  املال  املهيمنة على  الفئات  واأبناء 
مواقفه مع طموحات بع�شهم. كانت مواقف عبد النا�شر جت�شد كل 
على حتدي  وجراأة  كرامة  من  العربية  الأمة  لدى  تبقى  قد  كان  ما 
الإ�شرائيلية. خرجت  العدوانية  والنوايا  ال�شتعمارية  الغرب  خطط 
القومية  م�شاعرها  عن  تعرب  النا�شر،  عبد  با�شم  تهتف  اجلماهري 
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و�شعارات احلزبية  ال�شلطة  واإغراءات  املال  اأهواء  تلوثها  بعفوية مل 
للوطن  باحلب  الفيا�شة  امل�شاعر  تلك  لكن  الإقليمية.  والوطنية 
ثقافة  ب�شرعة  تبعتها  اإذ  طوياًل،  تدم  مل  املخل�شني  للقادة  والوفاء 
برتولية غريبة عن جمتمع الكويت وغريه، اأفرزت عقلية غلب عليها 
طابع اجلهل والعنجهية، عك�شت حالة اجتماعية جذورها يف القرن 
تلك  كانت  والع�شرين.  القرن احلادي  وتطلعاتها يف  اخلام�س ع�شر 
الكويت،  يف  اأوًل  تبلور  الذي  البرتويل«  »املجتمع  ثقافة  هي  الثقافة 
وانتقل منها مع تدفق اأموال النفط اإىل ال�شعودية وغريها من اأقطار 

عربية م�شدرة للبرتول. 
ب�ادر التحدي

اجلدد  الأ�شاتذة  على  توزيعها  مت  التي  الأ�شياء  بني  من  كان 
رداء جامعي، اأو روب، م�شنوع من قما�س فاخر ومزرك�س، كان من 
قاعات  من  قاعة  دخل  كلما  بارتدائه  اأ�شتاذ  كل  يقوم  اأن  املفرو�س 
لب�شت  حني  الطالبات.  اأو  الطلبة  على  حما�شرة  لإلقاء  الدرا�شة 
الروب حماوًل جتربته يف البيت، وجدته كبريًا وثقياًل، كما لحظت 
التنقل  على  تعودي  وب�شبب  م�شحك.  غري  كبهلوان  فيه  اأبدو  اأنني 
وجدت  معهم،  احلوار  واإدارة  حما�شراتي  اإلقاء  اأثناء  الطلبة  بني 
اأن اللتزام بالروب �شيكون مرهقًا بالن�شبة يل لأنه �شيجعل حركتي 
بها  �شاأظهر  التي  للطريقة  مرتاح  غري  �شيجعلني  اأنه  كما  بطيئة، 
التقليد  بذلك  اللتزام  عدم  قررت  لذلك  والطالبات.  الطلبة  اأمام 
على الرغم من �شرامة التعليمات املتعلقة به وخطورة عدم اللتزام 
الدرا�شي  الف�شل  طوال  داومت  النتقادات،  ولتخفيف  بتنفيذها. 
مكاين  اأ�شعه  يدي،  على  حمموًل  الروب  ا�شطحاب  على  الأول 
يعود  الدوام،  ينتهي  وحني  املحا�شرات،  اإلقاء  خالل  الكر�شي  على 
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البيت معززًا مكرمًا يف انتظار يوم جديد. حاول بع�س  اإىل  الروب 
اأعري  مل  اأنني  اإل  بالتعليمات،  اللتزام  عدم  من  حتذيري  الزمالء 
تلك التحذيرات اأي اهتمام، لأنني قررت اأن يكون التغيري هو الهدف 
واأن  بد  ل  مواقفي  واأن  الكويت،  جامعة  يف  لوجودي  والأهم  الأول 
يتباهون  وال�شريعة  احلقوق  كلية  اأ�شاتذة  كان  الهدف.  ذلك  تعك�س 
بارتداء الروب، على ما يبدو لأن لبا�س الروب كان جزءًا من مهنتهم 

يف املرافعة يف املحاكم ويف عمليات الوعظ يف امل�شاجد. 
العام  بدء  اأيام من  بعد  وال�شيام  �شهر رم�شان  �شادف حلول 
الدرا�شي، وحني دخلت غرفة ال�شف يف كلية البنات يف بداية ال�شهر، 
فاجاأتني طالبة ب�شوؤايل عما اإذا كنت �شائمًا. اأجبتها بب�شاطة قائاًل 
اإنني فاطر واحلمد هلل، وهنا �شاألت طالبة اأخرى، نعرف اأنك فاطر 
ولكن ملاذا تقول احلمد هلل. اأجبتها قائاًل، اإن اأغلبية النا�س الذين ل 
ي�شومون �شهر رم�شان ي�شعرون بالتق�شري واأحيانًا بالذنب وتاأنيب 
ال�شمري، وحيث اأنني ل اأ�شعر بتق�شري، كان علي اأن اأحمد اهلل. وهنا 
�شارعت طالبة ثالثة اإىل الت�شاوؤل قائلة: يبدو يل اأنك غري موؤمن؟. 
اأجبتها بابت�شامة قائال، حني يقول اإن�شان »احلمدُ هلل« فمعنى ذلك 
اأنه يوؤمن باهلل ويعرتف بوجوده وي�شكره على نعمته، وحيث اأن عدم 
الإميان هو نقي�س الإميان، فاإن من يوؤمن باهلل ل ميكن اأن يكون غري 
قائاًل،  الطالبات  جلميع  كالمي  وجهت  ثم  كذلك؟  األي�س  موؤمن... 
اإن علينا جميعًا اأن ل ن�شدر حكمًا على �شخ�س اأو يف اأية ق�شية قبل 
ا�شتيفاء كافة املعلومات املتوفرة عن املو�شوع املعني، وذلك من اأجل 
جتنب الوقوع يف اخلطاأ... اإن كل حكم خاطئ هو حكم ظامل، واإن 
كل حكم ظامل هو اإدانة للمجتمع ولثقافته ولنظام الق�شاء فيه، �شواء 
لقد  والتقاليد.  الأعراف  على  يعتمد  عرفيًا  اأم  ر�شميًا  النظام  كان 
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لدي عذر  يكون  الإفطار، فقد  اأ�شباب  �شوؤايل عن  الواجب  كان من 
طارئة.  مر�شية  اأو  وراثية  اأو  �شحية  حالة  ت�شتوجبه  مقبول  �شرعي 
من  بعناية  املعنية  الق�شية  درا�شة  قبل  مت�شرعة  اأحكام  اإ�شدار  اإن 
�شاأنه لي�س فقط تقوية احتمالت الوقوع يف خطاأ، بل والت�شبب اأي�شًا 
يف اإ�شعاف احتمالت التو�شل اإىل الراأي ال�شواب. وهذا من �شاأنه 
غري  ملتوية  طرق  اإتباع  على  ب�شرعة  يت�شرف  الذي  العقل  برجمة 
بالإ�شاعات  القبول  على  وتعويده  التفكري،  يف  منهجية  وغري  علمية 

واخلرافات باعتبارها حقائق ثابتة.
ال�شك  تف�شي  يف  ُي�شهم  واخلرافات  بالإ�شاعات  الإميان  اإن 
الوحدة  عوامل  ي�شعف  ما  الواحد،  املجتمع  اأع�شاء  بني  املتبادل 
باملثقفني  ال�شلطة  وثقة  بال�شلطة،  ال�شعب  ثقة  النا�س...  بني  والثقة 
وقادة الراأي يف املجتمع، وحتى بالعامة من النا�س. وهذا من �شاأنه اأن 
يجعل مهمة املتالعبني يف مواقف الراأي العام �شهلة، ما ميكنهم من 
توجيه العامة من النا�س وجهة قد تتعار�س مع م�شاحلهم وم�شالح 
اأوطانهم. اإن ال�شك يف الآخر والت�شكيك يف اأقواله اأو اأهدافه ونواياه، 
قاطع،  برهان  دون  من  النا�س  من  الغري  لإدانة  عام  بوجه  وامليل 
خا�شة ممن نختلف معهم يف الراأي من �شاأنه اأن ي�شهم يف دعم نظم 
ال�شتبداد والت�شلط. ويف ظل نظم الكبت والت�شلط يندفع الكثريون 
والتوجه  القائم  النظام  تقليد  اإىل  والعقائديني  الراأي  اأ�شحاب  من 
خا�شة  حقوقهم،  من  النا�س  حرمان  وبالتايل  الآخر،  كبت  نحو 
حرية التفكري والتعبري عن اآرائهم وميولهم. كما واأن القيام بتوجيه 
التهامات للغري بناء على اأقوال ل توؤكدها اأفعال، اأو ب�شبب تعر�س 
العقالنية  عن  البعيد  العقائدي  التطرف  من  عارمة  ملوجة  املجتمع 
»املتهم  اعتبار  اإىل  يدري  ل  حيث  من  املجتمع  يدفع  اأن  �شاأنه  من 
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مذنبًا حتى تثبت براءته«، وذلك بدًل من اعتبار »املتهم بريئا حتى 
تثبت اإدانته«.  

ُمَت�شرع«.  قرار  هو  اخلطاأ  »اإن  جوته  الأملاين  الفيل�شوف  قال 
التو�شل  على  العقلية  وبقدراته  الإن�شان  باإن�شانية  يوؤمن  جوته  كان 
من  يكفي  ما  لنف�شه  اأعطى  اإذا  ال�شائب  واحلكم  احلقيقة  اإىل 
حياتية.  م�شكالت  من  طريقه  يعرت�س  فيما  مليًا  للتفكري  الوقت 
كل  وا�شتعرا�س  بهدوء  التفكري  اإىل  فتدعو  الأمريكية  الثقافة  اأما 
راأي، ولذا تقول ملن  اأي  اإ�شدار  اخليارات والحتمالت املمكنة قبل 
تعرت�س طريقه م�شكلة عوي�شة، »نام عليها«، اأى دع الق�شية تتخمر 
يف ذهنك طوال الليل قبل اأن حتكم عليها. اإن احلكم املت�شرع ياأتي 
مع  ان�شجامًا  اأو  نا�شج،  وفكر غري  نتيجة حلما�س غري مربر  غالبًا 
قواعد �شلوكية وتقاليد جمتمعية مرت�شخة تطورت خالل اأزمة قدمية 
واحلكم  الحكام  تكون  قد  الزمن.  عليها  وعفى  اجلهل،  �شادها 
املا�شوية �شاحلة للزمن الذي اأفرزها، اإل اأن التطور العلمي والتحول 
والإنتاج جعلت كل  والقيم  وتغري نظم احلياة  والثقايف،  الجتماعي 
على  ما  جمتمع  اعتماد  جعلت  كما  �شالحيته،  يف  م�شكوكًا  قدمي 
تقاليد وحكم متقادمة مغامرة قد تعود بال�شرر على حياة اأع�شائه 

وم�شتقبلهم.
العديلية حيث  البعيد عن حي  كيفان  البنات يف حي  كلية  تقع 
اجلامعية  الإدارة  مبنى  يقع  حيث  اخلالدية  حي  وعن  كليتنا،  تقع 
التجارة  كلية  مقر  اأن  وكما  الأخرى.  الكليات  وغالبية  واملكتبة 
اأ�شا�شًا مدر�شة ثانوية، فاإن مقر  والقت�شاد والعلوم ال�شيا�شية كان 
جامعية.  كلية  اإىل  حتويله  قبل  مدر�شة  الأخر  هو  كان  البنات  كلية 
اأمامه �شاحة كبرية  تتكون كلية البنات من مبنى واحد كبري ن�شبيًا 



37

مر�شوفة ا�شتخدمت موقفا لل�شيارات. اإن ف�شل الأولد عن البنات، 
ومنح البنات حق الدرا�شة بنف�س القدر املمنوح للذكور، فر�س على 
زيادة  يف  بالتايل  وت�شبب  مرتني،  املحا�شرة  نف�س  اإلقاء  الأ�شاتذة 
باأن  معرفتي  بال مربر. ويف �شوء  للدولة  بالن�شبة  الدرا�شة  تكاليف 
التدهور  طريق  على  ال�شري  يعني  ل  والإناث  الذكور  بني  الختالط 
الأخالقي، واأن وجود املراأة اإىل جوار الرجل ل يقود بال�شرورة اإىل 
تكوين عالقات جن�شية فا�شدة، بل من �شاأنه اأن ُي�شهم يف بناء عالقة 
طبيعية بني الرجل واملراأة تقوم على الحرتام املتبادل وامل�شاواة يف 
اأ�شا�شيًا  اأن يكون الختالط هدفًا  احلقوق والواجبات، فاإنني راأيت 

من اأهداف عملية الإ�شالح الرتبوي يف اجلامعة. 
مفرو�شة  كبرية  غرفة  البنات  كلية  مدخل  من  بالقرب  اأقيمت 
ب�شكل جيد ومريح كي تكون �شالة جلو�س ينتظر فيها الأ�شاتذة حتى 
اإىل �شفوف الدرا�شة. وهناك يف تلك الغرفة  يحني موعد دخولهم 
حتول  لقاء  وهو  مرة،  لأول  �شكري  عزيز  الدكتور  بالزميل  التقيت 
فيما  �شكري  الدكتور  مع  اللقاء  وقع  حميمة.  �شداقة  اإىل  ب�شرعة 
ال�شف  اإىل  الذهاب  موعد  اأترقب  النتظار  غرفة  يف  اأجل�س  كنت 
على  يومًا   40 مرور  اليوم  ذلك  �شادف  ولقد  حما�شرتي.  لإلقاء 
وفاة الرئي�س جمال عبد النا�شر، ما جعل اللقاء وظروفه تبدو غري 
عادية. دخل عزيز �شكري غرفة النتظار غا�شبًا وخاطبني ب�شوت 
اإىل  احل�شور  عدم  الطالبات  تقرر  هكذا  العمى...  قائاًل:  مرتفع 
عيدًا  لي�س  اليوم  اإذن...  دون  من  الدرو�س  عن  والغياب  اجلامعة 
ر�شميًا للدولة... لو حدث مثل هذا الت�شرف يف جامعة دم�شق لكان 
م�شري املتغيبني الف�شل من اجلامعة. حني و�شل عزيز �شكري اإىل 
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غرفة الدرا�شة لإلقاء حما�شرته يف ذلك اليوم مل يجد يف انتظاره 
�شوى طالبة واحدة فقط، وحني �شاأل م�شتغربًا عن �شبب تغيب بقية 
احل�شور  عدم  قررن  الطالبات  اإن  ب�شيطًا:  اجلواب  كان  الطالبات 
احرتامًا لذكرى مرور 40 يوم على وفاة الرئي�س عبد النا�شر. ولقد 
فتح تغيب الطالبات وذكرى الرئي�س الراحل املجال اأمامنا للتعارف 
عالقة  لبدء  والتمهيد  الق�شايا،  من  العديد  حول  احلديث  وتبادل 
ومنا�شبات  ن�شاطات  عدة  يف  بالتعاون  لنا  �شمحت  متميزة  �شداقة 
خدمة لل�شالح اجلامعي والعربي، كان من بينها امل�شاركة يف ندوات 

�شيا�شية وثقافية عديدة وموؤمترات علمية.
بداية الكتابة ال�سحافية

الأردن،  من  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  قوات  خروج  بعد 
يف  فل�شطينية  دولة  اإقامة  فكرة  الفل�شطينيني  املثقفني  بع�س  طرح 
بالكامل  الأر�س  وتاأجيل هدف حترير  الغربية وقطاع غزة،  ال�شفة 
ملرحلة قادمة. فتحْت جريدة الراأي العام الكويتية �شفحاتها وا�شعة 
للجدل حول تلك الفكرة، ما اأدى اإىل تعدد الآراء املطروحة بني موؤيد 
اأو  الآخر  الطرف  بتخوين  طرف  اأي  قيام  دون  من  لكن  ومعار�س، 
الت�شكيك يف اأمانته اأو نواياه. حاولت حتديد منابع الفكرة عرب متابعة 
اجلدل، والتعرف اىل هوية من كان يقف وراءها واأهدافه احلقيقية، 
اإل اأنني مل اأوفق. وحني ا�شتعر�شت مواقف الأطراف الدولية املعنية 
بال�شراع العربي ال�شهيوين التي متلك ما يكفي من القدرة للتاأثري 
يف م�شاره، مل اأجد اأن لأي طرف م�شلحة يف اإقامة دولة فل�شطينية. 
لذلك مل يكن با�شتطاعتي، ومل اأَر اأن من امل�شلحة الوقوف اإىل جانب 
طرف �شد الآخر، لأن احلوار يف نظري كان عبارة عن مداولت غري 

هادفة، تدور حول اقرتاح غري مطروح للنقا�س اأ�شاًل.  
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الأوىل  كانت  مقالت،  ثالثة  كتبت  القناعة،  تلك  من  انطالقًا 
التو�شعية  ومطامعها  واأهدافها  ون�شاأتها  ال�شهيونية  احلركة  عن 
اأو�شطية  ال�شرق  اأمريكا  �شيا�شة  عن  والثانية  العربية،  املنطقة  يف 
وموقفها الداعم لإ�شرائيل ب�شكل �شبه مطلق، واملعادي يف نف�س الوقت 
ال�شوفييتي  �شيا�شة الحتاد  والثالثة عن  العربية،  ال�شعوب  لتطلعات 
ومطامعه منذ عهود الدولة القي�شرية يف احل�شول على موطئ قدم 
على �شواطئ اخلليج الدافئة. كان الهدف من تلك املقالت اإي�شاح 
مدى ُبعد اهتمامات الأطراف الرئي�شية املعنية مبجريات الأمور يف 
املنطقة العربية عن فكرة الدولة الفل�شطينية، وذلك اإىل جانب �شرح 
اأ�شباب تعار�س �شيا�شات تلك القوى مع تلك الفكرة من حيث املبداأ. 
الإ�شرتاتيجية  الأهداف  بني  التناق�س  اي�شاح  اأي�شًا  حاولت  كما 
الطرفني  اتفاق  دون  يحول  ما  املنطقة،  يف  وال�شوفييتية  الأمريكية 
على �شيا�شة م�شرتكة جتاه الق�شية الفل�شطينية اأو غريها من ق�شايا 
الراأي  ات�شلت بجريدة  املقالت،  ا�شتكملت كتابة  اأن  وبعد  اإقليمية. 

العام، وطلبت حتديد موعد مع مدير التحرير.
الوقت  كان  لياًل...  العا�شرة  ال�شاعة  يف  موعدًا  يل  حددوا 
متاأخرًا بالن�شبة يل، اإل اأنني مل اأعرت�س على ذلك ملعرفتي باأوقات 
دوام املحررين ومديري التحرير. ومن دون مقدمات، وجدت نف�شي 
والإن�شان  القدير،  ال�شحايف  م�شوح،  اإليا�س  الأ�شتاذ  مع  اأتبادل 
كان  ما  حول  واملعلومات  الآراء  بعروبته،  امللتزم  والعربي  اخللوق، 
يدور يف وطننا العربي الكبري من اأحداث وتطورات، خا�شة ما وقع 
يف الأردن من ا�شتباكات دامية، وما لها من تبعات �شلبية متوقعة. 
كما تطرقنا اأي�شًا اإىل مناق�شة ن�شاطات اللوبي ال�شهيوين واأن�شار 
اإ�شرائيل على ال�شاحة الأمريكية وما كانوا يحيكونه �شد وطننا من 
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موؤامرات وين�شرون من اإ�شاعات ت�شكك يف ثقافة العرب وعقالنيتهم 
اجلدل  عن  احلديث  جتنب  بالإمكان  يكن  مل  وبالطبع  ودينهم. 
اإقامة  فكرة  حول  اجلريدة  �شفحات  على  يجري  كان  الذي  احلاد 
املو�شوع  يف  راأيي  م�شوح  اليا�س  لالأ�شتاذ  �شرحت  فل�شطينية.  دولة 
والهدف منها،  كتبتها  التي  املقالت  واأعطيته فكرة عن  باخت�شار، 
اأن تن�شرها،  اإذا وجدتها �شاحلة للن�شر، فاأرجو  وقدمتها له قائاًل: 
واإذا وجدتها غري �شاحلة فيمكنك اأن ترمي بها يف �شلة املهمالت. 

وحني تركت مكتبه، كانت ال�شاعة قد قاربت منت�شف الليل.
كانت مفاجاأتي كبرية يف �شباح اليوم التايل حني ات�شل مدير 
مكتب مدير اجلامعة ليثني على املقال املن�شور يف اجلريدة وي�شكرين 
عليه، ويطلب مني احل�شور ملقابلة املدير يف اليوم التايل. ولقد تبع 
ذلك املقال ن�شر املقالني الأخرين يف اليومني التاليني. وبعدها تتالت 
الت�شالت التي كانت ًتكيل املديح ملا كتبت، خا�شة بالن�شبة للمقال 
العربية  املنطقة  جتاه  ال�شوفييتي  الحتاد  ب�شيا�شة  املتعلق  الثالث 
اأ�شاتذة  اأحد  قال  العربي خ�شو�شًا، حيث  عمومًا، ومنطقة اخلليج 
التاريخ يف اجلامعة باأن ذلك املقال هو اأف�شل ما قراأ عن املو�شوع. 
ويف �شوء ذلك الإطراء واملديح، وجدت نف�شي اأكتب مقاًل اأ�شبوعيًا، 
نف�شه  جتديد  ليعاود  قليلة،  لأ�شابيع  �شنوات  ب�شع  كل  يتوقف  كان 
والظهور اأحيانًا يف جريدة اأخرى. لقد ا�شتمرت املقالت حتى قررت 
التوقف عن كتابتها اأ�شبوعيًا يف نهاية �شهر اأكتوبر عام 2007، اأي بعد 
37 �شنة كاملة. اأما �شبب التوقف فيعود لح�شا�شي مب�شئولية رجل يف 
�شني جتاه امل�شتقبل وجتاه الأجيال القادمة وحاجتهم لال�شتفادة من 
لوقت  حتتاج  والكتب  لكتب،  حتتاج  اأمور  وهذه  احلياة،  يف  جتربتي 
للبحث والقراءة والتاأمل والتفكري والتدوين قبل اأن ترى النور وتغدو 
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م�شعاًل ي�شيء عتمات الطريق.
ظهرت مقالتي يف العديد من اجلرائد العربية، لكن اجلرائد 
غريها  من  اأكرب  عددًا  وا�شت�شافت  معي  كرمًا  اأكرث  كانت  التي 
والبيان  الكويتية،  والوطن  الأردنية،  الد�شتور  كانت  املقالت  من 
الإماراتية، واخلليج الإماراتية، وال�شباح التون�شية. وبعد ذلك جتيء 
الأردنية، والقد�س املقد�شية،  والراأي  الكويتية،  العام  الراأي  جريدة 
اللندنية.  واحلياة  الإماراتية،  والإحتاد  اللندنية،  العربي  والقد�س 
وجدت  بكرثة  ن�شرتها  التي  الكتب  ومراجعات  مقالتي  اأن  كما 
طريقها اأي�شًا اإىل جرائد �شعودية وم�شرية وقطرية ومينية ولبنانية 
واأمريكية ومغربية وجزائرية. ويف تقديري، كتبت منذ بداية الكتابة 
نهاية  اأكتوبر عام 1970 وحتى  الكويتية يف  العام  الراأي  يف جريدة 
�شيا�شية  لق�شايا  فيها  تعر�شت  مقال،   1500 حوايل   2011 عام 
مقالت  واإ�شرتاتيجية...  واجتماعية  وتعليمية  واقت�شادية  وثقافية 

كثرية ومتنوعة ما زلت احتفظ بحوايل ثلثها تقريبًا.
ال�شتينيات  يف  جيلنا  لزم  الذي  للقراءة  احلما�س  لكن 
و�شول  مع  خبا  ما  �شرعان  الع�شرين  القرن  من  وال�شبعينيات 
يف  املال  اأهمية  تزايد  ومع  وا�شع.  نطاق  على  وانت�شاره  التلفزيون 
املال  جمع  وعمليات  واملالية  التجارية  الأعمال  اأ�شبحت  احلياة، 
اأمثايل  من  الُكتاب  جعل  وهذا  بالأولوية.  حتظى  الرثوات  وتكدي�س 
القدمي.  احلما�س  بنف�س  الكتابة  ملوا�شلة  املعنوي  العائد  يفتقدون 
اأبناء اخلليج عامة والكويت والإمارات  اأن القراء العاديني من  ومع 
اأن  اإل  غريهم،  من  القراءة  على  مواظبة  اأكرث  يزالون  ما  خا�شة 
العربية.  الدول  كل  يف  كثريًا  تراجع  اجلادة  القراءة  على  الإقبال 
ورمبا كانت ال�شعوب العربية عامة، اإذا ما قي�شت ن�شبة القراء فيها 
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عرب  قراءة  الأر�س  �شعوب  اأقل  واجلامعات،  املدار�س  خريجي  اإىل 
امللل  ب�شبب  يكن  الأ�شبوعي مل  املقال  كتابة  توقفي عن  اإن  التاريخ. 
اأو خيبة الأمل، بل جاء ب�شبب �شعوري باحلاجة لإعطاء الأولوية يف 
هذه املرحلة من حياتي لت�شجيل ما جتمع لدي من اأفكار واآراء وخربة 
واملفاجاآت،  بالأحداث  مليئة  حياة  رحلة  عرب  ومعلومات  وقناعات 
وغنية بالتجارب. وحني بداأت يف مراجعة الأوراق املكد�شة، وجدت 
اأن لدي العديد من الدرا�شات التي كتبتها ومل اأن�شرها، والكثري من 
الأفكار واخلواطر الفكرية والق�شائد وبع�س الروايات التي ت�شتغيث 
باحلياة  تنب�س  وم�شاعر  واأفكار  درا�شات  اإليها...  النتباه  طالبة 
والأمل واملعاناة، بحاجة ل�شقل ون�شر قبل اأن يغمرها غبار الن�شيان، 

وتخ�شر الجيال القادمة ما بها من حكم ومعارف. 
وهنا اأود الإ�شارة اإىل اأنني اعتقد اأن اأكرث النا�س حظًا يف الدنيا 
هم من وهبهم اهلل حب القراءة والقدرة على الكتابة... اإن من يحب 
الكتابة ل بد واأن يحب القراءة اأي�شًا لأنها نبع فكري ل ين�شب، واإن 
من يحب القراءة والكتابة ل ي�شيخ اأبدًا، ول ي�شعر بالوحدة يومًا يف 
حياته. فكلما �شعر كاتب اأو مفكر بامللل اأو الوحدة يجد �شديقًا على 
�شفحات الورق على ا�شتعداد كامل ملبادلته الراأي، وجمادلته حول ما 
يعنيه من ق�شايا، ُيطلعه على اجلديد واملثري من اأخبار الفكر والعلم 
ومواقف  قناعات  النظر يف  ويعيد  يفكر  كي  دومًا  ويتحداه  والعامل، 
�شابقة قد يكون الزمن قد جتاوزها. وهذا من �شاأنه اأن يجعل عقل 
القارئ اجليد والكاتب املتميز يعي�س العمر يف ن�شاط دائم، يتحفز 
يف  يوم  اآخر  حتى  املبدع،  والفكر  اخلالق  العمل  من  املزيد  لإنتاج 
والفكر، حتولت  العلوم  وتاريخ  التاريخ  �شجالت  ت�شري  وكما  حياته. 
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ق�شايا  عن  بالدفاع  ملتزم  ومثقف  متميز  وكاتب  مفكر  كل  �شرية 
الإن�شان يف ع�شره اإىل متثال �شامخ بعد وفاته. وفيما عا�شت بع�س 
الكتب ع�شرات ال�شنني، عا�س بع�شها الآخر اآلف ال�شنني بعد وفاة 

اأ�شحابها. 
الهروب اإىل حي ال�ساملية 

بعد الإقامة يف �شقة النقرة بجوار الزمالء عبد الفتاح قنديل 
اأعي�س  اأختنق، وكاأنني  باأنني  اأ�شابيع، �شعرت  وزوجته �شلوى لب�شعة 
يف �شجن �شغري ي�شعب التنف�س فيه والتحرك يف داخله، ما دفعني 
طريقة  يف  والتفكري  ال�شقة،  تلك  من  باخلروج  قرار  اتخاذ  اإىل 
معقولة لإقناع امل�شئولني يف اجلامعة باملوافقة على انتقايل اإىل �شقة 
الكويت  اأف�شل من حيث املوقع والت�شميم. كان لدى جامعة  اأخرى 
العديد من البنايات امل�شتاأجرة يف مناطق خمتلفة من املدينة، وهي 
درجات  اإىل  بت�شنيفها  الإ�شكان  ق�شم  م�شئول  قام  �شكنية  بنايات 
اأ�شتاذ  العلمية:  لرتبهم  تبعًا  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  على  وتوزيعها 
يبداأ  التي  العلمية  الرتب  وهي  واأ�شتاذ،  م�شارك،  اأ�شتاذ  م�شاعد، 
فيها ومن املفرو�س اأن ينتهي اإليها كل اأ�شتاذ يف اجلامعات العربية 
مت�شاوية  غرف  خم�س  من  تتكون  النقرة  �شقة  كانت  والأمريكية. 
متامًا من حيث احلجم وال�شكل والرتفاع، اأي خم�س علب كربيت مل 
يكن لدى م�شممها اأي ذوق، ورمبا معرفة بفن الهند�شة املعمارية. 
كان هناك ثالث غرف نوم و�شالة طعام ومطبخ، وكانت غرف النوم 
مت�شاوية من حيث امل�شاحة وال�شكل وموقع ال�شبابيك، وخالية متامًا 
يف اأي عمل فني اأو تنوع يف األوان اجلدران. ومع اأن ال�شبابيك كانت 
تطل على نواح خمتلفة من احلي، اإل اأن املناظر كانت �شيئة وواحدة 
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يزالون  ما  الكويتيني  اأن  واأتخيل  بالكاآبة  اأ�شعر  جعلتني  تقريبًا، 
يفكرون بعقلية البادية، ولذا اأقاموا عمارات وبيوت موؤقتة، �شيدوها 
من مواد رخي�شة جعلتها تبدو قابلة للهدم والتفكيك ب�شهولة، كما 
ُتفكك اخليمة يف اأي وقت ا�شتعدادًا للرحيل والنتقال اإىل مكان اآخر 

يتوفر فيه الكالأ واملاء مع حلول ف�شل الربيع.
بداأت  النقرة،  من  بالنتقال  اخلا�س  القرار  اتخاذ  اأعقاب  يف 
بزيارة الزمالء من الأ�شاتذة والتعرف اىل نوعية ال�شقق املتوفرة يف 
البنايات التي يقيمون فيها واأحوال البنايات امل�شتاأجرة من اجلامعة 
بوجه عام. وبعد بحث م�شتفي�س دام اأ�شبوعني تقريبًا، وقع اختياري 
على �شقة وا�شعة وجيدة من حيث الت�شميم تقع يف الطابق الأر�شي 
يف عمارة ا�شمها »�شرييلني« يف منطقة ال�شاملية، وهذه منطقة تتمتع 
مبوقع اإ�شرتاتيجي يطل على البحر ولديها �شوق جتاري والعديد من 
مهجورة  كانت  اأنها  ال�شقة  تلك  اختيار  اأ�شباب  من  كان  املطاعم. 
لعامني متتاليني، واأنه مت حجزها لزميل لنا يف ق�شم القت�شاد، هو 
الدكتور ريا�س ال�شيخ الذي مل يكن بحاجة اإليها، ب�شبب اإقامته يف 
�شقة اأف�شل مع زوجته التي �شبقته اإىل الكويت للعمل طبيبة يف اأحد 

امل�شت�شفيات التي متلكها وزارة ال�شحة الكويتية. 
طلبي  وعر�س  اجلامعة  مدير  اإىل  الذهاب  يف  التفكري  وقبل 
عليه، راأيت اأن من واجبي اأن اأبداأ بعر�س م�شكلتي على رئي�س دائرة 
الإ�شكان عله يوافق على انتقايل اإىل �شقة اأخرى، خا�شة واأن امل�شكلة 
�شجعني  ومما  ب�شهولة.  حلها  مقدوره  ويف  اخت�شا�شه  �شمن  تقع 
اأبو علي حليله كان يعرف ذلك الرجل معرفة  اأن قريبي  على ذلك 
�شنوات يبحث  اإىل مكتبه قبل  واأنه قام مب�شاعدته حني جاء  جيدة 
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عن وظيفة حكومية. كما علمت اأي�شًا اأن مدير ق�شم الإ�شكان عمل 
يف �شباه يف بيع املاء، اإذ كان ُيحمل ِقَرَب املاء على ظهر حمار يدور 
ما  على  ويعي�س  املاء  الأهايل  يبيع  باملدينة  املحيطة  القرى  على  به 
يح�شل عليه من دخل متوا�شع. لكن بعد قيام حكومة الكويت بفتح 
املدار�س وتوفري التعليم لكافة اأبناء ال�شعب الكويتي، قام ال�شخ�س 
من  قدر  على  واحل�شول  الكبار  لتعليم  مبدر�شة  باللتحاق  املعني 
لتويل  اأعدته  حكومية،  وظيفة  على  احل�شول  من  مكنه  التعليم 
اأنني  �شنوات. وحيث  بعد  الإ�شكان يف اجلامعة  ق�شم  من�شب مدير 
ن�شيت ا�شم ذلك الرجل، ف�شوف اأ�شري له با�شم »�شامل«. مع اأن ال�شيد 
اأنه  اإل  علمت،  كما  ومتوا�شعًا  وطموحًا  ع�شاميًا  حياته  بداأ  �شامل 
حتول اإىل العنجهية ب�شرعة بعد اأن حت�شنت اأو�شاعه املالية كثريًا، 
وتزايد احتكاكه باأ�شاتذة كبار من حيث املرتبة العلمية مل يكن لدى 

غالبيتهم ما يكفي من الكرامة اأو احرتام الذات.
جاء اأبو علي حليله ح�شب املوعد اإىل كلية التجارة والقت�شاد، 
الرجل  ا�شتقبلنا  �شامل.  ال�شيد  مكتب  اإىل  �شويًا  ذهبنا  هناك  ومن 
بالرتحاب ودعانا للجلو�س على كنبة مقابل مكتبه، وطلب لنا ال�شاي 
فيما  اكت�شفت  اآخر،  باأ�شتاذ  تتعلق  ينتهي من معاجلة م�شكلة  ريثما 
بعد اأنه زميل يف الكلية يعمل يف ق�شم املحا�شبة. كانت م�شكلة ذلك 
الأ�شتاذ ب�شيطة للغاية، مل تزد على طلب تغيري ثالجة البيت التي مل 
تكن �شاحلة لال�شتعمال. لكن ال�شيد �شامل رف�س مناق�شة املو�شوع 
مع الأ�شتاذ و�شماع ما كان لديه من اأ�شباب، اإذ قال باأن عمر الثالجة 
�شنة واحدة فقط وبالتايل ل ميكن تغيريها مهما كانت الأ�شباب. قال 
الأ�شتاذ بهدوء وتوا�شع اإنه ورث الثالجة كما ورث غريها من اأثاث 
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حني انتقل اإىل تلك ال�شقة، واأنها قذرة للغاية وبابها ل يغلق باإحكام 
وبالتايل لي�س باإمكانها الحتفاظ بالربودة، ما يجعل من غري املمكن 
تخزين مواد غذائية فيها قابلة للتلف ب�شرعة مثل اللحوم والأ�شماك 
والأجبان واحلليب، ثم دعا ال�شيد �شامل لزيارته يف البيت والطالع 
وجه  على  الغ�شب  عالمات  بانت  وهنا  بنف�شه.  الثالجة  حالة  على 
�شامل، ما جعله يقول حمتدًا ما معناه »اإنكم حني ت�شلون اإىل الكويت 
التي  املعي�شية يف بالدكم  الأو�شاع  وتن�شون  ندللكم  اأن  تتوقعون منا 
تت�شف بالفقر، والبيوت التي حتيط بها النفايات والأو�شاخ من كل 

جانب«. 
نه�س الأ�شتاذ من مقعده فورًا من دون اأن ينطق بكلمة واحدة، 
نظر اإىل �شامل طوياًل بغ�شب عارم، ثم ان�شحب من الجتماع بهدوء 
وغادر الغرفة عائدًا اإىل �شيارته. اأم�شكت بيد اأبو علي حليله ب�شرعة 
قليل  رجل  هذا  اإن  قائاًل،  اإذنه  يف  هم�شت  خطفها،  اأحاول  وكاأنني 
الأدب بذيء الل�شان، ولن اأعطيه فر�شة لتوجيه اإهانة لنا لن اأ�شكت 
عليها مهما كانت النتائج، ثم نه�شت من مقعدي و�شحبته نحو الباب. 
ال�شخط  مدى  يبدو  ما  على  اأدرك  وقد  خلفنا  �شامل  ال�شيد  رك�س 
اللحظة. حاول احليلولة دون خروجنا من  الذي �شعرت به يف تلك 
اأبو علي  اأن ل يخرج، توقف  اأبو علي متو�شاًل  باب مكتبه، طلب من 
مل�شافحته قلياًل، لكنني مل التفت اإليه و�شرت يف طريقي عائدًا اإىل 

ال�شيارة. 
حني و�شلت اإىل �شيارتي وجدت الأ�شتاذ املعني يقف بجوارها 
يحاول فتح باب �شيارته ب�شعوبة بالغة... كان الغ�شب على ما يبدو 
قد و�شل اإىل راأ�شه ما جعل يده ترجتف ب�شدة اأ�شعفت قدرته على 
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اأكرب  احلجم،  حيث  من  �شخمًا  الزميل  كان  اأع�شابه.  يف  التحكم 
وربطة  م�شتهلكة،  قدمية  بدلة  يلب�س  �شنة،  ع�شرين  بحوايل  مني 
عنق رمبا كانت الأوىل والأخرية يف حياته، وي�شع على عينيه نظارة 
اأنني  اأدرك  وقد  بهدوء،  الرجل  مني  اقرتب  وقدمية.  �شميكة  طبية 
يف  نظر  ت�شرفاته،  على  احتجاجًا  �شامل  ال�شيد  مكتب  من  خرجت 
يا  ُعْمِرنا  ُي�شمع، »طول  ل  يكاد  قال ب�شوت ه�س  ثم  وجهي طوياًل، 
اأخي كانوا ُيَعِلمونا اأن الإن�شان يركب احليوان، لكن ملا جئنا اإىل هذه 
البلد اكت�شفنا اأن احليوان يركب الإن�شان«، ثم اأدار وجهه بعيدًا عني، 
و�شار يف �شبيله. اأعرتتني حينئذ حالة ذهول، مل اأدِر هل كان علي اأن 
اأبكي  اأن  كان علي  اأم  نكتة،  الزميل جمرد  قاله  ما  واأعترب  اأ�شحك 
لأن املال مكن اجلهل من الهيمنة على العلم واحتقاره. وهنا بداأت 
اأت�شاءل، كيف ميكن لهذا الأ�شتاذ اأن ُيخل�س يف عمله، وهل �شيكون 
با�شتطاعته اأن يتجاوز الإهانة ب�شرعة واأن ينطلق من فر�شية تقول 
اإن وجودنا يف الكويت له هدف واحد ل يجوز اأن نحيد عنه: الإ�شهام 
يف تربية جيل جديد يعرف معنى العلم ويعي اأهمية التعليم ويحرتم 
اأبو علي قد حلق بي، جل�س  اأتو�شل اإىل نتيجة كان  اأن  الآخر. وقبل 
ومن  واحدة،  كلمة  نتبادل  اأن  دون  من  الكلية  اإىل  عدنا  بجواري، 
هناك ركب �شيارته وافرتقنا. قررت عندها اأن الوقت حان للذهاب 
اإىل مدير اجلامعة كي اأ�شرح له اأو�شاعي احلياتية يف �شقة النقرة 
مكتب  يف  حدث  ما  على  واأُطلعه  بتغيريها،  يل  ال�شماح  منه  واأطلب 

ال�شيد �شامل.
اأثناء  بق�شوة  معنا  تعامل  الذي  والدي  مع  جتربتي  علمتني 
�شنني الدرا�شة البتدائية والثانوية اأ�شياء كثرية. كانت الق�شوة التي 
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وطبعه  الطيبة  لطبيعته  خالفًا  جاءت  قد  ربيع  اأبو  العبد  اكت�شبها 
مبحطات  مرورنا  اأثناء  احلياة  ظروف  ق�شوة  ب�شبب  وذلك  املرح، 
وقريتنا  بيتنا  والإرهاب من  ال�شالح  بقوة  تهجرينا  بعد  �شتات عدة 
و�شرقة اأمالكنا وم�شادرة ذكرياتنا واأحالمنا اجلميلة يف فل�شطني. 
كنت اأ�شعر دومًا باأنه كان علّي اأن اأقرتب من الوالد بحذر حني اأكون 
بحاجة ل�شوؤاله عن �شيء ما، اأو من اأجل احل�شول على ت�شريح للقيام 
بن�شاط مع اأ�شدقاء خارج الروتني اليومي املاألوف. كما تعلمت اأي�شًا 
اأن ل اأثقل عليه واأجربه على التفكري فيما يعنيني من اأمور حياتية اأو 
درا�شية مل يكن لديه معرفة كافية بها... اأمور وق�شايا ومعاناة كانت 
عليهم  وتفر�س  بقوة،  وتتحداهم  جيلي  اأبناء  على  نف�شها  تفر�س 
اأنني بداأت  اأن يواجهوها، غالبًا من دون م�شاعدة خارجية. وحيث 
ال�شغر،  العائلية والجتماعية منذ  والتقاليد  العادات  بالتمرد على 
فاإنني وظفت كل ما كان لدي من خربة وفطنة يف عدم اإعطاء والدي 
العذر الكايف للحكم على ت�شرفاتي اأو �شلوكياتي بناء على ما لديه 
من جتارب حياتية تقليدية. لهذا كنت دومًا اأبحث عن حل لكل م�شكلة 
اأعر�شها عليه، واإيجاد جواب لكل �شوؤال اأطرحه عليه، ول اأعطيه يف 
ويجعله  التفكري،  ُيعفيه من عبء  واحد  �شوى خيار  معظم احلالت 
اأكرث قابلية للموافقة على ما اطلبه منه. لذلك اتبعت نف�س الأ�شلوب 
مع الدكتور عبد الفتاح اإ�شماعيل ومع كل م�شئول تعاملت معه فيما 
اأردت  بعد، وهذا جعل عدد املرات التي جنحت فيها يف حتقيق ما 
�شاعدين  ومما  الف�شل.  حالت  عدد  من  بكثري  اأكرب  عناء  دون  من 
على تعظيم فر�س النجاح وتقليل احتمالت الف�شل اأنني مل اأطلب من 
م�شئول يف اأي يوم من الأيام �شيئًا واحدًا يتعار�س مع ال�شالح العام، 
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اأو يعتدي على حقوق اإن�شان اآخر، اأو يتجاوز المتيازات املتاحة التي 
يحق يل اأن اأح�شل عليها كغريي من النا�س.

م�شئول  لإقناع  ي�شعى  مل�شكلة  عمليًا  حاًل  اإن�شان  يعطي  حني 
بحلها، تغدو امل�شكلة �شهلة وحلها يف متناول اليد، فكل م�شئول يكون 
لديه العديد من امل�شاغل التي تدفعه، واأحيانًا ت�شطره اإىل حتا�شى 
النظر يف م�شاكل جديدة بقدر الإمكان، وت�شجعه يف نف�س الوقت على 
التعامل باإيجابية مع م�شكلة قائمة اإذا كانت وا�شحة واحلل املقرتح 
عليه  املعرو�س  احلل  اأن  م�شئول  يجد  حني  نعم،  ومعقوًل...  �شهاًل 
مر�شيًا لل�شائل، ول يعتدي على حقوق املوؤ�ش�شة، ول ُيغ�شب اأحدًا، ول 
يكلف جهدًا اأو ماًل كثريًا، فاإن امل�شئول يجد نف�شه م�شتعدًا للموافقة. 
اأما حني يجد م�شئول نف�شه م�شطرًا للتفكري مليًا يف م�شكلة كبرية اأو 
�شغرية مل متر عليه من قبل، اأو اأن عليه التعامل مع م�شكلة تتطلب 
جهدًا ذهنيًا لكنها غري ُملحة ومن املمكن تاأجيل البت فيها من دون 
تبعات �شلبية، فاإنه يتجه عادة اإما اإىل رف�س التعامل معها اأو تاأجيلها 

اإىل اأجل غري ُم�شمى قد يحكم عليها بالن�شيان اأو املوت. 
ذهبت اإىل مدير اجلامعة و�شرحت له و�شعي النف�شي يف �شقة 
الكويت  اإىل  القدوم  قررا  ووالدتي  والدي  باأن  واأخربته  النقرة، 
اإىل  الأردن  يف  احلياة  تعود  ريثما  اأ�شهر  لب�شعة  معنا  والإقامة 
عن  يجيبني  اأو  التفكري  عملية  يبداأ  اأن  وقبل  الطبيعية.  جماريها 
البنايات التي  اإحدى  باأنني وجدت �شقة منا�شبة يف  اأخربته  �شوؤايل 
واأن  �شنتني،  منذ  مقفلة  املعنية  ال�شقة  واأن  اجلامعة،  ت�شتاأجرها 
�شماع  بعد  يحتاجها.  ول  يريدها  ل  له  ُخ�ش�شت  الذي  ال�شخ�س 
املو�شوع  يف  اأفكر  دعني  قال  واإي�شاحات،  اأ�شباب  من  لدي  كان  ما 



50

و�شاأرد عليك غدًا. ويف �شباح اليوم التايل ات�شل مدير مكتبه ليقول 
يريدك  الدكتور  واإن  لدي،  ال�شقة  مفاتيح  اإن  املكتب،  علينا يف  »ُمر 
قبل  احتياجاتك  وتلبي  منا�شبة  اأنها  من  وتتاأكد  ال�شقة  ترى  اأن 
اإليها«. �شارعت اإىل اخلالدية، ا�شتلمت مفاتيح ال�شقة من  النتقال 
مع  والبناية  ال�شقة  وتفح�شت  ال�شاملية  اإىل  ذهبت  املدير،  �شكرتري 
اأنها منا�شبة على الرغم من حالتها املزرية  زوجتي بهدوء، وقررنا 
من ناحية النظافة وال�شرا�شري التي كانت تعي�س فيه بالآلف. وقبل 
اأن ينق�شي النهار اأرجعت املفاتيح ملكتب املدير واأخربته مبوافقتي، 
وفيما كنت اأجل�س اإىل جانبه، قام باإ�شدار تعليمات وا�شحة لل�شيد 
�شامل باإعداد تلك ال�شقة وت�شليمها لنا ب�شرعة. لذلك وجدت نف�شي 
اإجراءات  ل�شتكمال  مكتبه  يف  ثانية  �شامل  ال�شيد  ملواجهة  م�شطرًا 
ال�شتالم والت�شليم، اأي ت�شليم �شقة النقرة وا�شتالم �شقة ال�شاملية. 

بعد  قررنا  والوالدة  الوالد  اأن  اإىل  ب�شرعة  الإ�شارة  اأود  وهنا 
وداد  ال�شغرى  باأختي  تتعلق  لأ�شباب  الكويت  زيارة  تاأجيل  اأ�شابيع 
التي كانت قد التحقت بحركة فتح �شابقًا واأ�شبحت ع�شوًا يف اللجنة 
كان  املحتلة.  الأرا�شي  يف  الفل�شطينية  املراأة  ن�شاط  عن  امل�شئولة 
الوالد يخاف من قيام ال�شلطات الأردنية باعتقال وداد يف املطار يف 
حالة ا�شطحابها معهم، كما كان غري مرتاح لفكرة تركها خلفهم يف 
عمان تعي�س يف البيت مبفردها، مع اأن العمارة التي كانوا ي�شكنون 
اأ�شرة  اأية  فيها  تكن  ومل  عمومته  لأبناء  بالكامل  ملكيتها  تعود  فيها 
اإىل  تقريبًا  �شنة  بعد  والوالدة جاءا  الوالد  لكن  العائلة.  غريبة عن 
الكويت حيث ان�شما اإىل البعثة الكويتية التي اأدت فري�شة احلج، بعد 

املرور بالتجربة املثرية التي جاء ذكرها �شابقًا.
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دعاين  باملراجعني،  يعج  مكتبه  لأجد  �شامل  ال�شيد  على  دخلت 
للجلو�س، لكنني اعتذرت قائاًل، اإن طلبي �شهل ووا�شح، كل ما اأريده 
هو حتديد موعد الت�شليم وال�شتالم، م�شيفًا القول باأنني مل اأح�شر 
تعليمات  لتنفيذ  املحدد  اليوم  ملعرفة  ح�شرت  بل  �شيء،  اأي  لطلب 
مدير اجلامعة املتعلقة بي. قال ال�شيد �شامل اإنه ل ي�شتطيع املوافقة 
لأ�شتاذ  ولي�س  م�شارك  لأ�شتاذ  خم�ش�شة  ال�شقة  لأن  طلبي  على 
اأ�شدرها املدير خاطئة لأنها تتعار�س  م�شاعد، واإن التعليمات التي 
مع القواعد املعمول بها يف اجلامعة. اأجبته قائاًل، باأن ال�شقة مهملة 
حتى  ول  م�شاعد  اأ�شتاذ  فيها  يعي�س  ل  واأنه  �شنتني،  منذ  ومقفولة 
تع�ش�س  التي  واحل�شرات  ال�شرا�شري  اآلف  فيها  تعي�س  بل  فرا�س، 
اإذا كان  اأ�شفت القول،  اأركان املطبخ والثالجة والزوايا. ثم  يف كل 
هذا هو موقفك من تعليمات املدير فاإين اأطلب منك اأن تخربه على 
من  كان  واإذا  تنفيذه،  على  توافق  ل  واأنك  خاطئ  قراره  باأن  الفور 
با�شتخدام  يل  ت�شمح  اأن  فاأرجو  بنف�شك،  تخربه  اأن  عليك  ال�شعب 
التلفون املوجود على مكتبك، و�شاأقوم بالت�شال به واإعالمه فورًا. 
الذهول كل من كان يجل�س  اأ�شاب  قلياًل، فيما  راأ�شه  الرجل  طاأطاأ 
من حوله يف تلك اللحظة. وبعد برهة من الزمن والتفكري، مد ال�شيد 
�شامل يده على ا�شتحياء، فتح اأحد اأدراج مكتبه، تناول جمموعة من 
وقال  بكرثة،  حوله  من  املتواجدين  املوظفني  لأحد  �شلمها  املفاتيح، 
الكهربائية  الأجهزة  اأن تنظف �شقة �شرييلني وتغري  تعود قبل  له ل 
والأ�شرة وما عليها من ماليات وخمدات وت�شلمها للدكتور ربيع. ومع 
النتقال من �شقة النقرة اإىل �شقة ال�شاملية خ�شرنا جرية الدكاترة 
يحيى  الدكاترة  جرية  وربحنا  �شليمان،  و�شلوى  قنديل  الفتاح  عبد 
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اجلمل واإبراهيم �شقر وزوجاتهم. 
بعد تلك احلادثة بالذات مل اأعد يف نظر الزمالء يف اجلامعة 
جمرد ع�شو تدري�س عادي، بل اأ�شبحت �شخ�شية متميزة ذات موقف 
وهذا  الأ�شا�س.  ذلك  على  معي  للتعامل  دعاهم  ما  ونفوذ،  وموقع 
العديد  اإىل توظيف ما اكت�شبته من �شمعة ونفوذ يف حتقيق  دفعني 
من الإ�شالحات واملبادرات التي اأ�شهمْت يف تطوير العملية التعليمية 
يف جامعات العامل العربي ولي�س يف الكويت فقط، وذلك قبل تاأ�شي�س 
لتحقيق  ت�شعى  خا�شة  جامعات  تاأ�شي�س  اأن  الربحية.  اجلامعات 
الربح، اأفرزت طبقة طفيلية من »اأ�شاتذة« ومديرين وم�شتثمرين ل 
هم لهم �شوى الإثراء على ح�شاب الطلبة وعائالتهم، وحتويل العملية 
التعليمية برمتها اإىل عملية جتارية بغ�س النظر عن م�شلحة الطالب 
والوطن وا�شتحقاقات امل�شتقبل. التعليم التجاري عملية تلغي العملية 
الرتبوية من احلياة اجلامعية ب�شكل كامل، وتقدم لطالبي العلم من 
»اأ�شاتذة«  تقدميها  على  ي�شرف  قدمية،  اأو  قليلة  معلومات  ال�شباب 

دافعهم الرئي�شي هو املردود املادي ل املعنوي. 
هجرة العق�ل

حني اجتمعت مع مدير اجلامعة بناء على طلبه بعد ن�شر مقالتي 
يف جريدة الراأي العام حول مو�شوع الدولة الفل�شطينية، عر�س علي 
فكرة اإلقاء حما�شرة عامة يف اجلامعة. كانت اجلامعة قد اعتمدت 
يح�شرها  �شهر،  كل  مرة  عامة  حما�شرة  تقدمي  على  يقوم  تقليدًا 
يقوم  الكويت،  و�شكان  واملوظفني  والطلبة  الأ�شاتذة  من  رغب  من 
اأحد اأ�شاتذة اجلامعة املرموقني باإلقائها، اأو يقوم �شيف تتم دعوته 
من اخلارج لهذا الغر�س، ما جعل التكليف باإلقاء حما�شرة مبثابة 
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اأن يكون  تكرمي للمحا�شر. قبلت الدعوة ب�شرور بالغ، واتفقنا على 
التايل  العام  من  فرباير  �شهر  وموعدها  العقول«،  »هجرة  عنوانها 
1971. كنت اأثناء عملي التربعي يف تاأ�شي�س اجلمعية العلمية امللكية 
اأحدهما  م�شروعي بحث،  اأعددت  قد  ال�شابق  ال�شيف  يف عمان يف 
بالتعرف  الظروف هناك  اإذ �شمحت يل  العقول،  عن ق�شية هجرة 
اىل الدكتور اأنطوان زحالن الذي كان وما يزال اأكرث العلماء العرب 
اهتمامًا بدرا�شة هذه الظاهرة ومتابعتها على ال�شاحة الدولية. ويف 
�شريعة  برحلة  قمت  للمحا�شرة،  جيد  ب�شكل  نف�شي  اإعداد  �شبيل 
ملدينة بريوت، اجتمعت خاللها بال�شديق الدكتور زحالن واطلعت 
على ما كان لديه من درا�شات ومعلومات جديدة حول تلك الق�شية. 
ومع اأنني مل اأجد لديه ول لدى اجلامعة الأمريكية �شوى القليل من 
تاأكيد  يف  مل�شاهمتها  جدًا  مفيدة  كانت  الزيارة  اأن  اإل  امل�شتجدات، 
�شواب ما كان لدي من اآراء، وتعزيز ثقتي بنف�شي ومبا كان لدي من 

معلومات.
قبل حلول املوعد املحدد لإلقاء املحا�شرة باأيام قالئل، وبعد اأن 
كانت اجلامعة قد اأعلنت عن املحا�شرة يف و�شائل الإعالم الكويتية، 
وجدت اإدارة اجلامعة نف�شها م�شطرة لتاأجيل املوعد ب�شبب احتياج 
دولة الكويت للقاعة التي ا�شت�شافت بطل العامل يف املالكمة ال�شيد 
هي  الرئي�شية  اجلامعة  قاعة  كانت  مني.  بدًل  كالي  علي  حممد 
هي  ال�شهرية  املحا�شرة  وكانت  الكويت،  مدينة  يف  القاعات  اأكرب 
احلدث الثقايف الأهم من كل �شهر، ما جعل القاعة واملنا�شبة جتمع 
دولة  يف  وال�شحافني  الإعالم  رجال  من  والعديد  املثقفني  غالبية 
املحا�شرة  تاأجيل  منحني  تقريبًا.  اجلامعة  اأ�شاتذة  وجميع  الكويت 
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املعنية.  الدرا�شة  والتو�شع يف  والكتابة  البحث  ملوا�شلة  اإ�شافيًا  وقتًا 
اأن اقرتب املوعد الثاين حتى مت تاأجيله مرة ثانية لأن ال�شاعر  وما 
عمر اأبي ري�شة جاء لزيارة الكويت ومتت دعوته للقاء عام يف قاعة 
اجلامعة. وهنا طلبت من مدير اجلامعة تاأجيل حما�شرتي ملدة �شهر 
اإ�شايف اآخر لأنني �شعرت باأن الدرا�شة تو�شعت وت�شعبت كثريًا حيث 
بدت م�شروع كتاب بحاجة لإعادة تبويب وترتيب. وحني قمت باإلقاء 
احلجم  من  �شفحة   95 من  مطبوعة  درا�شة  لدي  كان  املحا�شرة 
كي  باأيام  املن�شة  اعتالء  قبل  منها  ن�شخة  املدير  �شلمت  الكبري، 
اأعطيه فر�شة لالطالع عليها قبل اإلقائها. وحني وقف مدير اجلامعة 
على  بالثناء  تعليقه  بداأ  باإلقائها،  قيامي  بعد  املحا�شرة  على  ليعلق 
من  اإعدادها  يف  ُبذل  ما  وعلى  واأفكار،  معلومات  من  فيها  جاء  ما 
الدرا�شة  بطباعة  �شتقوم  اجلامعة  باأن  القول  اإىل  وانتهى  جهد، 
ون�شرها يف كتاب قبل نهاية العام. كان ذلك الإعالن حدثا هامًا يف 
حياتي دعاين ملوا�شلة البحث وا�شتكمال الدرا�شة واإعدادها بال�شكل 

املنا�شب للن�شر ككتاب. 
�شعدت جدًا مبا قاله املدير بالطبع، وزادتني تعليقات الزمالء 
والزوار ثقة بنف�شي وباأهمية الق�شية التي عاجلتها، خا�شة بعد قيام 
من  املحا�شرة  يف  جاء  ما  على  بالتعليق  التالية  الأيام  يف  اجلرائد 
الواقع،  ويف  للنظر.  ملفت  ب�شكل  بها  والهتمام  واأفكار  اإح�شاءات 
بعد اإلقاء تلك املحا�شرة، ويف �شوء توا�شل كتابة املقالت الأ�شبوعية 
اأ�شبحُت اأحد النجوم الثقافية الالمعة يف الكويت، ما جعلني انتقل 
من ح�شر ن�شاطاتي العلمية يف حرم اجلامعة اإىل امل�شاركة يف خمتلف 
الن�شاطات الثقافية يف املدينة، مبا يف ذلك اإلقاء حما�شرات عامة، 
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وتلفزيونية  اإذاعية  برامج  يف  والظهور  �شحفية،  مقابالت  واإجراء 
اأ�شلم درا�شتي عن هجرة العقول للجنة املخت�شة  حوارية. وقبل اأن 
برحلة  ال�شيف  اأ�شهر  خالل  قمت   ،1971 عام  اأواخر  يف  بالن�شر 
الهامة،  املكتبات اجلامعية  بع�س  لندن وهيو�شنت زرت خاللها  اإىل 
كانت  التي  وراي�س  وهيو�شنت  برايتون  جامعات  مكتبات  بينها  من 
علمية  كتاب وجملة  على خم�شة ماليني  يزيد  ما  بينها  فيما  حتوي 
هناك  يكن  مل  اأنه  وهيو�شنت  لندن  يف  اكت�شفته  ومما  وخمطوطة. 
كتاب واحد عن ظاهرة هجرة العقول باللغة الإجنليزية اأو العربية، 
واإن كان هناك ع�شرات املقالت والدرا�شات وبع�س الإح�شاءات عن 
الهجرة من البالد العربية اإىل عدد حمدود من الدول ال�شناعية من 
بينها اأمريكا وكندا واأ�شرتاليا. وهذا جعل كتابي حني �شدر يف عام 
1972 اأول كتاب ي�شدر باللغة العربية، ورمبا باأية لغة حول مو�شوع 
هجرة العقول من الدول النامية اإىل الدول ال�شناعية، واأول حماولة 
على  تبعاتها  وتقييم  ودوافعها  الظاهرة  تلك  اأ�شباب  لتحليل  علمية 
الوطن العربي وما ي�شبو اإليه من حتول اجتماعي وثقايف و�شيا�شي 

واقت�شادي. 
الكويت  جامعة  يف  الن�شر  على  امل�شرفة  اللجنة  قامت  حني 
اأع�شائها  بع�س  اأ�شر  العقول،  بهجرة  املتعلقة  املخطوطة  بدرا�شة 
من الزمالء امل�شريني على حذف اأجزاء هامة تتعلق بتقييم نظام 
م�شنية  مفاو�شات  وبعد  واأدائه.  مناهجه  ونقد  م�شر  يف  التعليم 
وجدت نف�شي م�شطرًا لتخفيف لهجة النقد وتوزيع ما جاء يف ذلك 
اأكرث من ف�شل من ف�شول الكتاب كي يحظى مبوافقة  اجلزء على 
الأغلبية، كان من بينهم الدكتور �شاكر م�شطفى. كان ال�شيء الذي 
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راأيًا،  كبري  حد  اإىل  يعك�س  واحد  ف�شل  على  الرتكيز  هو  �شايقني 
مل�شالح  حماية  ج�شيمة  اأخطاء  على  للت�شرت  جاء  العرتا�س  واأن 
خا�شة، و�شمن عملية تع�شب وطنية على ح�شاب احليادية العلمية 
وامل�شلحة العامة. وحني جاء مو�شوع اختيار عنوان الكتاب مل اأجد 
نف�شي م�شتعدًا خلو�س معركة اأخرى، ما جعلني اأقبل عنوان »هجرة 
لعرتا�س  وذلك  م�شتفي�شة،  مناق�شة  دون  من  العلمية«  الكفايات 
قالوا  العقول كما  العقول«، لأن  تعبري »هجرة  الأع�شاء على  غالبية 
الكفاءات  »هجرة  على  اتفاق  اإىل  نتو�شل  كدنا  اأن  وبعد  تهاجر.  ل 
العلمية« مت تغيري كلمة كفاءات اإىل كلمة كفايات، لأن �شاكر م�شطفى 
اأن الكلمة الأوىل غري �شحيحة من الناحية اللغوية، واأن  اأ�شر على 
الكلمة الثانية هي الأ�شح، واإن كانت غري م�شتعملة بنف�س القدر يف 

و�شائل الإعالم العربية.
ت�ا�سل التحديات

بعد املوافقة على ن�شر كتاب »هجرة الكفايات العلمية« ذهبت 
ملا قدمه  له والمتنان  ال�شكر  بتوجيه  املدير، حيث قمت  اإىل مكتب 
يل من م�شاعدة، و�شرحت له قناعتي ب�شرورة تغيري نظام التعليم 
يف اجلامعة وا�شتبداله بنظام التعليم الأمريكي باعتباره اأكرث نظم 
التعليم يف العامل تقدما. ويف �شياق تربيري ل�شتبدال النظام املتبع 
و�شيا�شة  التعليم  نظام  اإن  قلت  الأمريكي،  بالنظام  اجلامعة  يف 
الهجرة الأمريكية مكنت اأمريكا من جذب اأف�شل العقول يف العامل، 
مكنها  الذي  العلمي  والبحث  والنمو  التنمية  عمليات  يف  وتوظيفهم 
من الهيمنة على غريها من دول و�شعوب. �شرح الدكتور عبد الفتاح 
اإ�شماعيل طوياًل قبل اأن يوجه يل العديد من الأ�شئلة املتعلقة بعمل 
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النظام ومزاياه  ب�شرح فوائد ذلك  النظام ومتطلباته، ما �شمح يل 
واي�شاحات  اجابات  على  ح�شل  باأنه  �شعر  اأن  وبعد  عمله.  وكيفية 
تبداأ  اأن  على  املبداأ،  الفكرة من حيث  على  يوافق  باأنه  قال  مقنعة، 
التجربة يف كلية التجارة والقت�شاد والعلوم ال�شيا�شية، واأن ت�شارك 
جميع الدوائر العلمية يف الكلية يف مناق�شة الفكرة و�شياغة الهيكل 

العام للنظام املقرتح يف حالة املوافقة عليه. 
ر�شالة  بتوجيه  النقا�س  ذلك  �شوء  يف  اجلامعة  مدير  قام 
منهم  واحد  كل  من  تطلُب  الكلية  يف  الدوائر  جميع  لروؤ�شاء  خطية 
الدائرة  ليمثل  له  التابعة  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  ع�شو  اإنابة 
نظام  تطبيق  اإمكانية  لدرا�شة  خا�شة  اأكادميية  جلنة  ع�شوية  يف 
اللجنة.  لتلك  وتعييني مقررًا  الكويت،  الأمريكي يف جامعة  التعليم 
مالءمة  مدى  بدرا�شة  املدير  فحددها  املقرتحة  اللجنة  مهام  اأما 
اجلامعة  يف  تطبيقه  واإمكانيات  للكويت،  الأمريكي  التعليم  نظام 
احلال،  ويف  ال�شيا�شية.  والعلوم  والقت�شاد  التجارة  بكلية  بدءا 
لختيار  ودعوتهم  الكلية  يف  املختلفة  الأق�شام  روؤ�شاء  بزيارة  قمت 
اللجنة  ت�شكيل  عملية  ل�شتكمال  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  ع�شو 
املقرتحة، لكن روؤ�شاء الدوائر اتفقوا على ما يبدو فيما بينهم على 
من  مرات  اللجنة عدة  اجتمعت  اللجنة.  اأع�شاء يف  اأنف�شهم  تعيني 
دون اأن تتو�شل اإىل نتيجة، حيث اكت�شفت اأنه مل يكن لدى الأع�شاء 
اأنهم  كما  الأمريكي،  التعليم  بنظام  اأولية  حتى  اأو  كافية  معرفة 
عليه،  تعودوا  تعليم  نظام  تغيري  يف  للنظر  ا�شتعداد  على  يكونوا  مل 
ويعتربون اأنف�شهم جزءًا اأ�شا�شيًا منه. لذلك وجدت نف�شي م�شطرًا 
لتخاذ قرار بتاأجيل فكرة تغيري النظام، والتوقف عن دعوة اللجنة 
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على  اأو  علينا  تعود  اأن  دون  من  الكثري  وقتنا  من  تاأخذ  لجتماعات 
واأخربته مبا حدث يف  اإىل مدير اجلامعة  بفائدة. ذهبت  اجلامعة 
اجتماعات اللجنة، واأ�شرت عليه بالتوقف ريثما تتغري الظروف لن 
تركيبة اللجنة ل ت�شمح بحدوث اأي تقدم. ويف نف�س الوقت عر�شت 
عليه فكرة جديدة ولدت يف راأ�شي حني كنت �شبيًا يف حدود التا�شعة 
من العمر، وتر�شخت لدي حني اأ�شبحت �شابًا وباحثًا، ون�شجت اأثناء 
ان�شغايل باإعداد ر�شالة الدكتوراه التي جاءت حتت عنوان »اأثر ال�شد 

العايل على التنمية القت�شادية يف م�شر«. 
اإعادة كتابة التاريخ العربي

العرب  تاريخ  كتابة  اإعادة  اإىل  بب�شاطة  الفكرة  هذه  تدعو 
باعتبار اأن ما ُكتب منه ل يزيد كثريًا على كونه ت�شجياًل غري اأمني 
لتاريخ �شفوي يحكي ق�ش�س بطولت فردية ومفاخر قبائل وفر�شان 
وي�شف غزوات قبلية ل ميكن التاأكد من �شحتها وي�شعب ال�شتفادة 
منها. كما اأن التاريخ العربي الذي ورثناه ل يتعر�س جلوانب هامة 
من حياة املجتمع العربي القدمي اأو احلديث، ويف مقدمتها اجلانب 
القت�شادي واجلانب الجتماعي واجلانب الثقايف واجلانب الفكري. 
وحني قدمت الفكرة ملدير اجلامعة، جاءت على �شكل اقرتاح مكتوب 
دعا اإىل تاأ�شي�س معهد يف جامعة الكويت يحمل ا�شم »معهد التاريخ 
اأكرب  مع  ويتعاون  الباحثني،  من  حمدود  عدد  فيه  ويعمل  العربي« 
مل  اجلادة.  باأبحاثهم  املعروفني  العرب  املوؤرخني  من  ممكن  عدد 
اأبعاد الفكرة واأهميتها  يكن هناك حاجة لكثري من ال�شرح لإي�شاح 
جعلني  ومبا�شرًا  كبريًا  جتاوبًا  لديه  وجدت  اإذ  بها،  املدير  واإقناع 
اأ�شعر بال�شعادة والتفاوؤل بقرب حتقيق فكرة اأخذت الكثري من وقتي 

وفكري. 
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اإعداد  اإ�شماعيل  الدكتور  مني  طلب  مكتبه،  اأغادر  اأن  وقبل 
التالية  جل�شته  يف  اجلامعة  جمل�س  على  ر�شميًا  لعر�شها  مذكرة 
لأخذ موافقته، وهذا ما حدث بالفعل، اإذ وافق جمل�س اجلامعة على 
اإن�شاء املعهد املقرتح يف جل�شته التي انعقدت يوم 13-5-1972. وملا 
كانت الدرا�شة قد اقرتحت اأن يكون امل�شروع كويتي الهوية، اأي جزءا 
الأبعاد، فاإن جمل�س اجلامعة قرر  الكويت، ولكن عربي  من جامعة 
اأعقاب  ويف  العربية.  اجلامعات  احتاد  جمل�س  على  الفكرة  عر�س 
 1972-6-11 يوم  قرار  باإ�شدار  اجلامعة  مدير  قام  القرار،  ذلك 
مت مبوجبه »ت�شكيل جلنة متابعة لإن�شاء املعهد املقرتح من ال�شادة: 
ع�شوًا،  م�شطفى  �شاكر  الدكتور  رئي�شًا،  النوري  اأنور  الأ�شتاذ 
والدكتور حممد ربيع ع�شوًا«. كان اأنور النوري ي�شغل من�شب اأمني 
عام اجلامعة، بينما كان �شاكر م�شطفى اأ�شتاذًا يف ق�شم التاريخ، 

وكنت اأ�شتاذًا يف ق�شم القت�شاد.
من ناحية ثانية، ن�س القرار الذي اأ�شدره مدير اجلامعة على 
املعهد  ب�شاأن  مذكرة  »اإعداد  بينها:  من  عدة  باأمور  اللجنة  تكليف 
واإعداد  العربية،  اجلامعات  احتاد  جمل�س  على  لعر�شها  املذكور 
يف  مبا  املذكور  اجلامعة  جمل�س  قرار  لتنفيذ  الالزمة  الدرا�شات 
ومتثيل  املعهد،  هذا  لإقامة  املقرتحة  للميزانية  درا�شة  اإعداد  ذلك 
التنفيذية لإقامة  ُتقرتح ل�شتكمال اخلطوات  اأية جلنة  اجلامعة يف 
املعهد، واقرتاح ما تراه منا�شبًا ب�شاأن اخلطوات والإجراءات العملية 
الالزمة ملبا�شرة اأعمال املعهد«. اإنني اأ�شع هذه الكلمات بني قو�شني 
بن�شخة  اأحتفظ  والذي  اإليه  امل�شار  القرار  من  حرفيًا  منقولة  لأنها 
موؤقت  مكتب  تخ�شي�س  على  القرار  ن�س  اأخرى،  ناحية  من  منه. 
للجنة وتعيني اأحد املوظفني للم�شاعدة يف الأعمال الكتابية، والبدء 
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فورًا يف مبا�شرة اأعمالها. 
مكتبه  يف  املدير  لزيارة  م�شطفى  �شاكر  مع  يوم  ذات  ذهبت 
والتباحث معه ب�شاأن م�شروع »اإعادة كتابة التاريخ العربي« واطالعه 
وجهه  على  لحظنا  مكتبه،  دخلنا  وحني  تقدم.  من  حدث  ما  على 
ال�شباح  نور  �شرقها  فكرية  اإبت�شامة غريبة مرت م�شرعة كخاطرة 
من حلم ليلة هادئة... كانت البت�شامة متوج على �شفتيه وت�شرح يف 
عينيه متاأرجحة بني الهزل واجلد، بني التاأمل وال�شخرية. �شاألته عما 
يدور يف ذهنه وقد انتقلت عدوى البت�شامة اإىل وجهي ووجه زميلي 
خال�س...  تخيل...  قال:  ثم  طوياًل  اإلينا  نظر  م�شطفى...  �شاكر 
وهنا  باجلامعة؟  اجلامع  عالقة  اإيه  اجلامعة...  يف  جامع  حيبنوا 
�شارعت اإىل القول، من املفرو�س اأنهم ا�شت�شاروك يف الأمر، لذا ل 
بد اأن يكون لديك تف�شري لذلك. �شحك �شحكة خجولة ثم قال بلهجة 
موؤنث  اجلامعة  اأن  يعتقدون  الكويتيني  اأن  »يبدو  معناها  م�شرية 
جامع، وبالتايل ل بد للجامعة من َذَكر... زوج يحميها ويحافظ على 
�شرفها، ويحول دون ف�شاد اأخالقها، وينام معها كلما �شاء«. هل هذا 
يعني اأن اجلامعة من دون ذكر يحر�شها وي�شبع رغباتها من املمكن 
اأن يغويها مثقف يحمل اأفكارًا غريبة وتقع يف حبه، وقد حتمل منه 
بطريقة غري �شرعية؟ �شاألت املدير. طبعا، اأجابني... هناك الكثري 
وبعد  املهمة.  بهذه  للقيام  ا�شتعداد  على  �شاكر  واأمثال  اأمثالك  من 
اأن �شحكنا مبا يكفي، قال �شاكر اإذاأً ل يجوز اأن يلومهم اأحد... اإن 
ال�شماح لها بالوقوع يف حب مثقف غري تقليدي من �شاأنه اأن يت�شبب يف 
ف�شاد اأخالقها، وتعودها على احلمل والولدة بحرية... حمل اأفكار 
غريبة وولدة تقاليد جديدة من املمكن اأن تتكاثر ب�شرعة وتنت�شر يف 
كل مكان، ما قد يوؤدي اإىل جعل اجلديد من الأفكار واملواقف تقليدًا 
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ُم�شتحبًا، وجعل القدمي منها تقليدًا قدميًا ممجوجًا. 
يف  جامع  بناء  حول  كالم  من  بيننا  دار  ما  اأن  اأتخيل  كنت 
بعد  الكالم  يغدو  اأن  اأتوقع  اأكن  مل  لكنني  ت�شلية،  جمرد  اجلامعة 
اليوم �شوف  اإن من ينظر اإىل جامعاتنا العربية  عقود نبوءة موؤملة. 
يكت�شف اأنها تعي�س جميعًا يف حمى زوج ذي وجه حاد التقاطيع قا�شي 
يراقب ما  يتباهى بذكوريته،  الراأ�س  النظرات... ذكر يقف مرفوع 
تفعله الزوجة عن كثب، ويتابع كل ما يجري حول البيت ويف داخله 
من ن�شاطات. وهذا جعل اجلامع يلقي بظالله على املكان، ويفر�س 
هيبة رب العائلة على اجلامعة ومن فيها من رجال ون�شاء، طالبات 
الكون،  �شنة  هي  وكما  الذكور،  بع�س  وموظفني.  واأ�شاتذة  وطالب 
يت�شفون بال�شعف وعدم القدرة على ب�شط هيمنتهم على كل فرد، 
ما يجعلهم يلجاأون اإىل الوعظ والتحذير فقط. مع ذلك يجد هوؤلء 
من  وخوفًا  اأحيانًا،  اإميانًا  لأقوالهم،  وي�شغي  لهم  ي�شتمع  من  دومًا 
العقاب والعذاب اأحيانًا اأخرى، وجتنبًا للم�شاكل يف غالبية الأحيان 
واحلالت. وهناك من الذكور من يتمتع ب�شخ�شية قوية ووجود طاغ 
ميكنه من فر�س هيمنته على من حوله، واحليلولة دون حترر اأي فرد 
الكبرية، ت�شاعده يف كل احلالت والأحيان زوجة  اأفراد عائلته  من 
�شعيفة ن�شاأت يف ظل و�شاية ويل اأمر تقليدي ورث الو�شاية وال�شعف 

اأبًا عن جد. 
من  الدولة  وتهرب  اجل�شع  بفعل  حتولت  جامعات  وهناك 
التعليم  راأوا يف  دكاكني ميلكها جتار  اإىل  املجتمع  م�شئولياتها جتاه 
�شلعة رخي�شة �شهلة التداول، تتحدد قيمتها يف مقدار ما تدره من 
ربح على اأ�شحابها، ولي�س يف مقدار الفائدة التي تعود على الطالب 
من  فيها  مبن  عامة،  العربية  اجلامعة  اأ�شبحت  وهكذا  واملجتمع. 
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يف  تعي�س  ن�شاطات  من  فيها  يدور  وما  وموظفني،  واأ�شاتذة  طلبة 
عدمية  امل�شتنرية،  والأفكار  اخلالق  الفكر  من  خالية  مفرغة  حلقة 
عفى  واأفكار  عقيمة  تقاليد  تكبلها  والبتكار،  الإبداع  على  القدرة 
التاجر  وتوجهها عقلية  الناهي،  الآمر  ُترهبها ع�شا  الزمن،  عليها 
ق�شية  وخدمة  التحرر  فر�س  من  حترمها  وعقلية  ع�شًا  اجل�شع... 
العلم والإن�شان واملجتمع. وحني يكون من ال�شعب حترير اجلامعة، 

يكون من �شبه امل�شتحيل حترير املجتمع وحترر الإن�شان. 
اإ�شماعيل  الفتاح  عبد  الدكتور  اإعارة  فرتة  انتهت  اأ�شهر  بعد 
كامل  العزيز  عبد  الدكتور  تعيني  عليه  ترتب  ما  الكويت،  جلامعة 
كتابة  اإعادة  م�شروع  متابعة  جلنة  قامت  له.  خلفًا  للجامعة  مديرًا 
التاريخ العربي بزيارة ق�شرية ملكتب املدير اجلديد واطالعه على 
ما مت اجنازه، والتباحث معه ب�شاأن اخلطوات التالية. لكن الدكتور 
عبد العزيز كامل وجه يوم 14-11-1972 ر�شالة اإىل الأمني العام 
لحتاد اجلامعات العربية تطلب منه عر�س فكرة املعهد على جمل�س 
كامل  الدكتور  اأرفق  كما  ب�شاأنها،  الالزم  واتخاذ  لدرا�شتها  الحتاد 
»معهد  اإن�شاء  ب�شاأن  املتابعة  جلنة  اأعدتها  التي  املذكرة  ر�شالته  مع 
التاريخ العربي«. بعد قرار عر�س م�شروع »معهد التاريخ العربي« على 
جمل�س احتاد اجلامعات العربية، بداأت مع الدكتور �شاكر م�شطفى 
للكويت  بالن�شبة  اأهميته  واإي�شاح  للم�شروع  للرتويج  وا�شعة  حملة 
والعرب عامة، والقيام ب�شرح اأبعاده وحتديد الق�شايا الرئي�شية التي 

�شيحاول التعر�س لها بالبحث والدرا�شة والتحليل. 
م�شتوى  على  تداوله  عملية  وبدء  اخلرب  �شيوع  اأعقاب  ويف 
نظر  وجهة  تعك�س  التي  القب�س  جريدة  قامت  الكويت،  يف  املثقفني 
-2-11 يوم  ن�شرتها  معنا  مو�شعة  مقابلة  باإجراء  الأعمال  رجال 
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1973. ولقد منحتنا تلك املقابلة فر�شة جيدة ل�شرح الفكرة وطرح 
يف  واأن�شجتها  طويلة  فرتة  روؤو�شنا  يف  عا�شت  التي  الآراء  بع�س 
وجداننا جتربة حياتية م�شنية عرب عملية خما�س فكرية يف ال�شرق 
والغرب... اآراء واأفكار ت�شرح موقفنا من �شجالت التاريخ العربي يف 
حالته الراهنة وما يجب اأن يكون عليه، وحتدد موقفنا من الغرب وما 
يجب اأن يكون ردنا على اإدعاءاته. ويف هذا ال�شياق، حددنا جمالت 
العمل املقرتحة يف ثالثة حماور رئي�شية: التاريخ ال�شيا�شي، والتاريخ 
ال�شاتذة  تقوم جمموعة من  الفكري، بحيث  والرتاث  القت�شادي، 
والباحثني العرب املتخ�ش�شني بكتابة كل حمور رئي�شي وفرعي من 

تلك املحاور. 
فوجئنا يف اأواخر عام 1974، اأي بعد مرور �شنة ون�شف تقريبًا 
على �شدور قرار جمل�س اجلامعة باإن�شاء معهد للتاريخ العربي، باأن 
موؤمتر  لعقد  دعوة  بتوجيه  قامت  الكويت  جامعة  يف  التاريخ  دائرة 
والإ�شالم« من دون علم  العرب  تاريخ  »اإعادة كتابة  ملناق�شة م�شاألة 
يف  للم�شاركة  اأع�شائها  دعوة  حتى  اأو  ا�شت�شارتها  اأو  املتابعة  جلنة 
املوؤمتر املذكور. ولقد تبع ذلك مبا�شرة قيام رئي�س اجلامعة الدكتور 
كامل بت�شكل جلنة متابعة جديدة من دون العودة ملجل�س اجلامعة، 
وتكليفها مبا كنا قد ُكلفنا به والتالعب يف الدرا�شة التي اأعددناها 
لت�شمل كتابة تاريخ الإ�شالم. وحيث اأنه لي�س من طبعي التهرب من 
اأفكاري،  من  فكرة  بت�شويه  الغري  قيام  على  ال�شكوت  اأو  التحديات، 
فاإنني ذهبت مبا�شرة اإىل مكتب املدير وواجهته باحلقائق وطالبته 
بت�شحيح الأخطاء. اإل اأن الدكتور كامل تهرب من م�شئولية املوؤمتر 
باإمكان  وكاأن  اإجراءات،  من  اجلامعة  يف  التاريخ  ق�شم  به  قام  وما 
رئي�س ق�شم القيام بدعوة ملوؤمتر با�شم اجلامعة من دون اأخذ موافقة 
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وهنا طالبت  قهوة.  ثمن فنجان  تغطي  دون ميزانية  ومن  مديرها، 
املدير بالقيام على الأقل باإ�شراك اأع�شاء اللجنة الأوىل التي انبثقت 
عن  معربًا  اجلديدة،  املتابعة  جلنة  يف  اجلامعة  جمل�س  قرار  عن 
اأخذ  الذي  وال�شخ�س  الفكرة  �شاحب  ب�شفتي  ع�شويتها  يف  حقي 
زمام املبادرة يف طرحها وقام باإعداد الدرا�شات املتعلقة باإجراءات 

تنفيذها، لكن املدير اعتذر بحجة اأن اللجنة قد مت ت�شكيلها. 
وقبل اأن اأفقد الأمل كليًا باإنقاذ الفكرة، قمت مبحاولة اأخرية، 
على  بال�شفر  يل  ال�شماح  كامل  العزيز  عبد  الدكتور  من  طلبت  اإذ 
العربية  اجلامعات  جمل�س  اجتماع  يف  للم�شاركة  اخلا�شة  نفقتي 
و�شرح وجهة نظري يف املو�شوع، اإل اأنه رف�س طلبي هذا اأي�شًا قائاًل، 
مق�شور  لأنه  املوؤمتر  قاعة  بدخول  لك  ُي�شمح  لن  �شافرت  لو  »حتى 
على الإداريني واأنت ل�شت اإداريًا«. نعم... مل اأكن اإداريًا وبالتايل مل 
ت�شطرين ظروف �شيا�شية اأو اقت�شادية اأو عقائدية اأو م�شلحية يف 
اأو تغيري مواقفي املبدئية حفاظًا  اإن�شان،  اأي يوم من الأيام ملنافقة 
لنزوات  ا�شتجابة  العلمية  والأمانة  �شمريي  خيانة  اأو  وظيفة،  على 
اأو ال�شري يف ركاب جاهل  اأو �شلطة،  اأو �شعيًا وراء جاه  �شاحب مال 
خوفًا على من�شب. وكما هو حال العمل العربي امل�شرتك بوجه عام، 
مات م�شروع »اإعادة كتابة التاريخ العربي« يف ح�شن جمل�س احتاد 
اأن  بعد  مات  احل�شانة...  فرتة  يتجاوز  اأن  قبل  العربية  اجلامعات 
و�شمحوا  به،  العناية  من  واأبوه  اأمه  وحرموا  واأمه،  اأبوه  من  حرموه 

لأنف�شهم باملتاجرة برباءته وانتهاك عر�شه.
يف �شوء تعرث امل�شروع على امل�شتوى الر�شمي من ناحية، وب�شبب 
ما قام به ق�شم التاريخ يف اجلامعة ومديرها من اإجراءات خمالفة 
الراأي  قامت جريدة  ثانية،  ناحية  وروحًا من  ن�شًا  العلمية  لالأمانة 
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 1974-11-28 بتاريخ  ُن�شرْت  معي  مقابلة  باإجراء  الكويتية  العام 
من  ا�شتجد  ما  تفا�شيل  ومعرفة  املو�شوع  يف  راأيي  اىل  للتعرف 
تطورات. قلت يف اإجابتي عن �شوؤال حول اأهمية امل�شروع باأن اإعادة 
العلمية،  والنظريات  املعارف  تراكم  �شوء  يف  الأمم  تاريخ  كتابة 
حتديًا  تعترب  الآثار  من  الكثري  واكت�شاف  التحليل  طرق  وتطور 
التي مرت مبرحلة  الأمم  كل  واأن  والنه�شة،  التطور  حتتمه مراحل 
النظر يف  باإعادة  العربية قامت  الأمة  التي متر بها  تطور كاملرحلة 
اأجل  من  فيه  وال�شعف  القوة  نقاط  اىل  للتعرف  احل�شاري  تراثها 
ُتراثنا  لدرا�شة  اإننا بحاجة  ال�شحيحة...  بالطريقة  ال�شتفادة منه 
باأمانة و�شمولية كي يكون باإمكاننا اإ�شعاف عوامل ال�شعف، وتقوية 
عوامل القوة. ثم قمت ب�شرح كيفية ن�شوء تلك الفكرة، وما حدث لها 
يف ظل اإدارة الدكتور عبد العزيز كامل من ت�شويه واإغت�شاب، وما 
دار بيني وبينه من حوار. ومما جاء يف تعليق اجلريدة على ما جرى 
من اأحداث القول »اإن مو�شوعًا كهذا ترتبط به اإىل حد بعيد تطلعات 
اإليه الأجيال املقبلة يف  العربي يف حتقيق نه�شته، وت�شتند  الإن�شان 
باأ�شلوب  ُيحَقَق  واأن  والروية،  اجلد  بعني  ياأخذ  اأن  يجب  م�شارها، 
اإطار علمي  الآنية، ويف  بعيدًا عن الرجتال واملنفعة  علمي �شحيح، 
الأحياء،  يحفظ حقوق  اأن  ي�شتطع  ومن مل  والتحليل...  البحث  من 
ل ي�شتطيع اأن يحفظ حقوق الأموات«. بعد فرتة ق�شرية �شمعنا اأن 
الدكتور عبد العزيز كامل ترك اجلامعة، ول اأدري هل جاء ذلك بناء 
على رغبته، اأم ا�شتجابة ل�شغوط جمل�س اجلامعة. لكن ما حدث من 
خلفه حماة  وقف  الذي  املن�شود  الهدف  وت�شويه حقق  وت�شوي�س  لغو 

ثقافة عربية متخلفة بكل معايري الع�شر.
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ق�شم  التي طرحها  الإ�شالمي«  التاريخ  كتابة  »اإعادة  فكرة  اأما 
التاريخ يف اجلامعة فاأعتقد اأنها جاءت نتيجة ملا قاله الدكتور ح�شني 
والتي  العربي«  الوطن  يف  احل�شاري  التطور  »اأزمة  ندوة  يف  موؤن�س 
موؤن�س  ح�شني  الدكتور  قال  لقد  لحقًا...  عنها  للحديث  �شنتعر�س 
التاريخ  العربي«اإن  التاريخ  كتابة  اإعادة  �شرورة  اإىل  اأ�شرت  حني 
الإ�شالمي مل ُيكتب اأي�شًا«. رمبا كان ذلك الت�شريح هو اأهم واأخطر 
الدكتور  الدكتور موؤن�س يف حياته. لقد كان  حكم علمي ي�شدر عن 
موؤن�س رجاًل طيبًا وعاملًا متوا�شعًا، قلما تعر�س بالنقد والتحليل لأية 
ق�شية خالفية اأو اأبدى حكمًا قاطعًا ذا عالقة بالفكر الديني. اإل اأن 
النخراط غري الواعي يف مناق�شة مع�شلة التخلف يف الوطن العربي 
يف موؤمتر عام يبدو اأنه مل يرتك للدكتور موؤن�س جماًل للتهرب من 
بطريقة  راأيه  لإبداء  دفعه  ما  م�شريية،  ق�شية  مواجهة  م�شئولية 
خجولة افتقدت احلما�س، لكنها مل تفقد قدرتها على التاأثري يف من 

ا�شتمع له يف ذلك اليوم من مثقفني ومفكرين ورجال اإعالم. 
اإرهاب فكري

اأجرتها معي جريدة الراأي  اأعقاب ما جاء يف املقابلة التي  يف 
العام الكويتية، ن�شرت جملة املجتمع التي ت�شدرها »جمعية الإ�شالح 
الجتماعي« الإ�شالمية مقاًل حاولت من خالله الت�شكيك يف مواقفي 
ربيع  اإن »حممد  القول  املقال  عنوان  اآرائي. ومما جاء يف  وتزييف 
يحاول – هو الآخر – كتابة تاريخ الإ�شالم«، على الرغم من اأنني 
مل اأحتدث اأبدًا ومل اأكن اأحتدث عن تاريخ الإ�شالم. وهنا تبدو خطة 
»تاريخ  بني  املتعمد  اخللط  خالل  من  وا�شحة  والت�شكيك  الت�شويه 
هو  العرب  تاريخ  كتابة  عن  فاحلديث  الإ�شالم«،  و«تاريخ  العرب« 
حماولة لكتابة تاريخ اأمة، فيما اأن احلديث عن كتابة تاريخ الإ�شالم 
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هو حماولة لكتابة تاريخ ديانة. وحيث اأنني ل اأملك من املعلومات ما 
يكفي لكتابة تاريخ دين، واأن اهتماماتي تتمحور حول درا�شة اأ�شباب 
والبحث  وتقاع�شهم عن مواجهة حتديات ع�شرهم،  العرب  تخلف 
عن عوامل القوة التي ميكنها اأن ت�شاعدهم على جتاوز حمنة التخلف 
تاريخ  ولي�س  العرب  تاريخ  كتابة  اإعادة  اقرتحت  فاإين  والتبعية، 
الإ�شالم. ومت�شي جملة املجتمع يف نقد اآرائي وت�شويه اأفكاري فتقول 
باأن ما جاء يف احلوار معي، وبالذات القول باأن التاريخ العربي »مل 
يكتب كما يجب من حيث اأنه نتاج لعملية تفاعل بني الإن�شان وبيئته 
»تنحية  واأنه  مارك�شي،  كالم  هو  والجتماعية«  والتقنية  الطبيعية 
ثم  الب�شرية«،  احلركة  ومن  الإن�شان  حياة  من  والنبوة  الوحي  لدور 

يت�شاءل كاتب املقال: اأين العقيدة... اأين الوحي... اأين النبوة؟« 
لقد غاب عن اأذهان اأولئك النا�س اأن الوحي والنبوة والعقيدة 
التي  الجتماعية  البيئة  عنا�شر  من  هامة  عنا�شر  �شوى  لي�شت 
الطبيعية  بيئته  عنا�شر  مع  يتفاعل  كما  الإن�شان  معها  يتفاعل 
والنبوة  والوحي  العقيدة  فاإن  وبالتايل  والتكنولوجية،  والقت�شادية 
ت�شهم بفاعلية يف ت�شكيل عادات الفرد وتقاليده ونظم حياته وقيمه 
بعد احلياة.  والغري واحلياة وما  الذات  وطرق تفكريه ومواقفه من 
الدين  دور  يهمل  ل  الجتماعية  البيئة  عن  احلديث  اأن  يعني  وهذا 
له  يتعر�س  واأن  بد  ل  العك�س من ذلك متامًا،  بل على  املجتمع،  يف 
بالنقد والتحليل والتقييم... طبعًا اإذا اأريد لأمة اأن تفهم موقع الدين 
من حياتها وجتعل الفكر الديني عامل تطور وتقدم وحترر ل عامل 
كتابي  عن  للحديث  املقال  كاتب  ينتقل  ثم  وعبودية.  وتخلف  جمود 
ماديًا«،  »تف�شريًا  التاريخ  ف�شرت  انني  ويقول  واملجتمع«  »القت�شاد 
اإذ  تامًا،  نفيًا  املغلوطة  املقولة  هذه  ينفي  الكتاب  عنوان  باأن  علما 
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يعترب العامل املادي اأو القت�شاد �شريكًا م�شاويًا للعامل غري املادي 
املجتمعات  تطور  عملية  توجيه  يف  الثقايف  الجتماعي  العامل  اأي 
يكت�شفه  عامة. ومما  الأر�س  ل�شعوب  التاريخية  وامل�شرية  الإن�شانية 
ل  للتاريخ  املادية  مارك�س  روؤية  اأن  على  التاأكيد  كتابي  يف  القارئ 
املجتمعات  تطور  وعملية  التاريخية  امل�شرية  لتف�شري  وحدها  تكفي 
لتف�شري  وحدها  تكفي  ل  الثقافية  فيرب  ماك�س  روؤية  واأن  الإن�شانية، 
لذلك  حتولت.  من  املجتمعات  خمتلف  عا�شته  وما  امل�شرية  تلك 
يقول الكتاب ان هناك عالقة جدلية تربط العوامل والدوافع املادية 
بالعوامل والدوافع الثقافية الجتماعية، واأن ما تعي�شه تلك العوامل 
والدوافع من حتولت وتفاعالت وتاأثري متبادل تلعب الدور الرئي�س 
يف تقرير م�شري ال�شعوب وحتديد مدى ما يتحقق لبع�شها من تقدم، 

وما يعانيه البع�س الآخر من تخلف.
اإن من حق اأي كاتب ومفكر ومثقف اأن ي�شارك يف نقد ما يجري 
ال�شاحة  على  ُيطرح  وما  اأحداث  من  العامل  ويف  العربي  الوطن  يف 
العربية وغري العربية من اآراء واأفكار. لكن حني يقوم كاتب بالتزييف 
والتلفيق للت�شكيك يف مقولت ومواقف غريه، وت�شويه اأفكارهم، فاإن 
ذلك الكاتب واملجلة التي يكتب فيها واجلهة التي ينتمي اإليها تفقد 
العلمية  الأمانة  اأي�شًا  يفقد  امل�شداقية  يفقد  ومن  م�شداقيتها، 
والأمانة الأخالقية. اإن ما جاء يف مقال جملة املجتمع ينفي اأثر العامل 
املادي يف التطور، وكاأنه يقول اإن تطور املجتمع العربي بداأ مع النبوة 
والإ�شالم و�شينتهي معها، واأن ما يعي�شه العرب والعامل من حولهم 
من تطورات وحتولت اقت�شادية وتكنولوجية مت�شارعة ل معنى لها. 
وهذه مغالطة ل ت�شاويها مغالطة لأنها تنفي وجود تاريخ عربي قبل 
الإ�شالم، كما تنفي حدوث تطور اإن�شاين قبل ظهور الديانات جميعًا، 
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ول تعرتف بحدوث تطور جمتمعي يف غياب الديانات. كما اأنها تغفل 
ما قال خالد بن الوليد خماطبًا ج�شيه حني و�شل اإىل حدود العراق: 
»اأترون هذا الزرع، فواهلل لو مل يكن الإ�شالم دافعنا، فاإن هذا الزرع 

يكفي اأن نقاتل واأن منوت من اأجله«.
ظهور  قبل  عام  األف  مئة  حوايل  القبلي  املجتمع  عا�س  لقد 
اأن  كما  �شمولية،  فل�شفة  اأو  جمتمعية  اإيديولوجية  اأو  �شماوية  ديانة 
الإن�شان اكت�شف دورة حياة النبات وقام بتطوير الزراعة واجته نحو 
ال�شتقرار وقام بت�شييد املدن وبناء ح�شارات �شاخمة واإمرباطوريات 
وامل�شرية  اليونانية  احل�شارات  اإن  ال�شماوية.  الديانات  ظهور  قبل 
وال�شينية والفار�شية جاءت جميعها قبل ظهور الإ�شالم وامل�شيحية 
كافة  ظهرت  اليهودية،  الديانة  عدا  وفيما  الواقع،  ويف  واليهودية. 
الديانات الرئي�شية املعروفة يف العامل خالل 700 �شنة تقريبا بدءا 
بظهور امل�شيحية. وهذا يعني اأن كل التطور القت�شادي والجتماعي 
القدمية  بناء احل�شارات  الإن�شان من  الذي مكن  والتقني  والثقايف 
باملفهوم  دينية  دون عقيدة  ومن  نبوة  دون  ومن  دون وحي  جاء من 
باأن  الإدعاء  على  الإ�شرار  ي�شبح  لذلك  اليوم.  عليه  املتعارف 
الإ�شالم هو املحرك الوحيد لتاريخ العرب مقولة مغلوطة تقوم على 
افرتا�شات خاطئة، ت�شتهني بعقل الإن�شان، وت�شيء تقييم دور الدين 
وغريه من عوامل اجتماعية وثقافية واقت�شادية وعلمية وتكنولوجية 

يف حياة املجتمعات الإن�شانية. 
اإعادة  مل�شروع  واملتحم�شني  امل�شككني  موقف  عن  قيل  ومهما 
م�شروعًا  جلعله  اجلامعة  جمل�س  توجه  فاإن  العربي،  التاريخ  كتابة 
عربيًا اأدى اإىل حرمان جامعة الكويت ودولة الكويت والأمة العربية 
احلاجة  اأم�س  يف  العرب  يزال  ما  وحموري  مهم  عمل  اجناز  من 
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اإليه. ومع حما�س اأكرث من جهة عربية واأكرث من نظام حكم عربي 
اأكرث من عا�شمة عربية  اأكرث من موؤمتر يف  للفكرة لحقًا، وانعقاد 
 40 من  اأكرث  انق�شاء  رغم  النور  يَر  مل  امل�شروع  اأن  اإل  ملناق�شتها، 
�شنة على طرحه وموافقة جمل�س جامعة الكويت على تنفيذه. وحني 
اقتنعت باأن من غري املمكن قيام جهة عربية ر�شمية اأو غري ر�شمية 
بتحمل م�شئولية مثل هذا امل�شروع، قمت باإعداد ورقة اأخرى طرحت 
فيها م�شروعًا اأكرث توا�شعًا واأقل ح�شا�شية، يركز على كتابة »تاريخ 
ال�شيا�شي  العرب القت�شادي والجتماعي«، ويوؤجل موؤقتًا اجلانبني 
والفكري، لكن من دون جدوى، اإذ مل ا�شتطع العثور على جهة تتبنى 

امل�شروع اجلديد اأو القدمي. 
لي�س من ال�شعب التكهن باأ�شباب ف�شل امل�شاريع املتعلقة باعادة 
حقائق  تاأكيد  �شاأنها  من  الكتابة  اإعادة  لأن  العربي،  التاريخ  كتابة 
ثقافية  ُم�شلمات  ُتعترب  كثرية  اأ�شياء  يف  والت�شكيك  اأخرى،  ونفي 
ورمبا دينية. اإن من املوؤكد اأن تتعر�س كتابة التاريخ ال�شيا�شي على 
والقريب،  البعيد  املا�شي  ملا حدث يف  والتحليل  بالنقد  املثال  �شبيل 
قادة  باجنازات  املتعلقة  القناعات  من  العديد  بنق�س  القيام  ورمبا 
»تاريخيني« و�شرية حكام »عادلني« واأفكار زعماء »ُملهمني« وفتاوى 
يتو�شل  اأن  املوؤكد  من  اأن  كما  و�شغار.  كبار  واأئمة  وفقهاء  علماء 
الفكر  قادة  من  العديد  نظريات  مع  تتعار�س  لنتائح  الباحثون 
وال�شيا�شة الذين لعبوا اأدوارًا رئي�شية يف توجيه حركة الفكر العربي 
�شلطة  تاأ�شي�س وتربير  باآخر يف  اأو  ب�شكل  واأ�شهموا  على مدى قرون 
والربط« وغريها  و«اأهل احلل  العادل«،  و«الدكتاتور  املطلق  احلاكم 
من مفاهيم ومقولت خاطئة فا�شدة. اإذ قادت تلك املقولت العرب 
الثقايف  والرتهل  القت�شادي،  التخلف  م�شتنقع  يف  العي�س  اإىل 



71

والتكنولوجي،  العلمي  واجلهل  الجتماعي،  والتفكك  والفكري، 
ما  لديها  جهة  امل�شاريع  تلك  جتد  مل  لذلك  ال�شيا�شي.  وال�شتبداد 
يكفي من ال�شجاعة الأدبية والأمانة العلمية لتتحمل م�شئولية ما قد 
ي�شفر عنه عملها من نتائج قد تغ�شب الكثريين من اأ�شحاب ال�شاأن 

وُحرا�س القبور... قبور الثقافة والفكر التقليدي ونفايات الرتاث. 
مل تكن حماولة جملة املجتمع الت�شكيك يف اأفكاري ومواقفي هي 
يوم  املجلة جمددًا يف  تلك  قامت  اإذ  نوعها،  من  الأخرية  اأو  الأوىل 
22-1-1974 بن�شر مقال يتهجم �شاحبه علي ب�شكل مبا�شر وم�شني، 
اأهداف  وخدمة  الإحلاد  مرتبة  من  تقرتب  كثرية  باأ�شياء  ويتهمني 
ت�شدر  التي  العربي  درا�شة يف جملة  ن�شر  اأثر  وذلك على  الأعداء، 
اإنتاجه مبقدار ما  العربي: يتخلف  »العامل  الكويت حتت عنوان  يف 
وعقاب  بعقابي  واملطالبة  التهامات  وتعود  احل�شارة«.  من  يفوته 
جملة العربي والقائمني عليها اإىل فقرة يف الدرا�شة تتعلق باأ�شباب 
انخفا�س اإنتاجية العامل العربي مقارنة باإنتاجية العامل ال�شناعي 
يف الغرب وال�شرق على ال�شواء. تقول الدرا�شة اإن اأحد اأ�شباب تخلف 
الغيبية وعدم  »النظرة  اإىل  يعود  العربي  ال�شناعي  العامل  اإنتاجية 
الإميان بالعلم«، لأن »الإميان املطلق باملفاهيم الغيبية وبقدرة القوى 
اخلارقة غري الطبيعية ي�شعف اإمكانية اجتاه املجتمع اإىل العتماد 
على العلم واإميانه بقدرة الإن�شان«. يف �شوء ذلك، ف�شر رجال جملة 
اأن  تعني  واأنها  باهلل،  الإميان  مع  تتعار�س  باأنها  اأقوايل  املجتمع 
»الإ�شالم كان �شببًا يف التخلف الإنتاجي واحل�شاري« واأن ما اأقوله 
يحقق »هدفًا مبا�شرًا من اأهداف العدو«. اإن الرتكيز على تلك الفقرة 
دون غريها من عوامل التخلف التي قامت الدرا�شة ب�شرحها وحتليلها 
وو�شعها يف اإطارها التاريخي واملجتمعي ال�شليم، يجعل ما قامت به 
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ا�شتهدفت  العلمية  الأمانة  بعيدة عن  انتقائية  عملية  املجتمع  جملة 
الت�شهري ل التحليل، والتزييف ل التعليل، والإ�شاءة املتعمدة ل البحث 
عن احلقيقة، والعرتا�س على حق الآخر يف التعبري عن راأيه، فيما 

اعتربت التعبري عن الراأي حقًا مكت�شبًا لها دون �شواها.  
وحيث اأن جملة العربي هي جملة كويتية مرموقة كانت حينئذ 
الجتماعي  الإ�شالح  جمعية  فاإن  الكويتية،  الإعالم  لوزارة  تابعة 
الكويت، وطالبت  اتهمتني بخرق د�شتور  الإعالم كما  اتهمت وزارة 
»هدامة«،  باأنها  و�شفتها  التي  واأفكاري  اأقوايل  يف  حتقيق  باإجراء 
من  يلزم  ما  واتخاذ  الدرا�شة  لن�شر  بالن�شبة  امل�شئولية  وحتديد 
اإجراءات بحق امل�شئول عن اجازتها للن�شر. ويف ختام ذلك الهجوم 
والتهجم الذي ظن اأ�شحابه اأنه اأف�شل واأجنع و�شيلة لإ�شكات الآخر 
التهديد  برائحة  تفوح  األفاظ  با�شتخدام  قاموا  احلر،  الفكر  وكبت 
الأمر جد ل هزل، ول بد من حل  »اإن  املقال  والإرهاب. قال كاتب 
جاد... واحلل اجلاد الذي يحفظ لالإ�شالم حرمته وهيبته وللكويت 
�شمعته هو اإما اأن ُي�شتتاب الدكتور حممد ربيع... فيعلن توبته علنًا 
وب�شراحة على �شفحات جملة العربي، واإما اأن يذهب من الكويت«. 
مع ذلك مل تهزين التهامات ول الهجوم ول التمادي يف التهديدات، 
اإذ حافظت على قناعاتي، وبقيت يف الكويت ملدة �شنتني بعد ذلك، 
اأعدادًا  ومل اعتذر لأحد كان، وا�شتمرت حما�شراتي العامة جتذب 
واملغرتبني، وحما�شراتي اجلامعية جتذب  الكويت  اأبناء  كبرية من 
الذين  واليمن  البحرين  اأبناء  من  الكلية، خا�شة  الطلبة من خارج 
كانوا ياأتون لال�شتماع لآرائي وال�شتفادة منها ل غري. وحني تركت 
الكويت يف عام 1976، جاء القرار بناء على قناعة ذاتية ولأ�شباب 
يف  اأ�شتاذ  اأول  كنت  اأنني  واعتقد  بع�شها،  ذكر  على  �شناأتي  خا�شة 
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ول  اإرادته.  مبح�س  الكويت  ويرتك  ا�شتقالته  يقدم  اجلامعة  تاريخ 
بد هنا من اإبداء ال�شكر للم�شئولني يف اجلامعة من الكويتيني الذين 
امل�شي  بت�شجيعي على  وقاموا  الفرتة،  تلك  اإىل جانبي خالل  وقفوا 
لدولة  باجلميل  واعرتايف  املجتمع،  جملة  يف  جاء  ما  واإهمال  قدمًا 
الكويت ورجال اإعالمها الذين جعلوا من �شحافتها يف ذلك الوقت 
وعقم  الرتاث  قيود  من  املتحرر  للفكر  ومنارة  للراأي،  حرًا  منربًا 
وخرافات  اأفكار  من  قدمي  هو  ما  لكل  املتحم�شني  وهو�س  التقاليد 

واأ�شعار وحكايات.
ت�شل درجة  متدين  الأثناء طالب  تلك  كان من بني طلبتي يف 
ولذا  الجتماعي،  الإ�شالح  جلمعية  ينتمي  التزمت  حد  اإىل  تدينه 
كان يختلف معي يف الكثري من الراء التي كنت اأبديها والأفكار التي 
كنت اأطرحها يف �شفوف الدرا�شة ب�شاأن الرتاث والتقاليد والأعراف 
دومًا  ويحاول  العربي،  املجتمع  حياة  يف  ودورها  والأولياء  والثقافة 
ربط كل �شيء بالدين وبالرتاث الديني. ويف نهاية الف�شل الدرا�شي، 
ملكتبي  الطالب  ذلك  جاء  النتائج،  وظهور  المتحانات  اأداء  بعد 
متجهم الوجه، جل�س قلياًل من دون اأن يتكلم، ثم اأخذ يبكي ب�شوت 
مرتفع مل اأفهم له �شببًا، ما جعلني اأ�شعر بالده�شة واحلرية. وحني 
توقف عن البكاء �شاألته عما ي�شايقه، وهنا قال الطالب اإنه اأخرب كل 
اأفراد عائلته واأ�شدقائه باأنه متاأكد من الر�شوب يف مادة القت�شاد 
درجة  على  باحل�شول  فوجئ  لكنه  معي،  اأخذها  التي  الجتماعي 
الإمتياز يف تلك املادة، كما قال انه مل يكن يتخيل اأن اأعطيه درجة 
درجة  اأية  غريك  اأعطي  اأو  اأعطك  مل  اإنني  له  قلت  وهنا  »ممتاز«. 
كانت، اإن كل واحد منكم ح�شل على الدرجة التي ي�شتحقها، واأنت 

ح�شلت بجهدك على ما ت�شتحق. 
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اآرائي،  مع  اآرائه  لإختالف  لي�س عقاب طالب  دوري كمعلم  اإن 
اأحاول  ما  اإن  راأيي...  مع  راأيها  لتوافق  طالبة  اأو  طالب  مكافاأة  اأو 
عقولهم،  ا�شتخدام  على  الطلبة جميعًا  م�شاعدة  هو  هنا  به  القيام 
ولي�س على اقناعهم بتغيري مواقفهم وقناعاتهم... اإن التدرب على 
ا�شتخدام العقل واتباع ال�شلوب العلمي واملنطق يف التفكري والتحليل 
هو ال�شبيل الوحيد لتحرير الإن�شان واملجتمع وحتقيق التنمية والنمو 
والتقدم... نعم، لقد كنت تختلف معي يف الكثري من الآراء، لكنك 
اأقوالك، وهي ن�شو�س  كنت دومًا قادرًا على تقدمي ن�شو�س تدعم 
من  تنطلق  لأنها  املبداأ  حيث  من  منها  الكثري  مع  اأختلف  ومقولت 
على  قدرتك  لكن  بالواقع.  ال�شلة  �شعيفة  بحتة  اإيديولوجية  اأ�ش�س 
ا�شتخدام عقلك ب�شكل منهجي، هو الذي مكنك من احل�شول على 
درجة المتياز يف هذه املادة. خرج ال�شاب من مكتبي مطاأطئ الراأ�س 
يف حالة ارتباك، لكنه عاد بعد اأيام ليخربين باأنه تغري متامًا، ومل 
يعد ال�شخ�س الذي عرفته لأ�شهر م�شت. بعد �شنني علمت اأنه اأ�شبح 
من دعاة القومية والوحدة العربية وت�شلم من�شبًا مهمًا يف جريدة 

الوطن الكويتية ذات امليول القومية والتوجهات التقدمية.
اإن�شان اأن يعرب عن راأيه اخلا�س به ب�شراحة،  اإن من حق كل 
واأن يبدي راأيه فيما يقول الآخرون باأمانة ومن دون خوف، لكن لي�س 
من حق اأي اإن�شان اأن يهدد الآخر ب�شبب اآرائه ومواقفه الفكرية، ول 
اأن يف�شر الراأي الآخر ب�شكل يخدم اأهدافه الذاتية ويعزز ما يوؤمن 
التي  الطريقة  اأن  اعتقد  اإنني  قد�شيتها.  كانت  مهما  عقائد  من  به 
للرتاث  ت�شيء  واأفكاري  درا�شاتي  مع  بها  الإ�شالح  جمعية  تعاملت 
الأمة  ق�شايا  تخدم  ول  ال�شواء،  على  الإ�شالمي  وللفكر  العربي 
وتقنياته.  الع�شر  علوم  على  والنفتاح  للحرية  وحاجتها  العربية 
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اهلل،  غري  كثرية  باأ�شياء  الإميان  يعني  بغيبيات  املطلق  الإميان  اإن 
وال�شعوذة  ال�شحر  واأعمال  والأ�شرحة  والبلهاء  واملوتى  كالأرواح 
والأحالم وغري ذلك من اأ�شياء ل عالقة لها بالدين اأو اخلالق. اإن 
الإن�شان العادي يف الوطن العربي يتجه نحو تقدمي الأ�شاحي لأرواح 
موتى و«�شاحلني« وزيارة مقامات »اأولياء« بال عدد، والبكاء والدعاء 
والتو�شل حلجارة تقف فوق قبور �شماء ل ت�شمع ول تتكلم، والتقرب 
من بلهاء والتربك بهم، وكاأن اهلل يحب البلهاء والأغبياء ويقربهم 
منه ويك�شفهم على اأ�شراره، ويكره العلماء والأذكياء الذين منحهم 

القدرة على التفكري والعطاء. 
طاملا اآمن الإن�شان العربي بالأحالم وكان على ا�شتعداد لإنفاق 
اأمواله على قراءة احلظ والطالع والفنجان وتف�شري كوابي�س الليل، 
واجته اإىل الت�شاوؤم والتفاوؤل بناء على خرافات واأقوال قدمية، وجعل 
اأ�شا�شًا  اإياها  م�شتخدمًا  الأ�شياء  تلك  على  تعتمد  ومواقفه  قناعاته 
طعم  يتذوقوا  لن  العرب  فاإن  وجماعية،  فردية  م�شريية  لقرارات 
من  يتخل�شوا  ولن  �شاعة،  التقدم  معنى  يعرفوا  ولن  يومًا،  احلرية 
الت�شاوؤم  اإىل  العرب  تتجه غالبية  املثال،  �شبيل  ثانية. وعلى  التبعية 
من »البومة«، فيما تقوم عدة جامعات اأمريكية باتخاذ البومة �شعارًا 
لها، منها جامعة راي�س ال�شهرية يف مدينة هيو�شنت، لأن البومة ترمز 
اأخرى، هناك  ناحية  واملثابرة. من  اإىل اجلد  الغربية  يف احل�شارة 
»اأولياء« يف املغرب يقد�شهم امل�شلمون واليهود وامل�شيحيون، وهناك 
ُم�شتعمرين  كم�شتوطنني  املغرب  و�شلوا  م�شيحيني  ملب�شرين  قبور 
وقناعات  ت�شرفات  هذه  اأفلي�شت  وال�شفاء.  للربكة  امل�شلمون  يوؤمها 
ترتبط بغيبيات؟ وما عالقة هذه التوجهات واملواقف بالدين والوحي 

والنبوة، اأو بالفكر والعلم واملنطق؟
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خرافة اخلرافات
�شاع يف العامل الإ�شالمي يف اأوائل عام 1971 على ما اأظن خرب 
الذي  اجلنني  واأن  حامل،  اندوني�شية  امراأة  هناك  اأن  مفاده  مهم 
حتمله يف بطنها يتكلم، ويطلب الذهاب اإىل مكة لزيارتها وال�شالة 
فيها. وهذا جعل النا�س يتكلمون عن معجزة جديدة ل ي�شتطيع غري 
قادمة  باأحداث  »املعجزة«  تلك  ربط  نحو  والتوجه  �شناعتها،  اهلل 
اأثارته  ما  وب�شبب  �شليم.  عقل  يقبلها  ل  وجديدة  قدمية  ونبوءات 
قام  وخارجها،  اندوني�شيا  يف  جماهريي  هو�س  من  ال�شائعة  تلك 
رئي�س اندوني�شيا مبقابلة املراأة وال�شتماع اإىل �شوت اجلنني والتاأكد 
الطلبة  على  بيوم دخلت  بعدها  على �شحتها.  والتاأكيد  الرواية  من 
و�شاألتهم عما اإذا كانوا قد �شمعوا بحكاية املراأة واجلنني، وعما اإذا 
ا�شتغرب  مل  اجلواب  جاء  وحني  والراوية.  الرواية  ي�شدقون  كانوا 
النتيجة: جميع الطلبة �شمعوا احلكاية ويعرفون تفا�شيلها، وحوايل 
الثلثني ي�شدقونها ويعتربونها »معجزة«. بعد ذلك �شاألتهم عما اإذا 
عربة  ب�شناعة  الأمريكيني  العلماء  قيام  بحكاية  �شمعوا  قد  كانوا 
ف�شائية قبل �شنتني تقريبًا حملت الإن�شان اإىل القمر، واأنهم قاموا 
اجلواب  كان  الأر�س.  اإىل  �شاملني  الف�شاء  رجال  باإعادة  ذلك  بعد 
حني  ولكن  تفا�شيلها.  بع�س  ويعرفون  احلكاية  �شمعوا  اجلميع  باأن 
الن�شف  حوايل  قال  احلكاية،  لتلك  ت�شديقهم  مدى  عن  �شاألتهم 

باأنهم ي�شدقونها فيما �شكك حوايل الربع ب�شحتها. 
بعد اأيام معدودة انك�شف �شر اجلنني الذي يتكلم يف بطن اأمه 
باملراأة  واإذا  الأجنة،  من  خال  بالبطن  فاإذا  مكة،  بزيارة  ويطالب 
كان  لقد  �شخ�شية.  لأهواء  الدين  ت�شتغل  خمادعة  اإن�شانة  املوؤمنة 
الع�شر،  علوم  نتاج  من  احلجم  �شغري  م�شجاًل  املعجزة«  »اجلنني 
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اإليه  الناظر  ُيوهم  منتفخا  البطن  ليبدو  بطنها  حول  املراأة  ربطته 
من  �شتار  خلف  ينطلق  اأن  امل�شجل  ل�شوت  وي�شمح  حامل،  باأنها 
يخاطب  جنني  كاأنه  املراأة،  وحرمة  الف�شفا�شة  واملالب�س  الرهبة 
لو�شول  بالن�شبة  اأما  الدين.  ورهبة  املعجزات  ب�شطوة  ال�شامعني 
اأ�شدر كتيبًا  اإحدى الإمارات العربية  اإىل القمر فاإن مفتي  الإن�شان 
قال فيه اإن الأمريكيني يكذبون، واأن نزول اإن�شان على �شطح القمر 
خدعة، اإذ ل ميكن لإن�شان اأن ي�شل اإىل القمر لأن يف ذلك اعتداء 
اأتباع جمعية الإ�شالح الجتماعي  على ملكوت اهلل. طبعا مل يتعظ 
اأن  لل�شك  جماًل  يدع  ل  مبا  تثبت  التي  الق�ش�س  بتلك  وغريهم 
الإميان املطلق بالغيب يرتتب عليه فقدان القدرة على التمييز بني 
واإن�شانيتة.  الإن�شان  بعقل  ت�شتهني  بخرافات  والإميان  باهلل  الإميان 
عمالقة  وخطوة  لإن�شان،  �شغرية  »خطوة  القمر  على  الهبوط  كان 
تعزيز  طريق  على  خطوة  اجلنني  »معجزة«  كانت  فيما  للب�شرية«، 
وتكري�س  م�شداقية،  واملحتالني  الدجالني  مقولت  ومنح  اخلرافة 
يعمق  يزال  ما  تخلف  والإ�شالمية...  العربية  الأر�س  على  التخلف 

جذوره يف الأر�س العربية والإ�شالمية.
عام  بدايات  يف  املاُل  يحيى  الدكتور  الكلية  عميد  ا�شتدعاين 
1971 ليخربين باأن مدير اجلامعة اأر�شل له كتابًا ر�شميًا يطلب فيه 
اإ�شدار جملة �شنوية با�شم »جملة كلية التجارة والقت�شاد والعلوم 
التدري�س،  هيئة  لأع�شاء  العلمي  الإنتاج  بن�شر  تهتم  ال�شيا�شية« 
اأن  اأي�شًا  العميد  اأعلمني  كما  حتريرها،  عن  م�شئوًل  واختياري 
مدير اجلامعة اختارين ع�شوًا يف جلنة »اجلامعة واملجتمع« ممثاًل 
واملجتمع  اجلامعة  جلنة  اأع�شاء  قائمة  على  اطلعت  وحني  للكلية. 
الدكتور  مثل  مرموقة  علمية  �شخ�شيات  من  تتكون  اأنها  وجدت 
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ح�شني موؤن�س والدكتور �شاكر م�شطفى، وبع�س كبار رجال الأعمال 
واملثقفني الكويتيني. �شارعت بعد قراءة الر�شالة اإىل �شكرتري مدير 
اللجنة  اأع�شاء  عن  معلومات  من  لديه  ما  على  للح�شول  اجلامعة 
وخلفياتهم الثقافية واهتماماتهم العلمية والعملية، كما قمت بزيارة 
اللجنة  الأع�شاء يف  الأ�شاتذة  اأعمال  مكتبة اجلامعة لالطالع على 
املعنية، خا�شة الدكتور �شاكر م�شطفى ال�شوري اجلن�شية والقومي 
بع�س  موؤن�س  للدكتور ح�شني  قراأت  قد  كنت  لأنني  واملواقف،  امليول 
اكت�شفت  اأثناء درا�شتي اجلامعية يف م�شر. وهناك  العلمي  اإنتاجه 
اأن الدكتور �شاكر، الذي اأ�شبح فيما بعد �شديقًا حميمًا، كان يتمتع 
اللغة  »ماي�شرتو  لقب  عليه  اأطلق  جعلتني  عادية  غري  لغوية  بقدرة 
العربية«، ومواقف اإن�شانية وحدوية حتررية ت�شتحق التقدير، لكنني 
مل اأجد يف كتبه ما يكفي من الناحية الفكرية اأو العلمية للتجاوب مع 
اإ�شباع رغبة مثقف... كان هناك تركيز كبري على  اأو  حاجة باحث 
جماليات الكلمات واجلمل والن�س، وذلك على ح�شاب ر�شالة الكلمة 

وحمتويات الكتاب.
يف  اجلامعة  دور  حول  الجتماعات  اأحد  يف  املداولت  واأثناء 
الكويت  يف  الرثية  التجارية  الطبقة  اأبناء  اأحد  قال  املجتمع  خدمة 
اإن على اجلامعة اأن تركز على النواحي التي تخدم م�شلحة الدولة 
موؤقتًا  والتغا�شي  والإدارية،  والتجارية  القت�شادية  النواحي  من 
تقع  معقدة  م�شكلة  املجتمع  تنمية  لأن  النا�س  عامة  مو�شوع  عن 
البادية  اأبناء  متهمًا  اجلامعة،  من  اأكرث  الدول  اخت�شا�شات  �شمن 
تلك  اأعادتني  التغيري.  اأهمية  وعي  على  القدرة  وعدم  باجلهل 
وكيف  جرب،  عقبة  خميم  يف  العي�س  لأيام  خاطفة  ب�شرعة  الكلمات 
اجلاحمة  والرغبة  بالذكاء  متتعوا  الذين  الزمالء  من  العديد  اأن 
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اإذ حكمت عليهم ظروفهم احلياتية  التعلم مل يحالفهم احلظ،  يف 
اأن  املوؤكد  اإن من  قلت  لذلك  اليوم.  املخيمات حتى ذلك  البقاء يف 
الذكاء  من  وافر  بقدر  يتمتع  الطاولة  يجل�س حول هذه  �شخ�س  كل 
واملعرفة والطموح، واإل ملا و�شل اإىل ما و�شل اإليه من مركز اأكادميي 
هناك  اأن  اأي�شًا  كاملة  قناعة  على  لكنني  مرموق.  اقت�شادي  اأو 
العديد من رعاة الغنم والإبل يف بادية الكويت وال�شعودية والعراق 
و�شورية وغريها يتمتعون بقدر وافر من الذكاء رمبا يزيد عما يتمتع 
بالتعلم  لهم  ت�شمح  النا�س مل  اأولئك  لكن ظروف  منا.  واحد  به كل 
والطالع على ما يعي�شه العامل من تطور كما �شمحت لنا، ول اأعتقد 
اأنها �شت�شمح لهم بذلك، خا�شة بعد اأن فاتهم قطار التعليم والعمر. 
اإن العمل على خدمة الكويت والإ�شهام الواعي يف نه�شتها ي�شتوجب 
اأو فئة معينة  باأبناء طبقة واحدة  الوطن ولي�س  اأبناء  الهتمام بكل 
دون غريها، لأن اإهمال البع�س من النا�س من املوؤكد اأن يحولهم اإىل 
عبء يثقل كاهل الدولة واملجتمع يف امل�شتقبل، ويبطئ حركته نحو 

الأمام، وقد يحول دون جناحه يف حتقيق التقدم املن�شود. 
�سلة امل�ساغبني

اإلينا  ان�شم  باجلامعة  التحاقي  على  اأ�شهر  ب�شعة  م�شي  بعد 
اثنان من حملة الدكتوراه يف العلوم ال�شيا�شية من الكويتيني الذين 
من  تخرج  الذي  الإبراهيم  ح�شن  الدكتور  هما  حديثًا،  تخرجوا 
النفي�شي الذي تخرج  اإنديانا الأمريكية، والدكتور عبد اهلل  جامعة 
اأن  الزميالن  اكت�شف  وب�شرعة  الربيطانية.  اجلامعات  اإحدى  من 
واأن  عام،  ب�شكل  اجلامعة  اإدارة  على  تطغى  العقيمة  البريوقراطية 
النظافة،  والرعاية مثل  اأ�شياء عديدة مهملة حتتاج لالنتباه  هناك 
وهذا دفع الزميالن اإىل اتخاذ مواقف مل ترق لإدارة اجلامعة مثل 
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�شابقًا،  عليه  متردت  قد  كنت  الذي  اجلامعي  الروب  على  التمرد 
ال�شعد.  وا�شع على كل  بعمل غري عادي فتح جماًل جلدل  والقيام 
اإذ قام الزميالن يف اأحد الأيام بالت�شمري عن �شواعدهم والذهاب 
اإىل مراحي�س الكلية التي كانت تعاين من القذارة والإهمال، وهناك 
عد�شات  واأمام  ال�شحافة  رجال  من  مراأى  على  بتنظيفها  قاما 
الإعالم، وهذا اأثار �شخط بع�س الكويتيني، وت�شبب يف �شعور اآخرين 
اجلديد  اجليل  قيام  يف  كبريًا  اأماًل  هناك  واأن  قادم،  التغيري  باأن 

بقيادة عملية التغيري اإىل الأف�شل. 
زمالء  ثالثة  �شحبة  يف  نف�شي  وجدت  عادية  غري  وب�شرعة 
العقلية  اإمكانياتها  وظفت  ن�شطة،  �شغرية  خلية  معًا  ُنكٍون  اآخرين، 
وقدراتها اجل�شدية ونفوذها يف اجلامعة يف عملية اإ�شالح اأكادميية 
وا�شعة. كان اأع�شاء تلك اخللية التي تكونت تلقائيًا، هم كاتب هذه 
النفي�شي،  اهلل  عبد  والدكتور  الإبراهيم،  ح�شن  والدكتور  ال�شطور 
القانون الدويل. وب�شبب  والدكتور عزيز �شكري الذي تخ�ش�س يف 
التقليدية  غري  ومواقفها  اجلديدة  واأفكارها  الإ�شالحية  ن�شاطاتها 
اجلامعة  اإدارة  على  القائمة  البريوقراطية  املوؤ�ش�شة  حتدْت  التي 
اآنذاك، فاإن الزمالء اأُطلقوا على تلك اخللية ا�شم »�شلة امل�شاغبني«، 
تلك  كادت  وما  امل�شاغبني«.  »كبري  لقب  حمل  �شرف  يل  كان  حيث 
ال�شلة تت�شكل حتى بداأت عملها دون تخطيط م�شبق، ودون تن�شيق يف 
اأول الأمر، ولكن بتوجه ذاتي �شليم واإ�شرار على حمل راية الإ�شالح 
داخل اجلامعة وخارجها. وبعد اأن تعرف العديد من اأ�شاتذة اجلامعة 
بالوقوف  الزمالء  بع�س  قام  وتوجهاتهم،  ال�شلة  اأفراد  مواقف  اىل 
�شقر  اإبراهيم  الدكتور  الزمالء  مقدمتهم  يف  كان  ودعمها،  خلفها 
التاريخ،  اأ�شتاذ  �شاكر م�شطفى  والدكتور  ال�شيا�شية،  العلوم  اأ�شتاذ 
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والدكتور يحيى اجلمل اأ�شتاذ القانون الد�شتوري والدويل والدكتور 
عبد احلميد الغزايل اأ�شتاذ القت�شاد وغريهم.

وهنا اأود الإ�شارة ب�شرعة اإىل اأن الزمالء الكويتيني اجتهوا بعد 
عدة لقاءات اإىل اتهام مدير اجلامعة بالتق�شري، ما دعاين للوقوف 
يف وجه تلك التهامات ودح�شها بقوة، دفاعًا عن ذلك الرجل النبيل 
الذي اأعطى من وقته وجهده وفكره للجامعة اأكرث مما اأعطى لعائلته. 
ومما قلت يف معر�س دفاعي عن الدكتور عبد الفتاح اإ�شماعيل اأنه 
اأعطى كل ما لديه من خربة اإدارية واأكادميية لبناء هياكل اجلامعة 
وموؤ�ش�شاتها، وكل ما لديه من معارف علمية لو�شع مناهجها، وكل 
وجه  اأف�شل  على  فيها  العمل  �شري  على  للحر�س  وقت  من  لديه  ما 
ممكن. لكن الأمانة العلمية تفر�س علينا اأن نعرتف اأي�شًا اأن كل ما 
لدى الدكتور ا�شماعيل من معارف وخربات، وكل ما اأعطاه من جهد 
ووقت مل يكن كافيًا لبناء �شرح علمي حديث يليق بالكويت وي�شتحقه 
العرب، وذلك ب�شبب حمدودية ما لديه من معارف، وتقادم ما لديه 
نقدر  واأن  لعطائه،  نحرتمه  اأن  علينا  اأن  يعني  وهذا  خربات.  من 
جهوده ونعرتف باأف�شاله، ونقوم يف نف�س الوقت مبحاولة جتاوز ما 
معارف  من  عليه  ح�شلنا  ما  اإن  الكويتي.  واملجتمع  للجامعة  قدمه 
وعلوم وجتارب بحكم تعليمنا واإقامتنا يف اخلارج، ووعينا مبتطلبات 
التغيري وا�شتحقاقات امل�شتقبل، يحتم علينا العمل على جتاوز ما هو 
كائن اإىل ما يجب اأن يكون. وهكذا جتاوزنا حمنة النميمة والت�شكيك 
الف�شل  م�شئولية  اإلقاء  اجتاه  يف  عادة  تدفع  التي  ال�شلبية  واملواقف 
والتقاع�س على الغري، واعتبار التهام بالتق�شري مربرًا لعدم القيام 
بالواجب، ما جعلنا نبداأ من نقطة ايجابية ات�شفت بحما�س ل ت�شوبه 

اتهامات اأو م�شالح �شخ�شية اأو �شغائن.
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بعد و�شول ح�شن الإبراهيم وعبد اهلل النفي�شي ب�شنة على ما 
اعتقد و�شل الدكتور حممد الرميحي الذي كان قد اأمت درا�شته يف 
اأحدى اجلامعات الربيطانية وح�شل على الدكتوراه يف علم الجتماع، 
واجته بعد و�شوله بفرتة وجيزة اإىل العمل على اإ�شدار جملة تهتم 
اخلليج  »جملة  جاءت  ولقد  العربية.  واجلزيرة  اخلليج  بدرا�شات 
واجلزيرة العربية« لتتكامل من حيث الخت�شا�س مع جملة العلوم 
الجتماعية التي كنُت قد اأقنعت مدير اجلامعة باإ�شدارها يف وقت 
اتخاذ  حتى  عليها  والإ�شراف  حتريرها  مهام  بت�شلم  وقمت  �شابق، 
قراري بال�شتقالة من اجلامعة ومغادرة الكويت يف عام 1976. ولقد 
كان يل �شرف امل�شاهمة يف درا�شات جملة اخلليج واجلزيرة العربية 
بالكتابة فيها اأكرث من مرة، من بينها اإعداد درا�شة م�شتفي�شة حتت 
عنوان »احتياجات الكويت من العاملني يف جمال اخلدمات الطبية 
حتى �شنة 2000« اأي لربع قرن قادم،  ن�شرت يف العدد الثالث الذي 
�شدر يف عام 1974. بعد ن�شر الدرا�شة باأ�شابيع قابلت الدكتور عبد 
عامة،  منا�شبة  يف  اآنذاك  الكويتي  ال�شحة  وزير  العو�شي  الرحمن 
وما اأن راآين حتى �شارع لتهنئتي وتوجيه ال�شكر يل على ما جاء يف 
تعليماته  اأ�شدر  اإنه  قائاًل  واإح�شاءات  معلومات  من  الدرا�شة  تلك 
الأمد  طويلة  خطة  اإعداد  يف  بها  لال�شتعانة  الوزارة  يف  للم�شئولني 

لوزارته.
فر�ص واجنازات

اإعارة  فرتة  انتهت   1972-1971 الدرا�شي  العام  انتهاء  مع 
املال  يحيى  والدكتور  اجلامعة  مدير  اإ�شماعيل  الفتاح  عبد  الدكتور 
عميد الكلية، ما ت�شبب يف جعل من�شبي مدير اجلامعة وعميد كلية 
تعيني  مت  وفيما  �شاغرين.  ال�شيا�شية  والعلوم  والقت�شاد  التجارة 



83

اأو�شحنا  كما  للجامعة  جديدًا  مديرًا  كامل  العزيز  عبد  الدكتور 
بدًل  اإذ  للكلية.  عميدًا  الإبراهيم  ح�شن  الدكتور  تعني  مت  �شابقًا، 
ُي�شهم يف  واأكادميية وا�شعة  اإدارية  من البحث عن عميد ذي خربة 
تعزيز مكانة اجلامعة العلمية، مت تعيني عميد مل يكن قد م�شى على 
ح�شوله على الدكتوراه والتحاقه بهيئة التدري�س يف اجلامعة �شوى 
اأ�شهر معدودة. وهذا قادين اإىل قناعة باأن الإدارة العامة للجامعة 
موؤ�ش�شات  من  بغريها  اأ�شوة  اجلامعة  »تكويت«  على  حتر�س  كانت 
حكومية، اأي اإحالل كويتيني مكان غري الكويتيني، اأكرث من حر�شها 
على تطعيم اجلامعة بكفاءات جديدة ذات �شمعة دولية. اإل اأن تعيني 
الكلية،  العمل يف  �شري  على  ايجابية  اآثار  له  كانت  الإبراهيم  ح�شن 
بني  والتمييز  واحرتامها،  الأخرى  النظر  وجهة  ل�شماع  ميله  اأن  اإذ 
من  لكل  املجال  يفتح  جعله  العامة  وامل�شلحة  ال�شخ�شية  امل�شلحة 

كان لديه فكرة جديدة من الزمالء ليطرحها من دون تردد. 
كبرية  فر�شة  للكلية  عميدًا  الإبراهيم  ح�شن  تعيني  منحني 
ملتابعة ن�شاطاتي الإ�شالحية، وذلك ب�شبب ما كانت تربطني به من 
�شداقة خا�شة، قمت بتوظيفها لطرح فكرة تغيري نظام التدري�س يف 
اجلامعة من جديد. وبالفعل، كان اأول �شيء فعلته مع العميد اجلديد 
الكلية  التدري�س يف  نظام  تغيري  اإعادة حماولة  ب�شرورة  اإقناعه  هو 
ال�شاعات  التعليم الأمريكي املعروف با�شم نظام  وا�شتبداله بنظام 
املعتمدة. كما اأتاح يل وجود ح�شن على راأ�س الكلية الفر�شة لتطوير 
املبادرات  من  املزيد  طرح  اإىل  اإ�شافة  الجتماعية«،  العلوم  »جملة 
اجلديدة واجلريئة ذات ال�شلة بالعملية التعليمية والعملية الرتبوية 
عن  يومًا  اأتوقف  مل  الواقع،  ويف  املجتمع.  تطور  يف  اجلامعة  ودور 
وتوجيهها  فيها  التعليم  م�شتوى  ورفع  اجلامعة  تطوير  يف  التفكري 
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للعناية بالطلبة، وبلورة اأفكار خالقة ومبادرات غري تقليدية ذات بعد 
علمي وتربوي، وهي مبادرات ا�شتمرت �شنة اإ�شافية بعد ا�شتقالتي 

من اجلامعة ومغادرة الكويت يف عام 1976. 
حني و�شل ح�شن الإبراهيم اإىل اجلامعة، مل ي�شاأله مدير دائرة 
ا�شتاذًا مبتدئًا ل  اأن كون ح�شن  اإذ  الأكادميية،  رتبته  الإ�شكان عن 
يف  له  �شقة  تخ�شي�س  مت  لذلك  كويتيًا.  بكونه  مقارنة  �شيئًا  يعني 
ال�شاملية  تقع يف منطقة  ت�شتاأجرها اجلامعة،  واأف�شل عمارة  اأجمل 
بالقرب من دوار »البدع«، تطل على اخلليج مبا�شرة، ل تف�شلها عنه 
�شوى رمال ال�شاطئ و�شارع الكورني�س. بعد �شنة تقريبًا انتقل ح�شن 
ممت  اإىل بناية »لوؤلوؤة املرزوق« الكائنة على البحر مبا�شرة والتي �شُ
�شققها على �شكل فلل داخلية تتكون من طابقني، وهنا عر�س علي 
كان  التي  ال�شقة  اإىل  �شرييلني  عمارة  من  النتقال  م�شكورًا  ح�شن 
اأرف�شه،  اأن  باإمكاين  البدع، وهو عر�س مل يكن  ي�شكنها يف منطقة 
كما اأنه مل يكن باإمكان رئي�س ق�شم الإ�شكان العرتا�س عليه. وب�شبب 
ذلك خ�شرت جرية الأ�شدقاء الدكاترة يحيى اجلمل واإبراهيم �شقر 
واأنبل مفكر عربي عا�س تلك املرحلة من حياة  اأكرب  وك�شبت جرية 
الأمة العربية، الدكتور زكي جنيب حممود وزوجته الدكتورة منرية. 
كان الدكتور زكي عقاًل عظيمًا مل يتوقف حلظة عن التفكري، ما جعله 
ميوت من دون اأن ي�شيخ، ويفقد نظره من دون اأن يفقد بعد النظر. 
يتوقف  مل  اأنه  اإل  اأيامه،  اآخر  يف  بيته  التزم  زكي  الدكتور  اأن  ومع 
عن الكتابة والعطاء، ومل يبتعد عن معاناة اأمته وهمومها حلظة... 
هموم اأعتقد اأنه حملها معه اإىل مثواه الأخري. لقد ربطتني بالدكتور 
اأغلى  زكي جنيب حممود عالقة �شخ�شية جاءت �شدفة كانت من 
واأتفاعل  منه  بالقرب  اأعي�س  نف�شي  وجدت  اإذ  حياتي،  ال�شدف يف 
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الواقع كانت تلك ال�شدفة رحلة رائعة يف  اأفكاره اخلالقة. ويف  مع 
با�شتمرار،  زكي  الدكتور  روؤية  يل  اأتاحت  والفل�شفة،  الفكر  عامل 
واجللو�س معه �شاعات كل اأ�شبوع، وال�شتماع لآرائه، وال�شتفادة من 
علمه وحكمته التي مل اأ�شعر باأنها قابلة للن�شوب اأو التقادم، وعر�س 
دومًا  لقت  اأفكار  مالحظاته...  على  بناء  و�شقلها  عليه  اأفكاري 

ال�شتح�شان والت�شجيع.
بداأت الإعداد لإ�شدار العدد الأول من جملة الكلية التي كلفني 
بحما�س   1972 عام  يف  اإ�شماعيل  الفتاح  عبد  الدكتور  باإ�شدارها 
الكتابة والن�شر فيها �شعيف  اأن الإقبال على  اأنني وجدت  اإل  كبري، 
التكامل،  ينق�شها  للن�شر  ُتقدم  التي كانت  املواد  نوعية  واأن  للغاية، 
واأن معظمها ل يرقى اإىل امل�شتوى العلمي املن�شود. وب�شبب ت�شميتها 
جملة »كلية التجارة والقت�شاد والعلوم ال�شيا�شية« مل يكن للمجلة يف 
حقيقة الأمر هوية مميزة ت�شاعدها على النمو وال�شتحواذ على مكانة 
مرموقة على ال�شاحة الأكادميية العربية. لذلك حاولت وجنحت يف 
اإقناع الدكتور اإ�شماعيل قبل انتهاء خدمته با�شتبدالها مبجلة اأخرى 
مكانة  على  ال�شتحواذ  وباإمكانها  للنمو  جيدة  فر�شة  لديها  يكون 
علمية يف العامل العربي، والقيام يف نف�س الوقت ب�شد فراغ كبري يف 
لفكرة  العميد اجلديد  الجتماعية. ويف �شوء حما�س  العلوم  جمال 
اإ�شدار جملة جديدة با�شم »جملة العلوم الجتماعية«، فاإن الأمور 
�شارت ب�شال�شة، وح�شلت منه على الدعم املطلوب لتحقيق الهدف. 
والعلوم  والقت�شاد  التجارة  كلية  جملة  من  ي�شدر  مل  وبالفعل، 
العدد  �شدور  �شنة  من  اأقل  بعد  تبعه  واحد،  عدد  �شوى  ال�شيا�شية 
تاأ�شي�شها  �شرف  كان يل  التي  الجتماعية«  العلوم  الأول من »جملة 
والتطور، ما  النمو  املجلة يف  تلك  ا�شتمرت  والإ�شراف عليها، حيث 
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جعلها تغدو اإحدى اأهم املجالت العلمية يف البالد العربية. 
راأ�شي قبل  اإ�شدار جملة بهذا ال�شم قد ولدت يف  كانت فكرة 
والقيم  الجتماعية  الق�شايا  باأن  قناعتي  �شوء  يف  وذلك  �شنوات، 
ومتداخلة،  مرتابطة  ق�شايا  هي  ال�شيا�شية  والتوجهات  الثقافية 
وذات عالقة وطيدة بعملية التنمية املجتمعية باأبعادها القت�شادية 
وغري القت�شادية. وهذا بدوره يجعل جناح اجلهود التنموية يعتمد 
تن�شط  التي  ال�شيا�شية  والبنية  الثقافية  الأطر  على  كبريًا  اعتمادًا 
�شبيل  ويف  جتاوزها.  ت�شتطيع  ول  خاللها  من  القت�شادية  العملية 
وافية  درا�شة  باإعداد  قمت  املجلة،  لتلك  النجاح  متطلبات  توفري 
�شملت حتديد الأهداف وخطة العمل واخت�شا�شات �شكرتري التحرير 
امل�شئول وت�شكيل هيئة حترير، واإعداد لئحة مالية وميزانية ت�شمل 
العام،  يف  مرتني  بال�شدور  املجلة  تبداأ  اأن  على  التاأ�شي�س،  تكاليف 
التحرير  اإىل جملة ف�شلية. وب�شبب طبيعة عملية  وتتحول تدريجيا 
واحتياجها ملكان خا�س وم�شاعدين واآلة طباعة وجهاز ت�شوير وغري 
العميد على مكتب  فاإنني طلبت وح�شلت من  اأمور فنية،  ذلك من 
خا�س باملجلة يف الطابق الأر�شي من املبنى الرئي�شي للكلية، ومتت 
املوافقة على تعيني م�شاعد ل�شكرتري التحرير امل�شئول، اخرتته من 
اأف�شل طلبتي الذين تخرجوا من ق�شم القت�شاد يف اجلامعة،  بني 
ال�شديق والزميل عبد الرحمن فايز امل�شري الذي ا�شتمر يف عمله 
يف املجلة ل�شنوات عديدة، واأ�شهم يف تطويرها من الناحيتني الفنية 
والعلمية. وب�شرعة غري متوقعة حتول مكتب جملة العلوم الجتماعية 
اأع�شاء  فيه  يلتقي  ومقر  طلبتي،  فيه  ا�شتقبل  يل  خا�س  مكتب  اإىل 
اأن  بعد  �شكري  وعزيز  النفي�شي  اهلل  عبد  خا�شة  امل�شاغبني«  »�شلة 
مت تعيني ح�شن الإبراهيم عميدًا للكلية. قررت يف بداية عام 1976 
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ال�شتقالة من عملي يف اجلامعة ومغادرة الكويت، لذلك كان علي اأن 
اأ�شلم مهام حترير املجلة لزميل اآخر، وبالت�شاور مع الدكتور ح�شن 

الإبراهيم مت اختيار الدكتور اأ�شعد عبد الرحمن خلفًا يل.
جاءين الدكتور عبد اهلل النفي�شي يف يوم من الأيام لي�شت�شريين 
امل�شتديرة«.  »املائدة  ا�شم  حتت  تلفزيوين  برنامج  تقدمي  فكرة  يف 
توقيت  واأن  الدرا�شة،  وت�شتحق  ومهمة  جديدة  الفكرة  اأن  وجدت 
طرحها منا�شب جدًا، لكنني راأيت اأن م�شداقية الربنامج �شتعتمد 
املعني،  اجلمهور  خماطبة  وطريقة  الربنامج  اإعداد  كيفية  على 
والتحليل،  بالنقد  لها  ويتعر�س  �شيناق�شها  التي  الق�شايا  ونوعية 
من  يتكون  الذي  الكويتي  املجتمع  تركيب  العتبار  بعني  الأخذ  مع 
جن�شيات عربية متباينة الهتمامات والتوجهات والثقافات. اجتمعنا 
عزيز  الزميل  الجتماع  يف  و�شاركنا  ال�شاملية  يف  بيتي  يف  ذلك  بعد 
الليل  منت�شف  حوايل  يف  البيت  من  ال�شيفان  خرج  وحني  �شكري، 
كان يف يد عبد اهلل النفي�شي ت�شورًا كاماًل للربنامج املقرتح وقائمة 
حتوي عدة موا�شيع ذات اأهمية عامة ت�شلح كمادة للنقا�س واحلوار، 
واأ�شماء جمموعة من اأ�شاتذة اجلامعة و�شخ�شيات كويتية عامة مت 
اإدارة  موافقة  الربنامج يف حالة  للم�شاركة يف  التفاق على دعوتها 

التلفزيون الكويتي عليه. 
اأعده  الذي  الربنامج  على  التلفزيون  اإدارة  وافقت  وبالفعل 
اأجنح  من  وكان  عالية  ومهنية  بكفاءة  النفي�شي  اهلل  عبد  واأداره 
مقدمة  يف  وكنت  الكويت،  تلفزيون  قدمها  التي  الربامج  واأف�شل 
الأثري.  على  انطلق  حني  الربنامج  ا�شت�شافهم  الذين  ال�شيوف 
وفيما ا�شتمر جنم ح�شن الإبراهيم يف التاألق، اجته جنم عبد اهلل 
النفي�شي اإىل الرتاجع التدريجي، لي�س ب�شبب تفوق ح�شن من حيث 
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الذكاء اأو املعرفة العلمية على عبد اهلل، ولكن لأن عبد اهلل النفي�شي 
لغالبية  ترق  مل  دينية  ميول  وذا  احلاكمة  للموؤ�ش�شة  نقدًا  اأكرث  كان 
اأبناء الطبقة احلاكمة يف الكويت ول للكثري من املثقفني والزمالء يف 
اجلامعة. دعاين عبد اهلل النفي�شي يف اأحد الأيام لع�شاء يف بيته، اإل 
اأنني �شللت الطريق ليال، حيث وجدت نف�شي يف حي مل اأجد �شخ�شًا 
اأ�شل  العربية، ما جعلني  يتكلم  الذين �شادفتهم  �شكانه  واحدًا من 
الفار�شية، ل  متاأخرًا عن املوعد... كان كل من �شادفتهم يتكلمون 

غري.
تغيري نظام التعليم

نظام  تغيري  فكرة  على  الإبراهيم  ح�شن  الدكتور  موافقة  بعد 
التعليم، بداأنا يف مناق�شة خطة العمل، وهنا قال ح�شن باأنه �شيطلب 
من روؤ�شاء الأق�شام العلمية يف الكلية القيام بت�شكيل جلنة م�شرتكة 
لدرا�شة فكرة التغيري املقرتحة، وتقييم اإمكانية تطبيقها يف الكلية. 
تعود  التي  الأوىل  املحاولة  ف�شل  اأ�شباب  �شرح  اإىل  �شارعت  اأنني  اإل 
الذي  الإجراء  كان  اللجنة.  ت�شكيل  فيها  مت  التي  للطريقة  اأ�شا�شًا 
اقرتحه العميد هو نف�س الإجراء الذي اتبعه مدير اجلامعة من قبل 
ومل ينجح. لذلك اقرتحت عليه بدًل من ذلك ا�شتخدام �شالحياته 
الدوائر  كافة  متثل  بحيث  اللجنة  اأع�شاء  وت�شمية  للكلية  كعميد 
العلمية. ويف �شباح اليوم التايل قدمت له، بناء على طلبه، ت�شورًا 
متكاماًل ي�شمل طريقة ت�شكيل اللجنة وحتديد مهامها وكيفية قيامها 
ولقد  املقرتحني.  اللجنة  اأع�شاء  واأ�شماء  اإدارتها،  وطريقة  بعملها 
خريجي  من  املحا�شبة  ق�شم  ممثل  عدا  ما  الأع�شاء  جميع  اخرتت 
الإملام  اأن لديهم ما يكفي من  ُيفرت�س  الذين  الأمريكية  اجلامعات 
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اأع�شاء  جميع  كان  فيها.  در�شوا  التي  اجلامعات  يف  التعليم  بنظام 
هيئة التدري�س يف ق�شم املحا�شبة من خريجي اجلامعات الربيطانية 
عبد  علي  الدكتور  برت�شيح  اأقوم  جعلني  ما  وامل�شرية،  والرو�شية 
الرحيم، لأنه كان رجاًل موؤدبًا وذكيًا وحمبوبًا، حري�شًا على عمله، 
ل يتوانى عن خدمة اجلامعة. وملا كان الدكتور عبد الرحيم �شابًا ل 
ي�شعر بثقل تركة نظام التعليم امل�شري، فاإنني ر�شحته لت�شلم مهام 
املحا�شب  لأن  ال�شكرتارية،  اأعمال  على  وامل�شرف  اللجنة  �شر  اأمني 
بطبيعته حري�شًا على ت�شجيل املقرتحات واأمينًا على حفظ امللفات 
الت�شور  على  باملوافقة  الفور  على  ح�شن  قام  ال�شجالت.  و�شالمة 

املقرتح وتعييني رئي�شًا لتلك اللجنة.
بداأت جلنة تطوير نظام التعليم اأعمالها دون تاأخري، وتوا�شلت 
اجتماعاتها ب�شكل منتظم وبطريقة منهجية، اإذ فيما كنت اأحمل معي 
لكل اجتماع جزءا مكتوبًا من النظام املقرتح ملناق�شته مع الزمالء، 
كان الدكتور علي عبد الرحيم ي�شجل املالحظات والقرتاحات اأوًل 
وهذا  ومطبوعة.  من�شقة  يومني  اأو  يوم  بعد  اإياها  وي�شلمني  باأول 
مكنني من العودة اإىل كل اجتماع تال وقد قمت باإجراء التعديالت 
املطلوبة على اجلزء ال�شابق اآخذًا بعني العتبار مالحظات الزمالء، 
وتقدمي جزء جديد مكتوب من النظام للمناق�شة، ما جعل من ال�شهل 
ا�شتمرار التقدم، ومن ال�شعب التوقف اأو العودة اإىل الوراء. وخالل 
يوميًا  الإبراهيم  ح�شن  بالدكتور  التقي  كنت  الع�شيبة  الفرتة  تلك 
تطورات  على  واإطالعه  الع�شاء،  على  اأو  الغداء  على  اإما  تقريبًا، 
كل  عن  ملالحظاته  وا�شتمع  اجنازه  مت  ما  له  وا�شرح  اللجنة،  عمل 
عرى  متتني  يف  �شببًا  ذلك  كان  ولقد  مناق�شته.  من  ننتهي  جزء 
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ال�شداقة والثقة فيما بيننا، و�شهل عمل اللجنة ب�شكل كبري، وجعل 
من ال�شعب وقوع خالفات يف وجهات النظر تت�شبب يف تاأخري عمل 
منت�شف  حتى  منزله،  يف  غالبًا  �شويًا،  ن�شهر  كنا  واأحيانًا  اللجنة. 
عر�شها  قبل  التعديالت  بع�س  باإجراء  ونقوم  الأمور  نتدار�س  الليل 
التجاوب  متوخني يف ذلك  واعتمادها،  عليها  للموافقة  اللجنة  على 
مع واقع احلال يف اجلامعة، وثقافة املجتمع الكويتي وحاجته خلريج 

جامعي موؤهل من النواحي العلمية والرتبوية. 
اإن حر�شنا على مراعاة ح�شا�شيات املجتمع الكويتي واحتياجاته 
التعليم  ان  تقول  فر�شية  من  النطالق  من  مينعنا  مل  اخلا�شة 
اجلامعي ل بد واأن يكون خمتلطًا، لذلك مل نرتدد يف اإعداد الربنامج 
بال�شكل وبالكيفية التي ت�شمن تواجد الطلبة مع الطالبات يف قاعات 
درا�شية م�شرتكة. وما كاد العام الدرا�شي 1972-1973 ينتهي حتى 
كان نظام التعليم اجلديد قد اأ�شبح جاهزًا للتطبيق، وكانت خطوات 
ومناذج الت�شجيل قد مت اإعدادها بالكامل، وبداأت كتابة نظام اإر�شاد 
الطلبة وبرنامج لتدريب موظفي الت�شجيل و�شوؤون الطلبة والأ�شاتذة 
باملواد  اخلا�شة  اجلداول  باإعداد  بداأنا  كما  الإر�شاد،  طرق  على 
قمت  وهكذا  املختلفة.  العلمية  الأق�شام  �شتقدمها  التي  الدرا�شية 
�شعورًا  ما منحني  يائه،  اإىل  األفه  من  التعليم اجلديد  نظام  بكتابة 
اأعقاب ذلك الجناز  النف�س ل يو�شف. ويف  والر�شا عن  بال�شعادة 
الهام على طريق الإ�شالح والتقدم العلمي اأ�شبحْت الطريق اأمامنا 
مفتوحة لإجناز املزيد، اإذ مل يكن على فريق العمل �شوى ال�شري على 
نف�س الطريق وطرح املزيد من الأفكار اخلالقة واملبادرات البناءة. 
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نظام  ا�شتبدال  يف  التفكري  بداية  منذ  فنية  م�شكلة  واجهتني 
اجلديد.  النظام  با�شم  تتعلق  الأمريكي  بالنظام  امل�شري  التعليم 
»نظام  ت�شميته  امل�شتح�شن  غري  ومن  ال�شعب  من  اأنه  وجدت  اإذ 
التعليم الأمريكي«، حل�شا�شية ثقافية و�شيا�شية جتاه تلك الت�شمية، 
ولأن النظام الذي تخيلته وقمنا بتطويره فعاًل فيما بعد ا�شتمل على 
الناحيتني  من  العربي  الواقع  معطيات  حتمتها  اأ�شا�شية  تعديالت 
هو   بالده  يف  النظام  ا�شم  اأن  وحيث  والرتبوية.  والثقافية  العلمية 
Credit Hours راأيت اأن اأف�شل واأ�شلم ت�شمية له هي ترجمة ال�شم 

امل�شتخدم يف اأمريكا اإىل العربية. وهنا واجهتني م�شاألة ترجمة كلمة 
بداأ  قد  العربي  البنكي  النظام  وكان  العربية،  اللغة  Credit«" اإىل 

يف ا�شتخدامها حتت ا�شم"ائتمان" وهي ترجمة واإن كانت �شاحلة 
يف جمال املال، اإل اأنها غري �شاحلة يف جمال التعليم. وبعد تفكري 
وحماولت عدة تو�شلنا اإىل ت�شمية النظام اجلديد نظام"ال�شاعات 
اإىل العراق  املعتمدة". ومن الكويت �شافر نظام ال�شاعات املعتمدة 
معظم  يف  ال�شائد  النظام  اأ�شبح  حيث  عربية،  دول  من  وغريها 
العامل  يف  واخلا�شة  اجلديدة  اجلامعات  وكل  احلكومية  اجلامعات 

العربي تقريبًا. 
حني بداأنا عملية تدريب موظفي ق�شم الت�شجيل و�شوؤون الطلبة 
واإر�شاد  الدرا�شية  املواد  جداول  واإعداد  الت�شجيل  خطوات  على 
دعوة  بتوجيه  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  م�شئولون  قام  الطلبة، 
يف  فعلناه  ما  على  يطلع  وفد  لإر�شال  بريوت  يف  الأمريكية  للجامعة 
جامعة الكويت وتقييمه. وهنا �شعرت باأن هناك حماولة ل�شرقة عملنا 
واإعطاء الغري ثمرة جهدنا، خا�شة اجلهد الذي بذلته �شخ�شيًا منذ 
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اللتحاق بجامعة الكويت يف �شبيل تطوير نظام التعليم فيها. لذلك 
�شحايف  ملوؤمتر  يدعو  كي  الإبراهيم  ح�شن  الدكتور  على  �شغطت 
اإعداد  عملية  ا�شتكملت  املخت�شة  اللجنة  اأن  املالأ  على  فيه  يعلن 
لدى  واأن  خارجية،  مل�شورة  حاجة  هناك  لي�س  واأنه  اجلديد  النظام 
الكلية الكوادر الفنية املوؤهلة لتطبيق النظام اجلديد، وهذا ما كان 
املختلفة  املكاتب  بني  اأتنقل  كنت  للت�شجيل  الأول  اليوم  بالفعل. ويف 
اأ�شرح  ب�شكل جنوين، اأجيب عن ت�شاوؤلت هذا واأقوم بتوجيه ذاك، 
من  غريه  م�شاعدة  اآخر  اأ�شتاذ  من  واأطلب  الإر�شاد  عملية  لأ�شتاذ 
الزمالء. وعلى الرغم من كل املخاوف والقلق الذي �شاورنا يف تلك 
اأن العملية متت بهدوء وانتظام ومن دون اأخطاء تذكر،  اإل  الأيام، 
متخطني بذلك كل العقبات. وهنا ل بد من ذكر �شخ�شني كان لهما 
دور كبري يف اإدارة عمليات الت�شجيل والإر�شاد و�شمان جناحها، هما 

ال�شديقان م�شاعد الهارون ومن�شور بندر. 
يف اأعقاب ذلك النجاح، طلب عميد الكلية من جمل�س اجلامعة 
تخ�شي�س مكافاأة مالية لأع�شاء اللجنة التي اأعدت النظام اجلديد، 
اإل اأن املجل�س رف�س طلب العميد بحجة اأن اأع�شاء اللجنة موظفون 
يف اجلامعة، واأنه ل يجوز مكافاأة �شخ�س على عمل ُيعترب جزءا من 
ال�شهر  وعناء  واأهميتها،  املبادرة  قيمة  متنا�شني  به،  املنوطة  املهام 
الطويل والعمل الإ�شايف واجلهد الفكري امل�شني الذي بذله كل ع�شو 
من اأع�شاء اللجنة، وهو عمل وجهد مل يكن يف الواقع جزءا من املهام 
املنوطة باأي منهم. اإن املكافاأة ل تقا�س بحجم العائد املادي فقط، 
بحجم  واعرتافهم  العاملني،  من  امل�شئولني  مبوقف  اأوًل  تقا�س  بل 
الذي  باجلهد  والتنويه  اأيديهم،  على  حتقق  الذي  الجناز  واأهمية 
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الرغم  واملعرفة. على  العلم  للجامعة واملجتمع وق�شية  بذلوه خدمة 
من ذلك املوقف ال�شلبي، مل ي�شعر اأي زميل من اأع�شاء اللجنة بخيبة 
اأمل، لأن ما قام به الدكتور ح�شن م�شكورًا نيابة عن اأع�شاء اللجنة 
مل يكن متوقعًا اأ�شا�شًا، ولأنهم كانوا يعي�شون حالة من الفرح بتحقيق 

ن�شر هام على الزمن الذي كانوا يف �شباق �شر�س معه.
الت�شجيل،  عملية  وبدء  اجلديد  التعليم  نظام  خرب  انت�شار  مع 
�شتكون على  الدرا�شة  باأن  واملجتمع  بق�شايا اجلامعة  املعنيون  تاأكد 
ق�شية  ب�شرعة  يغدو  الختالط  وهذا جعل  املختلط.  التعليم  اأ�شا�س 
عامة اأثارت جدًل وا�شعًا يف الكويت. اإذ فيما تعالت بع�س الأ�شوات 
التقليدية مطالبة الدولة بوقف عملية الختالط، وقف عدد ل باأ�س 
به من الإعالميني واللرباليني والعديد من امل�شوؤولني احلكوميني يف 
التي  الأ�شوات  اأغلبية  جاءت  ولقد  املختلط.  للتعليم  املوؤيد  ال�شف 
اعرت�شت على التعليم املختلط من داخل جمل�س الأمة الكويتي، ومن 
قوى ثقافية وقبلية تقليدية وقياديني يف جمعيات اإ�شالمية حمافظة. 
من  جاءت  التي  الوحيدة  الأ�شوات  تكن  مل  املعار�شة  اأ�شوات  لكن 
كان  ملا  موؤيدة  اأخرى  اأ�شوات  هناك  كانت  بل  الأمة،  جمل�س  داخل 
اإ�شالح  من  ال�شيا�شية  والعلوم  القت�شاد  التجارة  كلية  يف  يجري 
وتطور، كان من بينها اأ�شوات الدكتور اأحمد اخلطيب وال�شيد عبد 
امل�شاعيد  العزيز  عبد  وال�شيد  الأمة،  جمل�س  ع�شوي  النيباري  اهلل 
املختلط،  للتعليم  تاأييده  معر�س  ويف  العام.  الراأي  جريدة  �شاحب 
قال ال�شيد امل�شاعيد اإنني اأمتنى اأن تعود ابنتي من اجلامعة ذات يوم 
ومعها �شاب من زمالئها، تقدمه يل ك�شديق، وتقول يل اإنني تعرفت 

اليه يف اجلامعة واأرغب يف الزواج منه. 
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درا�شة  من  الطالب  مكن  املعتمدة  ال�شاعات  نظام  تطبيق  اإن 
كل  ياأخذ  واأن  درا�شتها،  يف  ويرغب  يف�شلها  التي  العلمية  املواد 
مع  يتنا�شب  الذي  بالقدر  الدرا�شية  املواد  من  عددًا  درا�شي  ف�شل 
وقته واإمكانياته املعرفية، كما اأن النظام اجلديد ق�شى على مفهوم 
نظام الف�شلني اجلامد املتبع يف البالد العربية. ويف �شوء قيام طلبة 
الكلية والعديد من مثقفي الكويت ون�شبة كبرية من اأ�شاتذة اجلامعة 
مبادرة  لطرح  فر�شة  هناك  اأن  راأيُت  اجلديد،  بالنظام  بالرتحيب 
جديدة تتعلق باإ�شافة ف�شل درا�شي �شيفي ينطلق من مبداأ اأ�شا�شي 
يقوم على الإميان باأن العملية التعليمية هي عملية متوا�شلة ل تتوقف 
يعانون  الطلبة  واأن من امل�شلحة عدم ترك غالبية  اأبدًا،  تنتهي  ول 
فراغًا قاتاًل لأ�شهر �شيف تطول. وب�شبب ما كان يربطني من �شداقة 
بالدكتور عبد ال�شالم املجايل رئي�س اجلامعة الأردنية حينئذ ورئي�س 
وزراء الأردن لحقًا، فاإنني عر�شت عليه الفكرة واتفقنا على اأن تفتح 
اجلامعة الأردنية اأبوابها يف �شيف عام 1974 ملجموعة من طالبات 
على  ح�شلت  الأردن،  اإىل  ال�شفر  وقبل  الكويت.  جامعة  وطالب 
الدرا�شية  بال�شاعات  العرتاف  على  الكويت  جامعة  اإدارة  موافقة 
ويف  الأردنية.  اجلامعة  يف  درا�شتها  الكويتيني  الطلبة  �شيكمل  التي 
�شوء جناح تلك التجربة التي كانت الأوىل من نوعها يف اجلامعات 
العربية، مت تعميم الفكرة ب�شرعة، حيث اأ�شبحت الدرا�شة ال�شيفية 
عملية عادية ل تغيب عن جامعة عربية تقريبًا. ولقد ترتب على ذلك 
الب�شرية  املوارد  ا�شتغالل  كفاءة  رفع  يف  ال�شيفي  الربنامج  ا�شهام 
العاملة يف اجلامعات العربية بوجه عام، وا�شتخدام املعدات الفنية 
واملعامل البحثية والتدريبية على مدار ال�شنة، واإ�شغال اأوقات ن�شبة 
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كبرية من الطلبة العرب يف ن�شاطات علمية وتعليمية منتجة، وخف�س 
على  واملجتمع  والدولة  واجلامعة  للطالب  بالن�شبة  التعليم  تكلفة 

ال�شواء.
املختلط،  والتعليم  املعتمدة  ال�شاعات  نظام  جتربة  جناح  بعد 
كان  عمل،  جلنة  من  اأكرث  بت�شكيل  الإبراهيم  ح�شن  الدكتور  قام 
»واللجنة  لها،  مقررًا  وتعييني  الأكادميية،  ال�شوؤون  جلنة  اأهمها 
التجارة  كلية  يف  الدرا�شية  املناهج  لتطوير  الدائمة  ال�شت�شارية 
يف  الأخرية  اللجنة  �شمت  ولقد  ال�شيا�شية«.  والعلوم  والقت�شاد 
ال�شادة  بينهم  من  كان  مرموقة  كويتية  �شخ�شيات  عدة  ع�شويتها 
اهلل  عبد  وحمد  ال�شارخ،  وحممد  احلمد،  يو�شف  اللطيف  عبد 
اجلوعان، و�شليمان املطوع، وخالد عبد اهلل ال�شقر وغريهم، كما 
روؤ�شاء  من  اأ�شا�شًا  املكون  اجلامعة  اأ�شاتذة من جمل�س  عدة  �شمت 
الأق�شام املختلفة، اإ�شافة اإىل ال�شيدة ح�شة البحر وال�شيد من�شور 
عام 1974  نهاية  اأعمالها يف  اللجنة  تلك  بداأت  ولقد  بندر ح�شني. 
والرتكيز على نظرة  الكلية،  الدرا�شية يف  املناهج  با�شتعرا�س حال 
ال�شوق خلريج جامعة الكويت، وحتديد املوا�شفات املطلوبة للتجاوب 
مع �شوق العمل دون اإهمال احتياجات الكويت من الكفاءات العلمية. 
وخالل الجتماع الأول الذي �شاركت فيه ب�شفتي مقرر جلنة ال�شوؤون 
النظام اجلديد  باأهمية  اللجنة  اأع�شاء  العديد من  نوه  الأكادميية، 
وجناحه يف حت�شني مواقف الطلبة وت�شجيعهم على البحث، اإل اأنهم 
مل ين�شوا التذكري باأن احلياة اجلامعية التي تت�شف بها اجلامعات 
الأمريكية ما تزال غائبة عن جامعة الكويت، وهذه م�شكلة ما تزال 
قائمة يف كافة اجلامعات العربية حتى اليوم. ومع اأننا حاولنا التغلب 
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على تلك العقبة، اإل اأننا مل ننجح ب�شبب توجه الطلبة، خا�شة الرجال 
منهم اإىل الهتمام بالن�شاطات التجارية واأحوال ال�شوق املايل. ومن 
خالل جلنة ال�شوؤون الأكادميية قمت بطرح مبادرات جديدة اأخرى 
الإدارية،  والبحوث  للتدريب  مركز  لتاأ�شي�س  مبادرة  بينها  من  كان 
�شاء الدكتور ح�شن اأن يبداأ العمل فيه ب�شكل متوا�شع، بت�شكيل »جلنة 
التدريب والبحوث«، وتوجيهها لإجراء الدرا�شات حل�شاب الغري من 

موؤ�ش�شات عامة وخا�شة، وتقدمي امل�شورة الفنية والعلمية لها. 
حني ت�سف� الن�ايا ُتل امل�ساكل 

النظام  املقتب�س عن  الكويت  كان نظام المتحانات يف جامعة 
وترقيمها  الطلبة  على  خا�شة  كرا�شات  توزيع  على  ين�س  امل�شري 
حتى ل يكون باإمكان املُ�شحح التعرف اىل هوية الطالب، والتحيز له 
اأو �شده لأي �شبب كان. وبالنطر اإىل ذلك النظام، يت�شح اأنه ينطلق 
من فر�شية تقوم على عدم ثقة الإدارة اجلامعية بالأ�شتاذ والطالب 
معًا. لذلك كان مكتب الت�شجيل يف الكلية ي�شكل قبل نهاية كل ف�شل 
درا�شي جلنة »اإعداد كرا�شات المتحانات« من جمموعة �شغرية من 
الأ�شاتذة، كان يراأ�شها دومًا زميل لنا من ق�شم املحا�شبة ُعرف عنه 
�شهولة عمل  وب�شبب  املجال.  الطويلة يف هذا  اإدارته وخربته  ح�شن 
نظام  كتابة  يف  وانهماكي  الكثرية  م�شاغلي  �شوء  ويف  اللجنة،  تلك 
التعليم اجلديد، فاإن امل�شئول عن ت�شكيل اللجان ال�شيد عبد الكرمي 
لكن  ال�شهلة.  املهام  ذات  اللجنة  تلك  يف  ع�شوًا  �شجلني  ال�شفار 
الزميل امل�شرف على اأعمال اللجنة قام باإعداد الكرا�شات وترقيمها 
من دون دعوتي للم�شاركة يف الجتماعات، على الرغم من مراجعتي 
له اأكرث من مرة، حيث اأخربين بعد انتهاء اللجنة من عملها اأنه مل 
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يَر �شببًا لدعوتي ب�شبب ان�شغايل بق�شية اأهم، ولأن عمل جلنته كان 
عبد  ال�شيد  علم  حني  فقط.  جل�شتني  خالل  ا�شتكماله  ومت  ب�شيطًا 
الكرمي ال�شفار باأنني مل اأ�شارك يف اأعمال اللجنة، قام بو�شع ا�شمي 
�شمن قائمة جلنة املراقبني على المتحانات، ون�شي اأن يخربين مبا 

فعل. 
طريقي  يف  كنت  وفيما  المتحانات،  اأيام  من  الثاين  اليوم  يف 
من مكتب عميد الكلية يف الطابق العلوي اإىل مكتبي يف جملة العلوم 
الجتماعية يف الطابق الأر�شي قابلت الدكتور حممد غزلن رئي�س 
ق�شم القت�شاد ورئي�س جلنة مراقبي المتحانات يف ذلك اليوم. كان 
يلهث من  الثالث،  الطابق  اإىل مكتبه يف  الدكتور غزلن يف طريقه 
ثقل كرا�شات المتحان التي كان يحملها يف ح�شنه �شاعدًا درجات 
�شلم غري مريح. �شاح الدكتور غزلن حني راآين غا�شبًا وخاطبني 
بحدة قائاًل اأين كنت يا حممد؟ ملاذا مل تاأِت اإىل القاعة لت�شاعدين 
يف عملية املراقبة؟ ملاذا تتغيب من دون اأن تعلمني؟ ما جعله يلهث 
اإىل  �شارعت  لذلك  ال�شفرار.  اإىل  لونه  ويتحول  اأكرب  ب�شعوبة 
الإم�شاك بذراعه، هداأت من غ�شبه، �شاعدته يف حمل الكرا�شات، 
واعتذرت له قائاًل اإنني اأعتذر لك عن اأي خطاأ ارتكبته، وتبعته اإىل 
مكتبه حيث فهمت منه حيثيات ما حدث و�شرحت له موقفي. ذهبت 
ال�شفار  الكرمي  عبد  و�شاألت  امل�شجل  مكتب  اإىل  مبا�شرة  بعد ذلك 
ا�شت�شارتي وحتى  امل�شئول، وعن �شبب عدم  عن �شبب ت�شرفه غري 
اإعالمي مبا فعل. اعتذر الرجل قائاًل انه و�شع ا�شمي �شمن اأ�شماء 
جلنة املراقبني بعد اأن علم باأنني مل اأ�شارك يف اأعمال جلنة اإعداد 
�شلمها  التي  القائمة  على  ال�شم  بكتابة  اكتفى  واأنه  الكرا�شات، 
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للدكتور غزلن متوقعًا اأن يقوم الأخري باإعالمي.
فايز  الرحمن  عبد  الزميل  اأخربين  حتى  مكتبي  دخلت  اأن  ما 
باأن مكتب العميد ات�شل ليخربين باأن العميد يريدين اأن اأذهب اإىل 
مكتبه يف احلال. ا�شتغربت اأن يطلبني العميد بتلك ال�شرعة لأنه مل 
يكن قد م�شى على زيارتي له اأكرث من ن�شف �شاعة، ولأن مكتبه كان 
الإبراهيم  الدكتور ح�شن  مكتب  دخلت  بالزوار. حني  يغ�س  حينئذ 
وعلى  غزلن،  الدكتور  واأمامه  مكتبه  خلف  كالعادة  يجل�س  وجدته 
بينهم  اآخر، من  �شخ�شًا  اأكرث من ع�شرين  الغرفة ي�شطف  جانبي 
عبد الكرمي ال�شفار. بادرين الدكتور ح�شن بال مقدمات قائاًل: ملاذا 
مل تذهب اإىل قاعة المتحانات؟ وملاذا مل تخرب الدكتور غزلن باأنك 
كنُت  قائاًل:  احلال  اأجبته يف  الطلبة؟  القيام مبراقبة  �شتتغيب عن 
ع�شوًا يف جلنة اأمتت املهام املنوطة بها على اأكمل وجه اأوًل، ومل اأكن 
ع�شوًا يف جلنة مراقبة المتحانات ثانيًا، ومل يخربين اأحد باأن ا�شمي 
اأ�شيف لحقًا لع�شوية تلك اللجنة ثالثًا، وبالتايل مل يكن هناك �شبب 
يدعوين للذهاب اإىل قاعة المتحانات. ثم اأخربته باأنني علمت قبل 
غري  ب�شكل  ت�شرف  ال�شفار  الكرمي  عبد  املدعو  باأن  فقط  دقائق 
م�شئول حني و�شع ا�شمي على قائمة املراقبني ل�شبب ل اأفهمه ومن 

دون اأن يعلمني بالأمر. 
�شادت عندها فرتة �شكون و�شمت ق�شرية، قال ح�شن بعدها: 
اإنك مل ُت�شهم يف اأعمال جلنة اإعداد الكرا�شات ولهذا قام عبد الكرمي 
اأجبته، ولكن هل  بو�شع ا�شمك على قائمة املراقبني. هذا �شحيح، 
�شاألتني ملاذا مل اأ�شارك يف اأعمال جلنة اإعداد الكرا�شات؟ رمبا قمت 
بتقدمي خدمة لزمالئي اأع�شاء اللجنة مقابل قيامهم باإعفائي من 
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مهمة امل�شاركة يف اأعمالها.. وما دامت اللجنة التي كنت ع�شوًا فيها 
قد قامت بعملها بالكامل، واأن رئي�س تلك اللجنة مل ي�شتك من عدم 
اأداء املهام  اأتخلف عن  اأنني مل  م�شاركتي يف اأعمالها، فمعنى ذلك 
املنوطة بي، لذلك لن ادخل قاعة المتحانات ولن اأ�شارك يف عملية 
املراقبة. قال ح�شن بعد تردد موجهًا كالمه للدكتور غزلن: اأرجوك 
يا دكتور اأن ت�شع ا�شمي بدًل من ا�شم الدكتور ربيع و�شاأقوم باملراقبة 
اإنك لن تقوم بامل�شاركة يف  نيابة عنه. وهنا قلت معلقًا على كالمه 
عملية املراقبة نيابة عني، واإمنا رمبا لأن لديك ما يكفي من الوقت 
مل�شاعدة الدكتور غزلن، اأما بالن�شبة يل فاإنه مع الأ�شف لي�س لدي 
وقت اإ�شايف اأخ�ش�شه لأمر ل اأعتربه ي�شتحق هذه الأهمية، ثم اأدرت 
وجهي وخرجت من مكتبه اإىل �شيارتي، ركبتها وعدت اإىل البيت غري 
اآ�شف على مواجهة مع �شديق فر�شها من دون �شبب، ومل يرتك يل اأو 

لنف�شه جماًل لتجنبها.
بعد الو�شول اإىل البيت بربع �شاعة تقريبًا ات�شل الزميل عزيز 
�شكري ع�شو �شلة امل�شاغبني، وحني رفعت �شماعة التلفون قال عزيز 
اأين كنت اليوم يا م�شاغب... لقد ذهبت اإىل قاعة المتحانات اأبحث 
عنك، اإل اأنني مل اأجدك هناك. قلت له ل داعي للقيام بعملية لف 
اأن  اإل  باإمكان عزيز  يا عزيز، قل ما عندك. وهنا مل يكن  ودوران 
اأمام  باإحراج ح�شن بهذا ال�شكل  يتحدث ب�شراحة، قال ملاذا تقوم 
ح�شد كبري من النا�س... اإنه ي�شعر باأنك اأهنته يف مكتبه. قلت له اأنت 
تعرف حمبتي حل�شن وحجم ما اأكن له من ود وتقدير، لكن يبدو مع 
الأ�شف اأنه حاول اغتنام فر�شة وجود ح�شد كبري يف مكتبه ملمار�شة 
ال�شلطة على �شديق، ون�شي اأنه لي�س من طبعي ال�شكوت على مثل هذه 
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الت�شرفات مهما كانت النتائج... اأنت تعرف متامًا اأنه لو ات�شل بي 
مبا�شرة وقال يل كعادته: اأخي اأبو اأ�شيل اأريدك اأن تذهب غدًا اإىل 
الدكتور غزلن لذهبت. لكن خماطبتي  مل�شاعدة  المتحانات  قاعة 
با�شتعالء اأمام ح�شد من النا�س اأمر ل مير ب�شهولة، لذلك خاطبته 
بالطريقة التي ي�شتحقها وعليه اأن يتحمل النتائج. بعد دقائق ات�شل 
الدكتور اإبراهيم �شقر ليعاتبني قائاًل، اإن ح�شن هو اأملنا الوحيد يف 
حتقيق عملية الإ�شالح يف اجلامعة، ويف توجيه الكلية الوجهة التي 
وندعمه  ن�شاعده  اأن  وعلينا  وتطلعاتها،  العربية  الأمة  تخدم ق�شايا 
الأ�شباب.  كانت  مهما  احراجه  نتجنب  واأن  املمكنة،  الطرق  بكل 
اإذا  ولكن  متامًا،  معه  اتفق  باأنني  اإبراهيم  احلبيب  الدكتور  اأجبت 
ا�شتخدامنا  باإمكانه  باأن  والعتقاد  احلدود  بتجاوز  حل�شن  �شمحنا 
كرامتنا،  عن  طواعية  ونتنازل  لنا  احرتامه  �شنفقد  فاإننا  كاأدوات، 
وبالتايل نعطيه ما يكفي من الأ�شباب لإهمال ما نقدمه له من اآراء 

واقرتاحات، وعدم الأخذ بن�شائحنا باجلدية املطلوبة. 
ودعاين  ح�شن  الدكتور  ات�شل  بيننا،  النقطاع  من  يومني  بعد 
عرب  وب�شوت  برتحاب  الدعوة  قبلت  معًا...  الغداء  لتناول  كالعادة 
عما يكنه القلب من ود وتقدير، حمل اإليه ر�شالة تقول اإن ال�شداقة 
احلقيقية هي عالقة حب واحرتام متبادل تتجاوز املحن ول ترتك 
اأثرًا �شلبيًا يف النفو�س مهما كانت الأخطاء التي قد يرتكبها �شديق 
اأبدًا  يعاتبني  ومل  املو�شوع،  يف  ح�شن  يراجعني  مل  �شديقه...  بحق 
اأعاتبه، وان�شرفنا ل�شتكمال العمل  اأراجعه ومل  عما بدا مني، ومل 
وحتقيق هدفنا الأول والأهم يف تلك املرحلة... تغيري نظام التعليم 
يف اجلامعة، واغتنام كل فر�شة �شانحة لتحقيق اأكرب قدر ممكن من 
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التقدم خدمة لق�شية العلم، وحر�شًا على الطلبة، واإ�شهامًا يف تطور 
اجلامعة واملجتمع.

يف جل�شة عادية جاءت بعد اأ�شهر ومل ي�شاركنا فيها �شخ�س اآخر 
يف منزل الدكتور ح�شن املطل على البحر يف لوؤلوؤة املرزوق، وجدنا 
اأنف�شنا ن�شتعيد ذكريات ما واجهناه من حتديات اأثناء قيامنا بعملية 
على  قدراتنا  يف  ت�شكيك  من  له  تعر�شنا  وما  التعليم،  نظام  تغيري 
اإحداث التغيري امل�شتهدف، وما �شنه البع�س من نقد ل�شيا�شة التعليم 
جتاهي  الأخوية  م�شاعره  عن  بالتعبري  ح�شن  قام  وهنا  املختلط. 
ذلك  كتابة  يف  جهد  من  به  قمت  ما  على  يل  �شادق  �شكر  وتوجيه 
اأ�شعدين ح�شن  العلمية...  املبادرات  العديد من  تقدمي  النظام ويف 
�شداقة.  من  تربطنا  ما  بعمق  اأ�شعر  وجعلني  كثريًا  الليلة  تلك  يف 
وبعد تقدمي ال�شكر له، قلت اإن معظم الف�شل يف كل ما حققناه وما 
بالدرجة  ح�شن  يا  اإليك  يعود  امل�شتقبل  يف  اإجنازات  من  �شنحققه 
الأوىل، ولي�س يل. نظر ح�شن يف وجهي ُم�شتغربًا وكاأنه ل يفهم ما 
اأقول، اأو كاأنه ل ي�شدق ما قلت... نعم، يا ح�شن، اأ�شفت قائاًل، اإنني 
قدمت معظم الفكر واجلهد... هذا �شحيح، لكن مل يكن بالإمكان 
وتوؤمن  م�شراعيه،  على  الباب  يل  تفتح  مل  اأنك  لو  �شيئًا  اأ�شنع  اأن 
املئات،  هناك  اإن  ال�شالح...  بعملية  والتزامي  العقلية  باإمكانياتي 
ورمبا الآلف من ال�شباب الذين يتقدون حما�شًا للعمل وخدمة الوطن، 
وفر�س  التغيري  اأبواب  لكن  اخلالقة،  الأفكار  من  الكثري  ولديهم 
ب�شبب  اإحباط  حالت  يعي�شون  اإنهم  وجوههم...  يف  مغلقة  املبادرة 
ويفتح  اإليهم،  لي�شتمع  ال�شتعداد  ولديه  بهم،  يوؤمن  وجود من  عدم 
الأبواب اأمامهم، ومينحهم الفر�شة خلدمة ق�شايا الوطن واملواطن.
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بتعيني  العميد  قام  التالية  ال�شنة  يف  الدرا�شي  العام  بداية  مع 
للدكتور  خلفُا  القت�شاد  لق�شم  رئي�شا  املجيد  عبد  خمي�س  الدكتور 
والإدارة  التعليم  يف  جيدة  خربة  ذو  رجل  وهو  غزلن،  حممد 
اأكرث  يف  اأ�شتاذًا  الطويلة  عمله  �شنوات  خالل  اكت�شبها  اجلامعية 
ويحرتمه  الطلبة  يحبه  الظل  كان خفيف  كما  اأمريكية،  من جامعة 
الزمالء. ويف يوم من الأيام، وفيما كان الدكتور خمي�س يف طريقه 
كان  عكاز،  اأي  خيزران،  ع�شا  وبيده  الكلية  حرم  يف  �شيارته  اإىل 
اأقف  راآين  جراحية،  عملية  بعد  ال�شري  على  مل�شاعدته  ي�شتخدمها 
الطالبات منغم�شني  ال�شاحة ومن حويل ثالث �شبايا من  يف و�شط 
اإىل  يف نقا�س ذي طابع اجتماعي. توقف الزميل حني راآنا، ا�شتمع 
احلديث دقائق من دون تعليق، ثم تنهد طوياًل وقال: هل تعرفوا يا 
نف�شي  عن  لأن�س  اأمريكا  يف  الع�شا  هذه  ا�شتخدم  كنت  اأنني  بنات 
ال�شبايا اجلميالت كما ين�س النا�س الذباب من حولهم يف بالدنا؟ 
وجهها:  تعلو  �شاخرة  وب�شمة  قائلة  الطالبات  اإحدى  �شارعت  وهنا 
والآن ماذا تفعل بهذه الع�شا يا اأ�شتاذ؟ تنهد ثانية ثم قال: اإ�شرب 
بها نف�شي... وهكذا �شحك واأ�شحكنا معه، ثم �شار يف طريقه. كانت 
املو�شة يف تلك الأيام هي التنورة الق�شرية التي ُتظهر من �شيقان 
يتجمعون  امل�شاغبني  �شلة  اأع�شاء  وكان  ُتخفي،  مما  اأكرث  ال�شبايا 
اأحيانًا،  يتح�شرون  ب�شغف...  الفتيات  يراقبون  مكتبي  اأمام  اأحيانًا 
جميلة  فتاة  اأمامهم  مرت  كلما  ويقولون  اأخرى،  اأحيانًا  ويحلمون 
اأن  فيه  �شك  ل  �شميع جميب. مما  اإن اهلل  يا رب...  اإطعمنا  األلهم 
بنات الكويت يتميزن باجلمال واجلراأة وخفة الدم و�شرعة البديهة، 
اأف�شل ال�شبل  والهتمام بالدرا�شة والتح�شيل العلمي باعتبار ذلك 
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كانت  لذلك  املجتمع،  وكبت  البيت  جدران  يف  للتحرر  واأق�شرها 
الطالبات يف اجلامعة هن الأف�شل من النواحي الأكادميية، وبالتايل 

الأكرث �شعبية بني الأ�شاتذة.
حممد حلمي مراد وعبد النا�سر

من بني الإجراءات ال�شيئة التي اقتب�شتها اإدارة جامعة الكويت 
من نظام التعليم امل�شري اإجراء يتطلب اختيار بع�س املواد الدرا�شية 
جامعيني  اأ�شاتذة  على  وعر�شها  المتحانات  اأوراق  ت�شحيح  بعد 
الأ�شتاذ  يقوم  اأن  املفرو�س  من خارج اجلامعة ملراجعتها. كان من 
عليه،  ُتعر�س  التي  للمادة  العلمي  املحتوى  اأهمية  بتقييم  ال�شيف 
ومقارنة عالمات المتحان التي و�شعها املدر�س ب�شالمة الإجابات 
الجتماعي  القت�شاد  مادة  تدري�س  وب�شبب  الطلبة.  كتبها  التي 
لأول مرة يف الكلية، اختاروا تلك املادة لعر�شها على اأ�شتاذ فا�شل 
اأن  اإل  مراد.  حلمي  حممد  الدكتور  هو  حينئذ،  اجلامعة  يزور  كان 
احرتامي الكبري لعقل الدكتور مراد ومواقفه، وتقديري ملا كان يتمتع 
اأن  اإذ رف�شت  اأمانة علمية مل يقنعني بقبول قرار اجلامعة،  به من 
وتقييم  بعدي  المتحانات من  اأوراق  للدكتور مراد مبراجعة  اأ�شمح 
رف�شي  له يف معر�س  وقلت  اإىل مدير اجلامعة  فورًا  عملي. ذهبت 
لقرار اجلامعة باأنني ل اأعتقد باأن هناك اأ�شتاذًا جامعيًا يف الكويت 
اأو يف خارجها لديه القدرة على تقييم عملي بعلمية، اإذ مل يطلع اأي 
اأ�شتاذ على حمتويات املادة املعنية، اأو على اأ�شلوب تدري�شي لها، اأو 
يتعرف اىل عالقتي بالطلبة، اأو يعرف ما كنت اأتوقعه منهم، كما اأنه 
مل يكن هناك من يراقب اأداء الطلبة داخل غرف الدرا�شة وكيفية 
من  اأخرج  مل  واآراء.  اأفكار  من  عليهم  اأطرح  كنت  ما  مع  تفاعلهم 
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اإلغاء ذلك الإجراء ملا فيه من  مكتب املدير اإل بعد اقناعه بوجوب 
اإهانة لالأ�شتاذ وا�شتهانة باجلامعة.

كان موقفي ثورة اأخرى على تقليد ي�شيء ب�شكل فا�شح لعالقة 
الطالب بالأ�شتاذ وعالقة الأ�شتاذ باجلامعة، يقوم على اأ�شا�س اتهام 
من  وهذا  العك�س.  يثبت  والتزوير حتى  واجلهل  بالتق�شري  الأ�شتاذ 
الأ�شاتذة  ت�شجيع  بعد،  فيما  الزمالء  العديد من  �شاأنه كما اعرتف 
قد  خطاأ  يف  الوقوع  يتجنبوا  حتى  والتقليد  بالقدمي  التم�شك  على 
الواقع قرارًا  التقليد يف  يعود عليهم مبا ل حتمد عقباه. كان ذلك 
وجريئة  جديدة  اأفكار  طرح  من  واملبادر  املجتهد  الأ�شتاذ  بحرمان 
بحرية، ومنعه من مناق�شة ق�شايا ملحة خارج املفاهيم التقليدية، 
وبالتايل امل�شاركة يف خنق احلرية الأكادميية واحليلولة دون ال�شماح 
والتحولت  العلمية  التطورات  مبعاي�شة  اجلامعية  التعليم  لأ�شاليب 
املجتمعية. ومما فاجاأين حني اتخذت ذلك املوقف ال�شارم، وقوف 
الدكتور مراد نف�شه اإىل جانبي، اإذ كان يف مقدمة الأ�شاتذة الذين 
دافعوا عن حق الأ�شتاذ يف التفاعل اخلالق مع طلبته بحرية، وحق 
كانت  واإن  حتى  لهم  بالن�شبة  اأهمية  ذات  ق�شايا  طرح  يف  الطلبة 
خارج مو�شوع الدر�س. وباإقرار نظام ال�شاعات املعتمدة وبدء عملية 
الختالط، والتخلي عن �شيا�شة ال�شتعانة باأ�شتاذ خارجي، اأ�شبحت 
العالقة بني الطالب والأ�شتاذ مبا�شرة تقوم على التفاعل والتوا�شل 

والثقة املتبادلة. 
يف  معنا  مراد  الدكتور  وتواجد  احلادثة  تلك  يل  �شمحت 
اجلامعة كاأ�شتاذ زائر لإ�شت�شافته يف اأحد ال�شفوف والتعرف اليه 
معه  �شداقة  عالقة  وبناء  ومواقفه  اآرائه  اىل  والتعرف  قرب،  عن 



105

وقبل  طوياًل.  ودامت  الأفكار  وتبادل  املتبادل  الحرتام  على  قامت 
انتهاء زيارته جلامعة الكويت، دعوته للع�شاء يف منزلنا ودعوت على 
يتحول  الع�شاء  جعل  ما  والأ�شدقاء،  الزمالء  من  جمموعة  �شرفه 
من منا�شبة اجتماعية اإىل ندوة فكرية ا�شرتجعْت بع�س الذكريات، 
مراد  الدكتور  �شاألت  وهنا  العربية.  الأمة  حال  مبراجعة  وقامت 
عك�شت  حكاية  وهي  النا�شر،  عبد  جمال  الرئي�س  مع  حكايته  عن 
تفا�شيلها رغبة عبد النا�شر يف الإ�شالح، وت�شميمه يف نف�س الوقت 
على احتكار القرار والإنفراد يف ال�شلطة. قام الرئي�س عبد النا�شر 
وزيرًا  مراد  حلمي  حممد  الدكتور  باختيار  ال�شتينيات  اأواخر  يف 
كاأ�شتاذ  مراد  الدكتور  جنم  ملع  اأن  بعد  م�شر،  يف  والتعليم  للرتبية 
وما  اجلامعة.  اأ�شاتذة  احتاد  لرئا�شة  اأو�شله  �شاب  وقيادي  جامعي 
الإجراءات  بتجاوز  بداأ  حتى  عمله  مهام  مراد  الدكتور  ت�شلم  اأن 
والتقاليد البريوقراطية يف م�شر، والتوجه نحو التعرف اىل مديري 
واأ�شاتذة املدار�س وطالبها وخماطبتهم مبا�شرة، ودرا�شة م�شاكلهم 
ومطالبهم عن قرب والتعامل معها ب�شكل مبا�شر. لهذا قام الوزير 
املحافظات  بني  بهم  والتنقل  وزارته  اأركان  با�شطحاب  ال�شاب 
املختلفة والجتماع بامل�شئولني عن العملية التعليمية يف املدن والقرى 
والأرياف ودرا�شة م�شاكلهم واإ�شدار القرارات املنا�شبة على الأر�س. 
وهذا اأك�شب الوزير اجلديد قدرًا كبريًا من ال�شعبية، ما دفعه لطرح 
اأثناء اجتماعات جمل�س  اآرائه والتعبري عن اأفكاره بجراأة و�شراحة 

الوزراء التي كان يراأ�شها عبد النا�شر.
 مل مت�س فرتة طويلة حتى �شاق �شدر عبد النا�شر ذرعًا بذلك 
ال�شاب الذي جتراأ مرارًا على خمالفة راأي الرئي�س، ومل يتوان عن 
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نقد الأفكار والقرارات التي راأى اأنها ل ت�شب يف امل�شلحة العامة، 
اأو اأنها غري قادرة على خدمة الوطن واملواطن. ويف يوم من الأيام 
احتد فيه النقا�س وطال، نظر عبد النا�شر اإىل وزيره ال�شاب وقال 
له اأريدك اأن ت�شتقيل من من�شبك. رد عليه مراد قائاًل بتوا�شع، اإن 
اأن  �شخ�س  لأي  يجوز  ل  �شرف  الرئي�س  �شيادة  يا  الوطنية  اخلدمة 
ي�شتقيل منه... لكن �شيادتك عينتني يف هذا املن�شب، ولذلك اأنت 
متلك قرار اإقالتي منه... نظر اإليه عبد النا�شر طوياًل ثم قال اأنت 
ُمقال... تف�شل اأخرج من القاعة. خرج حممد حلمي مراد من قاعة 
الأر�شي يف مبنى  الطابق  اإىل  الفور، وحني و�شل  الجتماعات على 
رئا�شة الوزراء الكائن يف م�شر اجلديدة مل يجد �شائقه يف انتظاره 
كاملعتاد، ما ا�شطره اإىل ال�شري على قدميه يف يوم �شديد احلرارة 
حتى و�شل حمطة املرتو، ومن هناك ركب املرتو وذهب اإىل بيته. ويف 
الطريق من مبنى الوزارة اإىل حمطة املرتو مر عليه معظم زمالئه 
من وزراء من دون اأن يجروؤ اأحدهم على التوقف ودعوته للركوب اإىل 

جانبه، واإي�شاله اإىل بيته.
�سيا�سة التك�يت 

فيما كان الف�شل الدرا�شي يو�شك على النتهاء يف اأوائل �شيف 
عام 1975، �شمعنا اأن �شابًا كويتيا تخرج من جامعة كلورادو وح�شل 
على درجة الدكتوراه يف القت�شاد، واأظن اأنه كان اأول كويتي يح�شل 
�شيا�شة  مع  وان�شجامًا  املو�شوع.  ذلك  يف  العلمية  الدرجة  تلك  على 
تكويت الإدارة اجلامعية التي بداأت بتعيني ح�شن الإبراهيم عميدًا 
ح�شن  الدكتور  فاإن  ال�شيا�شية،  والعلوم  والقت�شاد  التجارة  لكلية 
اأ�شدر قرارًا بتعيني ذلك ال�شاب الكويتي رئي�شًا لق�شم القت�شاد بدًل 
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اأن  وقبل  الكويت،  اإىل  عودته  قبل  املجيد  عبد  خمي�س  الدكتور  من 
يتعرف اىل اجلامعة واىل اأع�شاء هيئة التدري�س يف الق�شم الذي ُعني 
اأ�شابيع من القبول بالعر�س،  ال�شاب الكويتي، وبعد  رئي�شًا له. لكن 
َقِبل عر�شًا اآخر للعمل نائبًا لوزير  اأنه  قراأنا يف ال�شحافة الكويتية 

النفط، ما جعل من�شب رئي�س ق�شم القت�شاد ي�شبح �شاغرًا. 
الكويتي  ال�شاب  ذلك  تعيني  نباأ  فيه  اأُعلن  الذي  اليوم  كنت يف 
يف وزارة النفط يف زيارة غري عادية للكويت ب�شحبة الدكتور ه�شام 
�شرابي. كان ه�شام قد جاء من وا�شنطن اإىل عمان حيث كنت اأق�شي 
اإجازة ال�شيف مع العائلة وطلب مني مرافقته اإىل الكويت لالجتماع 
مع ح�شن الإبراهيم لأمر مهم. وبني عمان والكويت وقعت لنا حادثة 
مريعة على منت طائرة اخلطوط اجلوية الكويتية اأدخلتنا يف دوامة 
من الرعب ل�شاعتني متوا�شلتني، كانت اأطول �شاعتني متر يف حياتي، 
واأ�شعب �شاعتني يف حياة ه�شام �شرابي، �شناأتي على ذكرها لحقًا. 
اعتذر  وقد  �شيفعل  الكويت عما  اإىل  و�شولنا  بعد  �شاألت ح�شن 
رئي�س ق�شم القت�شاد املُعني قبل مبا�شرة عمله، وعما اإذا كان ينوي 
اإعادة الدكتور خمي�س ملن�شبه. قال ح�شن اإن اإعادة خمي�س ملن�شبه 
ق�شية حمرجة، ولذا �شاأعني اأقدم اأ�شتاذ م�شارك رئي�شًا للق�شم لأنه 
لي�س لدينا من بني الأ�شاتذة من يحمل لقب اأ�شتاذ. قلت له حينئذ 
اأنا اأقدم اأ�شتاذ م�شارك، لكنني ل اأريد هذا املن�شب، لأنني اإذا قبلته 
كاأ�شتاذ  وتخ�شرين  ك�شديق،  اأخ�شرك  اأن  اأريد  ول  معك  �شاأختلف 
قريب منك... اإنك الباب الوحيد الذي ا�شتطيع الدخول منه بحرية 
واطمئنان لطرح ما لدي من اأفكار جديدة ومبادرات اإ�شالحية. وحني 
الزمالء،  املن�شب من  راأيي يف من ي�شلح لذلك  �شاألني ح�شن عن 
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قائاًل  الغزايل،  عبد احلميد  الدكتور  �شخ�شني:  باأحد  عليه  اأ�شرت 
اأنه �شيكون يف حال اختياره حري�شًا على تطوير العملية التعليمية، 
لكنه لن يقبل القيام باأ�شياء ل يرى اأنها تتفق مع امل�شلحة العامة، اأو 
عرفان �شافعي، وهو اإن�شان طيب وجيد، لكنه �شيكون حري�شًا على 
�شيكون  وبالتايل  التعليمية،  العملية  اأكرث من حر�شه على  اإر�شائك 
على ا�شتعداد للقيام مبا تاأمره به من دون نقا�س. وحني �شدر قرار 
العميد جاء ل�شالح الدكتور �شافعي، ولي�س ل�شالح الدكتور الغزايل. 
العاملني  بربط  يقوم  نظام هرمي  البريوقراطي  الإدارة  نظام 
فيه من موظفني وم�شئولني ب�شل�شلة جتعل كل موظف جزءا من بناء 
اأعلى  هو  لأوامر من  يخ�شع  اأن  كل موظف  على  يفر�س  ما  هرمي، 
منه مرتبة، ويخول امل�شئول يف الوقت ذاته حق ا�شدار التعليمات ملن 
البريوقراطي  النظام  اأن  يعني  اأدنى مرتبة وظيفية منه. وهذا  هم 
يقوم بت�شيري الأمور يف املوؤ�ش�شة من خالل اإ�شدار التعليمات وتلقي 
الأوامر، ل غري. وملا كانت املهمة الرئي�شية لكل م�شئول تنح�شر يف 
يجعل  النظام  هذا  فاإن  اأعلى،  من  اإليه  ال�شادرة  التعليمات  تنفيذ 
الذي  امل�شئول  يف  حم�شورة  الإ�شالح  وحماولت  الهامة  القرارات 
كثري  امل�شئول  ذلك  يكون  وحني  الوظيفي.  الهرم  قمة  على  يجل�س 
يكون  حني  اأو  للتفكري،  يكفي  ما  الوقت  من  لديه  ولي�س  امل�شاغل 
جاهاًل اأو غري مهتم بتطوير النظام اأ�شاًل، اأو�شخ�شًا ذا اهتمامات 
وم�شالح خا�شة يوظف وقته ومركزه خلدمتها، فاإن النظام يتجمد 
يف مكانه ويغدو حجر عرثة حتول دون حدوث ال�شالح والتحديث. 
الأوامر  اإ�شدار  تقوم على  ت�شودها عالقات وظيفية  اأجواء عمل  اإن 
وتلقي التعليمات وتنفيذها من دون تفكري، تكون عادة اأجواء قامتة، 



109

تولد.  اأن  قبل  املبادرات  قتل  �شوى  �شيء  اأي  عمل  باإمكانها  لي�س 
واإدخال  النظام،  وترهل  الأفكار  تقادم  الت�شبب يف  �شاأنه  من  وهذا 
يف  الأمل  وفقدان  الإحباط  من  حالة  امللتزمة  العلمية  الكفاءات 
الإ�شالح والتغيري. وحيث اأن الزمن ل يتوقف عن امل�شري، واأن العلم 
ي�شعب  ب�شكل  وتتوالد  ترتاكم  املعارف  واأن  مذهلة،  ب�شرعة  يتقدم 
حني  حتى  با�شتمرار  يتطور  املجتمع  واأن  متابعته،  �شخ�س  اأي  على 
روح  يقتل  الإداري  النظام  جمود  فاإن  مكانه،  يف  يراوح  وكاأنه  يبدو 

اخللق والبتكار ويحكم على املجتمع بالتخلف عن زمنه. 
حرب اأكت�بر و�سالح النفط

عام  اأكتوبر   6 يوم  وال�شورية  امل�شرية  امل�شلحة  القوات  قامت 
كانت  التي  الإ�شرائيلية  القوات  �شد  ومفاجئ  كا�شح  بهجوم   1973
عام  منذ  امل�شرية  �شيناء  ومنطقة  ال�شورية  اجلولن  ه�شبة  حتتل 
بي  ات�شل  حني  الظهر  بعد  الرابعة  حوايل  ال�شاعة  كانت   .1967
احلرب  اأن  وحيث  احلرب.  بوقوع  ليخربين  �شكري  عزيز  ال�شديق 
العرب  بني  ال�شيا�شية  املفاو�شات  تعرث  �شهد  وقت  يف  جاءت 
ت�شاوؤلت  اإجابة عن  قلته  الذي  الأول  الفعل  رد  فاإن  والإ�شرائيليني، 
عزيز هو »هذه عملية ع�شكرية حمدودة لتحريك العملية ال�شيا�شية«. 
التحرير  تلقيت مكاملة من مدير مكتب منظمة  اأو ثالثة  بعد يومني 
الفل�شطينية يف الكويت دعاين فيها مع الزمالء عزيز �شكري وح�شن 
الإبراهيم لندوة نتحدث فيها عن حرب اأكتوبر وتبعاتها املحتملة. ويف 
تلك الندوة اأعلنا اأن احلرب مل تكن �شوى حرب »حتريك ل حترير« 
ما اأغ�شب بع�س الزمالء امل�شريني يف اجلامعة، كما اأغ�شب بع�س 
امل�شئولني يف الق�شر اجلمهوري ويف وزارة اخلارجية يف القاهرة كما 
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علمت لحقًا. لكن الرئي�س اأنور ال�شادات اعرتف فيما بعد باأنها كانت 
فعاًل عملية ع�شكرية حمدودة ا�شتهدفت حتريك العملية ال�شيا�شية 
يف  اإ�شرائيل  احتلتها  التي  العربية  الأرا�شي  حترير  ت�شتهدف  ومل 
عام 1967. ولقد تبع توقف العمليات الع�شكرية بدء عملية تفاو�س 
ال�شيد  حينئذ  اأمريكا  خارجية  وزير  قادها  وم�شر،  اإ�شرائيل  بني 
هرني كي�شنجر، وانتهت بتوقيع اتفاقيات لفك الرتباط بني القوى 
املتحاربة على اجلانبني امل�شري وال�شوري، ومهدت الطريق لتوقيع 

معاهدة �شالم منفردة بني م�شر واإ�شرائيل بعد �شنوات. 
كان رد الفعل الأمريكي الأول على وقوع تلك احلرب هو اإعالن 
اأهبة  على  الأمريكية  الع�شكرية  القوات  وو�شع  الطوارئ،  حالة 
للهزمية،  اإ�شرائيل  تعر�س  حالة  يف  املعركة  يف  للدخول  ال�شتعداد 
للغاية.  كبرية  ع�شكرية  مبعونات  اإ�شرائيل  باإمداد  ثانيًا  والقيام 
اإ�شرائيل 40 طائرة فانتوم  اإىل  اأمريكا  اأيام معدودة، نقلت  وخالل 
مقاتلة، 38 طائرة �شكاي هووك، 12 طائرة نقل ع�شكرية من طراز 
العمليات  م�شرح  اإىل  مبا�شرة  نقلها  مت  مدرعة   20 و   ،130 �س- 
وقطع  والذخرية  العتاد  من  كبرية  وكميات  �شيناء،  يف  الع�شكرية 
الغيار. ولقد متت تلك العملية عرب ج�شر جوي ربط اإ�شرائيل بعدة 
قواعد ع�شكرية اأمريكية يف اأمريكا واأملانيا ومنطقة املحيط الهادئ، 
الأمريكية يف خدمة  الع�شكرية  النقل  ا�شتوجب و�شع كافة طائرات 
اإ�شرائيل  هزمية  دون  احليلولة  اأجل  من  وذلك  ال�شهيوين،  الكيان 
احتلتها  التي  العربية  الأرا�شي  لإخالء  ا�شطرارها  ودون  ع�شكريًا، 
الأمريكة  احلربية  الإمدادات  اإجمايل  حجم  بلغ  ولقد   .1967 عام 
من  باليني  بعدة  قيمتها  قدرت  طن،  األف   22 حوايل  لإ�شرائيل 
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ت�شريعًا  الأمريكي  الكوجنر�س  اأقر  ذلك،  اإىل  اإ�شافة  الدولرات. 
خا�شة  معونات  على  مبوجبه  اإ�شرائيل  ح�شلت  الطوارئ،  ملواجهة 
 – الأمريكية  العالقات  تاريخ  وي�شري  دولر.  مليار   2.2 بلغت 
الإ�شرائيلية اإىل اأن احلكومة الأمريكية قامت بزيادة حجم معوناتها 
�شد  خا�شتها  حرب  كل  بعد  ال�شهيوين  للكيان  واملالية  الع�شكرية 
العرب، لتعوي�س خ�شائر اإ�شرائيل من العتاد احلربي ومدها باملزيد 
من الأموال لتعزيز قوتها الع�شكرية، وتقوية مناعتها �شد ال�شغوط 
ومنذ  ال�شالم.  وحتقيق  بالن�شحاب  ُتطالبها  التي  والدولية  العربية 
تلك الأيام، تبنت احلكومة الأمريكية �شيا�شة معلنة تقوم على اإمداد 
تفوق  ل�شمان  والع�شكرية  املالية  بامل�شاعدات  ال�شهيوين  الكيان 

اجلي�س الإ�شرائيلي على كافة اجليو�س العربية.
و�شافر  كامل  ب�شكل  املنحاز  الأمريكي  املوقف  مواجهة  يف 
باإنهاء  اإ�شرائيل، واملعادي يف نف�س الوقت للمطالب العربية  جلانب 
الدول  قامت  حلقوقه،  الفل�شطيني  ال�شعب  وا�شتعادة  الحتالل 
قرار  واتخاذ  النفط«  »�شالح  با�شتخدام  للبرتول  امل�شدرة  العربية 
القرار  ن�س  ولقد  و�شورية.  مل�شر  احلربي  املجهود  بدعم  تاريخي 
تدريجيًا  العربي  النفط  اإنتاج  خف�س  على  النفط  ب�شالح  املتعلق 
ال�شهيوين.  للكيان  املنحازة  الغربية  الدول  لبع�س  اإمداداته  ووقف 
العرب  والنفط  املال  وزراء  اجتمع   1973 عام  اأكتوبر   17 يوم  ففي 
النفط مبعدل 5% �شهريا،  اإنتاج  الكويت واتخذوا قرارًا بخف�س  يف 
املوؤيدة  الأخرى  الدول  وبع�س  لأمريكا  النفطية  الإمدادات  ووقف 
اإفريقيا، وذلك  والربتغال وجنوب  ال�شهيوين �شملت هولندة  للعدو 
حتى يتم ان�شحاب اإ�شرائيل من الأرا�شي العربية التي احتلتها عام 



112

اآثاره  وتقييم  القرار  ذلك  ملناق�شة  ندوة  وخالل  اأيام،  بعد   .1967
املحتملة على جمرى الأحداث، قمت بتحليل حيثيات القرار العربي 
واإي�شاح عدم فاعليته لأ�شباب فنية عدة، وطرحت يف املقابل فكرة 
نادت ب�شرورة البدء فورًا بخف�س معدلت الإنتاج مبقدار 25%، على 
الإنتاج  املتعلق بخف�س  ال�شابق  الوزاري  القرار  تنفيذ  يتبع ذلك  اأن 
مبعدل 5% �شهريا. ويف �شوء ما اأحدثته الندوة من اهتمام حكومي 
الجتماع  اإىل  العرب  والنفط  املالية  وزراء  عاد  و�شعبي،  واإعالمي 
ثانية يوم 4 نوفمرب، اأي بعد اأ�شبوعني فقط من الجتماع الأول، حيث 
اأقروا القرتاح الذي طرحته قبل اأيام، واأعلنوا خف�س الإنتاج بن�شبة 

25% فورًا، والتاأكيد على القرار ال�شابق.  
خف�س  بقرار  العربية  الدول  معظم  التزام  من  الرغم  على 
اأهدافها،  حتقيق  يف  تنجح  مل  العربية  الإجراءات  اأن  اإل  الإنتاج، 
مل  الفنية،  الناحية  فمن  واقت�شادية.  و�شيا�شية  فنية  اأ�شباب  لعدة 
املطلوبة  بال�شرعة  امل�شتهلكة  للدول  النفطية  الإمدادات  تنخف�س 
بع�س  التزام  عدم  اأوًل،  رئي�شية:  اأ�شباب  لثالثة  املطلوب،  وبالقدر 
الدول العربية بن�شو�س القرار وا�شتمرارها باإنتاج كميات اأكرب من 
املفرو�س، ثانيًا، احتفاظ الدول امل�شتهلكة بكميات نفط كبرية ن�شبيًا 
الدول  يف  املنت�شرة  امل�شايف  ويف  البرتول  �شركات  لدى  كاحتياطي 
امل�شتهدفة، وثالثًا، وجود كميات كبرية من النفط على منت ناقالت 
 6 ملدة  امل�شتهلكة  الدول  حاجة  تعادل  دائم  ب�شكل  العمالقة  النفط 
اأ�شهر تقريبًا. اأما الأ�شباب ال�شيا�شية التي اأ�شهمت يف اإف�شال �شالح 
امل�شدرة  الدول  قيام  اأوًل  رئي�شيني:  لعاملني  فتعود  العربي  النفط 
اإنتاجها لتعوي�س النق�س يف الإمدادات  للنفط غري العربية بزيادة 
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العربية، وبالتايل ا�شتغالل الفر�شة ال�شانحة للح�شول على ن�شيب 
وزير  كي�شنجر  هرني  قيام  وثانيًا،  العاملي،  النفط  �شوق  من  اأكرب 
باإلغاء  ال�شادات  اأنور  امل�شري  الرئي�س  باإقناع  الأمريكي  اخلارجية 
ال�شيا�شية.  العملية  بتن�شيط  واهية  العربية مقابل وعود  الإجراءات 
مع ذلك، ت�شببت القرارات العربية املتعلقة باإنتاج النفط يف حدوث 
النفط  اأ�شعار  ت�شاعف  نتائجها  من  كان  عاملية،  اقت�شادية  اأزمة 
ب�شكل  امل�شتهلكني  دفع  ما  التالية،  القليلة  الأ�شابيع  خالل  مرتني 
عام نحو خف�س ا�شتهالكهم من البرتول. ففي يوم 16 اأكتوبر عام 
وقرروا  اأوبك  منظمة  يف  الأع�شاء  الدول  نفط  وزراء  اجتمع   1973
رفع �شعر برميل النفط من حوايل 3 دولرات اإىل 5 دولرات تقريبًا، 
ومن ثم قاموا برفعه ثانية بعد اأ�شابيع من 5 دولرات اإىل ما يقارب 
12 دولرا للربميل الواحد، ما اأدي اإىل زيادة ال�شعر بحوايل %400 

خالل �شهرين تقريبًا.
تتعلق  عربية  قرارات  من  تبعها  وما  اأكتوبر  حرب  ن�شوب  اإن 
الغربية  الدول  لدى  القناعة  عزز  وت�شعريه  النفط  اإنتاج  ب�شيا�شة 
عامة باأن ال�شرق الأو�شط يفتقر اإىل ال�شتقرار ال�شيا�شي والأمني، 
على  ت�شميمهم  يعك�س  النفط  �شالح  با�شتخدام  العرب  قيام  واأن 
»اإزالة اآثار العدوان«، واإرغام اإ�شرائيل على الن�شحاب من الأرا�شي 
العربية التي احتلتها عام 1967. وهذا ت�شبب يف ت�شجيع كافة القوى 
الدولية املعنية بالق�شية الفل�شطينية على التوجه نحو تفعيل العملية 
ال�شيا�شية على الرغم من قناعتها باأن اأزمة الطاقة التي نتجت عن 
حرب اأكتوبر كانت نف�شية اأكرث منها حقيقية. وملا كانت اأزمة الطاقة 
بردود  ُتواجه  الأ�شعار مل  وزيادة يف  قرارات  عليه من  ا�شتملت  وما 
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ت�شببت يف  الأزمة  تلك  فاإن  الكبرية،  النفط  �شركات  من  قوية  فعل 
تغيري موازين القوى بالن�شبة ل�شناعة النفط العاملية ل�شالح الدول 
امل�شدرة للنفط. وهذا مكن تلك الدول فيما بعد من القيام بتاأميم 
بع�س اأوجه �شناعة النفط يف بالدها ورفع الأ�شعار وتعديلها من دون 
الرجوع لل�شركات �شاحبة المتياز، تلك ال�شركات التي �شيطرت على 
عمليات التنقيب والإنتاج والتكرير والنقل والت�شويق ردحًا طوياًل من 
الزمن. وبذلك متكنت الدول املنتجة للنفط من ال�شيطرة تدريجيًا 
بها  وال�شتحواذ على مكانة دولية مل حتلم  الطبيعية  على مواردها 
من قبل، ما اأدى اإىل �شيوع نكتة يف الغرب تقول اإن هناك ثالث دول 
ال�شوفيتي  والحتاد  الأمريكية  املتحدة  الوليات  العامل:  يف  عظمى 
والكويت، لأن الكويت لعبت دورًا قياديًا يف اتخاذ القرارات التي اأدت 

اإىل تعديل موازين القوى بني ال�شركات والدول املنتجة للبرتول. 
رقم  الأمن  جمل�س  بقرار  املتحاربة  الأطراف  قبول  اأعقاب  يف 
الوقت  نف�س  يف  وقام  الع�شكرية،  العمليات  لوقف  دعا  الذي   338
باإعادة تاأكيد ما جاء يف قرار 242 لعام 1967، توقفت املعارك، حيث 
تبعها مبا�شرة بدء عملية دبلوما�شية ن�شطة قادها هرني كي�شنجر. 
ومن خالل ترتيب اتفاقيات فك الرتباط بني القوات املتحاربة على 
اجلانبني امل�شري الإ�شرائيلي وال�شوري الإ�شرائيلي من جهة، وقيام 
كي�شنجر بتقدمي وعود زاهية ولكن كاذبة للرئي�س اأنور ال�شادات من 
جهة ثانية، مت اإقناع الرئي�س امل�شري بوقف العمل بقرارات خف�س 
اإنتاج النفط قبل اأن يحقق �شالح النفط اأيًا من اأهدافه املعلنة. ومع اأن 
كي�شنجر يهودي �شهيوين وعميل �شابق لوكالة ال�شتخبارات املركزية 
الأمريكية، اإل اأن الرئي�س ال�شادات و�شع ثقته فيه واأمتنه على اأ�شرار 
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ُمتنا�شيًا  هرني«،  العزيز  »ال�شديق  قائاًل،  اإليه  ي�شري  وبداأ  العرب، 
اإ�شرائيل من  اإنقاذ  اأدار حملة  اأن �شديقه العزيز كان الرجل الذي 
هزمية حمققة يف حرب اأكتوبر، ومكن قوات الكيان ال�شهيوين من 
اعتقال واإعدام اآلف اجلنود وال�شباط امل�شريني على اأر�س �شيناء. 
والقبول  لأمريكا  العربي  النفط  ت�شدير  بقرار حظر  العمل  وبوقف 
اأو  الإ�شرائيلية  القوات  ان�شحاب  دون  من  الرتباط  فك  باتفاقيات 
تنازل  املحتلة،  العربية  الأرا�شي  من  بالن�شحاب  اإلتزامها  حتى 
ال�شادات عملية  بقيادة  اأ�شلحتهم، ودخلوا  اأهم  العرب طواعية عن 
وفل�شطني  مل�شر  لدود  عدو  اإ�شراف  حتت  متكافئة  غري  تفاو�شية 

وال�شعوب العربية عامة. 
موؤمتر  اأن  وا�شحًا  وبدا  ال�شيا�شية،  املفاو�شات  تعرثت  حني 
مبوقف  اأ�شا�شًا  تتعلق  �شتى  لأ�شباب  ينعقد  لن  لل�شالم  جنيف 
الفل�شطينية  التحرير  منظمة  م�شاركة  رف�س  على  القائم  اإ�شرائيل 
يف املفاو�شات، قام الرئي�س ال�شادات بزيارة القد�س واإلقاء خطاب 
اأمام الكني�شت. ومما جاء يف ذلك اخلطاب الذي اأبكى جولدا مائري 
نف�شه  على  الرئي�س  قطعه  وعدًا  ال�شابقة،  اإ�شرائيل  وزراء  رئي�شة 
واألزم به حكومة م�شر و�شعبها بعدم ا�شتخدام القوة و�شيلة لإدارة 
ال�شراع مع اإ�شرائيل. اإن قيام ال�شادات بزيارة القد�س كان اعرتافًا 
عدم  من  الرغم  على  لإ�شرائيل  عا�شمة  املقد�شة  باملدينة  �شمنيًا 
اعرتاف اأية دولة يف العامل ب�شم القد�س املحتلة. وهذا جعل زيارة 
القد�س والتنازل عن حق م�شر يف ا�شتخدام القوة لتحرير اأرا�شيها 
وا�شتهتارًا  الدويل،  وبالقانون  بالتاريخ  جهاًل  عك�شت  دولية  �شابقة 
العربية، وحتى قرارات  القمة  العربية وقرارات موؤمترات  باحلقوق 
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هيئة الأمم املتحدة. ولقد جاءت تنازلت ال�شادات من دون تن�شيق 
م�شبق مع الدول العربية، وخالفًا لراأي م�شت�شاريه ال�شيا�شيني، ومن 
دون مقابل، اإذ مل حت�شل م�شر حتى على وعد من اأمريكا بان�شحاب 
�شبيها  ال�شاذج  الت�شرف  اأرا�شيها. وهذا جعل ذلك  اإ�شرائيلي من 
بطرد  ال�شادات  قام  حني   1973 عام  يف  �شبقه  الذي  بالت�شرف 
امل�شت�شارين ال�شوفييت من بالده قبل بدء حرب اأكتوبر من دون اأن 
ياأخذ ثمنًا من اأمريكا. قال كي�شنجر فيما بعد معلقًا على قرار طرد 
يطلبه  �شيء  اأي  لتقدمي  ا�شتعداد  على  كان  باأنه  ال�شوفييتية  القوات 

ال�شادات مقابل اإخراج ال�شوفييت من منطقة ال�شرق الأو�شط.
»موؤمتر  عنوان  حتت  جنيف  موؤمتر  حول  مو�شعة  درا�شة  كتبُت 
ال�شيا�شية  الدرا�شات  مركز  قام  ال�شالم«،  واحتمالت  جنيف 
كتيب عام  بن�شرها يف  امل�شرية  الأهرام  والإ�شرتاتيجية يف جريدة 
اأنني  ومع  له.  مقدمة  بكتابة  غايل  بطر�س  الدكتور  وقام   ،1977
مفاو�شات  عملية  ببدء  تنباأت  اأنني  اإل  جنيف،  موؤمتر  ف�شل  توقعت 
تفاو�شية  اإ�شرتاتيجية  بر�شم  العرب  طالبت  ولذا  وعوي�شة،  طويلة 
موحدة قمت بتحديد خطوطها الرئي�شية. وحيث اأن الدرا�شة قالت 
ان املفاو�شات قادمة ولي�س بالإمكان جتنبها، واإن كان من ال�شعب 
طويلة  تفاو�شية  لعملية  بال�شتعداد  العرب  طالبت  فاإنها  جناحها، 
على جناحها  يرتتب  قد  وملا  وذكاء  بعناية  لها  والتح�شري  وعقيمة، 
اإن  الدرا�شة  قالت  تبعات.  من  املوؤكد  �شبه  ف�شلها  وعلى  نتائج،  من 
يعيد  ل  �شيا�شي  �شتعطي يف حالة جناحها ميالدًا حلل  املفاو�شات 
وقلياًل من  املغت�شبة  اأرا�شيهم  �شوى جزء �شغري من  للفل�شطينيني 
اإ�شرائيل  قادة  على  �شيفر�س  لكنه  امل�شلوبة،  ال�شيا�شية  حقوقهم 
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التو�شعية.  ومراميها  ال�شهيونية  لأحالم  نهائيًا  حدًا  ي�شعوا  اأن 
الكيان  بوجود  القادمة  العربية  الأجيال  �شتقبل  هل  ت�شاءلُت،  وهنا 
ال�شهيوين ب�شكل دائم يف قلب الوطن العربي والتعاي�س معه ب�شالم؟ 
ال�شهيونية  حلم  باخت�شار  القادمة  اليهودية  الأجيال  �شتقبل  وهل 
العربي  التعاي�س  احتمالت  �شتوؤدي  هل  عقيدتها؟  وا�شمحالل 
املنطقة،  وا�شتقرار دائم يف  اإىل قيام �شالم  الإ�شرائيلي من عدمه 
يف  تقود  التوتر  ي�شودها  م�شتقرة  غري  حالة  خلق  اإىل  �شتوؤدي  اأم 
على  بناء  جديد؟  من  املوقف  وانفجار  ال�شراع  عودة  اإىل  النهاية 
حربًا  العربية  اجلهود  جناح  اإن  الدرا�شة  قالت  الت�شاوؤلت،  تلك 
امل�شلحة  ال�شدامات  جتنب  عليهم  يفر�س  وم�شتقباًل،  اآنيًا  و�شلمًا، 
التي  الإعالمية  الفل�شطينية، ووقف احلمالت  املقاومة  بني ف�شائل 
ت�شنها الدول العربية �شد بع�شها البع�س، والتخلي عن عادة اختالق 
اأ�شباب اخلالف ودواعي التهرب من امل�شئولية. اإن تعميق اخلالفات 
املوارد،  وتبديد  اجلهود  اإ�شاعة  اإىل  يوؤدي  اأن  املوؤكد  من  العربية 
وحرمان العرب من فر�س حتقيق التنمية يف بالدهم وانقاذ �شعوبهم 

من الفقر واجلهل والتبعية. 
العربي  ال�شراع  ربط  يف  النفط  �شالح  جناح  �شوء  يف 
فر�س  اقرتحت  للغرب،  العربية  البرتول  باإمدادات  ال�شهيوين 
�شريبة على �شادرات البرتول العربية حتت ا�شم »�شريبة فل�شطني 
من اأجل ال�شالم«. اإذ اأن توقف العمل بخف�س اإنتاج النفط، وعودة 
دول  من  وغريها  اأمريكا  اإىل  جديد  من  التدفق  اإىل  العرب  برتول 
من  لديهم  ما  ا�شتخدام  يف  العرب  ف�شل  يعني  لإ�شرائيل،  حليفة 
العربية.  الأرا�شي  لتحرير  العربي  املجهود  لدعم  اقت�شادي  �شالح 
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ولذا راأيت اأن من ال�شروري اأن يتحول دور النفط العربي من دعم 
دعا  ولقد  ال�شلمية.  ال�شيا�شية  العملية  دعم  اإىل  الع�شكرية  العملية 
العربي مقدارها  النفط  اإىل فر�س �شريبة على �شادرات  القرتاح 
مع  البائع،  ولي�س  امل�شرتي  يدفعها  برتول،  برميل  كل  ثمن  من   %1
حل  وحتى  عام  كل  املائة  يف  الواحد  ربع  مبعدل  الن�شبة  تلك  زيادة 
اإيداع  اإىل  ال�شالم. كما دعا القرتاح  الفل�شطينية وحتقيق  الق�شية 
من  فل�شطني  »�شندوق  ي�شمى  خا�س  �شندوق  يف  ال�شريبة  اأموال 
اأجل ال�شالم«، يقوم بن�شاطات اإعالمية على ال�شاحة الدولية، ومن 
اإ�شرائيل  مقاطعة  اإىل  تدعو  التي  املنظمات  ن�شاطات  دعم  �شمنها 

وفر�س عقوبات عليها وعدم ال�شتثمار يف اقت�شادها. 
وملا كان باإمكان هذا القرتاح اأن يوفر يف حدود 20 مليون دولر 
على  ال�شغوط  ت�شعيد  اإىل  يوؤدي  اأن  املوؤكد  �شبه  من  فاإن  �شنويًا، 
اأفراد  اإ�شرائيل واأمريكا من ناحية، وت�شجيع امل�شتهلكني للنفط من 
ال�شراع  اإنهاء  اجتاه  التحرك يف  على  و�شعوب  و�شركات  وجماعات 
وحتقيق ال�شالم يف اأر�س ال�شالم من ناحية ثانية. اإن ا�شطرار كل 
النفط  لكل جالون من  اإ�شافيًا  ثمنًا  ال�شنتات  بع�س  لدفع  م�شتهلك 
اإ�شرائيل واأمريكا، �شيجعله اأكرث وعيًا مبظامل  ي�شرتيه ب�شبب تعنت 
الوقت  ذات  يف  والنظر  مطالبه،  و�شرعية  الفل�شطيني  ال�شعب 
اعتقادنا،  ويف  بلده.  اقت�شاد  وعلى  عليه  عبئًا  بو�شفها  لإ�شرائيل 
لك�شب  و�شيلة  واأجنع  اأهم �شالح  ال�شلمية  ال�شرتاتيجية  ت�شكل هذه 
تعاطف معظم �شعوب العامل مع ق�شيتي النفط وفل�شطني، والو�شول 
عن  ال�شتعمار  ورحيل  الفل�شطينية  امل�شكلة  حل  اإىل  �شنوات  خالل 

البالد العربية اإىل غري رجعة. 



119

على الرغم من مرور 40 �شنة على طرح هذه الفكرة لأول مرة، 
واأن من  التطبيق،  و�شهلة  وواقعية  فكرة عملية  اأنها  اأعتقد  اأنني  اإل 
�شاأنها اأن تعطي نتائج اإيجابية على ال�شاحة الدولية ب�شرعة. وفيما 
ل تكلف تلك الفكرة العرب �شيئًا، تقوم بتذكري كل م�شتهلك للنفط 
يوميًا باأنه يدفع ثمنًا لوقوف بالده اإىل جانب دولة مغت�شبة تعادي 
ال�شالم، ولأنه ي�شكت على ا�شتمرار اإ�شرائيل واأمريكا باإنتهاك حقوق 
الإن�شان وخمالفة قرارات ال�شرعية الدولية كل يوم، ولنه ل يتحرك 
للتعاطف مع �شحايا الإجرام ودعم مطالبهم الإن�شانية امل�شروعة. 
اأو  ملفاو�شات عربية عربية  اأنها ل حتتاج  الفكرة  ومن ميزات هذه 
عربية اأجنبية، واأنها تخدم ق�شايا العرب وامل�شلمني عامة من دون 
اأن توؤثر على عالقات الدول العربية والإ�شالمية بع�شها ببع�س. ويف 
�شوء ت�شاعد قوى التطرف الديني من ناحية، وتنامي م�شاريع القوى 
بالت�شكيك  تقوم  التي  املحافظة  امل�شيحية  واملنظمات  ال�شهيونية 
الرببرية  تهم  وتوجيه  بثقافتهم،  وال�شتهانة  العرب  عقالنية  يف 
ملحًا  اأمرًا  الفكرة  بهذه  العمل  ق�شية  ت�شبح  واأتباعه،  لالإ�شالم 
وا�شرتاتيجيًا يف اآن واحد. ويف الواقع، وب�شبب �شاآلة ن�شبة ال�شريبة 
املقرتحة، وكونها جُتبى من املُ�شتهلك ولي�س من املنتج، وكون جميع 
الدول وال�شعوب العربية والإ�شالمية ُم�شتهدفة، فاإن هناك احتماًل 
اأن تقوم بع�س الدول الإ�شالمية امل�شدرة للنفط بدعم هذه الفكرة 
خدمة مل�شاحلها املنطلقة من وجوب ت�شحيح نظرة الغرب لالإ�شالم 

وامل�شلمني.
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تنازالت بال ثمن
حني بداأْت املفاو�شات املبا�شرة بني اإ�شرائيل وم�شر باإ�شراف 
اأمريكا، قام الرئي�س امل�شري بدعوة الفل�شطينيني للم�شاركة يف تلك 
الغربية وقطاع غزة.  ال�شفة  ل�شكان  واعدًا بحكم ذاتي  املفاو�شات 
لكن قادة منظمة التحرير الفل�شطينية رف�شوا العر�س امل�شري لأنه 
مل يتكلم عن حقوق �شيا�شية اأو تاريخية اأو دولة فل�شطينية، ومل ي�شع 
على جدول اأعماله مناق�شة ق�شايا ال�شراع الأ�شا�شية، ومل يقدم وعدًا 
ب�شالم ول حتى بان�شحاب من ال�شفة الغربية وقطاع غزة. ومن دون 
اأخذ مطالب ال�شعب الفل�شطيني وحقوقه ال�شيا�شية والتاريخية بعني 
اإ�شرائيل  بتوقيع معاهدة �شالم منفردة مع  ال�شادات  العتبار، قام 
عام 1979 اأغ�شبت العرب جميعًا وقادت اإىل جتميد ع�شوية م�شر 
يف اجلامعة العربية، حيث بقيت م�شر خارج اجلامعة عدة �شنوات. 
الغا�شب يف  العربي  الفعل  املنفرد، ورد  القرار امل�شري  ت�شبب  لقد 
عزل م�شر عن امل�شاركة الفاعلة يف ر�شم معامل املوقف العربي، ما 
العربية  الدول  اآراء  اإهمال  بوجوب  ال�شادات  قناعة  تعزيز  اإىل  قاد 
الأخرى والدخول يف فلك التبعية ال�شيا�شية والأمنية لأمريكا، حتت 
�شتار اإعطاء الأولوية مل�شالح م�شر الوطنية. وهذا ت�شبب بدوره يف 
ت�شاوؤل  اإىل  وقاد  عام،  بوجه  والعربي  الإقليمي  م�شر  دور  تراجع 
اإىل دولة  اإقليمية  قوة  تتحول من  ال�شرتاتيجية، ما جعلها  اأهميتها 
�شعيفة الإرادة والروؤية والقدرة على حماية م�شاحلها والدفاع عن 
م�شالح الأمة العربية التي قامت بالدفاع عنها لعقود. ويف الواقع، 
ال�شالم  اتفاقية  توقيع  على  �شنة   34 حوايل  مرور  من  الرغم  على 
امل�شرية الإ�شرائيلية، اإل اأن م�شر مل ت�شتطع ا�شتعادة دورها العربي 
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�شيادتها على  كامل  ت�شرتجع  اأنها مل  كما  الإقليمي،  اأو  الإفريقي  اأو 
الثورة امل�شرية يف الإطاحة بنظام  اأرا�شيها يف �شيناء. لكن جناح 
حكم  بنظام  ثم  ومن   ،2011 عام  مبارك  ح�شني  الرئي�س  حكم 
الإخوان امل�شلمني يف عام 2013 اأدى اإىل جتديد الأمل يف عودة م�شر 

لقيادة العمل العربي نحو الوحدة والتحرر والتنمية.  
على  ال�شلبية  تبعاتها  �شوء  ويف  التحريك،  حرب  اأعقاب  يف 
عدة  كتبت  خا�شة،  الفل�شطينية  والق�شية  عامة  العربي  العامل 
العرب  جميع  قرر  لو  اإنه  القول  فيها  جاء  مطولة  ودرا�شة  مقالت 
تلك  يف  امل�شاركة  رف�شت  م�شر  لكن  اإ�شرائيل،  �شد  حرب  خو�س 
لأن  حا�شمة،  حرب  هناك  تكون  لن  فاإنه  كان،  �شبب  لأي  احلرب 
احتمالت  لها  تتوفر  حرب  �شن  ت�شتطيع  ل  العربية  اجليو�س  جميع 
النجاح من دون م�شر. ويف املقابل، لو قرر كل العرب عقد �شفقة 
�شالم مع اإ�شرائيل، لكن الفل�شطينيني رف�شوا ال�شفقة املقرتحة لأي 
�شبب كان، فاإنه لن يكون هناك �شالم حقيقي يف املنطقة. وهذا يعني 
واأن  الفل�شطينيني،  اأنه ل حرب من دون م�شر، ول �شالم من دون 
مفتاح احلرب وال�شالم يف منطقة ال�شرق الأو�شط يبقى بيد جبهة 
عربية تقودها م�شر ع�شكريًا و�شيا�شيًا، ومتثل الق�شية الفل�شطينية 
�شمريها وحقوق العرب التاريخية يف فل�شطني حدودها التي ل يجوز 
ال�شالم  معاهدة  توقيع  كان  ال�شبب،  لهذا  يتجاوزها.  اأن  كان  لأي 
ناحية،  من  اإ�شرائيل  مع  عربي  �شالم  اإعالن  الإ�شرائيلية  امل�شرية 
واإعالن حرب اإ�شرائيلية على العرب من ناحية اأخرى. ولقد كان من 
اإ�شرائيل باحتالل  تبعات ال�شالم املنفرد الذي وقعه ال�شادات قيام 
عام  ر�شميًا  ال�شورية  اجلولن  و�شم   ،1978 عام  اللبناين  اجلنوب 



122

1981، وتدمري املفاعل النووي العراقي يف نف�س العام، وبناء املزيد 
من امل�شتعمرات اليهودية يف ال�شفة الغربية وقطاع عزة واجلولن، 
و�شن حرب �شر�شة على لبنان واملقاومة الفل�شطينية واحتالل بريوت 
حروب  من  وغريها  و�شاتيال،  �شربا  مذابح  وارتكاب   ،1982 عام 
وجمازر يف لبنان وغزة وال�شفة الغربية، وموؤخرًا يف �شورية. وعلى 
اإخراج  يف  اأخرى،  اأ�شياء  بني   ،1982 حرب  ت�شببت  املثال،  �شبيل 
املقاومة الفل�شطينية من لبنان وتهجريها اإىل عدة دول عربية بعيدًا 
عن حدود فل�شطني، واإجبار منظمة التحرير على التحول من منظمة 
مقاومة تنا�شل من اأجل حترير اأر�س مغت�شبة اإىل منظمة �شيا�شية 
تعمل جاهدة على ا�شتعادة بع�س احلقوق من خالل عملية تفاو�شية 
مل تكن موؤهلة خلو�شها ول م�شتعدة لتحمل تبعاتها، ومل تفهم كيف 

تديرها. 
ان�شحبت  الإ�شرائيلية،  امل�شرية  ال�شالم  معاهدة  ومبوجب 
اإ�شرائيل من �شيناء، اإل اأن الثمن الذي دفعته م�شر وتكبده العرب 
مقابل ذلك الن�شحاب امل�شروط كان باهظًا. اإذ فيما ُحرمت م�شر 
من ا�شتعادة �شيادتها كاملة على اأر�س �شيناء، وحرمت �شورية من 
الرئي�س  ا�شطر  املحتلة،  اجلولن  ه�شبة  من  واحد  �شرب  ا�شرتجاع 
ال�شادات اإىل الت�شحية بكافة حقوق ال�شعب الفل�شطيني. ويف معر�س 
تربير ال�شلح املنفرد، قال اأن�شار ال�شادات وعمالء اأمريكا اإن غياب 
الفل�شطينيني عن طاولة املفاو�شات حرمهم من احل�شول على حكم 
للق�شية  �شامل  �شلمي  حلل  مقدمة  يكون  اأن  املمكن  من  كان  ذاتي 
اإ�شرائيل من  مع  لل�شالم  املروجني  قام مع�شكر  لذلك  الفل�شطينية. 
العرب بتحميل منظمة التحرير الفل�شطينية م�شوؤولية كل ما حدث 
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يف  وتراجع  الفل�شطينية،  املقاومة  م�شداقية  يف  تدهور  من  لحقًا 
احلكومة  وقيام  الدولية،  ال�شاحة  على  الفل�شطينية  الق�شية  مكانة 
الإ�شرائيلية بعمليات تهويد وا�شعة يف الأرا�شي العربية. لكن ما مل 
اأن الفل�شطينيني مل يرف�شوا احلكم  يتم الك�شف عنه حتى الآن هو 
الذاتي الذي اقرتحه الرئي�س الأمريكي كارتر والرئي�س امل�شري اأنور 
ال�شادات حينئذ، بل طلبوا على ل�شان ال�شيد فهد القوا�شمي رئي�س 
بلدية اخلليل اآنذاك احل�شول على �شمانات اأمريكية بال�شغط على 
ال�شفة  يف  ذاتيًا  حكمًا  الفل�شطينيني  منح  على  واإرغامها  اإ�شرائيل 
الغربية وقطاع غزة يف حال م�شاركتهم يف املفاو�شات... �شمانات 

طلبها ال�شيد القوا�شمي من الرئي�س ال�شادات مبا�شرة.
التي  والدولية  الأمريكية  ال�شمانات  على  ال�شادات  كان جواب 
وتفاو�س  تاأتي  اأن  عليك  اإن  وا�شحًا:  القوا�شمي  فهد  بها  طالب 
لأنك لن حت�شل على �شيء من دون مفاو�شات. وهنا مل يكن اأمام 
ال�شيد القوا�شمي �شوى العتذار، حيث قال لل�شادات باأنه لن يغامر 
اإ�شرائيل  ب�شمعته وم�شداقيته وي�شمح مليناحيم بيجني رئي�س وزراء 
دون  من  املفاو�شات  طاولة  على  معه  يجل�س  لن  وبالتايل  بخداعه، 
وعد قاطع من الرئي�س الأمريكي بحكم ذاتي. لكن فهد القوا�شمي 
مل يرتك ال�شادات بال خيار اآخر، بل قال له اإنه ُيفو�س رئي�س م�شر 
با�شم الفل�شطينيني بالتفاو�س مع اإ�شرائيل نيابة عنهم، واأنه �شيقبل 
حكمًا ذاتيًا اإذا ا�شتطاع ال�شادات اأن يح�شل على اتفاقية تن�س على 
الأثناء  تلك  القوا�شمي يف  ذلك موقعة من كارتر وبيجن. كان فهد 
ال�شديق  من  التفا�شيل  بتلك  علمت  ولقد  اخلليل.  لبلدية  رئي�شًا 
حكومة  قيام  بعد  نيويورك  يف  التقينا  حني  نف�شه  القوا�شمي  فهد 
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اأخرى  اإ�شرائيل بطرده من مدينته ووطنه عام 1980 مع جمموعة 
الفل�شطينية. لقد باح يل فهد بتلك الأ�شرار  القيادات الوطنية  من 
لأنه كان بالن�شبة يل الأخ وال�شديق، اإذ منذ اأن تعرفت اليه يف اليوم 
الأول لإلتحاقي بجامعة عني �شم�س يف القاهرة عام 1958 مل ينقطع 
التوا�شل بيننا. لقد بقي فهد من  اأقرب الأ�شدقاء واأحبهم اإىل قلبي 
واإخال�شًا  لأ�شدقائه،  وفاء  النا�س  اأكرث  ومن  ا�شت�شهاده،  يوم  حتى 

لوطنه واأمته.
مبادرات ذات بعد دويل

ت�شببت عملية رفع اأ�شعار النفط بحوايل 400% فيما بني �شهري 
النفط  عائدات  م�شاعفة  يف   1973 العام  من  ودي�شمرب  اأكتوبر 
ذلك حدوث  تبع  ولقد  اأ�شابيع.  ب�شعة  مرة خالل  اأكرث من  العربية 
لأنه  للنفط،  امل�شدرة  الرئي�شية  العربية  الدول  لدى  مايل  فائ�س 
ب�شكل  اأموالها حمليًا  ا�شتثمار  اأو  اإنفاق  الدول  تلك  باإمكان  يكن  مل 
م�شاعفة  اأ�شهمت  املقابل،  ويف  الدخل.  يف  التزايد  يواكب  مت�شارع 
اأ�شعار النفط وما �شبقها من قرار بحظر ت�شديره لعدة دول غربية 
يف حتول اأزمة الطاقة اإىل اأزمة �شيا�شية واقت�شادية عاملية اأدت اإىل 
الأوروبية  الدول  خمتلف  يف  البطالة  ومعدلت  الت�شخم  ن�شبة  رفع 
اليجابية  التطورات  تلك  �شوء  ويف  الدولر.  قيمة  وخف�س  واأمريكا 
عامة،  للنفط  امل�شتوردة  للدول  بالن�شبة  وال�شلبية  للعرب  بالن�شبة 
على  النفطية  الدول  مواقع  تعزيز  ا�شتهدفتا  مبادرتني  بطرح  قمت 
ال�شاحة الدولية، وتقدمي املعونة املالية للدول العربية وغري العربية 
التي تعاين من الفقر واحلاجة، واإقامة موؤ�ش�شات ثقافية عربية يف 
اأمريكا تعمل منهجيًا على حت�شني �شورة العرب والتعريف بثقافتهم 
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واجنازاتهم احل�شارية عرب التاريخ. 
نادت املبادرة الأوىل باإقامة ع�شرة مراكز ثقافية عربية يف اأهم 
املدن الأمريكية، وتخ�شي�س ع�شرة ماليني دولر لكل مركز منها، 
تكون وقفية ُت�شتثمر ب�شكل جيد وُت�شتخدم عائداتها ال�شنوية لتغطية 
ن�شاطات املركز و�شمان وجوده وا�شتمراره على املدى الطويل. كانت 
اأزمة الطاقة العاملية التي اأ�شرنا اإليها قد خلقت اأجواء دولية �شلبية 
ات�شفت بالعداء للعرب عامة والدول امل�شدرة للنفط خا�شة. وهذا 
خلق فر�شة اإعالمية مواتية، �شارعت اإ�شرائيل اإىل ا�شتغاللها والعمل 
على تطوير نظرة الغرب التقليدية غري الودية جتاه العرب اإىل نظرة 
ت�شتهدف  وت�شرفاتهم  وامل�شلمني  العرب  مواقف  باأن  تقول  عدائية 
العرب  على  اأن  راأيت  لذلك  الغرب وطريقة حياته.  تدمري ح�شارة 
العمل ب�شرعة لوقف تنامي النظرة العدائية لهم يف اأمريكا، واإقامة 
العامل،  يف  العرب  �شورة  حت�شني  مقدورها  يف  ثقافية  موؤ�ش�شات 
وتو�شيح اأبعاد الق�شية النفطية وطبيعة ال�شراع مع اإ�شرائيل. ولقد 
انطلقت تلك املبادرة من قناعة باأن الأزمات ل ت�شكل عرثات وم�شاكل 
فقط ، بل تخلق فر�شًا اأي�شًا ميكن ا�شتغاللها لتحقيق نتائج ايجابية، 
واآخر �شلبي. لذلك حاولت من  ايجابي  اأزمة وجهني، وجه  لأن لكل 
خالل تلك املبادرة حث العرب على ا�شتغالل الوجه اليجابي لالأزمة 
وطرح وجهة نظرهم فيما يتعلق بق�شيتي النفط وفل�شطني، وتعريف 
و�شرح  امل�شروعة،  الفل�شطينية  باحلقوق  الأمريكي  العام  الراأي 

اأ�شباب ال�شراع وعدم ال�شتقرار يف منطقة ال�شرق الأو�شط. 
عائدات  من  جزء  بتخ�شي�س  نادت  فقد  الثانية  املبادرة  اأما 
التنموية يف  امل�شاريع  لتمويل  لإن�شاء �شندوق عربي  ال�شنوية  النفط 
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الدول النامية، وذلك ا�شتكماًل لر�شالة العرب احل�شارية الإن�شانية. 
ولقد جاءت املبادرة التي حاولت من خاللها حتديد الأهداف و�شرح 
عنوان:  حتت  متكاملة  درا�شة  يف  املقرتح  ال�شندوق  اإقامة  كيفية 
مل�شاعدة  مقرتح  برنامج   - والتعاون  للتنمية  العربية  »املوؤ�ش�شة 
وزير  اإىل  باإر�شالها  قمت  الدرا�شة  اإعداد  وبعد  النامية«.  الدول 
املالية والنفط الكويتي و�شفارات الدول العربية الأع�شاء يف منظمة 
الأقطار  منظمة  يف  والأع�شاء  )اأوبك(  للنفط  امل�شدرة  الأقطار 
العربية امل�شدرة للنفط )اأوابك(.وفيما قامت عدة �شفارات عربية 
بالت�شال بي وتوجيه ال�شكر لقيامي باعداد تلك الدرا�شة، قام ال�شيد 
بتوجيه  الكويتي  والنفط  املالية  وزير  العتيقي  �شامل  الرحمن  عبد 
ر�شالة مكتوبة �شكرين فيها على ما قمت به من جهد، حيث متنى يف 
ر�شالته اأن ي�شتطيع اإقناع اإخوته وزراء املالية والنفط العرب باأهمية 
امل�شروع و�شرورة تبنيه. ومما جاء يف تلك الر�شالة التي �شدرت عام 
1974 القول باحلرف الواحد، »احلقيقة اأن امل�شروع جيد وفيه ماآثر 
قيمة وجريئة... لي�س من ال�شهل اقتناع الإخوة الآخرين بهذا العمل 
اجلليل الذي �شورمتوه. واإن كان يل من اأمل، هو اأن يوفقنى اهلل يومًا 
لقناع الإخوة الآخرين مبثل ذلك. علما اأن كل فكرة قابلة للنقا�س 

والتطوير«. 
قمت بعد ذلك بالرتويج للم�شروع عرب ال�شحافة الكويتية كي 
الن�شيان.  غبار  يغمرها  ول  املعنيني  اأذهان  يف  حية  الفكرة  تبقى 
ُدعيت يوم 31-3-1974 لإلقاء حما�شرة يف املكتبة العامة يف حويل، 
عن  فيها  حتدثت  الكويت،  جلامعة  الثقايف  الربنامج  �شمن  وذلك 
ولقد  العربية«.  البالد  التنمية يف  وم�شتقبل  القت�شادية  »املتغريات 
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م�شروع  لعر�س  جيدة  فر�شة  ومو�شوعها  املحا�شرة  اأجواء  وفرت 
�شندوق التنمية الذي كنت قد اقرتحته على الدول العربية امل�شدرة 
للنفط. وكان رد الفعل على امل�شروع ايجابيًا على خمتلف امل�شتويات، 
خا�شة الإعالمية منها. وعلى �شبيل املثال، كتبت جريدة الراأي العام 
اليوم التايل 1-4-1974 حتلياًل ملا جاء يف املحا�شرة، وعر�شًا  يف 
موؤ�ش�شة  اإن�شاء  يقرتح  ربيع  »الدكتور حممد  عنوان:  للم�شروع حتت 

عربية للتعاون والتنمية مل�شاعدة الدول النامية«.
ومع تردد الدول العربية امل�شدرة للنفط يف تبني الفكرة حني 
ُعر�شت عليهم يف بادئ الأمر، اإل اأن ال�شيد العتيقي، وب�شبب ما يتمتع 
ا�شتطاع  فيه،  م�شكوك  غري  واإخال�س  ون�شاط  وفطنة  ذكاء  من  به 
بتمويل  واللتزام  بالفكرة  اأوبك  منظمة  يف  الأع�شاء  الدول  اإقناع 
ال�شندوق املقرتح. ويف عام 1975 اأعلنت منظمة اأوبك يف اجتماعها 
املقرتح،  ال�شندوق  بتاأ�شي�س  قرارها  عن  اجلزائر  يف  انعقد  الذي 
على  املبلغ  ُوزع  حيث  لتمويله،  دولر  مليون   800 مبلغ  وتخ�شي�س 
النفطية.  العائدات  ب�شكل راعى دخل كل دولة من  الأع�شاء  الدول 
ويف عام 1976 بداأ ال�شندوق عمله يف مدينة فيينا يف النم�شا، ومع 
تزايد العائدات النفطية قام الأع�شاء مب�شاعفة راأ�شمال ال�شندوق 
تاأ�شي�شه. ويف �شوء دور الكويت الطليعي  اأن تنق�شي �شنة على  قبل 
يف تاأ�شي�س ذلك ال�شندوق، فاإن مر�شحها لإدارته الدكتور اإبراهيم 
اختيار  كان  لل�شندوق.  مديرًا  وتعيينه  عليه  املوافقة  متت  �شحادة 
الدكتور �شحادة من اأهم العوامل التي اأ�شهمت يف دفع ال�شندوق اإىل 
اأكرث من مرة خالل فرتة ق�شرية،  راأ�شماله  الأمام، ويف م�شاعفة 
من  دولة   100 من  اأكرث  لت�شمل  براجمه  وتنويع  ن�شاطاته  وات�شاع 
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الدول النامية. كان الدكتور �شحادة حماميًا دوليًا مرموقًا، ومثقفًا 
دول  من  الفقراء  مب�شاعدة  ملتزمًا  ورجاًل  الطالع،  وا�شع  عربيًا 
البنك  يف  للعمل  �شحادة  الدكتور  انتقل   ،1983 عام  يف  و�شعوب. 
بقي هناك حتى عام 1998.  قانونيًا عامًا، حيث  م�شت�شارًا  الدويل 
اإذ بعد اإ�شابته مبر�س ع�شال، تقاعد الدكتور اإبراهيم �شحادة من 

عمله وتفرغ للكتابة.
عملنا  اأثناء  الكويت  يف  �شحادة  اإبراهيم  الدكتور  اىل  تعرفت 
التنمية  ل�شندوق  م�شت�شارًا  �شحادة  الدكتور  عمل  فيما  اإذ  هناك، 
الكويتي عملت اأ�شتاذًا لالقت�شاد يف جامعة الكويت. وبعد ا�شطراري 
اإىل  �شحادة  الدكتور  وجميء   1976 عام  يف  اأمريكا  اإىل  للهجرة 
امل�شتويات  على  التوا�شل  مبعاودة  الظروف  لنا  �شمحت  وا�شنطن، 
الجتماعية والعائلية. وقبل رحيله عنا يف عام 2001 عدنا يف اإحدى 
الأحداث،  من  العديد  بالطبع  وتذكرنا  الكويت  اأيام  اإىل  الأم�شيات 
ومنها الأفكار غري العادية التي طرحتها يف مقالتي بخ�شو�س اأزمة 
الثقافة العربية، والتي كانت �شببًا يف توجيه التهامات يل مبعاداة 
الرتاث. وهنا قال يل الدكتور �شحادة اإن جتربته يف �شندوق اأوبك 
الدويل  والبنك  العربية  للتنمية  الكويت  و�شندوق  الدولية  للتنمية 
دون  وحتول  العرب  تواجه  التي  الأ�شا�شية  امل�شكلة  باأن  اأقنعته 
تقدمهم اليوم هي الثقافة العربية، واأن و�شيته الأخرية للعرب عامة 
وللم�شريني خا�شة هي العمل على تطوير الثقافة ال�شعبية ال�شائدة 
لأنه من دون تطويرها لن تنجح حماولت التنمية يف حتقيق اأهدافها، 

و�شيبقى العرب متخلفني عن ركب احل�شارة العاملية.
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بني اجلامعة واملجتمع
اجلامعة  يف  التعليم  نظام  تغيري  اأعباء  من  اأ�شحو  اأن  قبل 
العلوم الجتماعية«، وجدت  العمل يف »جملة  والطمئنان على �شري 
العربي  »احلوار  اجتماعات  يف  الفل�شطيني  للوفد  رئي�شًا  نف�شي 
الأوروبي«، وع�شوا يف جمل�س اإدارة »ال�شندوق القومي الفل�شطيني«، 
وممثاًل لفل�شطني يف ع�شوية جمل�س اإدارة »ال�شندوق العربي للمعونة 
اأح�س  كنت  العربية.  الدول  جلامعة  التابع  الإفريقية«  للدول  الفنية 
يف تلك الأيام باأنني يف �شباق مع الزمن، واأن الزمن ي�شبقنا لأنه ل 
يتوقف عن امل�شري اأبدًا، فيما ن�شطر اأحيانًا للتباطوؤ واأحيانًا اأخرى 
الطريق.  روؤية  دون  حتول  التي  الغيوم  تنق�شع  ريثما  متامًا  للتوقف 
الإبراهيم  للدكتور ح�شن  واأ�شجل �شكري  اأعرتف  اأن  وهنا ل بد يل 
يرتدد  ومل  الجتاهات،  كل  يف  ب�شهولة  التحرك  من  مكنني  الذي 
العربي  احلوار  يف  مب�شاركتي  يتعلق  فيما  خا�شة  جهودي  دعم  يف 
الفل�شطيني  القومي  ال�شندوق  اإدارة  جمل�شي  وع�شوية  الأوروبي 
وال�شندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، وتاأ�شي�س مكتب 
تتطلبه  ملا  تفهمه  لول  اإذ  بريوت.  يف  الفل�شطينيني  الطلبة  �شندوق 
تلك اللتزامات من �شفر متكرر وتغيب اأحيانًا عن اجلامعة ملا كان 
باإمكاين القيام بتلك املهام بال�شكل املطلوب. اإل اأنني كنت حري�شًا 
كل احلر�س على تعوي�س الطلبة عما يفوتهم من وقت، وعملت على 
اأن ل يكون تغيبي �شببًا يف حرمانهم من اأية ح�شة، بل و�شيلة اأخرى 
كان  وما  ن�شاطاتي  على  اطالعهم  عرب  الدرا�شية  جتربتهم  لإغناء 
يتخللها من مفاو�شات ومداولت ومناورات، وما كان يطرح فيها من 
اأفكار واآراء ومعلومات. وبالفعل، كان الطلبة والطالبات ي�شتقبلوين 
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بعد عودتي من كل رحلة ب�شوق ولديهم ع�شرات الأ�شئلة والت�شاوؤلت 
لعقولهم،  واحرتامًا  لهم،  حبًا  ب�شراحة،  عنها  اأجيب  كنت  التي 

وحر�شًا على اإعدادهم لت�شلم مهام القيادة يف امل�شتقبل. 
كان نظام التوظيف يف الكويت ويف غريها من الدول اخلليجية 
يعمل  التي  للجهة  �شفره  جواز  ُي�شلم  اأن  الكويتي  غري  على  يفر�س 
لديها، حتتفظ به حتى ت�شتويف حقوقها من املوظف قبل ترك عمله. 
وهذا بدوره حرم املوظف غري الكويتي عامة من حرية ال�شفر خارج 
الكويت من دون اإذن م�شبق وت�شريح من املوؤ�ش�شة التي يعمل لديها، اأو 
الكفيل الوطني الذي يعمل حل�شابه اأو با�شمه. لكن عالقتي اخلا�شة 
بالدكتور ح�شن الإبراهيم ومن قبله بالدكتور عبد الفتاح اإ�شماعيل، 
وتعاطفهما الكبري مع ما كنت اأقوم به من ن�شاطات متعددة خدمة 
للق�شايا الوطنية والقومية داخل الكويت وخارجها، وفرت يل فر�شة 
التنقل  من  مكنني  وهذا  الوقت.  طوال  �شفري  بجواز  الحتفاظ 
قائمة  والتزامات  �شريعة  نداءات  مع  بالتجاوب  يل  �شمحت  بحرية 
ملجل�س  طارئ  اجتماع  يف  امل�شاركة  بينها  من  كان  طارئة،  وق�شايا 
جامعة الدول العربية ممثاًل لفل�شطني بخ�شو�س ق�شية احلوار مع 
وا�شع  اأوروبي  عربي  حوار  بدء  اقرتحوا  قد  الوروبيون  كان  اأوروبا. 
اإىل الرتدد يف قبول  العرب  نوعًا ما، ما دفع  يف ظل ظروف مريبة 
العر�س الأوروبي، وا�شتدعى عقد جل�شة طارئة ملجل�س جامعة الدول 
العربية للتداول يف الأمر واتخاذ قرار بفتح حوار مع دول املجموعة 
من  مكنني  �شفري  بجواز  احتفاظي  اأن  كما  عدمه.  من  الأوروبية 
مغادرة الكويت يف يوم جمعة، اأي يف يوم عطلة ر�شمية كما جاء ذكره 
�شابقًا، وعبور احلدود اإىل العراق ل�شتقبال والدي الذي ق�شى ثالثة 
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اأيام يف رحلة �شاقة من عمان اإىل الكويت، ق�شى ليلة منها بجانب 
حائط متهالك يف نقطة التفتي�س العراقية.

كانت الأجواء العامة يف الكويت ويف الوطن العربي يف الن�شف 
الأول من �شبعينيات القرن املا�شي ل ت�شري يف اجتاه تقدمي ينطلق 
من اإدراك واع مبدى تخلف العرب عن ركب احل�شارة العاملية. كما 
مل يكن هناك من املثقفني العرب من كان على ا�شتعداد حلمل لواء 
التغيري والقيام مبتابعة ق�شايا التخلف العربي ذات الأوجه املختلفة 
والأبعاد املتعددة ودرا�شتها اإل قلة قليلة ل يتجاوز عددها اأ�شابع اليد 
الواحدة. وهذا جعل من ال�شعب تربية جيل عربي لديه ما يكفي من 
الثقايف  القومي والوعي  الوطني والنتماء  العلمية واللتزام  املعرفة 
ليتحمل م�شئولية الإ�شالح والتطوير، ويوظف ما لديه من وقت وجهد 
ومعرفة لت�شييق الفجوة الثقافية والعلمية والتكنولوجية والقت�شادية 
التي تف�شل العرب عن غريهم من اأمم و�شعوب اأخرى. من ناحية 
اأو موؤ�ش�شة علمية تعمل  ثانية، مل تكن هناك حركة �شيا�شية عربية 
العربية يف اجتاه حتقيق عدالة اجتماعية  على تطوير نظم احلكم 
وحرية فردية وفكرية وم�شاركة جماهريية يف العملية ال�شيا�شية، ول 
العرب من  اأو قومية تدرك خطورة ما يعي�شه  حركة ثقافية قطرية 
الثقافة  لتوقف  الرئي�شية  اأ�شبابه  تعود  تخلف  وهو  ح�شاري،  تخلف 
عن  تتخلف  العربية  الأمة  جعل  ما  قرون،  منذ  التطور  عن  العربية 
وعلمًا  تفكري  وطرق  ومواقف  وقيمًا  وثقافة  �شعوبًا  وتدخل  الع�شر 

واقت�شادًا اأزمة عوي�شة ما تزال تزداد �شوءًا وتعقيدًا. 
اهتمام  لتوجيه  م�شطرًا  نف�شي  وجدت  احلقائق  تلك  �شوء  يف 
مدى  واإي�شاح  بنقدها  والقيام  العربية  الثقافة  واقع  لتحليل  خا�س 
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تخلف العرب عن غريهم من �شعوب. وهذا ت�شبب يف حدوث ردود 
واأدعو  اأكتب  اأخرى جتاه ما كنت  اأحيانًا  اأحيانًا وقا�شية  �شلبية  فعل 
اأفكاري،  رف�س  اإىل  البع�س  اجته  اإذ  اإ�شالحية،  اأفكار  من  اإليه 
خا�شة  كتاباتي،  يف  جاء  مما  الكثري  با�شتنكار  الآخر  البع�س  وقام 
املثقفني التقليديني والقوميني املتزمتني واملتدينني الأ�شوليني. لكن 
على  للرد  وحاجتي  املطروحة،  الق�شايا  ح�شا�شية  من  الرغم  على 
النقد  اأن ردودي على  اإل  العلم وعقالنية الفكر،  التهامات مبنطق 
وامل�شككني توخت الب�شاطة املتناهية، وذلك حتى يكون باإمكان العامة 
التي  املقولت  ومن  معها.  والتجاوب  فهمها  والطلبة  املثقفني  من 
الكتابة  اإن كل العرب الذين ميتهنون  رددتها ب�شكل متوا�شل القول 
تقريبًا يتحدثون عن اجنازات الثقافة العربية، لذلك هناك حاجة 
نواق�س  الثقافة من  تلك  تعانيه  النا�س مبا  ر  ُيذكِّ واحد  ولو ل�شوت 
وم�شاكل، لأن من �شاأن النقد الهادف توعية النا�س ولفت انتباههم 
اإىل اأ�شياء قد تكون غائبة عنهم، والإ�شهام بطريقة غري مبا�شرة يف 

تطوير الثقافة وت�شحيح م�شاراتها. 
من ناحية اأخرى، داأبت على القول باإن من الوا�شح اأن الغرب 
ثقافة  لكل  اأن  وحيث  املجالت،  خمتلف  يف  العرب  على  يتفوق 
ايجابيات  اأن  يعني  الغرب  تقدم  ا�شتمرار  فاإن  و�شلبيات،  ايجابيات 
عن  العرب  تخلف  فاإن  املقابل،  ويف  �شلبياتها.  على  تتفوق  ثقافته 
الثقافة  �شلبيات  اأن  باخت�شار  يعني  الإن�شانية  احل�شارة  ركب 
اأن الغرب تفوق علينا علميًا  العربية تتفوق على ايجابياتها. وحيث 
ثقافته  ايجابيات  ح�شيلة  اأن  ذلك  فمعنى  واقت�شاديًا  وتكنولوجيًا 
تتفوق على ح�شيلة ايجابيات الثقافة العربية ما ي�شتدعي اأوًل حتديد 
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اليجابيات التي تتميز بها الثقافة العربية، وتعريف ال�شلبيات التي 
من  والتخل�س  اليجابيات  بتقوية  ثالثًا  والقيام  ثانيًا،  منها  تعاين 
اجنازه  بالإمكان  لي�س  وهذا  الإمكان.  بقدر  اإ�شعافها  اأو  ال�شلبيات 
اإل من خالل قيام املثقفني الواعني بدرا�شة الثقافة العربية ونقدها 

ب�شكل بناء يتوخى الإ�شالح، البناء ل الهدم.
الثقافة العربية مقارنة بثقافة الغرب،  ومهما قيل عن ميزات 
وجود  انح�شار  مع  واندثر  وىل  لزمن  �شاحلة  كانت  ثقافتنا  فاإن 
تلك  من  تبقى  ما  اأن  يعني  وهذا  والع�شائرية.  القبلية  املجتمعات 
الثقافة من �شلوكيات وتقاليد واأعراف ومواقف وطرق تفكري وقيم 
والإنتماءات  القبلية  الع�شبيات  جتاوز  لزمن  �شالح  غري  اأ�شبح 
تعر�شت  العربية  الثقافة  اإن  والأرياف.  البوادي  وحياة  الع�شائرية 
منذ منت�شف القرن الع�شرين لفعل النزعة ال�شتهالكية التي متيل 
بطبعها اإىل ال�شراف والتبذير، وهي نزعة ل ميكن اإ�شباعها من دون 
غر�س قيم الإنتاج. لذلك اأ�شبحت الثقافة العربية بحالتها الراهنة 
العربية  احلياة  ظروف  فتغري  مكان،  اأو  زمان  لأي  �شاحلة  غري 
ال�شتهالك  قيم  اأن  كما  اأفرزها،  الذي  للزمن  �شاحلة  غري  جعلها 
غري الإنتاجية جعلتها غري �شاحلة للزمن الذي تعي�س فيه وللزمن 
الذي تتطلع اإليه. من ناحية اأخرى، كانت النخب ال�شيا�شية احلاكمة 
والثقافية املهيمنة على الإعالم والتعليم يف البالد العربية، والقوى 
الجتماعية التقليدية، والتجمعات الدينية املحافظة تعمل منهجيًا، 
ولكن من دون وعي اأو تن�شيق على كبت حرية الراأي والفكر والتعبري 
عليه  واحلكم  العربي  العقل  اإغالق  يف  بالتايل  والت�شبب  والن�شر، 
باجلمود والتخلف، وهي عملية مل تتوقف حتى كتابة هذه ال�شطور، 
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بل ازدادت �شرا�شة مع تواتر الأيام وال�شنني وهيمنة مال النفط على 
الإعالم. 

العربي  الوطن  يف  حدث  ما  على  ت�شهد  كثرية  اأمثلة  هناك 
النواحي الجتماعية  الأخري من تخلف يف  القرن  على مدى ن�شف 
والثقافية، وتراجع الوعي والعقالنية، وا�شتخدام التقليد واخلرافة 
ال�شحر  لأعمال  واللجوء  الأ�شياء،  على  للحكم  والعقل  العلم  بدل 
وال�شعوذة والأرواح والأدعية حلل امل�شاكل ومواجهة حتديات احلياة 
املتزايدة يومًا بعد يوم. وعلى �شبيل املثال، مع اأن املراأة الكويتية ت�شكل 
اأغلبية الناخبني يف الكويت، واأنها تتمتع بحق الت�شويت والرت�شيح يف 
النتخابات، فاإن تلك املراأة ف�شلت حتى عام 2009 يف دخول جمل�س 
الأمة. وت�شري الدرا�شات والبحوث التي حاولت التعرف اىل اأ�شباب 
ذلك الف�شل اإىل اأن املراأة الكويتية انحازت �شد بنات جن�شها وبن�شبة 
كبرية ل�شالح رجل تقليدي ات�شف عمومًا بالتزمت الديني واأحيانًا 
باجلهل، ل يعرتف بحقها يف احلرية اأو امل�شاواة. ومع تخلف الثقافة 
ودينًا،  ثقافيًا  املحافظة  القوى  هجمة  وت�شاعد  وتراجعها،  العربية 
والتوجه املت�شارع نحو ال�شتهالك واملادة، تعر�شت العملية التعليمية 
لنتكا�شة، وحتولت اإىل ن�شاط جتاري ل عالقة له بالعملية الرتبوية. 
ولقد نتح عن ذلك اأن اأ�شبحت الكمية تطغى على النوعية بالن�شبة 
اخلريجني  من  كبري  جزء  وحتول  مراحله،  بكافة  التعليم  ملنتجات 
اجلامعيني اإىل عبء على املجتمع ي�شتنزف موارده القليلة بدًل من 

اأن يكون كنزًا له يرثي حياته ويحفزه على الإنتاج والتحرر. 
اأوا�شط  منذ  العربية  ال�شاحة  �شهدت  اأخرى  ناحية  من 
ال�شيا�شية  الأحزاب  �شعبية  تراجع  الع�شرين  القرن  من  ال�شتينيات 



135

والعمل اجلماعي املنظم بوجه عام، وا�شتبداله بتجمعات وحركات 
ذات  نف�شها،  حول  متقوقعة  وع�شائرية  ودينية  وطائفية  مذهبية 
والطوائف  املذاهب  اأتباع  من  للغري  معادية  اأو  مناوئة  توجهات 
والتوجهات الثقافية الأخرى. ففي الأردن، ل تتجاوز اأعداد املنتمني 
يجعل  ما  ال�شكان،  جمموع  من   %1 ال�شيا�شية  الأحزاب  جلميع 
الأحزاب واحلزبية والعمل احلزبي نكتة غري م�شحكة ولي�س ن�شاطًا 
امل�شداقية.  من  الأدنى  باحلد  يحظى  اجتماعيًا  حتى  اأو  �شيا�شيًا 
ويف املغرب، كان اإقبال الناخبني على الت�شويت يف املناطق الريفية 
من  وعيًا  الأكرث  املدن  �شكان  لأن  املدن،  �شكان  اإقبال  من  اأكرب 
النواحي ال�شيا�شية والثقافية فقدوا ما كان لديهم من ثقة بالعملية 
النتخابية، ولأن �شكان الأرياف ي�شوتون انطالقًا من روابط تقليدية 
اأو  اجتماعية  اأو  �شيا�شية  حزبية  برامج  على  بناء  ولي�س  اإقطاعية، 
بالد  وم�شر وغريها من  والعراق  لبنان  ويف  اإ�شالحية.  اقت�شادية 
اأ�شبحت امل�شلحة الطائفية والروابط املذهبية والنتهازية  عربية، 
ال�شيا�شية تطغى على امل�شلحة الوطنية والروابط القومية، ما ت�شبب 
يف تفتيت الن�شيج الثقايف للمجتمع الواحد، ودخول الدولة العلمانية 
مرحلة الرتهل والتدهور املت�شارع. وهذا ت�شبب بدوره يف فتح املجال 
للقوى املحافظة دينيًا واجتماعيًا لأخذ زمام املبادرة وفر�س وجهة 
نظرها على ال�شارع العربي، وهي وجهة نظر تت�شف عمومًا باجلمود، 
وتتخذ موقفًا عدائيًا اأو �شبه عدائي من نداءات التغيري، فيما ت�شكك 
املا�شي  املن�شود يف �شورة  امل�شتقبل  وترى  الفكر،  اأ�شحاب  نوايا  يف 

البائد.
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مبادرات ثقافية
بق�شية  الع�شوية  وعالقتها  الثقافية  بالق�شية  ان�شغايل  اإن 
من  الغري  مع  العمل  اإىل  دفعتني  وال�شيا�شية  القت�شادية  التنمية 
مثقفني ومفكرين عرب للتوعية باأبعاد تلك امل�شكلة و�شرورة التفكري 
موؤمتر  لعقد  فكرة  ميالد  يف  �شببًا  كان  وهذا  معاجلتها.  كيفية  يف 
اأبعاده وتبعاته  التخلف احل�شاري وُيبني  عربي وا�شع يناق�س ق�شية 
املحتملة على امل�شتقبل العربي. كان اأول �شخ�س فكرت فيه هو جاري 
الدكتور زكي جنيب حممود، �شيخ الفال�شفة العرب، والعامل الأكرث 
اإن معرفتي  وعيًا بحال العرب وما ميكن اأن يكون عليه م�شتقبلهم. 
قادتني  وخماوفه  اأفكاره  على  واطالعي  قرب  عن  زكي  بالدكتور 
للت�شاور معه حول التوقيت واملو�شوعات وامل�شاركني. ويف يوم 3-6-
1972 عقدنا ندوة متهيدية، حتدث فيها الدكتور زكي جنيب حممود 
عن  حاطوم  الدين  نور  والدكتور  ومعناه«،  الثقايف  »التخلف  عن 
»الأبعاد التاريخية ملا نحن فيه من تخلف«، والدكتور على رفعت عبد 
»التخلف  ال�شطور عن  ال�شيا�شي«، وكاتب هذه  »التخلف  القادر عن 
اجلمل.  يحيى  الدكتور  الندوة  واأدار  والجتماعي«،  القت�شادي 
عي�شى  ال�شيد  اىل  امل�شاء  ذلك  يف  تعرفت  اأنني  احلظ  ح�شن  ومن 
اخلريجني  جلمعية  الإدارية  اللجنة  يف  البارز  الع�شو  الع�شفور، 
الكويتيني، وبداأنا حوارًا مفتوحًا حول اأهمية املو�شوع و�شرورة عقد 
لأمتنا  بالن�شبة  امل�شريية  الق�شية  تلك  ملناق�شة  كبري  عربي  موؤمتر 

العربية وم�شتقبل اأجيالنا القادمة.
نتيجة ملا لقته الندوة من اهتمام عام وما اأثارته من حوار على 
حيث  اجلامعة  اإدارة  على  الفكرة  بطرح  قمت  اجلرائد،  �شفحات 
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التي  ولالأ�شباب  له  قدمته  الذي  الطرح  على  اجلامعة  مدير  وافق 
اأوردتها، وكلفني بالإعداد لعقد املوؤمتر املقرتح واقرتاح اأ�شماء بع�س 
الأ�شاتذة واملفكرين العرب لدعوتهم للم�شاركة فيه. ويف �شوء ن�شاط 
راأيت  التقدمية  ونظرتها  الكويتيني  اخلريجني  جمعية  واهتمامات 
النا�شطني  مع  فكرية  لقاءات  وعقد  معها  للتعاون  فر�شة  هناك  اأن 
فيها. لذلك ات�شلت مع ال�شديق عي�شى الع�شفور الذي جتاوب مع 
دعوتي ووافق على م�شاركة جمعية اخلريجني الكويتيني مع اجلامعة 
يف الدعوة ملوؤمتر عربي ي�شارك فيه عدد كبري من املثقفني واملفكرين 
البارزين من اأبناء الأمة العربية، وتكليفهم مبناق�شة م�شاألة التخلف 
تزال  وما  كانت  التي  امل�شاألة  تلك  العربي...  الوطن  يف  احل�شاري 

ت�شغلني حتى كتابة هذه ال�شطور. 
يتفرع  وما  العربي  الوطن  يف  احل�شاري  التخلف  م�شاألة  كانت 
عنها من تخلف ثقايف واجتماعي و�شيا�شي وعلمي هي امل�شاألة الأكرث 
اإحلاحًا يف نظري، ما جعلها تاأخذ من وقتي وجهدي وفكري الكثري. 
و�شمان  الكويت  يف  الر�شمية  اجلهات  موافقة  على  احل�شول  وبعد 
ومنهجي  منظم  ب�شكل  الإعداد  عملية  بداأنا  املطلوب،  التمويل 
�شيناق�شها  التي  للق�شايا  الرئي�شية  املحاور  وحتديد  املوؤمتر  لعقد 
جلنة  ت�شكلت  جيد،  ب�شكل  العمل  تاأطري  اأجل  ومن  امل�شاركون. 
حت�شريية م�شرتكة من اجلامعة واجلمعية، اأع�شاوؤها الدكاترة �شاكر 
وال�شادة  اجلامعة،  عن  ربيع  وحممد  النفي�شي  اهلل  وعبد  م�شطفى 
في�شل احلجي ويو�شف اجلا�شم وعي�شى الع�شفورعن اجلمعية، كما 
ن�شاطه  ب�شبب  لها  مقررًا  الع�شفور  عي�شى  ال�شيد  اللجنة  اختارت 
الإ�شارة  من  بد  ول  للفكرة.  وحما�شه  ات�شالته  و�شعة  العادي  غري 
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الكويتية  اإدارة جمعية اخلريجني  اأع�شاء جمل�س  اأن جميع  اإىل  هنا 
بذلوا جهودًا م�شكورة واأبدو وعيًا كبريًا جعل عملنا ي�شري يف جو من 
الود والن�شجام. ولقد كان املوقف اليجابي الرائع الذي متيزت به 
نخبة من املثقفني الكويتيني �شببًا دفعني لل�شري قدما يف طرح اأفكار 
اأخرى وتقدمي مبادرات جديدة �شناأتي على ذكر بع�شها، ما �شجعني 
على جتاوز حاجز اخلوف والرتدد الذي حاول املتزمتون من ُحماة 

الثقافة العربية التقليدية اإقامته اأمامي وحما�شرتي خلفه. 
الزميل  اقرتح  التح�شريية  اللجنة  تعقده  ر�شمي  لقاء  اأول  ويف 
املقرتح،  العنوان  على  طفيف  تعديل  اإجراء  الع�شفور  عي�شى 
عنوان  يكون  وبالتايل  »تطور«،  بكلمة  »تخلف«  كلمة  ُت�شتبدل  بحيث 
من  بدًل  العربي«  الوطن  يف  احل�شاري  التطور  »اأزمة  هو  املوؤمتر 
قد  تخلف  كلمة  لأن  العربي«،  الوطن  يف  احل�شاري  التخلف  »اأزمة 
املوؤمتر  يف  للم�شاركة  حما�شهم  دون  وحتول  البع�س  م�شاعر  توؤذي 
وترحيبهم مبا قد ي�شدر عنه من تو�شيات. ولقد وجدت اأن العنوان 
املعدل اأف�شل من العنوان الذي اقرتحته يف بادئ الأمر، لأن الهدف 
من املوؤمتر مناق�شة ق�شية تهم العرب جميعًا، واأن مناق�شتها بعيدًا 
عن احل�شا�شيات ت�شتوجب فتح املجال اأمام جميع املعنيني للم�شاركة 
العنوان  امل�شاواة يف احلوار من دون حرج. ولذا اعتمدنا  على قدم 
املعدل، وانطلقنا من هناك اإىل التفا�شيل التي �شملت حتديد املحاور 
واملثقفني  املفكرين  وت�شمية  التكامل،  ي�شمن  ب�شكل  واملو�شوعات 
قائمة  واقرتاح  عليها،  واملعلقني  الرئي�شية  الأوراق  لكتابة  املوؤهلني 
باأ�شماء املثقفني ورجال الإعالم الذين راأينا اأن باإمكانهم امل�شاركة 
يف النقا�س واإثراء احلوار متهيدًا لدعوتهم. وبعد اأ�شهر من اإعمال 
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العقل وبذل اجلهد وال�شهر، انعقد املوؤمتر يف �شهر ني�شان )اإبريل( 
عام 1974، وكان على ما اعتقد اأكرب واأهم املوؤمترات الفكرية التي 

يتم انعقادها يف الوطن العربي يف القرن الع�شرين. 
خارج  من  �شاركوا  الذين  العرب  واملثقفني  املفكرين  عدد  بلغ 
ال�شاحة الكويتية 33 �شخ�شًا جاوؤوا من خمتلف الدول العربية ومن 
بالد املهجر ومثلوا خمتلف الجتاهات الفكرية، كما �شارك من داخل 
الكويت 49 �شخ�شًا. ومع اأن جميع امل�شاركني كانوا من ال�شخ�شيات 
العربية ذات الإ�شهامات الفكرية املعروفة، اإل اأنني �شوف لن اأذكر 
مناق�شتها  متت  علمية  اأوراق  بتقدمي  قاموا  من  اأ�شماء  �شوى  هنا 
اللجنة  من  بتكليف  عليها  بالتعليق  قاموا  من  واأ�شماء  املوؤمتر،  يف 
التح�شريية. و�شاأبداأ بذكر عناوين اأوراق املوؤمتر: الأبعاد التاريخية 
احل�شارية،  واأبعاده  الفكري  التخلف  احل�شاري،  التطور  لأزمة 
الفكري  التخلف  العربي،  الفكري  التخلف  مظاهر  حول  خواطر 
ال�شيا�شي  التخلف  والأ�شالة،  اخل�شو�شية  احل�شارية:  واأبعاده 
واأبعاده احل�شارية، القيم والعادات والتقاليد العربية واأزمة التطور 
يف  العائلة  دور  العربي،  املجتمع  يف  القيم  �شراع  حول  احل�شاري، 
التطور احل�شاري،  واأزمة  العربي  التعليم  التطور احل�شاري، نظام 
بالن�شبة  ومالب�شاتها  معناها  العربي:  احل�شاري  التطور  اأزمة 
احل�شاري،  التطور  واأزمة  الدين  احلديثة،  العربية  للجامعات 
التخلف القت�شادي واأبعاده احل�شارية، عوامل التخلف القت�شادي 
وال�شيا�شي يف دول العامل الثالث، ال�شتعمار واأزمة التطور احل�شاري 
اإىل  اإ�شافة  واأبعاده احل�شارية.  العلمي  التخلف  العربي،  الوطن  يف 
تلك الأوراق، كانت هناك حما�شرتان عامتان، حما�شرة افتتاحية 
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األقاها  التي  الفتتاحية  املحا�شرة  عنوان  كان  ختامية،  وحما�شرة 
الدكتور زكي جنيب حممود هو »احل�شارة وق�شية التقدم والتخلف«، 
»روؤية  هو  باإلقائها  قمت  التي  اخلتامية  املحا�شرة  عنوان  وكان 

م�شتقبلية من خالل واقع عربي متخلف«. 
باإعداد  قاموا  الذين  العرب  واملثقفني  املفكرين  قائمة  اأما 
عليها،  بالتعليق  قاموا  الذين  واأولئك  مناق�شتها،  التي متت  الأوراق 
فت�شمل: الدكتور زكي جنيب حممود، الدكتور �شهيل اإدري�س، الدكتور 
الدين حاطوم،  نور  الدكتور  الدكتور نقول زيادة،  �شاكر م�شطفى، 
ال�شاعر اأدوني�س، الدكتور نا�شر الدين الأ�شد، الدكتور فوؤاد زكريا، 
الدكتور ق�شطنطني زريق، الدكتور اأنور عبد امللك، الأ�شتاذ حممود 
اأمني العامل، الدكتور جميد خدوري، الدكتور ح�شن �شعب، الدكتور 
الوردي،  علي  الدكتور  املعا�شيدي،  خا�شع  الدكتور  البيطار،  ندمي 
ه�شام  الدكتور  عمار،  حامد  الدكتور  لنب،  اأبو  الدين  بهاء  الدكتور 
الدامي،  عبد  اهلل  عبد  الدكتور  القطب،  ا�شحق  الدكتور  �شرابي، 
الأ�شتاذ م�شطفى بعيو، الدكتور حممد جواد ر�شا، الدكتور حممد 
ريده،  اأبو  حممد  الدكتور  النويهي،  حممد  الدكتور  مراد،  حلمي 
برهان  الأ�شتاذ  الق�شا�س،  حممد  الدكتور  موؤن�س،  ح�شني  الدكتور 
الأ�شتاذ  لغد،  اأبو  اإبراهيم  الدكتور  �شايغ،  يو�شف  الدكتور  دجاين، 
عبد الكرمي غالب، الدكتور عبد اجلابر عطوي، الأ�شتاذ اأحمد بهاء 
الدين، الأ�شتاذ زهري الكرمي، الدكتور طيب تزيني، والدكتور حممد 
ربيع. و�شاهم يف اإعداد حلقات النقا�س للن�شر الدكاترة عبد احلميد 
الغزايل وا�شحق القطب، وقام بتحرير اأوراق املوؤمتر الدكتور �شاكر 

م�شطفى.
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الكويتية  العام  الراأي  اأجرت جريدة  باأيام،  املوؤمتر  انتهاء  بعد 
من  حققه  ما  ومدى  املوؤمتر  حول  خاللها  احلوار  دار  معي  مقابلة 
ولقد  وقدمية.  جديدة  اآراء  من  فيه  ُطرح  وملا  له  وتقييمي  جناح، 
كحدث،  احلدث  اأهمية  اأوًل،  اأ�شياء:  ثالثة  على  حديثي  يف  ركزت 
يقف  كان  الذي  ك�شر حاجز اخلوف  املوؤمتر يف  وثانيًا، مدى جناح 
قيامهم  دون  يحول  العرب  واملثقفني  املفكرين  اأغلبية  اأمام  ماردًا 
اأجواء احلرية  اإىل  الإ�شارة  وثالثًا،  واأمانة،  اآرائهم ب�شراحة  بطرح 
ُن�شر  وحني  الندوة.  يف  امل�شاركني  لكافة  الكويت  دولة  وفرتها  التي 
اللقاء يف اجلريدة، اختاراملحرر جملة من اأقوايل عنوانًا له، تقول: 
»الندوة هي عبور اإىل احلقيقة وفك ارتباط مع اخلوف«. اأما بالن�شبة 
العربي  التاريخ  نوعه يف  من  اأول حدث  يعترب  املوؤمتر  فاإن  للحدث، 
يقوم من خالله مفكرون بدعوة ذاتية ملناق�شة اأمور تهم الأمة التي 
ينتمون اإليها يف جو من احلرية والتحرر من القيود والروا�شب التي 
حتد من حرية الفكر، بر�شا وترحيب ومتويل دولة عربية م�شيافة. 
مثل  التجمع مبناق�شة  ذلك  مثل  بقيام  الكويتية  �شماح احلكومة  اإن 
تلك الق�شية احل�شا�شة، وتوفري الدعم املادي واملعنوي لها واحلرية 
دولة  بها  تقوم  نوعها  من  بادرة  واآخر  اأول  كان  للمتحاورين  التامة 
عربية. وعلى �شبيل املثال، حني قررت جمموعة �شغرية من املثقفني 
العرب عقد ندوة ملناق�شة ق�شايا احلرية يف الوطن العربي واإن�شاء 
املنظمة العربية حلقوق الإن�شان، مل ت�شمح دولة عربية بانعقاد تلك 
اإىل عقدها يف قرب�س،  املبادرون  اأرا�شيها، ما ا�شطر  الندوة على 
حيث جاء ذلك بعد ع�شر �شنوات تقريبًا من ندوة الكويت. �شنعود 
غربة  القادم،  كتابنا  يف  عنه  متخ�س  وما  اللقاء  ذلك  فكرة  اإىل 

واغرتاب.
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و�شلتني  كثرية  لأ�شئلة  للندوة  التح�شري  فرتة  خالل  تعر�شُت 
اإمكانية ممار�شة حرية الكالم واإبداء الراأي يف  من املدعوين حول 
الكويت، ما دفعني لطماأنتهم قائاًل اإن جتربتي يف الكويت التي م�شى 
اأي يوم من  اأ�شعر يف  اأنني مل  اأوؤكد لكم  اأربع �شنوات جتعلني  عليها 
اأتعر�س ل�شغوط  اأنني مل  الأيام بوجود قيود على حرية الفكر، كما 
تعر�شت  لقد  نعم،  معينة...  توجيهات  اأتلقى  اأو  �شعبية  اأو  ر�شمية 
لهجوم ونقد لذع من قوى ميينية عملت با�شتمرار على الت�شكيك يف 
اأفكاري واأفكار غريي من مثقفني يطالبون بنقد الرتاث ومتحي�شه، 
اإىل جانب حقي يف  وقفوا  الدولة  ويف  امل�شئولني يف اجلامعة  اأن  اإل 
اأن  عرب  كمفكرين  علينا  يفر�س  وهذا  بحرية.  راأيي  عن  التعبري 
ن�شتغل هذه الفر�شة غري العادية للتعبري عن اآرائنا مبنتهى الأمانة 
وبدء  املوؤمتر  اختتام  وبعد  تتكرر.  ل  قد  فر�شة  لأنها  وال�شراحة 
عمليات التزاور والتعارف وبناء العالقات اخلا�شة، عرب العديد من 
وده�شتهم  للكويت  الكبري  وتقديرهم  العميق  �شكرهم  عن  الزمالء 
من مدى ما يتمتع به الكويتيون والعاملون يف الكويت من حرية راأي 

وفكر.
ندوة  اأهم  كانت  الندوة  تلك  باأن  الرا�شخة  قناعتي  وب�شبب 
فكرية يف تاريخ العرب، طالبت باإعادة عقدها اأكرث من مرة خالل 
املوؤمترات ال�شنوية ملنتدى الفكر العربي، بح�شور زمالء قدامى من 
وحممد  النوري  واأنور  الإبراهيم  :ح�شن  بينهم  من  الكويت،  اأبناء 
الرميحي وبدرية العو�شي. اإذ بعد مرور حوايل 39 �شنة على انعقاد 
املوؤمتر وجناحه يف حتديد اأ�شباب التاأزم يف الوطن العربي، نالحظ 
اأن تو�شيات املوؤمتر مل يوؤخذ بها، واأن الأو�شاع العربية �شهدت املزيد 
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من التدهور، ما جعل حال الثقافة العربية اأ�شواأ بكثري مما كان عليه 
يف ال�شبعينيات من القرن الع�شرين. ويف �شهر يناير عام 2013 كررت 
الطلب بعقد هذه الندوة حني ناق�شت املو�شوع مع اأمني عام املجل�س 
الوطني للثقافة والفنون والآداب اأثناء م�شاركتي يف موؤمتر »ارتدادات 
الربيع العربي«، قائاًل له عام 2014 ميثل الذكرى الأربعني لنعقاد 
القيام  اإن  الأمل.  لتجديد  جيدة  منا�شبة  يجعله  ما  الأول،  املوؤمتر 
وما  الأول  املوؤمتر  يف  للم�شاركة  دعي  من  كل  ودعوة  ثانية  مبحاولة 
يزال على قيد احلياة لإلقاء نظرة جديدة على الواقع العربي ق�شية 
يف غاية الأهمية لأن يف مقدورها ك�شف الكثري من معوقات التقدم 
احل�شارة  ركب  عن  التخلف  من  حالهم  على  العرب  بقاء  واأ�شباب 
الأدنى من  لديه احلد  اأي باحث  ي�شتطيع  الواقع، ل  الإن�شانية. ويف 
الوعي واملعرفة اأن يخطئ يف تقييم احلال العربي املرتدي، اأو يعجز 
عن حتديد عمق التبعية للغري من دول، وهي تبعية ت�شمل القت�شاد 
لتلك  وما  والفن،  وال�شيا�شة  والأمن  والتكنولوجيا  والعلوم  والثقافة 
ومع  القادمة.  والأجيال  الوطن  م�شتقبل  على  خماطر  من  التبعية 
التي كان من املمكن  ُيناق�س كل الق�شايا  ال�شبعينيات مل  اأن موؤمتر 
ومن الواجب مناق�شتها، اإل اأنه تعر�س بالتحليل لأهم املعوقات التي 
كانت وما تزال تقف حجر عرثة يف طريق حتقيق النه�شة مبفهومها 
املجتمعي ال�شامل، وحتول دون عودة العرب جمددًا لالن�شمام اإىل 
امل�شرية احل�شارية التي خرجوا منها يف اأواخر القرن اخلام�س ع�شر 

بخروجهم من الأندل�س ووقوعهم حتت �شيطرة الدولة العثمانية. 
فيما كان العمل يجري على قدم و�شاق لعقد موؤمتر اأزمة التطور 
احل�شاري يف العامل العربي، كانت الأفكار تتوارد ب�شرعة، ما دفعني 
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لعر�س فكرة جديدة على الدكتور ح�شن الإبراهيم كنت قد ناق�شت 
يف  معنا  تواجده  اأثناء  عاروري  ن�شري  الدكتور  مع  م�شبقًا  حيثياتها 
جامعة الكويت... كان ن�شري قد �شغل �شابقًا من�شب رئي�س جمعية 
يف  عاروري  ن�شري  عرفت  الأمريكيني.  العرب  اجلامعات  خريجي 
جامعة الكويت حني جاء لق�شاء �شنة تفرغ درا�شية هناك والتدري�س 
يف ق�شم العلوم ال�شيا�شية. ولقد قابلته لأول مرة وتعارفنا اأمام باب 
يف  الدخول  من  احلار�س  منعه  وقد  حائرًا  يقف  راأيته  حني  الكلية 
انتظار اأمر ياأتيه من الإدارة... متامًا كما حدث معي يف اليوم الأول 
حولها  تباحثنا  التي  الفكرة  كانت   .1970 عام  الكلية  اإىل  لو�شويل 
واتفقنا عليها وقمت فيما بعد مبتابعتها تقرتح دعوة جمعية خريجي 
الكويت،  يف  ال�شنوي  موؤمترها  لعقد  الأمريكيني  العرب  اجلامعات 
بهدف تعزيز روابط العلماء العرب املقيمني يف اأمريكا بوطنهم الأم، 
وا�شتغالل فر�شة تواجد عدد كبري منهم يف الكويت ملناق�شة »ق�شايا 

تنمية املوارد الب�شرية يف الوطن العربي«. 
ما�شا�شو�شت�س  ولية  يف  جامعته  اإىل  عاروري  ن�شري  عاد 
الأمريكية يف نهاية العام الدرا�شي 1973/ 74، ومن هناك اأعلمني 
ذلك  اأعقاب  يف  الإبراهيم  ح�شن  قام  بالفكرة.  اجلمعية  برتحيب 
بعر�س الفكرة على املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي 
الذي كان وما يزال مبثابة وزارة للثقافة يف البالد. وما اأن ُعر�شت 
الفكرة على املجل�س حتى متت املوافقة عليها والرتحيب بها ور�شد 
الأموال الالزمة لتمويلها. وبعد اإعالم اجلمعية يف اأمريكا مبوافقة 
املجل�س الوطني باأ�شابيع، و�شلت اإىل الكويت جلنة مكونة من ثالثة 
ن�شري  الدكاترة  ع�شويتها  يف  �شمت  التفا�شيل،  لبحث  اأ�شخا�س 
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ما  على  كانت  التي  هاجوبيان  واأيلني  لنب  اأبو  الدين  وبهاء  عاروري 
اأظن رئي�شة اجلمعية يف تلك ال�شنة. 

حني و�شل وفد اجلمعية اإىل الكويت، طلب مني الدكتور ح�شن 
باملوؤمتر  املتعلقة  امل�شائل  كافة  ومناق�شة  بهم  الجتماع  الإبراهيم 
يتعلق  وما  والفنية  الإدارية  امل�شائل  ذلك  يف  مبا  عقده،  املزمع 
بربنامج الندوة وحماورها الرئي�شية وقائمة املدعوين املقرتحة من 
خارج الكويت. وب�شرعة لحظت اأن الدكتورة ايلني هاجوبيان تتكلم 
بلغة ر�شمية جافة، تعك�س عقلية ل تعي اأهمية الزمالة الأكادميية ول 
حترتمها كما يجب، اإذ حاولت اإمالء ت�شورها للربنامج والرتتيبات 
حديثها  هاجوبيان  بداأت  علينا...  واإدارته  املوؤمتر  بتنظيم  املتعلقة 
ت�شاأل  اأن  قبل  بتنفيذها  طالبتنا  التي  الطلبات  من  �شل�شلة  بقراءة 
عن اإمكانياتنا، وعما اإذا كانت مطالبها تتوافق مع �شيا�شة اجلامعة 
والبيئة الثقافية وال�شيا�شية ال�شائدة يف البالد، وعما اإذا كانت تلك 
نظر  وجهة  من  املوؤمتر  انعقاد  من  املن�شود  الهدف  تخدم  املطالب 
واأقوال  ت�شرفات  جاءت  لقد  اجلامعة.  واإدارة  الكويتيني  امل�شئولني 
التي  العقلية  تلك  العرب،  »املُ�شتغربني«  عقلية  لتج�شد  هاجوبيان 
تنطلق من ال�شك يف عقالنية من يعي�س يف امل�شرق عمومًا، والنظر اإىل 
من تعلم يف الوطن العربي نظرة دونية ت�شتهني بذكائهم وقدراتهم، 
ومتيل اإىل عدم الثقة بوعي من عاد من اخلريجني العرب من الغرب 
للعي�س والعمل يف وطنه، وكاأن من عاد للم�شرق اأ�شيب حال و�شوله 
اإىل وطنه ب�شدمة قوية اأفقدته القدرة على التفكري العلمي وجعلته 

بحاجة لو�شاية ممن يعي�شون يف الغرب.
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يف  هاجوبيان  الدكتورة  لو�شع  م�شطرًا  نف�شي  وجدت  وهنا 
اإىل  وجترنا  تتمادى  اأن  وقبل  جماملة،  دون  من  الطبيعي  مكانها 
جماملة  �شاأن  من  اإن  منها.  اخلروج  ي�شعب  ثقة  اأزمة  يف  الدخول 
فهم  �شوء  وقوع  تت�شبب يف  اأن  الالزم  من  اأكرث  بنف�شه  معتز  �شيف 
متبادل قد يحول دون التو�شل اإىل اتفاق. كما اأن من املمكن اأن تقود 
املجاملة الزائدة على احلد اإىل �شعور ال�شيف باأنه �شيد املوقف، واأن 
واجبي  من  اأن  وجدت  لذلك  املُ�شيف.  على  اأوامره  اإمالء  باإمكانه 
اأبو  وبهاء  عاروري  ن�شري  وللزمالء  هاجوبيان  للدكتورة  اأو�شح  اأن 
لنب اأن كونهم اأ�شتاذة يف جامعات اأمريكية وكندية ل يجعلهم اأكرث 
ذكاء اأو خربة من الغري، ول يخولهم حق فر�س وجهة نظرهم على 
يعي�شون  حياتي  واقع  بظروف  منهم  وعيًا  اأكرث  بالتاأكيد  هم  زمالء 
فيه، واأكرث قدرة على التعامل معه ب�شفافية وايجابية. وبعد اإي�شاح 
قلت  اللحظة،  تلك  يف  اأمثلها  كنت  التي  اجلامعة  وموقف  موقفي 
انعقاد  لتاأمني  نفعله  اأن  لنا  اأوًل عما ميكن  ت�شاألنا  اأن  اإن عليها  لها 
ثانيًا،  اأهدافهم  حتقيق  على  م�شاعدتهم  لنا  ميكن  وكيف  املوؤمتر، 
اإذا  وعما تهدف اجلامعة والكويت حتقيقه من ذلك املوؤمتر، طبعًا 
كانت لديها الرغبة يف احل�شول على دعوة ر�شمية لعقد موؤمترهم 

العام يف الكويت، موؤكدًا لها حر�شنا على جناح املوؤمتر. 
�شارع ن�شري عاروري لنقاد املوقف، حيث اعتذر عما بدا من 
زميلته وقام بتاأكيد ح�شن نواياها وثقتهم باجلامعة، وحر�شهم على 
انعقاد املوؤمتر يف الكويت. لكن تلك احلادثة بقيت عالقة يف خميلة 
هاجوبيان ما جعلها تت�شبب يف وقوع م�شادة بيننا يف عام 1979 يف 
�شهر  ويف  للجمعية.  العام  ال�شنوي  املوؤمتر  انعقاد  اأثناء  وا�شنطن 
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وكان عبارة  الكويت،  املقرتح يف  املوؤمتر  انعقد  دي�شمرب عام 1975 
عن تظاهرة علمية وثقافية فريدة من نوعها، �شارك فيها اأكرث من 
علمية  �شخ�شية   100 وحوايل  اأمريكيًا،  عربيًا  ومثقفًا  عاملًا   120
وحوايل  العربي،  الوطن  اأنحاء  خمتلف  من  وردت  وفكرية  وثقافية 
100 �شخ�س اآخر من رجالت الكويت واأ�شاتذة اجلامعة والعاملني 
يف دولة الكويت من اأبناء الدول العربية. ولقد كان للحفاوة والكرم 
الكويتي الذي لقاه ال�شيوف اأثر بالغ يف نف�شية جميع من �شارك يف 
تلك التظاهرة الرائعة، ت�شبب يف عودة عدد من العلماء العرب من 

اأمريكا للعمل يف الكويت وغريها من دول عربية. 
زيارة لل�سفارة االأمريكية

اجلمعية  دعوة  على  عاروري  ن�شري  مع  مبدئيا  التفاق  بعد 
رئي�س  من  دعوة  و�شلتني  الكويت،  يف  ال�شنوي  موؤمترها  لعقد 
عام  اأواخر  يف  انعقد  الذي  ال�شنوي  موؤمترها  حل�شور  اجلمعية 
وذهبت  كثريًا،  بالدعوة  �شعدت  فيه.  كلمة  واإلقاء  اأمريكا  1974 يف 
اإىل ال�شفارة الأمريكية يف الكويت لتقدمي طلب للح�شول على فيزا. 
واأن  باأن املوافقة ل بد  التي ت�شلمْت طلبي  ال�شيدة  وهناك قالت يل 
تاأتي من وا�شنطن، واأنها حتتاج يف العادة اإىل حوايل ثالثة اأ�شابيع. 
وحيث اأنه كان لدي مت�شع من الوقت، فاإنني تركت لها عنواين ورقم 
تلفوين واتفقنا على اأن انتظر منها مكاملة حني ي�شل رد وا�شنطن. 
توقفت يف طريق عودتي من ال�شفارة اإىل البيت يف مكانني، لزيارة 
ويف  الكويتية،  املالحة  �شركة  يف  مكتبه  يف  القطب  داود  ال�شديق 
�شوق الرابية ل�شراء بع�س احتياجات البيت من مواد غذائية. وحني 
اأن �شخ�شًا  و�شلت اإىل البيت بعد �شاعتني تقريبًا اأخربتني زوجتي 
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به  اأت�شل  اأن  ويريدين  عني،  ي�شاأل  ات�شل  الأمريكية  ال�شفارة  من 
الأ�شدقاء  واأن  تلفونه،  ورقم  ا�شمه  وترك  البيت،  اإىل  عودتي  حال 
داود القطب وعبد الرحمن فايز، م�شاعد �شكرتري التحرير يف جملة 
العلوم الجتماعية، ومدير �شوق الرابية ات�شلوا بي كذلك ليخربوين 
ا�شتغربت كثريًا، ولذا ات�شلت  ال�شفارة الأمريكية تبحث عني.  باأن 
اأ�شل  من  اأمريكيا  وكان  ال�شفارة،  يف  ا�شمه  ترك  الذي  بال�شخ�س 
لنخربك  بك  ات�شلنا  اإننا  قال  له  نف�شي  قدمت  وحني  فل�شطيني، 
باأن الفيزا جاهزة ويف انتظارك يف ال�شفارة. �شكرته وقلت له �شاآتي 
غدًا �شباحًا لإ�شتالمها، اإل اأن امل�شئول رد قائاًل: اإن من الأف�شل اأن 
تاأتي اليوم يف ال�شاعة اخلام�شة... �شاأكون يف انتظارك هناك... اإن 

القن�شلية تفتح اأبوابها يف فرتة امل�شاء ل�شتقبال كبار الزوار.  
ال�شيدة امل�شئولة  ال�شفارة بالرتحاب، وقالت يل  ا�شتقبلوين يف 
باأن الفيزا جاهزة لكن القن�شل العام ينتظرين يف مكتبه ويدعوين 
لتناول فنجان �شاي معه. جل�شنا معًا حوايل �شاعتني، ق�شيناها يف 
حديث طويل تعر�س للعديد من الق�شايا ال�شيا�شية وغري ال�شيا�شية 
التي ت�شغل بال الكويتيني والعرب عامة، وما يجري يف اجلامعة من 
حتول نحو نظام التعليم الأمريكي، وكيف ينظرون ملا تعي�شه الكويت 
وثقافية  واجتماعية  �شيا�شية  تطورات  من  العربي  اخلليج  ومنطقة 
ونفطية. وبعد انتهاء الزيارة، ناولني القن�شل بع�س الأوراق قائاًل، 
ا�شتعداد  على  اإنني  لأمريكا...  هجرة  طلب  لك  اأقدم  اأن  ي�شعدين 
يف  بك  نرحب  الواقع  يف  اإننا  حلظة...  اأية  يف  هجرة  فيزا  ملنحك 
وطننا ونتمنى اأن تقبل دعوتنا للهجرة اإىل بالدنا... ثم رافقني اإىل 
مكتب ال�شيدة التي تركُت جواز �شفري لديها، وهناك قامت بو�شع 
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 .74-10-13 بتاريخ  بتوقيعها  القن�شل  وقام  اجلواز،  على  الفيزا 
ت�شلمت اجلواز وعليه الفيزا ومعه طلب الهجرة وعدت اإىل بيتي يف 
حالة م�شطربة نوعًا ما... ل اأدري كيف اأُقيم ما حدث ول كيف اأرد 
اأ�شهر...  �شتة  جتاوزت  ملدة  مكتبي  على  الهجرة  طلب  جل�س  عليه. 
واأدير  ابت�شم  ثم  جيدًا،  اأتفح�شه  تقريبًا،  يوم  كل  اإليه  اأنظر  كنت 
وجهي بعيدًا عنه وانغم�س يف كتابة مقال اأو �شياغة مبادرة جديدة 
الأيام  اأحد  البيت يف  اإىل  التفكري يف م�شروع كتاب. وحني عدت  اأو 
بعد امل�شاركة يف ندوة تلفزيونية، �شعرت بالفخر بعروبتي و�شعادتي 
بوجودي يف الكويت، وقمت يف احلال بتمزيق الطلب والرمي به يف 
ملتزمًا  العرب،  بالد  عربيًا يف  بالبقاء  نف�شي  واعدًا  املهمالت  �شلة 

بق�شايا وطني واأمتي حتى اآخر �شاعة يف حياتي. 
اأبدًا...  بايل  عن  يغب  مل  اليوم  ذلك  يف  حدث  ما  اأن  اإل 
ال�شاحة  على  نوعي  بن�شاط  تقوم  التي  بال�شخ�شيات  اهتمامهم 
الوطنية والإعالمية والرتبوية، ومتابعتهم يل ب�شكل دقيق ومنهجي، 
تفا�شيل  ومعرفة  الكويتية،  ال�شاحة  على  حتركاتي  بر�شد  وقيامهم 
وحتى  واقت�شادية  وثقافية  علمية  ن�شاطات  من  به  اأقوم  كنت  ما 
املجلة  مكتب  ويف  عني،  لل�شوؤال  باجلامعة  ات�شالهم  اإن  اجتماعية. 
بالذات كان اأمرًا طبيعيا اإىل حد ما، لكن ات�شالهم مبكتب ال�شديق 
داود القطب فكان اإ�شارة اإىل اأنهم يعرفون حتى اأ�شدقائي وير�شدون 
زياراتي لهم، كما اأن الت�شال ب�شوق الرابية كان اإ�شارة اأخرى اإىل 
اأنهم ير�شدون حتركاتي اليومية ون�شاطاتي القت�شادية وما اأقوم به 
ما جمعوه  اأن  ويبدو  الفل�شطينية.  العربية، خا�شة  للجاليات  خدمة 
�شببًا  كانت  وحتليالت  معلومات  من  واأفكاري  ن�شاطاتي  وعن  عني 
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من اأ�شباب قيامهم مبحا�شرتي حما�شرة �شبه تامة منذ ذلك اليوم 
وحتى يومنا هذا. وبعد �شنني، تاأكدُت اأن عر�س الهجرة لأمريكا مل 
يكن يف احلقيقة حمبة يل ول اإعجابًا باأفكاري بقدر ما كان حماولة 
اإذ حني  اأفكار جديدة بناءة.  حلرمان الوطن العربي مما لدي من 
عدت م�شطرًا عام 1976 اإىل اأمريكا، وجدت اأن حرية الراأي التي 
توقعتها مل تكن متوفرة حقًا اإل لفئة �شغرية من النا�س، واأن ما كان 
متوفرًا لغري تلك الفئة قليل جدًا ل ي�شمح لأمثايل بالتمتع باأي قدر 

منه. 
كانت عودتي لأمريكا اعرتافًا بالف�شل يف احلفاظ على ن�شف 
الوعد الذي قطعته على نف�شي، نعم، لقد حافظت على كوين عربيًا 
ملتزمًا بخدمة �شعبي وق�شايا وطني واأمتي طوال حياتي، لكنني مل 
ا�شتطع اأن اأبقى يف بالد العرب ب�شفة دائمة. وحيث اأنه مل يخطر 
وثقافتي  واأهلي  وطني  عن  اأتخلى  اأن  واحدة  للحظة  ولو  بايل  على 
وعروبتي، فاإنني بقيت على ات�شال دائم بالوطن، اأتردد عليه زائرًا 
خالل  مرات  اأربع  حاولت  الواقع،  ويف  وكاتبًا.  وحما�شرًا  واأ�شتاذًا 
العقود الثالثة التالية اأن اأعود اإىل الأردن واأن ا�شتقر فيها، اإل اأن كل 
الوطن  وال�شتقرار يف  العودة  كان حلم  بالف�شل...  باءت  املحاولت 
جمرد اأمنيات غري قابلة للتحقيق. ويعود ذلك لأ�شباب عدة خارجة 
�شناأتي على ذكر  الأردن...  اإرادة  واأحيانًا خارجة عن  اإرادتي،  عن 

بع�شها يف كتابنا التايل »غربة واإغرتاب«.
ع�دة اإىل املبادرات العلمية

مل متنعني امل�شاغل العديدة والهتمامات املتعددة من موا�شلة 
والتنمية  العلمي  التقدم  ق�شايا  اأ�شاليب جديدة خلدمة  التفكري يف 
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وفرته  ما  �شوء  ويف  العربية.  البالد  يف  والجتماعية  القت�شادية 
الكويت من دعم ملثل تلك اجلهود، حاولت ا�شتغالل الفر�شة املواتية 
والتقدم باملزيد من املقرتحات املوؤ�ش�شية. وعلى الرغم من ماآخذي 
ويف  لديها  العاملني  �شد  بالتفرقة  يتعلق  فيما  الكويت  دولة  على 
خدمتها من غري الكويتيني، كنُت حقًا ُمعجبا بتوجه الكويت حكومة 
ومثقفني نحو الإ�شهام بوعي يف خلق حركة نه�شوية يف الوطن العربي. 
اأ�شبح فيما بعد  لذلك طرحت على الدكتور ح�شن الإبراهيم الذي 
مديرًا للجامعة ثالثة اأفكار مرة واحدة: الأوىل، اإن�شاء موؤ�ش�شة حتت 
موؤ�ش�شة خا�شة غري  تكون  اأن  للعلوم«، على  العربية  »املوؤ�ش�شة  ا�شم 
ربحية تقوم دولة الكويت بتمويلها من خالل فر�س �شريبة �شغرية 
اأرباح ال�شركات امل�شاهمة العامة يف الكويت، يكون هدفها مد  على 
الباحثني واملفكرين العرب واملعاهد الدرا�شية العربية التي يعملون 
فيها بالتمويل الالزم ملوا�شلة اأبحاثهم ون�شاطاتهم العلمية. الثانية، 
تاأ�شي�س رابطة لأ�شاتذة اجلامعة بهدف الإ�شهام يف تنمية معارفهم 
العلمية وم�شاعدتهم على ن�شر انتاجهم العلمي والدفاع عن حقوقهم. 
يف  العاملني  بالأ�شاتذة  اخلا�س  الوظيفي  النظام  تغيري  والثالثة، 
ترى  الذين  بالأ�شاتذة  الحتفاظ  بالإمكان  ي�شبح  بحث  اجلامعة 
نظام  اإقرار  طريق  عن  بهم،  الحتفاظ  امل�شلحة  من  اأن  اجلامعة 
 .  Tenure System بالجنليزية  ي�شمى  ما  اأو  الدائمة،  اخلدمة 
حتم�س الدكتور ح�شن للم�شاريع الثالثة وقام بالفعل مبتابعتها حتى 

مت اإخراجها جميعًا اإىل حيز التنفيذ.
طلب مني ح�شن كعادته اإعداد مذكرة منف�شلة لكل م�شروع من 
امل�شاريع املقرتحة، وهذا ما قمت به بالفعل، اإذ ان�شرفت كليًا، ولعدة 
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اأ�شابيع، اإىل الرتكيز على تفا�شيل كل مبادرة على حدة، والبحث عن 
مراجع علمية ُت�شاعدين على جت�شيدها على الورق. قام ح�شن بعد 
ا�شتالم الأوراق بطرح امل�شروعني الثاين والثالث ومتابعتهما، وهما 
نظام  وم�شروع  اجلامعة،  لأ�شاتذة  رابطة  باإن�شاء  املتعلق  امل�شروع 
النظام  هذا  حدد  ولقد  فيها.  العاملني  لالأ�شاتذة  الدائمة  اخلدمة 
يف  دائمة  وظيفة  على  اأ�شتاذ  اأي  حل�شول  �شعبة  اأكادميية  �شروطًا 
اجلامعة، لكنه �شمن له يف املقابل حقوقًا عدة، من بينها احل�شول 
على �شنة تفرغ درا�شية كل اأربع �شنوات، واحليلولة دون قيام اإدارة 
اجلامعة بف�شله من عمله من دون اأ�شباب وجيهة. بعد قيام اإدارة 
النتائح،  جاءت  عليهما،  واملوافقة  امل�شروعني  بدرا�شة  اجلامعة 
ولأ�شباب ل اأعرفها ومل اأحاول التعرف عليها، خميبة لآمايل متامًا، 
اأ�شعى اإىل حتقيقها...  اأزال  ومتناق�شة مع الأهداف التي كنت وما 
ل  العلمية،  الكفاءة  واعتبار  النا�س،  جميع  بني  وامل�شاواة  العدالة 
اأو النتماء لع�شرية، هو املقيا�س الذي يحدد فر�س  الولء ل�شخ�س 
ح�شول اأي اإن�شان على حقوقه يف املجتمع الذي يعي�س فيه. لقد اأقرت 
اإدارة اجلامعة امل�شروعني، لكنها اقت�شرت الع�شوية يف الرابطة على 
»الأ�شاتذة واملعيدين الكويتيني« فقط، وفتحت نظام اخلدمة الدائمة 
حلملة اجلن�شية الكويتية من الأ�شاتذة دون غريهم، وبالتايل اأكدت 
قوًل وفعاًل تطبيق اجلامعة ملبداأ التفرقة �شد العاملني لديها من غري 

الكويتيني، وال�شري قدمُا على طريق التكويت.  
موؤ�ش�شة  اإقامة  اقرتحْت  التي  الأوىل  باملبادرة  يتعلق  فيما  اأما 
با�شم »املوؤ�ش�شة العربية للعلوم« فقد جاءت الدرا�شة الأولية املتعلقة 
الفكرة  �شرحت  اإذ  درا�شات،  من  غريها  من  تف�شياًل  اأكرث  بها 
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خالل  من  لتنفيذها  طريقة  واقرتحت  بو�شوح،  اأهدافها  وحددت 
والأخرى  اأع�شاء،  اأربعة  من  حت�شريية  اإحداها  جلنتني،  ت�شمية 
تاأ�شي�شية من ع�شرة اأع�شاء، على اأن يراأ�س الدكتور ح�شن الإبراهيم 
 Ford( فورد«  »موؤ�ش�شة  يف  راأيت  اأنني  وحيث  اللجنتني.  كلتا 
Foundation( الأمريكية منوذجًا منا�شبًا لال�شتفادة منه، فاإنني 

قمت اأي�شًا باإعداد ورقة من �شفحتني عن تلك املوؤ�ش�شة وتقدميها مع 
الدرا�شة للدكتور ح�شن. موؤ�ش�شة فورد هي موؤ�ش�شة خريية اأمريكية 
تاأ�ش�شت يف عام 1936 يف ولية ميت�شجان، وقام هرني فورد واإد�شيل 
اأموالهم  من  لها  املال  من  كبري  مبلغ  وتخ�شي�س  بتاأ�شي�شها  فورد 
اخلا�شة ليكون وقفية ُي�شتخدم ريعها لالإنفاق على ن�شاطات املوؤ�ش�شة 
لعام  ال�شنوي  التقرير  كان  الورقة،  تلك  اأعددت  وحني  املت�شعبة. 
املوؤ�ش�شة جتاوزت 2.9 مليار دولر،  اأن موجودات  اإىل  1970 ي�شري 
يتعلق  فيما  اأما  دولر.  مليون   283 ال�شنوية  ميزانيتها  بلغت  فيما 
بن�شاطاتها، فاإن جمالت عملها �شملت ع�شرات الدول يف العامل، من 

بينها عدة دول عربية.
عقدت اللجنة التح�شريية للموؤ�ش�شة املقرتحة اجتماعها الأول 
العزيز  عبد  ال�شادة  اأع�شائها،  كافة  مب�شاركة   ،1974-3-21 يوم 
وال�شيد  الكويتية،  احلكومة  يف  وزيرًا  حينئذ  كان  الذي  ال�شرعاوي 
عبد اهلل النيباري ع�شو جمل�س الأمة، والدكتور على عتيقة اأمني عام 
منظمة الدول العربية امل�شدرة للنفط، والدكتور ح�شن الإبراهيم، 
وكاتب هذه ال�شطور. توالت الجتماعات فيما بعد، لكن الأع�شاء من 
خارج اجلامعة مل يحافظوا على املواعيد كما يجب ب�شبب م�شاغلهم 
اخلارجية الكثرية، ما دفعني اإىل القيام با�شتكمال الدرا�شة معتمدًا 
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على ما جتمع لدي من معلومات، وما طرحه اأع�شاء اللجنة من اأفكار، 
»املوؤ�ش�شة  با�شتطاعة  اأن  راأيت  طموحات  من  اإليه  اأتطلع  كنت  وما 
العربية للعلوم« حتقيقها. ويف �شوء ما بذله الدكتور ح�شن من جهود 
الإبراهيم  ومتابعة، جنح ح�شن  مثابرة  به من  وما قمت  متوا�شلة، 
يف اإقناع امل�شئولني يف دولة الكويت باأهمية املوؤ�ش�شة بالن�شبة للكويت 
اأمريي  مر�شوم  �شدر   1976 دي�شمرب  �شهر  ويف  العربي.  والعامل 
باإقامة املوؤ�ش�شة املقرتحة ولكن بعد تعديل ا�شمها ب�شكل يعك�س دور 
الكويت، اإذ اأ�شبح ال�شم، »موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي«. اإل اأن 
القرار �شدر يف غيابي عن الكويت، اإذ كنت حينئذ قد ا�شتقلت من 
يف  جاء  ومما  وا�شنطن.  يف  جورجتاون  بجامعة  والتحقت  اجلامعة 
امل�شاهمة  ال�شركات  على   %1 بن�شبة  �شريبة  فر�س  املر�شوم  ذلك 
العامة لتمويل املوؤ�ش�شة اجلديدة وبناء وقفية لدعم ن�شاطاتها، متامًا 

كما اقرتحْت الدرا�شة التي قمت باإعدادها.
ل بد من الإ�شارة هنا اإىل اأن الكويت، انطالقًا من وعي وطني 
�شليم والتزام قومي �شادق، توجهت منذ بدء تدفق اأموال النفط اإىل 
تطوير البالد وت�شييد بنية حتتية حديثة، وتنمية القت�شاد الوطني، 
وال�شحية  الجتماعية  اخلدمات  م�شتوى  ورفع  املدار�س،  وفتح 
للمواطنني، والتو�شع يف بناء امل�شاكن. وعلى امل�شتوى العربي، اجتهت 
الفقرية،  العربية  للدول  املايل  الدعم  تقدمي  نحو  الكويت  حكومة 
وفتح اأبواب اجلامعة لأبناء اخلليج من العرب، والدفاع عن الق�شية 
ال�شعب  ون�شال  حقوق  ودعم  املمكنة،  الطرق  بكل  الفل�شطينية 
مثل  العربية  واملنظمات  املوؤ�ش�شات  بع�س  وا�شت�شافة  الفل�شطيني، 
منظمة الأقطار العربية امل�شدرة للنفط، وال�شندوق العربي للنماء 
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تن�شط يف  الكويتية  كانت احلكومة  وفيما  والجتماعي.  القت�شادي 
حكومي،  وبدعم  تقوم،  الكويتية  ال�شحافة  كانت  املجالت،  تلك 
واملهنية  بالكفاءة  املعروفني  العرب  ال�شحافيني  من  العديد  بجذب 
ذاتها  عن  للتعبري  والأفكار  الآراء  ملختلف  �شفحاتها  وفتح  العالية، 
والثقافية  والجتماعية  ال�شيا�شية  الق�شايا  خمتلف  من  ومواقفها 
النا�س.  بال  وت�شغل  واملواطن  الوطن  تهم  التي  الدينية  وحتى 
وهي  العربي،  الإعالم  رائدة  تغدو  الكويتية  ال�شحافة  جعل  وهذا 
و�شغلتها  ال�شبعينيات،  اأوائل  يف  اللبنانية  ال�شحافة  �شغلتها  مكانة 
ال�شحافة امل�شرية قبل ذلك يف ال�شتينيات. لكن �شيا�شة التكويت، 
وما تعنيه من تعيني كفاءات كويتية قد ل تكون اأهاًل للم�شئولية من 
ناحية، والتفرقة �شد غري الكويتيني ممن قد يكونوا اأكرث كفاءة من 
ناحية ثانية، جعلت املعجبني بالكويت وجتربتها الرائدة من مثقفني 
ومفكرين عرب يعي�شون يف رحابها من دون �شعور بالأمن الوظيفي اأو 
التطلع بثقة نحو ال�شتقرار فيها ب�شكل دائم، وبالتايل يرتكونها ويف 

اأفواههم مرارة، تراوحت حدتها بني �شخ�س واآخر.  
ال�شتينيات من القرن املا�شي »قلب العروبة  كانت القاهرة يف 
ال�شحافة  ومركز  منازع،  بال  العربية  الثقافة  وعا�شمة  الناب�س« 
والإعالم العربي. لكن مكانة القاهرة الثقافية والإعالمية تراجعت 
الرئي�س  ووفاة   1967 عام  هزمية  اأعقاب  يف  ال�شبعينيات  يف  كثريًا 
عبد النا�شر يف عام 1970 وانتقال ال�شلطة لرئي�س جاء اإىل احلكم 
وحدة  متزيق  يف  ت�شببت  كوارث  وراءه  وخلف  �شدفة  ومات  �شدفة 
مكا�شبهم  من  الكثري  عن  العرب  تنازل  اإىل  واأدت  العربي،  ال�شف 
النا�شر  لقد كانت وفاة عبد  والقومية.  الوطنية  ال�شابقة وحقوقهم 
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ما  العروبة،  وقلب  م�شر  قلب  القاهرة،  اأ�شابت  حادة  قلبية  اأزمة 
قلب  زرع  لعملية  تدعو  م�شتع�شية  �شحية  حالة  من  تعاين  جعلها 
جديد، لكن ظروف م�شر ال�شيا�شية حالت حتى كتابة هذه ال�شطور 
جتديد  مقدوره  يف  وحيوية  ن�شاطًا  ينب�س  لقلٍب  ج�شدها  قبول  دون 
انتقلت عا�شمة  الثقايف والإعالمي،  �شبابها. وبرتاجع دور القاهرة 
قبلة  اأ�شبحت  التي  بريوت  اإىل  الإعالمي  واملركز  العربية  الثقافة 
الباحثني عن حرية الراأي من مفكرين ومثقفني عرب. لكن اندلع 
حرب لبنان الأهلية عام 1975، وقيام القوات الإ�شرائيلية باجتياح 
ودورها  الثقايف  بريوت  موقع  تراجع  اإىل  اأدى   ،1978 عام  اأرا�شيه 
اإل  موؤقتًا.  الكويت  اإىل  ينتقل  الدور  ما جعل ذلك  الإعالمي كثريًا، 
اأن الكويت فقدت ذلك الدور ب�شبب غزو التيار الديني املتزمت لها 
وتوجه الدولة نحو ت�شييق اخلناق على حرية الراأي والفكر ا�شتجابة 
الأمة،  جمل�س  على  الهيمنة  يف  بداأت  التي  املحافظة  لالأ�شوات 
وحرية  ال�شيا�شية  احلرية  اأجواء  عمومًا  العرب  فقدان  اإىل  اأدى  ما 
اإعالمي  الفكر. ويف غياب حرية الفكر والراأي، وعدم وجود مركز 
الإعالم  وتقزمي  احلريات  كبت  وترية  ت�شارعت  مب�شداقية،  يتمتع 
والإعالميني، وحما�شرة امللتزمني منهم بحرية الراأي والدفاع عن 
لقنوات  وا�شعًا  املجال  فتح  ذلك،  تبع  ولقد  واملحرومني.  الفقراء 
ف�شائية جتارية ت�شعى لتحقيق الربح على ح�شاب الق�شايا الإن�شانية 
لتطبيع  ت�شعى  عميلة  وقنوات  الأخالقية،  وحتى  والقومية  والوطنية 
العالقات مع العدو الإ�شرائيلي وخدمة امل�شالح الأمريكية، ُم�شتغلة 
لتحقيق  ال�شتهالكية  والنزعة  واجلن�س  واخلرافة  والرتاث  الدين 

اأهدافها. 
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فل�سطني يف ال�سمري الك�يتي
اأمري  اإىل عام 1936 حني طلب  الكويت بفل�شطني  تعود عالقة 
من  عدد  اإر�شال  احل�شيني  اأمني  احلاج  فل�شطني  مفتي  من  الكويت 
قام  ولقد  الكويت.  مدار�س  يف  للتدري�س  الفل�شطينيني  الأ�شاتذة 
الأ�شاتذة بتدري�س الرعيل الأول من الكويتيني الذين حالفهم احلظ 
وح�شلوا على قدر من العلم واملعرفة، والإ�شراف على تربيتهم تربية 
الأيام  تلك  يف  ومثقفوها  ال�شيا�شيني  فل�شطني  قادة  كان  �شليمة. 
يكن  العربية، ومل  الوحدة  دعاة  ومن  القومي،  العمل  منخرطني يف 
لديهم ميول اإقليمية على الإطالق. وهذا قاد الأ�شاتذة الفل�شطينيني 
وحدة  على  والرتكيز  طالبهم  بني  القومية  الر�شالة  ن�شر  اإىل 
اأي�شًا  قاموا  كما  العربية،  الأقطار  توحيد  واأهمية  العربية  ال�شعوب 
الفكرة  وخماطر  الأوروبية،  ال�شتعمارية  املخططات  طبيعة  ب�شرح 
ال�شهيونية على م�شتقبل العرب عامة، وفل�شطني والأماكن املقد�شة 
خا�شة، ومدى ارتباط احلركة ال�شهيونية باملخططات ال�شتعمارية 
الربيطانية والفرن�شية يف املنطقة العربية. وهذا ت�شبب يف تربية جيل 
كويتي قيادي على درجة عالية من الوعي، يوؤمن بالوحدة العربية، 
ويلتزم بالق�شية الفل�شطينية والدفاع عن حقوق ال�شعب الفل�شطيني، 
للفكرة  واملعادية  لال�شتعمار  املناه�شة  الأفكار  نف�س  بغر�س  ويقوم 
ن�شاطاته  خالل  من  الكويتي  ال�شعب  اأبناء  نفو�س  يف  ال�شهيونية 
الأ�شاتذة  و�شول  تبع  ولقد  والن�شر.  والكتابة  وال�شحافة  التعليم  يف 
نتج  والكويت،  فل�شطني  بني  حميمة  عالقة  تاأ�شي�س  الفل�شطينيني 
عنها قيام بع�س قيادات الكويت من اأبناء العائلة احلاكمة بالرتدد 
على فل�شطني واإقامة عالقات �شخ�شية واجتماعية مع بع�س اأبنائها 

وعائالتها.  
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ال�شيا�شية  واملواقف  الوحدوية  القومية  التوجهات  ا�شتمرت 
املناوئة لال�شتعمار الغربي يف الهيمنة على ال�شارع الفل�شطيني وعلى 
الثقافة الفل�شطينية حتى منت�شف ال�شتينيات من القرن املا�شي. اإذ 
بعد تاأ�شي�س منظمة التحرير الفل�شطينية عام 1964، وا�شتيالء حركة 
فتح بقيادة يا�شر عرفات عليها عام 1969، بداأ ال�شارع الفل�شطيني 
يتوجه على ا�شتحياء وجهة وطنية اإقليمية. اإذ قامت بع�س القيادات 
الفتحاوية بالذات بطرح فكرة اإقامة دولة فل�شطينية، واتهام بع�س 
اإقليمية  مل�شالح  خدمة  الفكرة  تلك  �شد  بالوقوف  العربية  الدول 
ذاتية. وعلى �شبيل املثال، قام ال�شيد حممود عبا�س رئي�س ال�شلطة 
الوطنية الفل�شطينية بجمع وثائق تدين بع�س اأنظمة احلكم العربية 
متهيدًا لن�شر كتاب حتت عنوان، »تاآمر الدول العربية على الكيانية 
فل�شطني،  اأبناء  من  الكثري  جتاوب  من  الرغم  وعلى  الفل�شطينية«. 
اإل  خا�شة املنتمني منهم حلركة فتح مع فكرة الدولة الفل�شطينية، 
اأن التيار القومي الفل�شطيني رف�س تلك الفكرة وقام بالت�شكيك يف 
�شالمتها واأهداف املروجني لها. كان التيار القومي العربي وما يزال 
يعتقد اأن الوحدة العربية هي املدخل لتحرير فل�شطني، واأنه من دون 
وحدة عربية لن يتمكن العرب من حترير بالدهم، اأو حتقيق التقدم 
ال�شتعمارية  والأطماع  اخلارجية  التحديات  مواجهة  اأو  ل�شعوبهم، 
بني  من  الرمياوي  اهلل  عبد  ال�شيد  كان  تتوقف.  لن  اأنها  يبدو  التي 
قادة التيار القومي الذين وقفوا موقفًا مت�شددًا، بل عدائيًا من فكرة 
باتهام  وقام  الفل�شطينية،  التحرير  ومنظمة  الفل�شطينية  الدولة 

قياداتها باخليانة الوطنية.
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مما ل �شك فيه اأن عبد اهلل الرمياوي )اأبو ن�شال( اأعطى كل 
ما كان لديه من فكر ووقت وجهد خلدمة الق�شية العربية ومن اأجل 
توحيد ال�شعوب العربية يف دولة واحدة. لكن حني �شارت الأمور يف 
طريق خُمالف ملا كان يدعو اإليه من اأفكار وما نذر نف�شه لتحقيقه 
من م�شاريع �شيا�شية، مل ي�شتطع التكيف مع الظروف امل�شتجدة، ما 
جعله يغدو ع�شفورًا يغرد خارج ال�شرب، وكله حنني ملا�س مل يعد له 
وجود... مفكر يفكر بقلبه ولي�س بعقله، يتم�شك بفكر جرفته الأحداث 
ومل يعد قادرًا على الوقوف على قدميه يف وجه اإع�شار الزمن. وبدًل 
من تقييم جتربة املا�شي يف �شوء ما حققه الغرب وبع�س ال�شعوب 
الآ�شيوية من تقدم علمي وتكنولوجي وحتولت ثقافية واقت�شادية، 
وتبعية،  �شيا�شي  ومتحور  ثقايف  تخلف  من  العرب  به  مير  كان  وما 
اجته اأبو ن�شال اإىل الت�شكيك يف وعي واإخال�س واأحيانًا وطنية من 
ال�شواء،  على  الأ�شدقاء  وغري  الأ�شدقاء  من  الراأي  معه يف  اختلف 
وطنية  هوية  بناء  يف  �شاركوا  الذين  الفل�شطينيني  املثقفني  خا�شة 

فل�شطينية. 
كنت يف عام 1975 ع�شوًا يف جمل�س اإدارة »ال�شندوق العربي 
للمعونة الفنية للدول الإفريقية« التابع جلامعة الدول العربية، ممثاًل 
لفل�شطني التي كانت ع�شوًا يف اجلامعة العربية. وبعد امل�شاركة يف 
اأن  دون  من  عمان  اإىل  القاهرة  غادرت  لل�شندوق،  عادي  اجتماع 
بني  يقيم  كان  الذي  الرمياوي  اهلل  عبد  بال�شديق  كعادتي  اأت�شل 
القاهرة وعمان. اإذ كما جاء يف كتابنا »م�شافر يف عني الأمل«، الذي 
ميثل اجلزء الثاين يف �شل�شلة ذكريات تاأبى الن�شيان، كانت تربطني 
فكرية  روؤية  على  تاأ�ش�شت  قوية  �شداقة  عالقة  الرمياوي  بال�شيد 
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م�شرتكة لواقع العرب وم�شتقبلهم. لكن حني دخلت كابينة الدرجة 
الأوىل يف الطائرة امل�شافرة اإىل عمان، وجدت فيها �شخ�شًا واحدًا 
فقط، عبد اهلل الرمياوي. وما اأن راآين اأبو ن�شال حتى اأبدى ده�شة 
ول  القاهرة  اإىل  تاأتي  عيني،  اأ�شدق  ل  اأكرب...  اهلل  قائال  كبرية، 
تت�شل بي... ماذا حدث؟ ل بد اأن هناك �شيئًا منعك من الت�شال. 
على  اإنك  نعم،  بعدها،  قلت  كلمة،  باأية  اأتفوه  اأن  قبل  قلياًل  �شكُت 
حق... مل اأت�شل بك حتى اأعفيك واأعفي نف�شي من الدخول يف حوار 
اجتماع  للم�شاركة يف  القاهرة  اإىل  لقد جئت  ل طائل حتته.  عقيم 
يتعار�س دوري فيه مع قناعاتك، لذلك كان ل بد من القيام بواجبي 
من دون اأن اأزعجك واأزعج نف�شي. مل يقبل اأبو ن�شال بذلك اجلواب، 
الذي  الجتماع  طبيعة  معرفة  على  كعادته  بالغ  وبعناد  اأ�شر  بل 
�شاركت فيه واأهدافه. ومع اأنني اأخربته اأنني �شاركت يف اجتماعات 
التحرير  ال�شندوق ب�شفتي ممثال لفل�شطني، ولي�س ممثاًل ملنظمة 
الفل�شطينية، اإل اأنه قال:« اهلل اأكرب... قدي�س يا هل اجليل ما عندكو 

اأخالق« اأي اأنت تنتمي اإىل جيل يفتقد الأخالق. 
�شكُت طوياًل قبل اأن اأرد عليه، لكنني مل ا�شتطع اأن اأ�شكت على 
اإهانة ل اأ�شتحقها، ول ي�شتحقها اأي اإن�شان يختلف يف الراأي مع اأبو 
ن�شال اأو حتى مع كل املبادئ التي يوؤمن فيها اأبو ن�شال. لذلك قلت 
واأن  اأخالق، كما  راأي ل يجعلني رجاًل بال  اإختاليف معك يف  اإن  له 
مت�شكك ب�شعارات عفى عليها الزمن ل يجعلك رجاًل باأخالق... هل 
تر�شيحي  ولو جاء  اإن�شانية حتى  ن�شال بخدمة ق�شية  اأبو  يا  قيامي 
لها من قبل منظمة التحرير الفل�شطينية يجعلني رجاًل بال اأخالق؟ 
هل هذا هو موقفك اأي�شًا من املنا�شل بهجت اأبو غربية الذي عمل 
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ع�شوًا يف اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير اأكرث من مرة؟ وهل هذا 
هو راأيك يف ال�شديق امل�شرتك ب�شام ال�شكعة الذي عاد اإىل فل�شطني 
كي يوا�شل الن�شال من هناك؟ وهل تعاونك طواعية مع نظام حكم 
امللك ح�شني الذي و�شفته مرارًا وتكرارًا باخليانة والعمالة هو عمل 
الوطني  املجل�س  ع�شوية  قبل  قد  حينئذ  ن�شال  اأبو  كان  اأخالقي؟ 
ال�شت�شاري الذي �شكله امللك ح�شني بدياًل ملجل�س النواب املنتخب. 
الوقت يف  بقية  ت�شاوؤلتي... وق�شينا  يرد على  ن�شال ومل  اأبو  �شكت 
عمان.  و�شلنا  حتى  الآخر  مع  اأحدنا  يتحدث  اأن  دون  من  الطائرة 
ي�شحب  اأن  ال�شعبة  اللحظة  تلك  يف  متنى  ن�شال  اأبو  باأن  �شعرت 
كالمه، لكنه طبعًا ل ي�شتطيع اأن ي�شحب كالمه حتى لو اأراد... كان 
باإمكانه اأن يعتذر، وهو يعلم جيدًا اأنني كنت �شاأقبل اعتذاره برحابة 
�شنف  من  يكن  مل  لكنه  ملواقفه،  وتقديري  له  حبي  ب�شبب  �شدر 
الرجال الذين يعرتفون باخلطاأ ويعتذرون عن اأخطائهم مهما كانت 
النتائج. وحني نزلنا من الطائرة، ت�شافحنا ب�شمت، وذهب كل منا 

يف طريقه. 
فور  بي  وات�شل  الكويت،  بزيارة  اأ�شابيع،  بعد  ن�شال  اأبو  قام 
العائلة،  واأحوال  اأحوايل  عن  �شاألني  حيث  البالد،  تلك  اإىل  و�شوله 
اأ�شيل  وبناتي  زوجتي  لروؤية  البيت  يف  زيارتنا  يف  رغبته  واأبدى 
اعتدنا  الذي  الدفء  افتقدت  لكنها  ودية،  الزيارة  كانت  وحنني... 
العتذار،  عن  الزيارة  بتلك  ال�شتعا�شة  ن�شال  اأبو  حاول  عليه... 
لكن جهوده باءت بالف�شل... مل ي�شتطع اأن يت�شرف على طبيعته ومل 
اأ�شتطع اأي�شًا اأن اأت�شرف على طبيعتي... كان كل واحد منا على ما 
يبدو يخاف اأن يقع يف خطاأ قد يت�شبب يف جرح �شعور الآخر. وحني 
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ترك اأبو ن�شال البيت، ترك خلفه عالمة ا�شتفهام كبرية وغ�شة مل 
متحها الأيام اإل بعد اأن �شمعت نباأ وفاته. حزنت كثريًا على فقدانه 
واأمته،  اأخطائه وهفواته، لأنه كان خمل�شًا ملبادئه  على الرغم من 
حمنة  وجتاوز  واحلرية  الوحدة  يف  العرب  حق  عن  مدافعًا  وعا�س 

التخلف والتبعية حتى الرمق الأخري. 
وبدء  الكويت  يف  كبرية  جتارية  بكميات  النفط  اكت�شاف  بعد 
تنمية  اإىل  الكويتية  احلكومة  اجتهت  والت�شويق،  الإنتاج  عمليات 
التوجه  ذلك  ا�شتوجب  ولقد  عامة.  الدولة  اأجهزة  وحتديث  البالد 
الدول  اأبناء  من  الآلف  مئات  ثم  ومن  الآلف،  ع�شرات  جلب  نحو 
العربية وغري العربية للعمل يف الكويت و�شد احتياجات جمتمع غني 
املوؤهلة  الب�شرية  املوارد  ناحية  من  فقري  ولكن  املادية  الناحية  من 
لتحمل م�شوؤولية التنمية والنمو. ويف �شوء نكبة فل�شطني التي وقعت 
متوفرة  تكن  مل  عمل  لفر�س  الفل�شطينيني  وحاجة   ،1948 عام  يف 
املجاورة  العربية  والدول  الغربية  ال�شفة  يف  تواجدهم  اأماكن  يف 
اأكرث البالد  مثل الأردن ولبنان و�شورية، فاإن الكويت غدت ب�شرعة 
اأبناء فل�شطني، خا�شة  العمل واحلرية من  العربية جاذبية لطالبي 
عدد  كان   ،1970 عام  الكويت  اإىل  و�شلُت  وحني  منهم.  الالجئني 
�شخ�س،  مليون  ربع  بحوايل  مع عائالتهم  يقدر  فيها  الفل�شطينيني 
التجارة  يف  واخلدماتية...  الإنتاجية  املجالت  خمتلف  يف  يعملون 
يف  والتعليم،  الرتبية  يف  والت�شويق،  والإدارة  والبنوك  وال�شناعة 
واملراكز  امل�شت�شفيات  يف  واجلامعة،  العلمية  واملعاهد  املدار�س 
ال�شحية، يف زراعة امل�شاتل والزهور، يف �شيانة ال�شيارات واملعدات 
املختلفة، يف �شناعة البرتول، ويف ال�شحافة والإعالم والدبلوما�شية 
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والعالقات العامة، وحتى يف اجلي�س وقوات الأمن العام وغريها من 
اأو اإدارة جمتمع ع�شري  ن�شاطات حيوية ل ميكن بناء دولة حديثة 

من دونها.
اإن حاجة الكويت لالأيدي العاملة املوؤهلة علميًا وفنيًا من ناحية، 
وحاجة الفل�شطينيني لفر�س عمل واأماكن عي�س اآمنة من ناحية ثانية، 
الكويت  جتربة  �شوء  ويف  طبيعيًا.  اأمرًا  ال�شعبني  بني  التزاوج  جعل 
اليجابية مع الرعيل الأول من املدر�شني الفل�شطينيني، فاإن الكويت 
رحبت بقدوم املزيد من الفل�شطينيني وفتحت لهم خمتلف جمالت 
العمل، ما جعل اأعدادهم تتزايد باطراد. ولقد ا�شتهر الفل�شطينيون 
باجلد والإخال�س يف العمل، وارتفاع م�شتوى التعليم واملهنية، والوعي 
الكويتيني  ثقة  ك�شب  على  �شاعدهم  ما  القومي،  والتوجه  ال�شيا�شي 
ب�شرعة، ومكنهم من تبووؤ مراكز هامة يف الدولة ويف القطاع اخلا�س. 
ولقد تبع ذلك قيام حكومة الكويت مبنح اجلن�شية الكويتية لعدد من 
الفل�شطينيني العاملني لديها، كان اأغلبهم من ال�شباب الذين ُعرفوا 
بالكفاءة والإخال�س يف العمل، ولديهم موؤهالت علمية جيدة. وفيما 
كان اأفراد الرعيل الأول من الأ�شاتذة من اأوائل الفل�شطينيني الذين 
العديد من رجال  بعد  تبعهم فيما  الكويتية،  ح�شلوا على اجلن�شية 
الأعمال وكبار املوظفني وال�شحافيني والأطباء واملهند�شني، كان من 
بينهم عبد املح�شن قطان الذي عمل يف املقاولت، وهاين القدومي 
الذي عمل موظفًا حكوميًا يف الديوان الأمريي، وخالد احل�شن اأحد 
موؤ�ش�شي حركة فتح. ولقد جاء منح اجلن�شية الكويتية لل�شيد احل�شن 
ُمن�شجمًا مع موقف الكويت الر�شمي وال�شعبي امللتزم بدعم الق�شية 
الفل�شطينية ماليًا ومعنويًا و�شيا�شيًا. لكن احلكومة الكويتية �شحبت 
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�شدام  قيام  اأعقاب  يف  عائلته  واأفراد  احل�شن  خالد  من  اجلن�شية 
ح�شني باحتالل الكويت يف عام 1990، وعدم قيام منظمة التحرير 

الفل�شطينية باإدانة الغزو العراقي ب�شكل وا�شح و�شريح.  
و�شلوا  الذين  الفل�شطينيني  اأوائل  من  القدومي  هاين  كان 
الكويت يف اأعقاب نكبة عام 1948. وب�شبب كونه متعلمًا ويجيد اللغة 
لدائرة اجلوازات  عينته مديرًا  الكويتية  فاإن احلكومة  الإجنليزية، 
وال�شفر والإقامة عام 1949، لكن ال�شيخ عبد اهلل املبارك ال�شباح، 
ذلك  يف  هاين  بقي  �شنوات.  بعد  ملكتبه  مديرًا  اختاره  الأمري  نائب 
املوقع الهام حتى عام 1962 حني اختاره اأمري الكويت ال�شيخ عبد اهلل 
ال�شامل ال�شباح مديرًا ملكتبه. اأخربين هاين القدومي اأن ممثلني عن 
اإىل مكتبه  العمالقة جاوؤوا  الأمريكية   Brown and Root �شركة 
ذات يوم ملقابلة اأمري البالد بغر�س تقدمي عر�س لبناء اأنبوب نفط 
هام يف الكويت. واأثناء جلو�شهم يف مكتبه انتظارًا للدخول اإىل مكتب 
الأمري، طلبوا منه اأن ُير�شح لهم اأحد اأبناء العائالت الكويتية املعروفة 
لدى  اأعمالها  يتابع  كي  الكويت  ل�شركتهم يف  وكياًل  ليكون  بنفوذها 
اجلهات الر�شمية. �شاألهم هاين القدومي عن املوؤهالت التي يبحثون 
اإذا كان ي�شلح �شخ�شيًا لتويل تلك  الوكيل املنتظر، وعما  عنها يف 
اأن يجدوا �شخ�شًا  باأنهم يتمنون  اأجابه مدير ال�شركة  املهمة. وهنا 
مبوؤهالته، لكن كونه موظفًا حكوميًا يحول دون اختياره وكياًل لهم. 
ا�شتعداد لال�شتقالة من من�شبه  باأنه على  القدومي  ال�شيد  اأجابهم 
حال ح�شول ال�شركة على عقد لبناء اأي م�شروع يف الكويت. ويف تلك 
اللحظة ا�شتدعاه ال�شيخ وطلب منه اإدخال ال�شيوف اإىل مكتبه. بعد 
ب�شعة اأ�شهر ات�شل �شخ�س بهاين القدومي ليقول له مربوك، لقد مت 
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اختيار �شركة براون اأند روت لبناء اأنبوب النفط. 
قال يل هاين القدومي حني ق�س علي هذه احلكاية اأنه مل يفهم 
يف بداية الأمر �شبب الت�شال به وتهنئته �شخ�شيًا لأنه كان قد ن�شي 
بينه وبني  دار  ب�شرعة حني تذكر ما  الأمر  تدارك  اأنه  اإل  املو�شوع، 
مدير ال�شركة من نقا�س حول اختيار وكيل كويتي لل�شركة قبل عدة 
اأ�شهر. قال يل هاين بعد اأن ا�شتوعبت املو�شوع انتابتني نوبة ت�شبه 
ال�شلل جعلتني اأ�شعر باختالل التوازن وعدم القدرة على التفكري اأو 
حتى الوقوف على قدمي. وحني خف وقع ال�شدمة وبداأ الوعي يعود 
تدريجيًا، كان اأول عمل قام به القدومي هو تقدير قيمة العمولة التي 
�شيح�شل عليها، حيث وجدها تقدر مباليني الدولرات. جل�س ال�شيد 
هاين خلف مكتبه متجمدًا رمبا �شاعة اإ�شافية اأو اأكرث، وحني ا�شتعاد 
وعيه وتوازنه متامًا، تناول قلمه، �شحب ورقة بي�شاء من درج مكتبه، 
ال�شيخ  ال�شتقالة ودخل على  كتاب  ثم حمل  ا�شتقالته.  وكتب عليها 
عبد اهلل ال�شامل ال�شباح، واأخربه بالق�شة من اأولها لآخرها. ابت�شم 
ت�شتحق ما ح�شلت عليه،  اإنك  له بهدوء... مربوك...  ال�شيخ وقال 
انطلق   ،1965 عام  يف  هناك،  ومن  واأعبائها.  الوظيفة  من  وحرره 
اأثرياء النفط اجلدد، وواحد من كبار  هاين القدومي لي�شبح اأحد 
رجال الأعمال يف الكويت، خا�شة يف جمال ا�شترياد الأدوية وغريها 
الإ�شهام  �شملت  ممتازة  �شرية  وفاته  بعد  وترك  طبية،  معدات  من 
نحو  اجتهوا  متعلمني  واأبناء  فل�شطني،  �شباب  من  العديد  تعليم  يف 

موا�شلة اأعمال والدهم اخلريية وخدمة ق�شايا وطنهم واأمتهم.
 ق�شة هاين القدومي ل تختلف كثريًا عن ق�ش�س جناح العديد 
الفل�شطينيني  النفطية من  دول اخلليج  الذين عملوا يف  النا�س  من 
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عدة  تخريج  يف  النفطية  الرثوة  ت�شببت  لقد  عرب.  من  وغريهم 
وغريها  وقطر  واأبو ظبي  وال�شعودية  الكويت  الأثرياء يف  من  اأفواج 
من بالد عربية نفطية، اإذ كان التواجد يف املكان املنا�شب، يف الوقت 
بالأعمال  اأحيانًا  والقيام  املنا�شب،  الرجل  من  وبالقرب  املنا�شب، 
كثرية،  اأموال  على  لال�شتحواذ  وحده  كافيًا  املنا�شبة  واخلدمات 
وتبووؤ مراكز اجتماعية مرموقة. كان الرثاء واجلاه اللذان يرافقان 
عالقة  ل  تاريخية  ل�شدف  نتيجة  غالبًا  ياأتيان  املراكز  تلك  مثل 
اأو  واملثابرة،  اجلد  اأو  العلمية،  بالكفاءة  الأحيان  من  الكثري  لها يف 
الإخال�س يف العمل والنتماء لوطن، اأو حتى احلر�س على امل�شلحة 
العامة. كثري من اأولئك الأثرياء، الفل�شطينيني وغري الفل�شطينيني، 
ال�شيطان يف �شبيل احل�شول على  للتحالف مع  ا�شتعداد  كانوا على 
املزيد من املال... مال اأ�شبح مع الأيام اأداة ل�شراء �شمائر مثقفني 
لأثرياء  وخالفًا  عدد.  بال  ومنتفعني  جامعات  واأ�شاتذة  واإعالميني 
اأوروبا واأمريكا، مل يحاول معظم اأثرياء العرب التفكري يف حال الأمة 
العربية وحاجتها للتحرر من التخلف واجلهل والتبعية. لقد قام املال 
واأ�شحابه بتحويل املدار�س واجلامعات وامل�شت�شفيات اإىل موؤ�ش�شات 
من  بدًل  والإن�شانية،  الرتبوية  ر�شالتها  من  ُمفرغة  ربحية  جتارية 
العلمي واجلامعات وامل�شت�شفيات  بتاأ�شي�س موؤ�ش�شات البحث  القيام 
جمالت  يف  تعمل  التي  اخلريية  املوؤ�ش�شات  ودعم  الربحية،  غري 

اخلدمات الجتماعية وال�شحية والتثقيفية. 
و�شعبها،  فل�شطني  لن�شرة  العاملية  التظاهرات  اأكرب  من  كان 
فل�شطني  »ندوة  هي  وعدالتها،  الفل�شطينية  بالق�شية  والتعريف 
يل  وكان   1971 عام  اأوائل  يف  الكويت  ا�شت�شافتها  التي  العاملية« 
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�شرف امل�شاركة فيها. وكعادتها، قامت احلكومة الكويتية بدعوة عدد 
العرب،  وغري  العرب  واملثقفني  ال�شيا�شيني  املفكرين  اأهم  من  كبري 
كان  العامل.  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  حلقوق  املوؤيدين  والنا�شطني 
اليهودي  املفكر  ليلينثال  الفرد  الدكتور  الأجانب  املدعوين  بني  من 
العام  املدير  ديفيز  جون  والدكتور  لل�شهيونية،  املناوئ  الأمريكي 
الفرد  كان  الفل�شطينيني.  الالجئني  وت�شغيل  غوث  لوكالة  ال�شابق 
ال�شهيونية،  الفكرة  خلطر  تتنبه  يهودية  �شخ�شية  اأول  ليلينثال 
 What« عنوانه  الفكرة  لتلك  مناه�س  كتاب  بكتابة  يقوم  جعله  ما 
Price Israel"، كان مقدمة لعدة كتب لحقة، قام من خاللها بنقد 

وخماطرها  واأهدافها  اأبعادها  وحتليل  ب�شدة،  ال�شهيونية  الفكرة 
ا�شتمل  وما  الكتاب  وب�شبب خطورة ذلك  اليهود.  اليهود وغري  على 
�شاحة  عن  متامًا  معزوًل  نف�شه  وجد  ليلينثال  فاإن  اأفكار،  من  عليه 
لدى  فيها  مرغوب  غري  و�شخ�شية  اأمريكا،  يف  الإعالمي  العمل 
اليهودي  غري  اأو  اليهودي  املفكر  هو  ليلينثال  يكن  مل  ديانته.  اأبناء 
جناح  اأن  اإذ  اأمريكا،  يف  واملحا�شرة  للعزل  تعر�س  الذي  الوحيد 
احلركة ال�شهيونية يف عزله واإثارة ال�شكوك حول اأهدافه واإخال�شه 
واأ�شتاذ  ومثقف  مفكر  كل  ل�شتهداف  مقدمة  جمرد  كان  ليهوديته 
اأو جتراأ على نقد  العن�شرية،  الفكرة  لتلك  اأبدى معار�شته  جامعي 
القومية  هويته  عن  النظر  بغ�س  غريالإن�شانية،  اإ�شرائيل  �شيا�شات 

وانتماءاته الدينية. 
والفكر  الراأي  املعادية حلرية  �شرا�شة احلملة  الرغم من  على 
التي قامت بها احلركة ال�شهيونية واأن�شار اإ�شرائيل يف اأمريكا، اإل 
ال�شيا�شية  النخبة  اأن تنجح لول �شكوت  لها  اأن تلك احلملة مل يكن 
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اخلا�شع  الأمريكي  الإعالم  وتوجه  املتحدة،  الوليات  يف  احلاكمة 
لهيمنة اليهود اإىل تاأييد الفكرة ال�شهيونية وترديد اأكاذيبها، وف�شل 
يف  وخارجها،  اأمريكا  داخل  �شعبية  ومنظمات  حكومات  العرب، 
الواقع، قام الإعالم الأمريكي بالنحياز الكامل  الت�شدي لها. ويف 
وممار�شاتها  التو�شعية  �شيا�شتها  عن  والدفاع  اإ�شرائيل،  جلانب 
املتكررة  وخمالفاتها  الأر�س  على  جرائمها  وتربير  العن�شرية، 
املتحدة.  الأمم  هيئة  لقرارات  الن�شياع  ورف�شها  الدولية  للقوانني 
ولقد نتج عن ذلك متادي اإ�شرائيل يف العتداء على حقوق ال�شعب 
واحتالل  املجاورة،  العربية  الدول  �شد  و�شن احلروب  الفل�شطيني، 
لبنان  بغزو  والقيام  والأردن عام 1967،  �شورية وم�شر  اأجزاء من 
للكرامة  الإهانة  تلو  الإهانة  وتوجيه   ،1982 عام  بريوت  واحتالل 
العربية ولقيادات الدول العربية يف تون�س والعراق و�شورية وغريها.  
بعد انتهاء جل�شات ندوة فل�شطني العاملية، قام ال�شديق عزيز 
خا�شة  ع�شاء  حلفلة  وزوجته  ديفيز  جون  الدكتور  بدعوة  �شكري 
بني  من  وزوجتي  كنت  وزوجاتهم،  اأ�شخا�س  خم�شة  �شمت  بيته  يف 
املدعوين. تركز احلديث يف تلك الليلة على اأهمية الندوة وما ُطرح 
فيها من اأفكار جديدة، وما متخ�س عنها من قرارات، وما تركته من 
اأمام طاولة الطعام،  امل�شاركني. وحني وقفنا  اأثر ايجابي يف نفو�س 
اقرتبُت من الدكتور ديفيز وقلت له: هل تعلم اأنني كنت يف يوم من 
الأيام من بني اأفراد رعيتك؟ نظر اإيل با�شتغراب قائاًل، ماذا تعني؟ 
خميمات  اأحد  يف  طفولتي  من  �شنوات  خم�س  ق�شيت  باأنني  اأجبته 
اأو  الفل�شطينيني،  الالجئني  وت�شغيل  اإغاثة  لوكالة  التابع  الالجئني 
املخيم  ا�شم  عن  �شاألني  حينئذ.  لإدارته  تخ�شع  كانت  التي  الأنروا 
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الذي ع�شت فيه. وحني �شمع جوابي باأنه خميم عقبة جرب كاد طبق 
الطعام ي�شقط من يده، ما جعلني ابت�شم والده�شة تعلو وجهي. قال 
اأ�شتاذ يف  اأنت الآن  ُمت�شائاًل،  اأن ا�شتعاد توازنه  الدكتور ديفيز بعد 
ِر�س؟ وحني عرف  جامعة الكويت، األي�س كذلك؟ اأين در�شت وماذا ُتدَّ
اأنني در�شت اأوًل يف القاهرة ب�شبب ح�شويل على منحة درا�شية من 
الوكالة التي كان يراأ�شها، ومن ثم در�شت يف اأملانيا، وبعدها اأكملت 
درا�شتي العليا يف اأمريكا، واأنني اأقوم بتدري�س القت�شاد، هز راأ�شه 
وجتمد يف مكانه حلظات كاأنه �شافر بعيدًا ي�شرتجع ذكريات وم�شاعر 

واآلم طم�شتها ال�شنني وكادت ت�شيع.
قال جون ديفيز مل اأكن اأعتقد اأن من املمكن اأن يخرج اإن�شان 
بحالة �شحية وعقلية �شليمة من ذلك املخيم الذي كان يعاين اأعرا�س 
الفقر والبوؤ�س واحلرمان. قلت له اأننى ل�شت ال�شخ�س الوحيد الذي 
خرج من املخيم وتغلب على �شعوبات احلياة وق�شوتها، بل هناك عدد 
ل باأ�س به من �شباب املخيم غريي ممن حالفهم احلظ و�شاعدتهم 
املثابرة على اجتياز حواجز الفقر واحلاجة والو�شول اإىل ما و�شلت 
الآن  اإنني  قال،  ثم  طوياًل  اإىل  نظر  علمية.  ومكانة  تعليم  من  اإليه 
ال�شعب  واأن  متوت،  لن  الفل�شطينية  الق�شية  بان  بالطمئنان  اأ�شعر 
مهما  حقوقه  على  يح�شل  �شوف  واأنه  الأمل،  يفقد  لن  الفل�شطيني 

طال الزمن. 
حكايات هام�سية

بال�شيد   1970 عام  الكويت  اإىل  و�شويل  من  اأيام  بعد  ات�شلت 
يف  �شاهموا  الذين  فتح  قادة  اأحد  ال�شعيد(،  )اأبو  احل�شن  خالد 
�شفوف  يف  املنظرين  اأف�شل  من  وواحد  احلركة،  تلك  تاأ�شي�س 
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�شنتني  قبل  ال�شعيد  اأبو  تعرفت على  الفل�شطينية. كنت قد  املقاومة 
اأمريكا حني دعته منظمة الطلبة العرب للم�شاركة يف موؤمترها  يف 
مدينة  ميت�شجان يف  عام 1968 يف جامعة  انعقد يف  الذي  ال�شنوي 
الذي  الأمل«  عني  يف  »م�شافر  كتابنا  من  جاء  كما  لن�شنج،  اإي�شت 
ميثل الثاين من �شل�شلة ذكريات تاأبى الن�شيان. ا�شتقبلني اأبو ال�شعيد 
باحلفاوة والرتحاب يف بيته واأبدى �شعادته بان�شمامي اإىل اجلالية 
اإن  قال  درا�شات  يف  امل�شاعدة  مني  وطلب  الكويت،  يف  الفل�شطينية 
هناك جلنة من اأبناء فتح تقوم باإعدادها. فرحت بدعوة اأبو ال�شعيد 
لأنني كنت اأ�شعر باحلاجة املا�شة لبناء موؤ�ش�شات بحثية تتخ�ش�س 
يف اإعداد درا�شات ت�شتهدف التعرف اىل خمططات العدو واأطماعه 
ون�شاطاته، وتقوم بو�شع خطط علمية ملواجهته وتطوير ا�شرتاتيجية 
على  اتفقنا  الزيارة،  انتهت  وحني  املحتل.  الوطن  لتحرير  عربية 
موعد لتقدميي لأع�شاء جلنة الدرا�شات التي كانت تت�شكل من عدة 
اأ�شخا�س برئا�شة اأخيه ال�شيد علي احل�شن. جاء اأحد الأ�شخا�س يف 
اليوم املحدد لريافقني يف �شيارته اإىل مكان اجتماع اللجنة، وهناك 
تركز احلديث على التعارف و�شوؤايل عن اأحوال اأمريكا وموقفها من 
الق�شية الفل�شطينية وتوجهاتها ال�شيا�شية، ومدى دعمها لإ�شرائيل، 
لتلك  الثاين  اللقاء  ويف  الدرا�شات.  ق�شية  يف  ندخل  مل  وبالتايل 
اإذ  العلمية،  الدرا�شات  مو�شوع  عن  بعيدًا  احلديث  بداأ  اللجنة، 
�شيطرت عليه منذ اللحظة الأوىل الأقاويل والإ�شاعات، حيث اجته 
البع�س اإىل نقد ت�شرفات زمالء لهم يف احلركة، ما قاد اإىل الك�شف 
عن بع�س الأ�شرار املتعلقة مبا كان يجري داخل فتح من �شراع. وهنا 
�شارعت اإىل القول: اأرجو اأن تعلموا اأنني ل�شت ع�شوًا يف فتح، لذلك 
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ل  اإنني  اأمامي...  احلركة  عمل  اإىل  تعود  باأ�شرار  البوح  عدم  اأرجو 
اأريد اأن اأُتهم يف يوم من الأيام بالك�شف عن اأ�شرار فتحاوية. علت 
الده�شة وجوه احلا�شرين، ما جعل اأحدهم يقول ب�شوت يبدو عليه 
اأخذنا  ولهذا  فتح،  اأبناء  من  واحد  باأنك  نعتقد  كنا  لقد  الإحراج: 
اأنوي  ول  فتحاويًا،  ل�شت  اإنني  قائاًل:  اأجبته  احلديث.  يف  حريتنا 
الن�شمام لفتح اأو لغريها من منظمات فل�شطينية. مل مت�س دقائق 
حتى انف�س الجتماع، وقام اأحدهم م�شكورًا باإي�شايل اإىل بيتي، ومل 
ا�شمع منهم ول عنهم بعد تلك اللحظة �شيئًا، ول طبعا عن اأبحاثهم 

القيمة. 
بع�س  عن  للبحث  اجلامعة  مكتبة  اإىل  الأيام  اأحد  يف  ذهبت 
اأي قبل بدء  اإبريل عام 1974،  اأواخر �شهر  املراجع، وكان ذلك يف 
من  خارجًا  الطريق  ويف  تقريبًا.  باأ�شبوعني  النهائية  المتحانات 
املكتبة، اعرت�شْت طريقي فتاة لبنانية جذابة، كانت ع�شوًا يف �شلة 
عرف  خمتلفة،  عربية  جن�شيات  من  تتكون  والطلبة  الطالبات  من 
ا�شتوقفتني  واحلفالت.  الجتماعية  بالن�شاطات  الهتمام  عنها 
تلك الطالبة وقالت يل من دون مقدمات: اأريدك اأن تعطيني اأ�شئلة 
المتحان... فوجئت بطلبها وجراأتها، لكنني تداركت الأمر ب�شرعة 
للطلبة؟  المتحان  اأ�شئلة  اأعطي  باأنني  اأحد  اأخربك  هل  و�شاألتها: 
اإلأ  للطالبات،  الأ�شئلة  يعطون  الأ�شاتذة  كل  ولكن  ل،  قائلة:  اأجابت 
باإعطاء  تتهمينهم  الذين  الأ�شاتذة  اأ�شاألك عن  لن  لها  قلت  اأنت... 
رهان  على  اأنت  هل  اأخربيني،  ولكن  للطالبات،  المتحانات  اأ�شئلة 
اأخ�شر  الرهان؟ قالت نعم، ولن  اأن تك�شبي  مع زمالء لك وتريدين 
اأريد...  ما  كل  واأح�شل على  فتاة يف اجلامعة  اأجمل  لأنني  الرهان 



172

اأجبتها قائاًل: اآ�شف يا �شت... لن تك�شبي الرهان هذه املرة لأنك لن 
حت�شلي على اأ�شئلة المتحان ول على اأي �شيء اآخر. �شكتت حلظات، 
اأن اأخ�شر الرهان... اأعطني  اأريد  اأ�شتاذ... ل  ثم قالت: اأرجوك يا 
الأ�شئلة و�شاأعطيك كل ما تريد يف املقابل... ل اأعتقد اأنك �شرتف�س 
طلبي لأنني لن اأرف�س طلبًا لك مهما كان. وهنا اأمرتها اأن تبتعد عن 

طريقي قائاًل: ل جتعليني اأكون �شببًا يف طردك من اجلامعة.
وال�شوؤال عني  بالبيت  بعد �شنة متامًا، قامت طالبة بالت�شال 
تقريبًا، لكن مكاملاتها جاءت جميعًا  اأ�شبوع  يومي وملدة  �شبه  ب�شكل 
بينما كنت خارج البيت. مل ترتك الطالبة ا�شمها ول رقم تلفونها مع 
اإيل، ومل  التحدث  اأ�شرارها على  اأعرف �شبب  زوجتي، وبالتايل مل 
اأوائل  �شديد احلرارة يف  يوم  بها. ويف ظهرية  الت�شال  اأمتكن من 
اأُ�شغل حمرك ال�شيارة ا�شتعدادًا  �شهر مايو عام 1975، وفيما كنت 
تنتمي  طالبة  اأ�شتوقفتني  البيت،  اإىل  والعودة  اجلامعة  ملغادرة 
على  الطالبة  دقت  خليجية.  اإمارة  يف  احلاكمة  العائالت  لإحدى 
زجاج ال�شيارة، فتحت ال�شباك، فاإذا بها تقول: يل عدة اأيام اأحاول 
الت�شال بك لأنني حمتاجة مل�شاعدة... اأجبتها قائاًل ملاذا مل ترتكي 
زوجتك...  من  خجلت  قالت  بك؟  ات�شل  كي  تلفونك  ورقم  ا�شمك 
قلت لها اأنت طالبة ومن حقك اأن تتكلمي معي ومن واجبي اأن اأرد 
على مكاملتك، لذا مل يكن هناك داع للخجل اأو الحراج... وهنا قالت 
الطالبة: هل باإمكاين اأن اأجل�س يف ال�شيارة... الدنيا حر كما ترى، 
واأنا اأحرتق... قلت لها بالتاأكيد... تف�شلي، لكنني تركت ال�شيارة يف 
الطالبة يف  اأن جل�شت  بعد  ال�شيارة مفتوحًا.  وتركت مكيف  مكانها 
املقعد املجاور، قالت اإنني بحاجة مل�شاعدتك يا اأ�شتاذ... المتحانات 
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اأيام، واأنا على قائمة النذار، وكما تعلم، اإذا ف�شلت يف  �شتبداأ بعد 
اأُف�شل  اأن  تقبل  واأنت ل  �شتقوم اجلامعة بطردي...  المتحان  هذا 
من اجلامعة وي�شيع م�شتقبلي. قلت لها هذا �شحيح... ل اأوافق على 
قيام اجلامعة بف�شلك اأو بف�شل اأي طالب اآخر، لكن لي�س باإمكاين 
اأن اأحول دون ذلك اإذا كانت الأ�شباب ت�شتدعي الف�شل... اأخربيني 
فهمه؟..  يف  مل�شاعدة  وحتتاجني  �شعبًا  جتدينه  الذي  املو�شوع  ما 
اإنني مل  الطالبة قائلة:  اأجابتني  اأيام على القل.  اأمامنا خم�شة  اإن 
اأفتح الكتاب املقرر، ومل اأقراأ �شيئًا، ول اأعتقد اأن باإمكاين فهم اأي 
�شيء الآن، لكنني اأريدك اأن ت�شاعدين، ثم اأ�شافت قائلة اإن اأغلبية 
الأ�شاتذة وافقوا على م�شاعدتي واإعطائي اأ�شئلة المتحانات... قلت 
اأن ت�شاعدي  اأ�شاعدك وقد رف�شِت  اأن  باإ�شتطاعتي  اآ�شف، لي�س  لها 
نف�شك، ومن ل ي�شاعد نف�شه ل ي�شتطيع اإن�شان م�شاعدته. ردت قائلة: 
لكنك الوحيد القادر على م�شاعدتي... واأنا م�شتعدة لكل �شيء تطلبه 
يف املقابل... وهنا رفعت تنورتها الق�شرية اأ�شاًل، وعرت فخذيها، 
بها  فاإذا  اإليها  التنورة. نظرت  تلك  يختفي حتت  كان  وك�شفت عما 

ت�شدل جفون عينيها خجاًل. 
العام  يف  املفاجاأة  تلك  ملثل  هياأتني  قد  اللبنانية  الفتاة  كانت 
اأع�شابي  متالكت  اأن  بعد  اخلليجية  الطالبة  خاطبت  لذا  ال�شابق، 
قائاًل: اإذا كنت �شتبداأين حياتك بهذه الطريقة املخجلة، فلن يكون 
اإنزيل من  اإتف�شلي  لوطنك...  ول  لأولدك،  ول  لزوجك،  فيك خري 
يعرتيني  البيت  نحو  وانطلقُت  الراأ�س،  مطاأطئة  نزلت  ال�شيارة... 
دوار و�شداع... كان من ال�شعب عليَّ اأن اأفهم كيف ميكن اأن يقوم 
اأ�شاتذ باإعطاء اأ�شئلة امتحانات لطالب اأو طالبة، ومن الأ�شعب اأن 
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اأتخيل كيف �شتكون عليه قيم ومواقف خريج جامعي يح�شل على ما 
يريد من اأ�شتاذه عن طريق الر�شوة باملال اأو اجلن�س. مل اأ�شمع من 
اأرها يف اجلامعة، بل راأيتها بعد  تلك الطالبة بعد ذلك اليوم، ومل 
�شبع �شنوات تقريبًا يف وا�شنطن حني ُدعيت حلفل ا�شتقبال اأقامته 
اإىل جانب زوجها  تقف  الفتاة  كانت  ال�شفارات اخلليجية...  اإحدى 
ينتمي  التي  للدولة  الوطني  بالعيد  املهنئني  ي�شتقبالن  الدبلوما�شي 
اإليها الزوج... قدمتني الزوجة لزوجها، ت�شافحنا، لكنني حتا�شيت 

الحتكاك بها، ومل اأ�شمع منها اأو عنها �شيئًا منذ ذلك اليوم.
كنت اأ�شعر اأحيانًا باأن اأغلبية الطلبة يف اجلامعة، خا�شة اأبناء 
املقاومة  لدعم  مني  حما�شًا  اأكرث  كانوا  واليمن،  والإمارات  الكويت 
الفل�شطينية، واأكرث تفاوؤًل وثقة بقدرة ال�شعب الفل�شطيني على حتقيق 
اأهدافه الوطنية وحترير فل�شطني. ويف يوم من الأيام، دخلت غرفة 
الدرا�شة عاب�س الوجه على غري عادتي، ما جعل الطلبة ي�شتف�شرون 
من  وقع  ما  ب�شبب  بالغ�شب  اأ�شعر  الواقع  يف  كنت  ال�شبب...  عن 
ا�شتباكات م�شلحة بني بع�س الف�شائل الفل�شطينية على اأر�س لبنان، 
راح �شحيتها العديد من الأبرياء. وهنا �شدر عني قول مل اأفكر به 
من قبل، اإذ قلت موجها كالمي للطلبة: هل تذكرون كيف كانت ت�شري 
قوافل التجارة يف اجلزيرة العربية يف الع�شر الذي اأُطلق عليه ُظلمًا 
»ع�شر اجلاهلية«... لقد كانت اجلمال ت�شري مربوطة خلف بع�شها 
البع�س بذنب حمار يقودها. لذا يبدو اأن املجتمع العربي، ان�شجامًا 
مع العقلية والتقاليد القبلية، ما يزال ي�شر على اأن يكون قائد كل 
قافلة يف بالد العرب حمارا. ويف امل�شاء التقيت بعدة زمالء يف جل�شة 
عادية كان من بينهم ال�شديق �شاكر م�شطفى، حيث تطرق احلديث 
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هناك ملا حدث معي يف ال�شباح. �شرح خيال الدكتور �شاكر طوياًل، 
اأنه ات�شل يف �شباح اليوم  اإل  لكنه مل يعلق ب�شيء يف تلك اللحظة، 
التايل ليقول باأن حكاية احلمار الذي يقود القوافل العربية �شرقت 

النوم من عينيه، ثم اأن�شد الأبيات التالية:
غاُر بحمد اهلل ُكًتاٌب �شِ

وبع�ُس النا�س اأًُماٌر ِكباُر
قوافٌل ُكُلنا يف البيِد من�شي

وقائُد كِل قافلٍة ِحماُر
�شاألت �شاكر م�شطفى يف اإحدى الأم�شيات التي كانت جتمعنا 
الأماكن املقد�شة  اأن قام بزيارة  بني احلني والآخر عن �شعوره بعد 
وده�شة  للبع�س  �شدمة  مبثابة  �شاكر  جواب  كان  واملدينة.  مكة  يف 
اأفتقد هناك كاأ�س الوي�شكي... »كان اأكرث �شيء  اإنه  للغالبية... قال 
جاء على بايل حني جل�شت يف غار حراء هو كاأ�س وي�شكي«. اأما عزيز 
يف  العفوي  والتوا�شل  وال�شحك  النقا�س  اأثناء  لحظ  فقد  �شكري 
جل�شة اأخرى اأنه يحمل يف يده كاأ�س وي�شكي فيما كنت اأحمل يف يدي 
كاأ�س كول. قال عزيز ُمت�شائاًل على الطريقة ال�شورية، »العمى... اأنا 
اأدافع عن الدين واأ�شرب وي�شكي، وحممد ربيع ينتقد الدين وي�شرب 
اأنت ل  اأ�شحح �شيئًا هامًا.  اأوًل وقبل كل �شيء دعني  كول«. قلت له 
تدافع عن الدين، واأنا ل اأنتقد الدين... اأنا اأنتقد جوانب من الرتاث 
الفكري املرتبط بالدين، واأنت تدافع عن ذلك الرتاث بطريقة عفوية 
على الرغم من عدم �شالحية معظمه ب�شبب التقادم. لكننا، ب�شبب 
الفكرة  بني  وال�شبب،  الظاهرة  بني  نفرق  ل  متخلفة،  عربية  ثقافة 
لبع�س  نقدي  ي�شبح  لذلك  والفرع،  الأ�شا�س  بني  الفكرة،  و�شاحب 
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جوانب الرتاث الديني هو بحد ذاته نقدًا للدين. اإن امل�شكلة تكمن يف 
املوقف الذي يتبناه معظم املثقفني من امل�شلمني... اللتزام نظريًا 
التي  لتعاليمه  وخمالفة  بالدين  اإميان  عمليًا...  وخمالفتها  بفكرة 
بالدين  املرتبط  الرتاث  بنقد  لغريهم  ال�شماح  وعدم  بها،  يوؤمنون 
حتى واإن مل يخالفوا روح التعاليم الدينية كما يخالفها غريهم من 

اأدعياء الإميان والتدين. 
تعرفت يف �شيف عام 1973 على ال�شاعر حممود دروي�س اأثناء 
�شداقة  بيننا  ن�شاأت  وهناك  بريوت،  ملدينة  بها  قمت  طويلة  زيارة 
دامت حتى اآخر اأيامه، حيث كنا نذهب اأحيانًا اإىل �شقته املتوا�شعة 
حممود  كان  وهناك  والآخر،  احلني  بني  للغداء  احلمرا  منطقة  يف 
الأ�شا�شية  عنا�شرها  والدته،  طريقة  على  �شلطة  باإعداد  يقوم 
بيده  ويهر�شها  الليمون،  والب�شل وع�شري  الطماطم،  اأي  البندورة، 
كي يختلط الليمون بالطماطم والب�شل، وتفوح نكهة ال�شلطة ال�شهية. 
وقبل مغادرة بريوت والعودة اإىل الكويت، اتفقنا على ترتيب دعوة له 
الكبري هناك.  واإلقاء بع�س ق�شائده ولقاء جمهوره  الكويت  لزيارة 
وبالفعل، وافقت اجلامعة على دعوته، حيث ح�شر يف العام التايل 
بالغة،  بحفاوة  ا�شتقبلته  التي  الكويت  ربوع  يف  اأيام  ب�شعة  وق�شى 
وقامت بتكرميه على اأف�شل وجه. وحني و�شل اإىل املطار وجدين يف 
ا�شتقباله مع الأ�شدقاء عابدين ب�شي�شو، �شقيق ال�شاعر معني ب�شي�شو، 
والإعالمي الفل�شطيني يعقوب �شيحا، ومن هناك اأخذناه اإىل فندق 
هلتون حيث اأقام فيه طوال فرتة زيارته للكويت. كان عابدين ب�شي�شو 
�شاعرًا واأديبًا، واإن مل حتظ اأعماله باملكانة التي حظيت بها اأعمال 
رئا�شة  من  مكنته  �شخ�شيته  وقوة  ن�شاطاته  اأن  اإل  معني،  �شقيقه 



177

فرع »الحتاد العام للكتاب وال�شحافيني الفل�شطينيني« يف الكويت. 
تاأكدُت من �شحتها ودقتها بعد �شنوات: »اإن  واأذكر جيدًا مقولة له 
احتاد الكتاب وال�شحافيني الفل�شطينني لي�س احتاد كتاب اأو اأدباء، 
بل احتاد ُقراء«. ويف الواقع، مل يرَق ذلك الحتاد اإىل درجة الُقراء، 

فاأغلب اأع�شائه ل يقراأون حتى جريدة ال�شباح. 
اأحياها حممود  التي  ال�شعرية  التايل لالأم�شية  اليوم  يف �شباح 
دروي�س، دخلْت مكتبي طالبة تنتمي لواحدة من اأهم العائالت الكويتية 
وعلى وجهها ابت�شامة واثقة... وما كادت جتل�س حتى قالت: اأنا اأبي 
حممود دروي�س، اأي اإنني اأريد حممود. �شاألتها ماذا تعني بال�شبط، 
�شاعدين.  اأبيه...  اأنا  اأرجوك  دكتور...  يا  تريد  كما  اإفهمها  قالت 
البنت  يد  بطلب  الرجل  يقوم  اأن  العربية  تقاليدنا  من  باأن  اأجبتها 
وم�شاعدتك...  طلبك  على  املوافقة  يوؤ�شفني  لذلك  العك�س،  ولي�س 
حممود يف فندق هلتون كما تعلمني، وباإمكانك الت�شال به اإن �شئت. 
ويف امل�شاء كنا على موعد يف بيتي لتناول الع�شاء مع جمموعة �شغرية 
من الأ�شدقاء، وهناك اأخربت حممود مبا حدث يف ال�شباح... �شرح 
حممود قلياًل، ثم قال، هل تعتقد هذه الفتاة اأنني كلب �شغري تريد اأن 
ت�شرتيه ليتبعها كظلها يف البيت؟ اأو اأنني عقد جميل تريد اأن تلب�شه 
وتتباهى به اأمام غريها من البنات؟ اأم جمرد وردة تتمتع برائحتها 
يومًا وتلقي بها يف �شلة املهمالت بعد اأن تذبل؟ ثم قام بتوجيه بع�س 
ال�شتائم لها ولأهلها، لكنه تدارك ب�شرعة قائاًل: ل األومها، بل األوم 

الظروف التي و�شعتها يف هذا املوقف. 
وفيما كنا نتبادل احليث يف غرفة اجللو�س املطلة على البحر، 
العمر  من  الثالثة  بلغت  قد  كانت  التي  اأ�شيل  اإبنتي  �شوت  �شمعنا 
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تناديني قائلة: بابا... بابا... البحر بيقول باي... باي. �شرخ حممود 
دروي�س على الفور قائاًل، هذه ق�شيدة... هذه ق�شيدة... ثم قام من 
دقائق...  اأ�شيل  جانبِ  اإىل  وقف  البيت،  �شرفة  اإىل  ذهب  مكانه... 
نظر اإىل البحر، راأى اأ�شعة القمر تداعب وجهه املبت�شم بحنان، تنهد 
طوياًل كاأنه يخط اأول كلمات ق�شيدة حزينة، ا�شتعاد ذكريات بحر 
حيفا ويافا وعكا. مل ين�س حممود تلك احلادثة، اإذ ذكرين بها عدة 
مرات فيما بعد، لكن املوت �شرقه منا عام 2008 قبل اأن يكمل تلك 

الق�شيدة.
احل�ار العربي االأوروبي

بحظر  املتعلقة  العربية  القرارات  جناح  عدم  من  الرغم  على 
ت�شدير النفط لبع�س دول  الغرب يف حتقيق اأهدافها، اإل اأن الأجواء 
العرب  باإمكان  اإن  اأثبتت  العربية  القرارات  خلقتها  التي  العامة 
اأزمة  ت�شبب يف خلق  اأعدائهم. وهذا  النفط ك�شالح �شد  ا�شتخدام 
ال�شيا�شية  الدوائر  والقلق يف  الذعر  اأ�شاعت حالة من  طاقة عاملية 
»�شالح  اأثبت  لقد  والأمريكية.  الأوروبية  والقت�شادية  والأمنية 
والق�شايا  ال�شيا�شية  الق�شايا  بني  قوية  رابطة  هناك  اأن  النفط« 
القت�شادية الدولية، واأن حماولت الف�شل بني ال�شيا�شة والقت�شاد 
هي حماولت فا�شلة، واأن الرتكيز على الق�شايا القت�شادية واإهمال 
الق�شايا ال�شيا�شية من املمكن اأن تكون له عواقب وخيمة. يف �شوء 
امل�شرتكة  الأوروبية  ال�شوق  دول  راأت  وال�شتنتاجات  القناعات  تلك 
حل  ايجاد  �شرورة  الأوروبي  الحتاد  نواة  بعد  فيما  �شكلت  التي 
للق�شية الفل�شطينية، والبدء بفتح حوار وا�شع مع املجموعة العربية 
اأ�شدر جمل�س  لذلك  التعاون بني اجلانبني.  توطيد عالقات  بهدف 
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املجموعة القت�شادية الأوروبية بيانا يوم 6 نوفمرب 1973 حاول من 
اأكرث  ب�شكل  الإ�شرائيلي  العربي  ال�شراع  ق�شية  مع  التعامل  خالله 

توازنًا من ال�شابق. 
»ال�شراع  م�شطلح  ا�شتخدام  اأن  اإىل  الإ�شارة  اأود  وهنا 
ال�شراع  يعك�س طبيعة  ل  ا�شتخدام خاطئ  هو  الإ�شرائيلي«  العربي 
اأ�شبابه  اأر�س فل�شطني ويف املنطقة العربية، ول يو�شح  القائم على 
اأوروبية  الفل�شطينية نتيجة ملمار�شات  احلقيقية. لقد بداأت امل�شكلة 
من  وحرمانها  العربية  الأمة  ج�شد  متزيق  ا�شتهدفت  ا�شتعمارية 
ومن  وفرن�شه  بريطانيا  قامت  اإذ  واحدة.  دولة  يف  التوحد  فر�س 
وماليًا  وع�شكريًا  �شيا�شيًا  ال�شهيونية  الفكرة  بدعم  اأمريكا  بعدها 
حتتل  التي  اإ�شرائيل  دولة  اإقامة  اإىل  و�شول  واإعالميًا  ولوج�شتيًا 
البالد  �شكان  �شد  العن�شرية  التفرقة  ومتار�س  الفل�شطيني  الوطن 
الأ�شليني، وتعمل على تهجريهم بقوة ال�شالح والإرهاب. اإن جناح 
اإ�شرائيل يف ال�شتحواذ على م�شادر القوة وال�شرعية الدولية مل يكن 
له اأن يتحقق لول جناح ال�شهيونية والقوى التابعة لها يف ا�شتعمار 
العقل الغربي عامة والعقل الأمريكي خا�شة، وقيام اأن�شار اإ�شرائيل 
الإعالم  موؤ�ش�شات  على  بال�شيطرة  يهود  وغري  يهود  �شهاينة  من 
اأوروبا  دول  معظم  ويف  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  الرئي�شية 
الغربية. ومع �شيطرتها على الإعالم، توجهت القوى ال�شهيونية نحو 
لإ�شرائيل  للرتويج  ذكي،  منهجي  ب�شكل  املوؤ�ش�شات،  تلك  ا�شتخدام 
العن�شرية،  والتفرقة  الإرهاب  على  القائمة  املزيفة  ودميقراطيتها 
والت�شكيك يف املقابل يف عقالنية العرب وثقافتهم واتهامهم مبعاداة 
ال�شامية واحل�شارة الغربية. وهذا يعني اأن ال�شراع احلقيقي هو بني 
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العرب وقوى ال�شهيونية العاملية، اأي اأنه �شراع عربي �شهيوين ولي�س 
عربي اإ�شرائيلي. 

الأوروبية عام  الذي �شدر عن املجموعة  الأوروبي  البيان  ن�س 
بالقوة،  الغري  ي  اأرا�شِ على  ال�شتحواذ  �شيا�شة  رف�س  على   1973
وطالب باإنهاء الحتالل الإ�شرائيلي لالأرا�شي العربية التي ا�شتوىل 
عليها الكيان ال�شهيوين يف عام 1967، موؤكدًا دعم دول املجموعة 
لعام  و338   1967 لعام   242 رقم  الدويل  الأمن  جمل�س  لقراري 
1973. من ناحية اأخرى، طالب البيان بحل �شلمي لق�شية ال�شراع 
من  دولة  لكل  الإقليمي  والأمن  ال�شيادة  يراعي  الإ�شرائيلي  العربي 
داخل  ب�شالم  العي�س  يف  وحقها  ا�شتقاللها  ويحرتم  املنطقة،  دول 
الفل�شطيني،  ال�شعب  يتعلق بحقوق  وفيما  بها.  اآمنة ومعرتف  حدود 
قال البيان، يجب اأن توؤخذ بالعتبار احلقوق امل�شروعة للفل�شطينيني 
عند  توقف  البيان  لكن  املنطقة.  يف  ودائم  عادل  �شالم  اإقامة  لدى 
تلك احلدود ومل يتحدث عن حق الفل�شطينيني يف دولة م�شتقلة ذات 
�شيادة كغريها من دول املنطقة، كما اأنه مل يذكر حق العودة بالن�شبة 
 .1948 عام  يف  ديارهم  من  �ُشردوا  الذين  الفل�شطينيني  لالجئني 
باحلقوق  العرتاف  طريق  على  جيدة  خطوة  الأوروبي  البيان  كان 
الفل�شطينية ورف�س الحتالل، اأظهر حر�س املجموعة الأوروبية على 
اإقامة عالقات متوازنة مع اإ�شرائيل والدول العربية. لكن البيان مل 
القوى  الفل�شطينيني، ول من وجهة نظر  كافيًا من وجهة نظر  يكن 
القومية العربية التي كانت تتطلع ملوقف اأوروبي اأكرث �شجاعة واأمانة 
مع النف�س، يعرتف بدور اأوروبا يف خلق الكيان ال�شهيوين ومب�شئوليته 
عن ماأ�شاة ال�شعب الفل�شطيني، ويلتزم بالعمل على و�شع حد ملاأ�شاة 
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ذلك ال�شعب واإنهاء ال�شراع يف املنطقة واإحالل ال�شالم. 
قامت بريطانيا يف عام 1917 باإ�شدار وعد بلفور الذي تعهدت 
اإقامة  على  وم�شاعدتها  ال�شهيونية  احلركة  مطالب  بدعم  مبوجبه 
متتالية  �شنة  ثالثني  مدى  وعلى  فل�شطني.  يف  لليهود  قومي  وطن 
الربيطانية  احلكومات  عملت  لفل�شطني،  الربيطاين  ال�شتعمار  من 
واإقامة  فل�شطني،  اإىل  الهجرة  من  اليهود  متكني  على  املتعاقبة 
متطرفة  ومنظمات  جي�س  نواة  وبناء  اأرا�شيها،  على  م�شتعمرات 
وطرده  اأر�شه  على  لال�شتيالء  متهيدًا  الفل�شطيني  ال�شعب  لإرهاب 
امل�شتعمرين  ا�شتحواذ  من  التاأكد  بعد   ،1948 عام  ويف  وطنه.  من 
اليهود على ما يكفي من ال�شالح والقوة الع�شكرية، اأعلنت بريطانيا 
اإعالن  ذلك  تبع  ولقد  فل�شطني.  من  والإن�شحاب  النتداب  اإنهاء 
وتهجري  فل�شطني،  يف  اإ�شرائيل  دولة  قيام  ال�شهيونية  احلركة 
ممتلكاتهم،  �شلب  بعد  ديارهم  من  فل�شطيني  األف   800 حوايل 
قائمة  تزال معظمها  ما  بائ�شة  العي�س يف خميمات  واإجبارهم على 
حتى اليوم. من ناحية ثانية، قامت فرن�شا، الدولة ال�شتعمارية التي 
كانت تخو�س حربًا وح�شية خا�شرة �شد الثوار اجلزائريني بتزويد 
لبناء تر�شانة من  والتكنولوجية  العلمية  باملعرفة  ال�شهيوين  الكيان 
الأ�شلحة النووية. وفيما كانت تلك اجلهود جارية على قدم و�شاق، 
قامت اأملانيا، اإنطالقًا من �شعور بالذنب جتاه اليهود بتقدمي ع�شرات 
من  �شحاياها  ل�شحايا  ولي�س  لإ�شرائيل،  الدولرات  من  الباليني 
مالية  معونات  قدمت  اأملانيا  اأن  اإىل  التقارير  وت�شري  الفل�شطينيني. 
�شورة  يف  اأخرى  وباليني  دولر،  مليار   120 على  تزيد  لإ�شرائيل 
معدات ع�شكرية وغوا�شات حربية. اأما اأمريكا فقد حتولت ب�شرعة 
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العاملني  �شيا�شتها اخلارجية جتاه  تدير  ال�شهيونية  يد  اأداة يف  اإىل 
العربي والإ�شالمي، وت�شتحوذ على ما تريد من تر�شانتها الع�شكرية 

واأ�شرارها التكنولوجية واأموال �شعبها بال مقابل. 
مل مت�س ثالثة اأ�شابيع على �شدور البيان الأوربي حتى جاء الرد 
نهاية  يف  اجلزائر  يف  انعقد  الذي  القمة  موؤمتر  ل�شان  على  العربي 
�شهر نوفمرب من العام نف�شه. رحب البيان العربي بالتوجه الأوروبي 
التي ربطت اجلانبني،  التاريخية  العالقات  اإىل  ب�شكل عام، م�شريًا 
لكنه اأكد �شرورة بناء عالقات تعاون على اأ�ش�س من الثقة املتبادلة 
دول  روؤ�شاء  جمل�س  اأ�شدر  باأ�شبوعني،  ذلك  بعد  املنافع.  وتبادل 
التاأكيد  فيه  جاء  الذي  كوبنهاجن  بيان  الت�شعة  الأوروبية  املجموعة 
واإبداء  للبرتول،  املنتجة  الدول  مع  �شامل  حوار  بدء  �شرورة  على 
الدول  وم�شاعدة  البرتولية،  ال�شناعات  يف  ال�شتثمار  يف  الرغبة 
مقابل  ال�شناعية،  الناحية  من  اقت�شادياتها  تنمية  على  العربية 
النفطية  الإمدادات  ا�شتمرار  ب�شمان  للبرتول  املنتجة  الدول  قيام 
العربية  الدول  معرفة  �شوء  ويف  معقولة.  باأ�شعار  الأوروبية  للدول 
م�شبقًا بالتوجه الأوروبي نحو فتح حوار بناء معهم، فاإن وفدًا عربيًا 
وزراء  واأحد  وال�شودان  وتون�س  اجلزائر  خارجية  وزراء  من  ُم�شكاًل 
دولة الإمارات العربية املتحدة قام بزيارة كوبنهاجن يف الوقت الذي 
اجتمع فيه الأوروبيون. وهذا اأتاح للوزراء العرب فر�شة الجتماع مع 
وزراء خارجية دول املجموعة الأوروبية والتباحث معهم. ويف اأعقاب 
ذلك الجتماع، اأعلن الوزراء العرب رغبة دولهم يف اإقامة عالقات 
تعاون طويلة الأمد مع املجموعة الأوروبية ت�شمل خمتلف املجالت، 

خا�شة املجالت القت�شادية والتكنولوجية والثقافية. 



183

التايل  العام  من  مار�س  �شهر  يف  الأوروبية  املجموعة  دعت 
1974 اإىل عقد اجتماع بني وفد ميثل رئا�شة املجموعة وممثلني عن 
الدول العربية لو�شع اأ�ش�س وا�شحة واآلية عمل لبدء حوار ر�شمي بني 
العرب والأوروبيني. ولقد ن�شت الدعوة على ت�شكيل جلان عمل فنية 
م�شرتكة لتحديد جمالت التعاون بني اجلانبني، على اأن تتبعها جلنة 
احلوار  لبدء  الإجرائية  واخلطوات  ال�شيا�شي  الإطار  لر�شم  عامة 
وتفعيل جلانه املختلفة. ويف �شهر يوليو من نف�س العام اجتمع وزير 
خارجية فرن�شا، باعتباره رئي�س املجموعة الأوروبية املناوب، يرافقه 
رئي�س  باعتباره  الكويت،  خارجية  وزير  مع  املجموعة  هيئة  رئي�س 
املجموعة العربية املناوب، يرافقه اأمني عام جامعة الدول العربية. 
على  عامة  جلنة  ت�شكيل  على  اجلانبني  اتفاق  عن  اللقاء  متخ�س  و 
م�شتوى ال�شفراء جتتمع يف وقت لحق، وت�شكيل جلان عمل فنية تبداأ 
على م�شتوى اخلرباء، على اأن تلتقي جلان العمل الفنية يف اجتماع 
اإليه  عام مو�شع بني احلني والآخر ل�شتعرا�س ما تكون قد تو�شلت 

من درا�شات وتو�شيات لعر�شها على اللجنة العامة. 
بداية ُمتعرثة

لر�شم  كافية  كانت  اجلانبني  بني  الأولية  الت�شالت  اأن  مع 
اأ�ش�س  على  بناء  اأوروبي  عربي  حوار  لبدء  وا�شحة  طريق  خريطة 
الأول  الجتماع  اأن  اإل  والتكامل،  والتخ�ش�س  التدرج  تراعي  عملية 
انتظر حوايل �شنة كاملة قبل اأن ينعقد. ويعود ال�شبب يف ذلك اإىل 
م�شاركة  على  الأوروبي  اجلانب  اعرتا�س  اأوًل،  رئي�شيني:  عاملني 
منظمة التحرير الفل�شطينية ب�شفة ر�شمية يف الوفد العربي. وثانيًا، 
قيام املجموعة القت�شادية الأوروبية بتوقيع اتفاقية جتارة تف�شيلية 
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للكيان  الداعم  مبوقفها  املجموعة  مت�شك  عك�شت  اإ�شرائيل  مع 
اقرتاح  عرب  ب�شرعة  ت�شويته  مت  الأول  الإ�شكال  اأن  اإل  ال�شهيوين. 
اأوروبي اأُطلق عليه »معادلة دبلن« و�شدر يف �شهر فرباير عام 1975. 
اأوروبي عام ميثل دول املجموعة من  ويق�شي القرتاح بت�شكيل وفد 
دون حتديد ممثل لكل دولة على حدة، مقابل ت�شكيل وفد عربي ميثل 
كل الدول العربية مبا يف ذلك منظمة التحرير الفل�شطينية من دون 
حتديد ممثل لكل دولة اأو منظمة على حدة. لكن امل�شكلة التي اأثارتها 
اتفاقية التجارة مع اإ�شرائيل بقيت عالقة يف الأذهان، وكادت تت�شبب 
يف واأد احلوار قبل اأن يرى النور. يف �شوء تلك التطورات دعت الأمانة 
العامة جلامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ لتدار�س الو�شع، 
التخلي عن  اأو  بتفعيله  يق�شي  ب�شاأن احلوار  والتو�شل لتفاق عربي 

فكرته متامًا.
التحرير  منظمة  مكتب  مدير  باأيام  ذلك  بعد  بي  ات�شل 
وعاجلة  هامة  ر�شالة  لديه  باأن  ليخربين  الكويت  يف  الفل�شطينية 
اإىل  و�شل  اأن  وبعد  اإيل.  يو�شلها  اأن  يريد  الفل�شطينية  القيادة  من 
برئي�س  الت�شال  قمنا مبحاولة  الر�شالة  واأطلعني على فحوى  بيتي 
اللجنة التنفيذية ال�شيد يا�شر عرفات اأو باأي ع�شو بارز يف القيادة 
بعد  علمنا  م�شئول.  لأي  الو�شول  يف  ف�شلنا  اأننا  اإل  الفل�شطينية، 
اأن  وبريوت  دم�شق  يف  بقياديني  الت�شال  �شملت  كثرية  حماولت 
يكن  ومل  اللبناين  اجلنوب  يف  جتتمع  كانت  الفل�شطينية  القيادة 
بالإمكان الت�شال بها لأ�شباب اأمنية. اأما الر�شالة التي و�شلتني ومل 
حتمل توقيع م�شئول حمدد، فكانت تطلب مني الذهاب اإىل القاهرة 
الطارئ،  العربية  الدول  اجتماع جمل�س جامعة  فل�شطني يف  ومتثيل 
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واتخاذ موقف مت�شدد من ق�شية احلوار املقرتح يكون مبثابة توجيه 
طعنة قاتلة له. وهنا قلت ملدير مكتب املنظمة، اإذا كان الهدف هو 
املنظمة يف  ب�شيطًا من مكتب  ير�شلوا موظفًا  ل  فلماذا  قتل احلوار 
من  اأ�شافر  اأن  يجب  ملاذا  بيته...  اإىل  ويعود  البيان  ليقراأ  القاهرة 
الكويت اإىل القاهرة واأحتمل م�شئولية واأد احلوار من دون اأن يكون 
يل راأي يف ذلك... اإنني يف الواقع اختلف يف الراأي مع فحوى هذه 
الر�شالة، ول اعتقد اأن هناك �شخ�شًا ميلك حق فر�س تعليماته علي، 
اإل  القاهرة.  اإىل  ال�شفر  واأبديت عدم رغبتي يف  له  اعتذرت  لذلك 
اأنني قبلت فكرة الذهاب بعد تو�شالت مدير املكتب، وبعد اأن اأقنعت 
نف�شي خالل الليل اأن من واجبي اأن اأخدم وطني وق�شيتي بالطريقة 
التي اأراها منا�شبة، واأن من حقي اأن اتخذ املوقف الذي اأراه منا�شبًا 
اتخاذ  على  �شجعني  ومما  وخربة.  معلومات  من  لدي  ما  �شوء  يف 
ذلك املوقف، اإح�شا�شي باأن �شاحب الر�شالة ت�شرف فرديًا ومل يوقع 
الر�شالة خوفًا من حتمل م�شئولية ما جاء فيها، ما يعني اأنه ل يجوز 
اعتباره م�شئوًل ر�شميًا لديه ما يكفي من ال�شالحيات لتخاذ مثل 

ذلك القرار احل�شا�س. 
التايل لأجد  اليوم  الثالثة بعد ظهر  القاهرة يف حوايل  و�شلت 
يف  الرجل  اأخذين  املطار.  يف  ا�شتقبايل  يف  فتح  حركة  كوادر  اأحد 
عن  عبارة  كان  النظافة،  وعدمي  وقدمي  �شغري  فندق  اإىل  �شيارته 
من  بالقرب  القاهرة  و�شط  يف  تقع  متهالكة  عمارة  يف  علوي  طابق 
ميدان الأوبرا. ولقد علمت فيما بعد اأن املُهربني الفل�شطينيني الذين 
غزة  اإىل  م�شر  من  واحل�شي�س  وال�شالح  الب�شائع  بتهريب  يقومون 
للتن�شيق  وبالعك�س يتخذون من ذلك الفندق وكرًا لهم، يلتقون فيه 
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الفندق  باب  اإىل  و�شولنا  وحال  الليل.  وق�شاء  ب�شاعتهم  وت�شويق 
تركني ذلك الرجل و�شار يف حال �شبيله من دون اأن يخربين ب�شيء. 
فيها،  اأنزل  اأن  املفرو�س  من  كان  التي  الغرفة  اإىل  الطريق  ويف 
راأيت عدة اأ�شخا�س ي�شتلقون �شبه عراة يف غرف مفتوحة ومكتظة 
ب�شكانها، اأرجل بع�شهم تعرت�س طريق املارة يف ممر الفندق. لذلك 
مل ا�شمح حلقيبتي باأن تلم�س اأر�س الغرفة املخ�ش�شة يل، اإذ عدت 
اإىل مكتب ال�شتقبال فورًا، واأخربت الفتاة امل�شئولة باأنني اأعتذر عن 
ب�شديقي  ات�شلت  التلفون.  با�شتخدام  وا�شتاأذنتها  لديهم،  النزول 
حني  ح�شني  ذعر  ب�شرعة.  ياأتي  اأن  منه  وطلبت  الأمريكاين  ح�شني 
اأخربته مبكان وجودي، ولذا �شارع اإىل املجيء ليجدين انتظره على 

قارعة الطريق.
كانت القاهرة يف تلك الأيام مكتظة بال�شائحني والزوار، لذلك 
ح�شني  اأن  اإل  جيد،  فندق  يف  غرفة  على  العثور  ال�شعب  من  كان 
الأمريكاين اأخربين اأن هناك فر�شة للح�شول على غرفة يف فندق 
�شيربد. كان �شديقنا امل�شرتك عبد الرحمن اأبو رباح قد انتهى من 
زيارة عمل قام بها للقاهرة، وكان من املفرو�س اأن يغادر القاهرة 
يف م�شاء ذلك اليوم عائدًا اإىل عمان، واأنه على موعد مع ح�شني كي 
من  ات�شلنا  �شيربد،  فندق  اإىل  مبا�شرة  ذهبنا  املطار.  اإىل  يو�شله 
من�شب  ي�شغل  كان  الذي  كمال  �شعيد  ال�شديق  مع  رباح  اأبو  غرفة 
نائب رئي�س الدائرة ال�شيا�شية يف منظمة التحرير الفل�شطينية، حيث 
للقاهرة  زيارتي  بطبيعة  اأخربته  وهناك  فورًا،  منه احل�شور  طلبت 
وبعد  احلوار.  ومن  منها  ال�شخ�شي  وموقفي  الر�شالة  على  واأطلعته 
تدخل �شعيد مع مدير الفندق، وافق املدير على ا�شت�شافتي يف غرفة 
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اأبو رباح. قام �شعيد على اأثر ذلك بالت�شال بال�شيد فاروق قدومي 
رئي�س الدائرة ال�شيا�شة للمنظمة واتفقنا على لقاء يف امل�شاء. كان اأبو 
اللطف قد و�شل يف ظهرية ذلك اليوم من بريوت، ومل يكن لديه علم 
بالر�شالة. ويف الواقع مل يكن اأبو اللطف قد كون راأيًا حمددًا بالن�شبة 
للم�شاركة يف  لفل�شطني  اإر�شال ممثل  ينوي  يكن  ولذلك مل  للحوار، 
�شمع  اأن  بعد  العربية.  اجلامعة  اإليه  دعت  الذي  الطارئ  الجتماع 
وجهة نظري، طلب مني اأن اذهب اإىل الجتماع، واأن اتخذ املوقف 
الذي اأراه منا�شبًا واأعتقد اأنه يخدم الق�شية الفل�شطينية، ثم طلب 
من �شعيد اأن يت�شل بال�شاعر الفل�شطيني هارون ها�شم ر�شيد الذي 
كان م�شئوًل يف مكتب املنظمة يف القاهرة ومندوبًا مناوبًا للمنظمة 

لدى جامعة الدول العربية كي يرافقني. 
وطني  ورجل  مرموق،  فل�شطيني  �شاعر  ر�شيد  ها�شم  هارون 
يتمتع  واإن�شان  واأمته،  ووطنه  لأ�شدقائه  خمل�س  و�شديق  �شادق، 
باأخالق عالية جدًا. كتب هارون العديد من دواوين ال�شعر، والكثري 
من الأغاين الوطنية التي �شمعتها اجلماهري العربية من راديو �شوت 
العرب يف ال�شتينيات، وا�شتمتعت بها وتاأثرت بر�شالتها القومية، كما 
كتب اأي�شًا عددا اآخر من الق�شائد العاطفية اجلميلة ومنها اأغنية 
فريوز امل�شهورة، »�شرنجع يوما اإىل حينا، وننعم بدافئات املنى«. لقد 
�شعدت برفقة هارون ها�شم ر�شيد والتعرف اليه، بعد اأن اأن�شدُت له 
الن�شيد  الآلف من تالميذ فل�شطني  يف �شباي مع غريي من مئات 
الوطني الفل�شطيني. ومع ا�شتمرار التوا�شل فيما بيننا، �شعرت باأن 
جعل  ما  متعة،  اأكرث  للقاهرة  وزياراتي  ثراء،  اأكرث  اأ�شبحت  حياتي 
عالقتي مع هارون تتطور اإىل عالقة �شداقة وحمبة متبادلة عا�شت 
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حتى يومنا هذا... �شداقة تتجدد وتتوا�شل على الرغم من البعد، 
وتعود ب�شرعة مع الذكريات اإىل اأيام �شبابها كلما التقينا يف القاهرة 

اأو املغرب اأو غريها من بالد العرب. 
دخلت مبنى جامعة الدول العربية لأول مرة يف حياتي كرئي�س 
الجتماعات  اأكرث  من  واحد  يف  متثيلها  اأجل  ومن  فل�شطني  لوفد 
بنظام  معرفة  �شابق  دون  من  واأهمية،  ح�شا�شية  الر�شمية  العربية 
الدول  بتوجهات  ول  امل�شاركة  بال�شخ�شيات  ول  الجتماعات 
فيه  وتكلم  الظهر،  بعد  الرابعة  حوايل  يف  الجتماع  بداأ  الأع�شاء. 
على  اآخرون  وعلق  اليوم،  ذلك  املتواجدين يف  الدول  مندوبو جميع 
ما ُطرح من اأفكار ب�شاأن الرد على موقف املجموعة الأوروبية املتعلق 
والآراء  الأفكار  كانت  اإ�شرائيل.  مع  تف�شيلية  جتارة  اتفاقية  بتوقيع 
بوجه  والتوتر  والرتباك  الغمو�س  من  الكثري  ي�شوبها  ُطرحت  التي 
اإفريقية  �شمال  ودول  اخلليجية  الدول  موقف  على  غلب  واإن  عام، 
غ�شب  من  الرغم  على  وذلك  احلوار،  لفكرة  واحلما�س  الو�شوح 
اإ�شرائيل.  جتاه  املفاجئة  الأوروبية  اخلطوة  على  عمومًا  اخلليجيني 
وبعد ا�شرتاحة ق�شرية يف حوايل ال�شاد�شة، بداأت كل الأنظار تتجه 
نحوي، وبداأ كل مندوب ينهي حديثه مطالبًا مندوب فل�شطني باإبداء 
راأيه، لكن مندوب فل�شطني بقي �شامتًا ل يتكلم ول يبدي اأي رد فعل، 
ال�شاعة  حتى  وذلك  والآخر،  احلني  بني  املالحظات  بع�س  ي�شجل 

التا�شعة والن�شف م�شاء. 
بعد اأن ا�شتنفذ امل�شاركون ما كان لديهم من اأقوال واآراء، وبدا 
بو�شوح  وحتدثت  الكلمة،  طلبُت  والإرهاق،  التعب  وجوههم  على 
الأوروبيني،  مع  و�شامل  وا�شع  فتح حوار  يحبذ  الذي  موقفي  �شارحًا 
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املرتقب،  احلوار  لبدء  �شروطًا  تت�شمن  معادلة  اقرتحُت  ثم  ومن 
دول  غالبية  حما�س  اأ�شا�شية:  ق�شايا  ثالث  العتبار  بعني  اآخذًا 
ميل  تاأخري،  دون  من  الأوروبيني  مع  احلوار  لبدء  العربي  املغرب 
اأغلبية دول اخلليج العربي لفتح حوار متعدد املجالت مع املجموعة 
اأمور، ورغبة اجلانب  الأوروبية بالرتكيز على ما يتعلق بالنفط من 
ال�شيا�شية بقدر ما  للنواحي  اأهمية  الفل�شطيني يف فتح حوار يعطي 
اأن  للنواحي القت�شادية. وما  اأهمية  الأوروبيون واخلليجيون  يعطي 
اأكملت حديثي حتى انهالت كلمات املديح والتاأييد، وانتهى الجتماع 
باملوافقة على الأفكار املطروحة وال�شروط املحددة بالإجماع، وهي 
�شروط مل يجد الأوروبيون الكثري من ال�شعوبة يف قبولها ثمنًا لتلبية 

رغبتهم يف فتح حوار �شامل مع املجموعة العربية. 
والوفد  ال�شامل  اإىل حتبيذ احلوار  دفعتني  القومية  تربيتي  اإن 
الدعم  تقدمي  على  الأوروبيني  حث  نحو  والتطلع  امل�شرتك،  العربي 
املادي واخلربة الفنية لتطوير العملية التعليمية واجلامعات العربية 
وبناء موؤ�ش�شات بحثية يف البالد العربية، والإ�شهام الفاعل يف تطوير 
الثقايف  للتبادل  واإقامة ج�شور  الت�شنيع،  املالية وعمليات  اخلدمات 
بال�شيا�شة  معرفتي  اأقنعتني  ثانية،  ناحية  من  والعرب.  اأوروبا  بني 
التي  التاريخية  العالقة  وطبيعة  العربية،  املنطقة  جتاه  الأمريكية 
ع�شا  عن  تخرج  اأن  ت�شتطيع  ل  اأوروبا  باأن  باليهود  اأوروبا  تربط 
الطاعة الأمريكية، ولي�س باإمكانها اأن تتخلى عن دعم اإ�شرائيل. لهذا 
كنت متاأكدًا من اأن ما قدمته املجموعة الأوروبية يف بيان 6 نوفمرب 
الإ�شرائيلي  الحتالل  رف�س  اأعلن  الذي  البيان  ذلك   ،1973 لعام 
والعرتاف باحلقوق امل�شروعة للفل�شطينيني، يج�شد اأق�شى ما ميكن 
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اأن تقدمه تلك الدول يف ظل الظروف الدولية ال�شائدة. اإىل جانب 
ذلك، كنت اأحبذ فكرة الوفد العربي املوحد، بل كنت قد متنيتها قبل 
اأن يطرحها الأوروبيون، لأنها ت�شمح لكل وفد اأوروبي اأن يتحدث مع 
امل�شاركني الفل�شطينيني من دون حرج، ويلغي فكرة الوفود املنف�شلة 
التي تتيح لبع�س الدول العربية والأوروبية فر�شًا ل�شتغالل مواقعها 
لعقد �شفقات جانبية قد تكون على ح�شاب �شركائها. كما واأن �شيغة 
املجموعة  يد  يف  النفط  �شالح  بقاء  على  حتافظ  امل�شرتك  الوفد 
الهدف  مقدمتها  يف  �شتى،  اأهداف  خلدمة  وموجهًا  ككل،  العربية 

املتعلق بتفعيل الق�شية الفل�شطينية على ال�شاحة الدولية. 
تلك  يف  طرحتها  التي  اخلطة  على  عربي  اإجماع  ح�شول  اإن 
و�شروط  وعلمية  اقت�شادية  اأفكار  من  عليه  ا�شتملت  وما  الليلة، 
�شيا�شية ذات اأبعاد دولية، جعلني اأبرز كمفكر ا�شرتاتيجي وخمطط 
بعد على  فيما  �شجعني  وهذا  والقيادة.  التفكري  تكتيكي يف مقدوره 
طرح املزيد من الأفكار والآراء، والقيام بدور قيادي، وهو دور حظي 
القاهرة  لجتماع  كان  الواقع،  ويف  عربي.  طرف  من  اأكرث  بتاأييد 
على  هامة  نتائج  ثالث  اإجناحه  يف  لعبته  الذي  احلا�شم  والدور 
امل�شتوى ال�شخ�شي، �شاعدتني كل منها لحقًا على القيام بدور اأكرب 
يف جمالت خمتلفة وعلى �شعد متعددة. لقد اأدرك الأوروبيون اأوًل، 
من خالل ما لديهم من عيون واآذان داخل البالد العربية وبني ثنايا 
موؤ�ش�شاتها ال�شيا�شية والثقافية اأنني اأمتتع بقدرة قيادية ووعي وبعد 
حلل،  واحتاجت  الأمور  تعقدت  كلما  اإيل  يلجاأون  جعلهم  ما  نظر، 
وي�شغون لكل كلمة اأقولها. وثانيًا، لفت اأدائي انتباه اأمني عام جامعة 
الدول العربية ال�شيد حممود ريا�س الذي بداأ يقربني منه ويدعوين 
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للحديث معه على اإنفراد، ويحدثني عما يجول يف �شدره من �شكاوى 
العربية  الوفود  وتوجهات  مواقف  اىل  اأتعرف  جعلتني  وحتفظات 
التهاين  توالت  وثالثًا،  الق�شايا.  اأف�شل من خمتلف  ب�شكل  املختلفة 
اإر�شايل وتكيل املديح لأدائي  يا�شر عرفات ت�شكره على  ال�شيد  على 
ما جعل عرفات ي�شعر باأنني رمبا كنت اأهم اكت�شافاته، واأنني اأ�شكل 
ر�شيدًا فكريًا على درجة كبرية من الأهمية، ر�شيد مل يعرف كيف 
لها يف  نتعر�س  ق�شية رمبا  وهذه  الأدنى،  باحلد  منه حتى  ي�شتفيد 

كتاب اآخر يف وقت لحق. 
بدء جل�سات احل�ار 

بعد اجتماع جمل�س اجلامعة العربية باأ�شابيع، مت افتتاح جل�شات 
احلوار ر�شميًا يف القاهرة، وكان ذلك يف �شهر حزيران عام 1975. 
�شبع  ت�شكيل  على  اللقاء  ذلك  يف  والأوروبي  العربي  اجلانبان  اتفق 
جلان عمل م�شرتكة تخت�س كل منها مبناق�شة وجه حمدد من اأوجه 
َد اأن احلوار العربي  التعاون املقرتح. وُاختتم اللقاء ببيان م�شرتك اأكَّ
الأوروبي هو ح�شيلة اإرادة �شيا�شية م�شرتكة على اأعلى م�شتوى، واأنه 
والأوروبية  العربية  املجموعتني  بني  خا�شة  عالقة  اإقامة  ي�شتهدف 
اجتماع مو�شع  تبع ذلك حدوث  ولقد  الطرفني.  بالفائدة على  تعود 
يف روما يف ال�شهر التايل، حيث اجتمعت اللجان املخت�شة وتبادلْت 
الآراء والأفكار، وبداأْت يف اإعداد اأوراق عمل مل�شاريع م�شرتكة متهيدًا 
العام، مت  نف�س  نوفمرب من  العامة. ويف �شهر  اللجنة  لطرحها على 
ب�شبب  لي�س  هامًا  كان  ظبي،  اأبو  مدينة  يف  اآخر  مو�شع  لقاء  عقد 
يف  تناق�س  من  بلوره  ما  ب�شبب  ولكن  ايجابية،  نتائج  من  حققه  ما 
املواقف داخل املجموعة العربية وبينها وبني املجموعة الأوروبية. اإذ 
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تتمحور  الطرفني  واأخذت مواقف  ال�شطح،  بداأ اخلالف يطفو على 
ب�شكل غري �شحي. اإذ فيما اجتهت املجموعة الأوروبية اإىل الرتكيز 
على اجلوانب القت�شادية والفنية والبتعاد عن الق�شايا ال�شيا�شية، 
اجتهت املجموعة العربية اإىل الرتكيز على اجلوانب ال�شيا�شية وعلى 
الدول  ُمتهمة  العربي،  للعامل  الغرب  من  التكنولوجيا  نقل  ق�شية 
ال�شناعية عمومًا باحتكار املعرفة التكنولوجية واحليلولة دون نقلها 
مينع  مل  اخلالفية  الق�شايا  تلك  تبلور  اأن  اإل  الثالث.  العامل  لدول 
الح�شا�س  تعميق  يف  اأ�شهم  بل  املواقف،  يف  التقارب  بع�س  حدوث 
باحلاجة حلوار بناء، والعمل على تعزيز الثقة املتبادلة بني اجلانبني.
لبناء  طيبة  بداية  املتكررة  اللقاءات  كانت  ثانية،  ناحية  من 
وبني  اأنف�شهم،  العرب  اخلرباء  من  العديد  بني  �شداقة  عالقات 
اأخرى.  ناحية  الأوروبيني من  وزمالئهم  ناحية  العرب من  اخلرباء 
ولقد اأدت تلك العالقات اإىل حدوث تقدم ملحوظ يف تكوين اأفكار 
م�شرتكة وبلورة م�شاريع حمددة تتجاوب مع حاجات الدول العربية، 
اأن  اإل  التطبيق.  وخطوات  التعاون  اآليات  ب�شاأن  اجلاد  والتباحث 
اخلالفات الداخلية التي عانى منها كل طرف على حدة، ت�شببت يف 
اإبطاء م�شرية احلوار كثريًا، ما قاد اإىل حدوث خيبة اأمل لدى بع�س 
اخلرباء الأوروبيني والعرب على ال�شواء، كنت واحدًا منهم. ويف اأبو 
ظبي على �شبيل املثال، بداأت حديثي بتحليل املوقف الأوروبي الذي 
كان  ما  وتعرية  التقليدية،  التاريخية  خماوفه  عن  التخلي  يف  ف�شل 
الأوروبية قبل املجيء لأبو ظبي من  الوفود  قد مت التفاق عليه بني 
�شرورة الرتكيز على النواحي القت�شادية دون ال�شيا�شية. ولقد اأثار 
حديثي ده�شة الأوروبيني ودفعهم اإىل طلب رفع اجلل�شة للت�شاور فيما 
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بينهم. وهنا ل بد من العرتاف باأنني مل اأكن ُمنجمًا لأعرف املوقف 
التي  ال�شداقات  ولكن  ال�شر،  يف  عليه  التفاق  مت  الذي  الأوروبي 
كونتها مع اأع�شاء الوفد الأيرلندي املتعاطف مع ال�شعب الفل�شطيني 
كانت امل�شدر الذي زودين بتلك الأ�شرار قبل بدء املداولت لأفاجئ 
املجموعة  رئي�س  جاءين  ال�شرتاحة،  فرتة  وخالل  الأوروبيني.  بها 
رئي�س  ومعه  الهولندي،  الوفد  رئي�س  كان  اأنه  واأظن  الأوروبية، 
الفرن�شي  �شاألني  الأملاين حيث  الوفد  اأع�شاء  واأحد  الفرن�شي  الوفد 
اأجبته باأنني ل  عن كيفية معاجلة اإحدى الق�شايا اخلالفية، وحني 
اأدري، وجه يل �شوؤاًل اآخر، لكنه �شمع نف�س اجلواب. وهنا نظر اإيل 
بتمعن وقال: ماذا تقول يا دكتور ربيع... اإن كل الأوروبيني يدركون 
اأنك العقل املفكر للحوار. �شكرته على ما بدا منه من ثقة، ثم قلت، 
حتى لو افرت�شنا اأن لدي اجلواب، فاإنني ل اأملك ال�شلطة ال�شيا�شية 
لقرتاح احلل املمكن ومتابعته حتى النهاية... كنت يف تلك اللحظة 
�شفقة  لعقد  العربية  الدول  احدى  توجه  ب�شبب  اأمل  بخيبة  اأ�شعر 
�شرية منفردة مع الأوروبيني، لأن من طبيعة مثل تلك ال�شفقات اأن 

تتم على ح�شاب الغري من ال�شركاء.  
مع اأن الق�شايا ال�شيا�شية والقت�شادية لعبتا عرب التاريخ دورًا 
هامًا يف ت�شكيل موقف الأوروبيني عامة من العرب، وت�شكيل املوقف 
العربي من الأوروبيني، اإل اأن تلك احلقيقة غابت عن اأجندة احلوار 
العربي الأوروبي، وت�شبب غيابها يف اإف�شال احلوار يف نهاية املطاف، 
وتوقفه من دون حتقيق اجنازات تذكر. لقد انطلق املوقف الأوروبي 
من قناعة تامة باأن الق�شايا ال�شيا�شية، ويف مقدمتها ق�شية فل�شطني، 
املجموعة  ل�شيا�شة  املنظم  والعن�شر  العربي  املوقف  جوهر  ت�شكل 
قناعة  العربي من  املوقف  انطلق  املقابل،  اأوروبا. ويف  العربية جتاه 
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كاملة باأن الق�شايا القت�شادية، ويف مقدمتها ق�شية النفط، ت�شكل 
جوهر املوقف الأوروبي والعن�شر املنظم ل�شيا�شة املجموعة الأوروبية 
كل  اجته  ال�شيقة،  الروؤية  تلك  من  وانطالقًا  العربية.  الدول  جتاه 
فريق اإىل حتديد موقفه من الآخر م�شبقًا، واإىل عدم التجاوب مع 
النفط  ل�شالح  العرب  ا�شتخدام  اإن  منها.  امل�شروعة  حتى  مطالبه 
يف عام 1973 كان بالن�شبة لالأوروبيني موؤ�شر وا�شح على اأن هدف 
ويف  ال�شيا�شة،  خدمة  يف  القت�شاد  توظيف  هو  الأ�شا�شي  العرب 
موؤ�شرًا  اإ�شرائيل  مع  تف�شيلية  جتارية  اتفاقية  توقيع  كان  املقابل، 
ال�شيا�شة  توظيف  هو  اأوروبا  اأن هدف  على  للعرب  بالن�شبة  وا�شحًا 

يف خدمة القت�شاد. 
اإن ف�شل املجموعة الأوروبية جمتمعة ومنفردة يف تبني �شيا�شة 
الهيمنة  من  التحرر  عن  وعجزها  فل�شطني،  ق�شية  جتاه  مبدئية 
اأهمية  مدى  اإدراك  يف  يف�شل  الأوروبي  املوقف  جعل  الأمريكية 
الق�شايا ال�شيا�شية بالن�شبة للعرب. كان العرب ياأملون يف اإقناع دول 
املجموعة الأوروبية بالعرتاف مبنظمة التحرير الفل�شطينية، ووقف 
الدعم القت�شادي والدبلوما�شي لإ�شرائيل حتى قيامها بالن�شحاب 
من الأرا�شي العربية التي احتلها عام 1967. لكن ف�شل العرب يف 
القرتاب من حتقيق هدفهم هذا، وف�شل الأوروبيون يف عقد �شفقة 
ا�شتمرار  لهم  ت�شمن  للنفط  املنتجة  العربية  الدول  مع  منفردة 
ت�شبب يف ف�شل احلوار بني املجموعتني،  باأ�شعار معقولة  الإمدادات 
احلوار  ا�شتغالل  على  امل�شاركة  الدول  غالبية  ت�شجيع  يف  واأ�شهم 

خلدمة م�شالح وطنية ل جماعية. 
بعد اللقاء الأول الذي مت يف القاهرة باأ�شبوعني تقريبًا، �شاركت 
يف اجتماع عادي ملجل�س اإدارة ال�شندوق القومي الفل�شطيني الذي 
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كنت ع�شوًا فيه بح�شور رئي�س اللجنة التنفيذية ال�شيد يا�شر عرفات. 
وهناك هناأين اأبو عمار على اأدائي يف اجلل�شة الطارئة ملجل�س جامعة 
الدول العربية ويف جل�شة احلوار الأوىل، لكنه فوجئ حني طلبت منه 
احلوار  جلل�شات  الفل�شطيني  الوفد  رئا�شة  م�شئولية  من  اإعفائي 
واختيار �شخ�س اآخر، على اأن اأبقى �شمن الوفد كخبري عربي وع�شو 
نف�شي  كعادته، وجدت  ال�شبب  �شاألني عن  العامة. وحني  اللجنة  يف 
م�شطرًا لتعداد الأ�شباب. اأوًل: اإن كوين اأ�شتاذًا جامعيًا يتعار�س اإىل 
حد كبري مع م�شئوليتي كرئي�س وفد ر�شمي يف حوار بني دول انطلق 
الفل�شطيني  للوفد  رئي�شًا  بقائي  اإن  ثانيًا:  �شيا�شية.  لأ�شباب  اأ�شا�شًا 
من  وجزءًا  اأكادميية،  ل  �شيا�شية  �شخ�شية  يجعلني  اأن  املوؤكد  من 
اأوروبا  قيادة منظمة التحرير، وهذا من �شاأنه اأن يجعل حركتي يف 
ورمبا يف غريها من دول غربية �شعبة. وثالثًا: اإذا قامت دولة عربية 
فاإنني  املعنية،  الدولة  هي  الأردن  وكانت  كان،  �شبب  لأي  باعتقايل 
بالإفراج عني من ف�شائل  اأجد من يدافع عن حقوقي ويطالب  لن 
التعليم  ملهنة  اإن حبي  ورابعًا:  لأية حركة.  اأنتمي  ل  لأنني  املقاومة، 
وحر�شي على طلبتي، ورغبتي يف ال�شتمرار يف تلك املهنة متنعني 

من احرتاف مهنة اأخرى مناف�شة.
يف احلال، وقبل اأن ينطق اأبو عمار اأو غريه بكلمة واحدة، �شارع 
جمل�س  يف  ع�شوًا  اأي�شًا  كان  الذي  الدجاين  �شدقي  اأحمد  الدكتور 
اإدارة ال�شندوق القومي برت�شيح نف�شه لرئا�شة الوفد. ارتبك البع�س 
من امل�شاركني، و�شعر البع�س الآخر بالإحراج، ومل يجد اأبو عمار ما 
اهلل«.  بركة  »على  عمار،  اأبو  قال  ق�شرية  �شمت  فرتة  وبعد  يقوله. 
الدجاين،  اأحمد  لل�شيد  الفل�شطيني  الوفد  رئا�شة  ت�شليم  مت  وهكذا 
ما جعلني اأ�شعر على الفور باأنني ارتكبت خطاأ ج�شيمًا، اإذ ف�شلت يف 
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اختيار الوقت املنا�شب واملكان املنا�شب ملناق�شة املو�شوع مع عرفات. 
وقبل اأن ينتهي الجتماع ونخرج عن مو�شوع احلوار، قمت برت�شيح 
الدكتور نعيم خ�شر ع�شوًا يف الوفد الفل�شطيني ب�شبب ما كان يتمتع 
به من كفاءة واإخال�س وذكاء. كان نعيم حينئذ يقيم يف بروك�شل، 
التحرير  منظمة  ممثل  ب�شفته  الأوروبية  للمجموعة  الدائم  املقر 
ثالثة  من  يتكون  الفل�شطيني  الوفد  اأ�شبح  وهكذا  املجموعة.  لدى 
اأ�شخا�س، جميعهم من حملة الدكتوراه، نعيم خ�شر واأحمد �شدقي 
الدجاين وكاتب هذه ال�شطور. وب�شرعة اكت�شف نعيم خ�شر قبل اأن 
اأكت�شف �شخ�شيًا ب�شبب عالقاته داخل اأوروبا اأن زميلنا ورئي�س وفدنا 
م�شالح  من  �شواها  عما  ال�شخ�شية  مب�شاحله  اهتمامًا  اأكرث  كان 
اأخرى، واأنه كان يالحقنا باأ�شئلته كي يتعرف اىل ما لدينا من اآراء 
بع�س  مع  خا�شة  عالقات  لبناء  ي�شتخدمها  كان  ومعلومات  واأفكار 
الأوروبيني. وهذا دفعنا اإىل العمل فريقًا �شمن فريق، والتوجه نحو 
الهتمام ببناء عالقات ثنائية مع اأع�شاء الوفود الأوروبية والعربية، 

والرتكيز ب�شكل خا�س على التن�شيق مع وفد اجلامعة العربية.
ال�شيد  ملكتب  مديرًا  يعمل  الريدي  الروؤوف  عبد  ال�شيد  كان 
حممود ريا�س اأمني عام جامعة الدول العربية... كان حممود ريا�س 
قد اختار الريدي ب�شبب ذكائه ون�شاطه و�شرعة بديهيته واإخال�شه 
للق�شايا العربية. وب�شرعة غري متوقعة، تطورت العالقة بيني وبني 
على  تقوم  متينة  و�شداقة  قوية  زمالة  عالقة  لت�شبح  الروؤوف  عبد 
الثقة واملحبة والحرتام املتبادل... �شداقة تعززت مع توارد الأيام 
وعا�شت حتى يومنا هذا. ولقد ترتب على تلك العالقة قيامنا قبل 
كل لقاء عربي - عربي، اأو اأوروبي - عربي با�شتعرا�س جدول اأعمال 
املطلوبة  الوثائق  وا�شتكمال  القرتاحات  واإعداد  املرتقب،  اللقاء 
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لتخاذ القرارات املنا�شبة. وهذا جعلنا ن�شكل يف واقع الأمر العقل 
اأن  ومع  حلركته.  املوجه  والتيار  له  املحركة  والقوة  للحوار  املفكر 
البع�س مل يرحت كثريًا ملا كنا نقوم به، اإل اأن اأغلبية الوفود العربية 
الدكتور رفيق  والطماأنينة. كان زميلنا  الرتياح  بالكثري من  �شعرت 
اأحيانًا، وُي�شعدنا بخفة  اإلينا  جويجاتي رئي�س الوفد ال�شوري ين�شم 
دمه واآرائه اخلجولة و�شحكته الربيئة، ما جعل �شهرنا الطويل اأقل 
عناء واأكرث متعة. التقيت مع الدكتور جويجاتي اآخر مرة بال�شدفة 
يف قطار يف اأملانيا فيما كنت يف طريقي من مدينة فرانكفورت اإىل 
ما جعلنا  اأظن،  ما  اإىل هامبورغ على  وكان يف طريقه  بون،  مدينة 
يدرك  ن�شوج  واآلم  بريئة  طفولية  بن�شوة  الذكريات  بع�س  ن�شتعيد 
ما �شاع من فر�س، ون�شت�شرف اآفاق م�شتقبل ل يعد اإل باملزيد من 

املعاناة والقهر.  
االجتماعات التح�سريية

يف  العربية  املجموعة  غياب  يف  تلتقي  الأوروبية  الوفود  كانت 
اجتماع تن�شيقي قبل بدء كل جولة من جولت احلوار، وكان هذا هو 
اأما هدف تلك اللقاءات اجلانبية فكان  اأي�شًا حال الوفود العربية. 
التو�شل اإىل اإ�شرتاتيجية جماعية يتبناها كل فريق يف حواره املرتقب 
املجموعة  رئي�س  �شيلقيها  التي  الكلمة  ومراجعة  الآخر،  الفريق  مع 
وكما  الأخرى.  املجموعة  اأفراد  بها  ويخاطب  العام  الجتماع  يف 
م�شاركاتي  و�شاهدت خالل  الأوروبيني،  الأ�شدقاء  بع�س  علمت من 
يف اللقاءات العربية، كانت لقاءات الوفود العربية اأكرث �شهولة من 
لقاءات الوفود الأوروبية. اإذ فيما كان العامل ال�شيا�شي يوحد املواقف 
العربية اإىل حد كبري، كانت التطلعات القت�شادية املتباينة تت�شبب 
اأعطى  وهذا  الأوروبية،  املجموعة  دول  بني  كثرية  وقوع خالفات  يف 
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لكن  الأوروبي.  املوقف  لخرتاق  فر�شة  من  اأكرث  العربية  املجموعة 
�شعف الوعي العربي بوجه عام، و�شقوط ظالل ال�شك على م�شروع 
احلوار منذ البداية، جعل العرب يف�شلون يف حتقيق اجنازات تذكر، 
جتارية  اتفاقيات  توقيع  على  الأوروبية  املجموعة  ت�شجيع  عدا  فيما 
تف�شيلية مع عدة دول عربية اأ�شوة مبا فعلت مع اإ�شرائيل. اإذ فيما 
وقعت املجموعة اتفاقية مع اجلزائر واملغرب وتون�س يف عام 1976، 
ولبنان يف عام  و�شورية  والأردن  اتفاقيات م�شابهة مع م�شر  وقعت 

 .1977
يف  الأوروبية  واملجموعة  العربية  املجموعة  بني  التفاق  مت 
منت�شف عام 1974 على اإن�شاء جلنة عامة للحوار العربي الأوروبي، 
جتتمع على م�شتوى ال�شفراء. لكن اجتماع تلك اللجنة تاأخر �شنتني 
اأول لقاء م�شرتك يف �شهر مايو من عام 1976 يف  اإذ جاء  تقريبًا، 
اإىل  اأوروبا  من  التكنولوجيا  نقل  ق�شية  كانت  لوك�شمربج.  مدينة 
العامل العربي من الق�شايا التي ا�شتحوذت على اهتمام خا�س من 
»جلنة  مداولت  على  ت�شيطر  جعلها  ما  اخلليجية،  العربية  الدول 
املعتاد  اللقاء  واأثناء  الطرفني.  بني  والتكنولوجي«  العلمي  التعاون 
العامة  اللجنة  العربية متهيدًا لجتماع  الوفود  للتن�شيق بني مواقف 
للحوار، ُطرح مو�شوع نقل التكنولوجيا جمددًا. وهنا وجدت نف�شي 
جمتمع  من  التكنولوجيا  نقل  مفهوم  واأبعاد  معنى  لتف�شري  م�شطرًا 
الهدف،  ذلك  لتحقيق  واملمكنة  املتاحة  الو�شائل  وحتديد  لآخر، 
و�شرح كيفية تاأ�شيل املعرفة يف املجتمع بوجه عام، وهي نظرية كنت 
قد طورتها ون�شرتها يف كتابي »القت�شاد واملجتمع« الذي �شدر يف 
اأحتا�شى  وكي  احلديث،  يف  البدء  وقبل  علمي.  كمرجع   1973 عام 
احراج اأي فريق، اأ�شرت اإىل اأنني �شاأتكلم ب�شفتي ال�شخ�شية كخبري 
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الوفد  يف  ع�شوًا  الر�شمية  ب�شفتي  ولي�س  جامعي،  واأ�شتاذ  عربي 
الفل�شطيني. 

التكنولوجيا وكيفية توطينها  بداأت احلديث ب�شرح نظرية نقل 
ق�شية  الأ�شا�س  يف  هي  الق�شية  تلك  اإن  قلت  ثم  ومن  املجتمع،  يف 
الدول  اأغلبية  واأن  فنية،  اأو  علمية  ق�شية  تكون  اأن  قبل  �شيا�شية 
العربية اأثبتت قدرتها على نقل التكنولوجيا يف جمال هام، هو جمال 
ت�شتخدم  تقريبًا  العربية  املخابرات  اأجهزة  فجميع  ال�شتخبارات، 
املواطنني  على  التج�ش�س  عمليات  يف  التكنولوجية  الو�شائل  اأحدث 
ال�شعب.  على  الدولة  �شيطرة  واإحكام  والفكر  الراأي  حرية  وكبت 
تقنعوا  اأن  اأرجو  قائاًل:  العربية  الوفود  لروؤ�شاء  كالمي  وجهت  ثم 
التكنولوجيا  بنقل  اخلا�س  ال�شيا�شي  القرار  باتخاذ  حكوماتكم 
الأموال  وتخ�شي�س  وال�شناعية،  الزراعية  الإنتاج  جمالت  اإىل 
اأ�شوة مبا قامت به يف  البحوث املتخ�ش�شة  املطلوبة لإقامة معاهد 
اأن لدى الأمة  اأطمئنكم  واأنا  اأجهزة ال�شتخبارات يف بالدها،  دعم 
الوطن  داخل  يف  املتواجدة  العلمية  الكفاءات  من  يكفي  ما  العربية 
العربي وخارجه لنقل التكنولوجيا وحتقيق التقدم يف ذلك املجال. 
وهنا بدت الده�شة على وجوه ال�شادة روؤ�شاء الوفود العربية، و�شكتوا 
عن الكالم املباح، ثم قاموا برفع اجلل�شة للتداول فيما بينهم. وما 
اأن انف�س الجتماع موؤقتًا حتى تراك�س الكثريون من اأع�شاء الوفود 
العربية لتهنئتي على اجلراأة التي اأبديتها وعلى ما اأظهرته من علم 
من  اأو  قريب  من  العرب  تنفع  مل  ومعرفة  وجراأة  علم  ومعرفة... 
بعيد، لأن العقل العربي كان وما يزال مكباًل بقيود اجلهل والرتاث 

وال�شتبداد واخلوف. 
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بعد مرور �شبعة اأ�شهر على اجتماع لوك�شمربج، اجتمعت اللجنة 
 ،1977 عام  فرباير  �شهر  يف  تون�س  مدينة  يف  الثانية  للمرة  العامة 
حيث كانت تون�س تراأ�س دورة جامعة الدول العربية حينئذ. وحيث 
اأن ال�شيد اإ�شماعيل خليل كان �شفري تون�س يف بروك�شل ورئي�س وفدها 
وقام  العربية،  املجموعة  رئا�شة  توىل  فاإنه  احلوار،  اجتماعات  يف 
نيابة عنها بافتتاح املوؤمتر واإلقاء كلمة العرب يف احلوار. ويف �شوء 
ع  التفاق امل�شبق على الن�س العربي، فاإن خطاب اإ�شماعيل خليل ُوزِّ
على اأع�شاء الوفد الأوروبي باأكرث من لغة، ما جعل باإمكانهم متابعة 
اخلطاب على الرغم من قيام ال�شيد خليل بقراءته باللغة العربية. 
اللغة العربية، جعلته يتلعثم  اإ�شماعيل خليل يف  لكن توا�شع قدرات 
اأكرث من مرة اأثناء قراءة خطابه، وقادته اإىل الوقوع يف خطاأ كبري. 
اإذ بدًل من القول يف خ�شم خطابه »احلوار العربي الأوروبي«، قال 
كلمة  بدل  »حمار«  كلمة  يلفظ  كاد  وما  الأوروبي«.  العربي  »احلمار 
مدوية  ه�شتريية  �شحكة  يف  العرب  امل�شاركون  انفجر  حتى  »حوار« 
ترجمة  لأن  حدث  ما  يفهموا  مل  الأوروبيني  لكن  للتوقف.  ا�شطرته 
اخلطاب كانت �شحيحة، ما جعلهم يظنون اأن العرب اأ�شيبوا بلوثة 
الريدي  الروؤوف  عبد  قيام  اأعقاب  ويف  فجائية.  جماعية  جنون 

بتو�شيح الأمر لهم، انفجروا �شاحكني ب�شكل ه�شتريي اأي�شًا. 
لكن الأجواء املرحة التي اأ�شاعها ذلك احلدث الطريف على كال 
اجلانبني �شرعان ما تبددت، حيث حلت حملها اأجواء �شلبية �شادها 
املجموعة  دورة  تراأ�س  حينئذ  بريطانيا  كانت  والغ�شب.  التجهم 
تلك  رئا�شة  يتوىل  الربيطاين  الوفد  رئي�س  جعل  ما  الأوروبية، 
الدائمة  ورغبتها  العن�شرية  بريطانيا  توجهات  وب�شبب  املجموعة. 
اأر�شلت موظفًا  بريطانيا  فاإن  للعرب،  الإهانة  تلو  الإهانة  توجيه  يف 
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�شغريًا من موظفي اخلارجية لرياأ�س وفدها ويلقي خطاب املجموعة 
الوفود الأوروبية م�شبقًا  اتفاق  يف جل�شة الفتتاح. وعلى الرغم من 
على ن�س اخلطاب، اإل اأن رئي�س الوفد الربيطاين خرج على الن�س 
الذي كان بني يديه ليوجه لنا التهم، ويعلن وقوف املجموعة الأوروبية 
الدبلوما�شي  غري  الت�شرف  لذلك  كان  ولقد  اإ�شرائيل.  جانب  اإىل 
اأثار  ما  املجموعتني،  اأع�شاء  على  ال�شدمة  وقع  الأخالقي  وغري 
لالعتذار  الأخرى  الأوروبية  الوفود  روؤ�شاء  ودفع  اجلميع،  غ�شب 
علنًا. اإل اأنني مل اكتِف بالعتذار بل قمت حال انتهاء جل�شة الفتتاح 
يف  جانبي  لجتماع  الأوروبيني  وغري  الأوروبيني  ال�شحافيني  بدعوة 
بتوبيخه  وقمت  القزم،  الربيطاين  ذلك  دعوة  ثم  الفندق،  قاعة 
على  القدرة  اأفقدته  قا�شية  بلهجة  وخماطبته  اجلميع  اأمام  ب�شدة 
عامة  الربيطانيني  ال�شيا�شيني  اإن  اليوم:  ذلك  يف  قلته  ومما  الرد. 
يت�شفون بالعن�شرية والعنجهية واخلداع و�شوء اخللق والق�شوة حتى 
با�شتغالل  بريطانيا  قيام  من  الرغم  على  اإذ  جلدتهم،  اأبناء  على 
ثروات حوايل ن�شف �شكان الكرة الأر�شية، ما يزال حوايل ن�شف 
�شكان بريطانيا يعي�شون حتت الأر�س كالثعابني والفئران. نعم، لقد 
قمتم باحتاللِ اأرا�شينا ومنح جزء من وطننا لليهود، اآملني اأن نعي�س 
حياتنا جهلة جائعني نبحث عن �شيد للعمل لديه خدمًا وعبيدًا، لكننا 
ا�شتطعنا اأن ننه�س ب�شرعة، ونح�شل على تعليم مل حت�شلوا عليه... 
ها نحن هنا ثالثة يف وفد فل�شطني، يحمل كل منا الدكتوراه، فيما 
ل  متعلم،  ن�شف  رجل  اليوم  �شاهدنا  كما  العظمى  بريطانيا  ميثل 

يحمل من املوؤهالت �شوى �شوء اخللق والعن�شرية املقيتة. 
اآمنت بكل كلمة قلتها يف ذلك اليوم الع�شيب مع قناعتي  لقد 
لإقامة  اأو  الأمم  من  اأمة  لبناء  وحده  يكفي  ل  التعليم  باأن  التامة 
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وتتقادم  تتدهور  حني  الوطنية  الثقافة  لأن  متقدم،  وطني  اقت�شاد 
يحمل  �شاًل  قاربًا  تغدو  بالرتاث  والتم�شك  والإهمال  الزمن  بفعل 
ينمو  حيث  نائية  مناطق  اإىل  والطماأنينة  الأمان  �شاطئ  من  ركابه 
ال�شياع ويفرخ الت�شتت. نعم، لقد كان هذا هو م�شري احلوار العربي 
الأوروبي الذي بدا واعدًا، متامًا كم�شري العرب... ال�شياع والت�شتت، 
اإذ اجتمعت اللجنة العامة اجتماعًا اآخرًا يف بروك�شل يف اأكتوبر من 
العام نف�شه مل اأ�شارك فيه، بعد اأن كانت خيبات الأمل قد تراكمت 
قد  النفط  و�شالح  خبا،  قد  اجلانبني  بني  للتعاون  واحلما�س  لدي، 
قد  املحتلة  الأر�س  نحو حترير  العربية  والتوجهات  ال�شداأ،  اعرتاه 
غطاء  حتت  ال�شت�شالم  اإىل  تدعو  توجهات  حملها  لتحل  تبدلت 
احلقيقي  معناها  من  تفريغها  مت  جميلة  كلمات  وال�شالم...  العدل 
حني تراك�س اأ�شحاب احلق خلف �شراب الأمل املزيف. اإن ال�شالم ل 
يتحقق اإل برحيل املعتدي، واإن العدل ل ي�شود اإل بعودة كافة احلقوق 

املُغت�شبة لأ�شحابها ال�شرعيني.   
رحلة اإىل اأملانيا

كان لدى طلبة القت�شاد والعلوم ال�شيا�شية يف جامعة الكويت 
اأهداف ثقافية واجتماعية �شملت القيام برحالت اإىل  جمعية ذات 
مناطق خمتلفة داخل الكويت وخارجها، من بينها رحلة اإىل جزيرة 
فيلكا، ا�شتمتعت بها ب�شحبتهم كثريًا. وحني اقرتبت اإجازة ن�شف 
منا�شب  مكان  عن  الطلبة  �شاألني   1972 عام  يف  الدرا�شية  ال�شنة 
اختياري  اتفقوا على  باأنهم  اأخربوين  اأن  بعد  �شبابية  برحلة  للقيام 
اإ�شبانيا  بني  حُمتارين  كانوا  الرحلة...  عن  كم�شئول  ملرافقتهم 
يقع  بلد  اإىل  ال�شتاء  ال�شفر يف ف�شل  بعدم  اأ�شرت عليهم  وايطاليا. 
الأحوال اجلوية يف مثل  لأن  املتو�شط،  الأبي�س  البحر  �شواطئ  على 
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تلك املناطق تتعر�س عادة لتقلبات كثرية يغلب عليها �شقوط اأمطار 
اقرتحت  لذلك  اأحيانًا.  �شديدة  ورياح  برد  موجات  وهبوب  غزيرة 
عليهم التفكري يف اختيار بلد يت�شف بدفء اأجوائه يف ال�شتاء مثل 
تايالند اأو ماليزيا، اأو دولة ت�شهد خالل اأ�شهر ال�شتاء ت�شاقط الثلوج 
بغزارة وتراكمها بكثافة مثل �شوي�شرا اأو اأملانيا اأو ال�شويد. ويف �شوء 
�شعبها  وثقافة  لطبيعتها  وحبي  باأملانيا  بعالقتي  امل�شبقة  معرفتهم 

ودرا�شتي فيها قبل �شنوات، جاء قرارهم ل�شالح  اأملانيا.
اأملانيا  ب�شفارة  بالت�شال  قمت  للرحلة،  الإعداد  �شياق  ويف 
امل�شئولني  مع  والتفاق  الكويت،  ال�شرقية يف  اأملانيا  و�شفارة  الغربية 
وعلى  البلدين.  ت�شمل  م�شرتكة  رحلة  ترتيب  على  ال�شفارتني  يف 
يف  الدولتني  رغبة  اأن  اإل  اجلانبني،  بني  العالقات  توتر  من  الرغم 
معنا  التعاون  اإىل  امل�شئولني  دفعت  الكويت  مع  العالقات  تعزيز 
واملوافقة على طلبنا. كانت اأملانيا يف ذلك الوقت جمزاأة اإىل دولتني، 
الغربية  القوى  لهيمنة  وخ�شعت  الراأ�شمايل  النظام  تبنت  غربية 
لهيمنة  ال�شرتاكي وخ�شعت  النظام  تبنت  و�شرقية  اأمريكا،  بقيادة 
اأملانيا  مدن يف  عدة  بزيارة  الرحلة  اأثناء  قمنا  ال�شوفييتي.  الحتاد 
ب�شقيها، كان من بينها مدينة بون ب�شفتها عا�شمة اأملانيا الغربية، 
اأي�شًا  زرنا  كما  ال�شرقية.  اأملانيا  عا�شمة  ب�شفتها  ال�شرقية  وبرلني 
مدينة ليبزيج ومدينتي ميونخ وبرلني، وتفقدنا »�شور برلني« الذي 
اإىل برلني  �شبابهم  للحيلولة دون هروب  ال�شرقية  اأملانيا  بناه حكام 
الغربية. بقيت احلدود بني �شطري اأملانيا مفتوحة حتى عام 1960، 
كما ا�شتمر ال�شباب، خا�شة حملة املوؤهالت العلمية منهم بالرحيل 
طريقهم  يعرت�س  اأن  دون  من  الغربية  اإىل  ال�شرقية  برلني  من 
القرن  من  اخلم�شينيات  نهاية  يف  الهجرة  حركة  ت�شارع  لكن  اأحد. 
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الع�شرين، دفع حكومة اأملانيا ال�شرقية اإىل بناء �شور برلني، واغالق 
احلدود بني الدولتني، واطالق النار على كل من يحاول الت�شلل من 

برلني ال�شرقية اإىل الغربية. 
ب�شبب  جاء  الإجراءات  بتلك  ال�شرقية  اأملانيا  حكام  قيام  اإن 
حر�شهم على ما كان لديهم من موارد ب�شرية، وخوفهم من ا�شتنزاف 
تلك املوارد وتعطيل م�شاريع التنمية والت�شنيع يف بالدهم. وملا كانت 
املوارد الب�شرية املوؤهلة علميًا وفنيًا هي اأداة العملية التنموية وهدفها 
وقف  من  بد  ل  كان  التقدم،  لتحقيق  ت�شعى  دولة  كل  يف  الرئي�شي 
العربية  البالد  عليه احلال يف  ما هو  وهذا طبعًا بخالف  الهجرة. 
اإىل  النظر  اإىل  ال�شتقالل،  ومنذ عهود  التي اجته معظم حكامها، 
مواردهم الب�شرية عامة و�شبابهم خا�شة باعتبارهم عبئًا اقت�شاديًا 
وا�شتقرار  احلاكم  النظام  يهدد  اأمني  خطر  وم�شدر  و�شيا�شيًا 
البالد. وهذا دفع اأنظمة احلكم العربية عامة اإىل حماولة التخل�س 
من مواردهم الب�شرية، خا�شة املثقفة واملوؤهلة تاأهياُل علميًا عاليًا، 
وت�شجيع  العامة،  احلريات  على  اخلناق  ت�شييق  خالل  من  وذلك 

الكفاءات على الهجرة والرحيل عن الوطن. 
تهديدات  من  �شبقه  وما  ال�شور  بناء  كان  اأخرى،  ناحية  من 
وقلقهم،  الغربية  برلني  �شكان  اأثارت خماوف  �شوفييتية معادية قد 
ما دفع الكثري منهم لرتك مدينتهم والنتقال اإىل مدن اأملانية اأخرى 
اأجل ت�شجيع  مثل ميونخ وفرانكفورت و�شتوجتارت وفرايبورج. ومن 
النتقال  على  اآخرين  وحث  فيها،  البقاء  على  الغربية  برلني  �شكان 
اإليها، قامت حكومة اأملانيا الغربية ب�شن قوانني خا�شة منحت �شكان 
تلك املدينة امتيازات عديدة، من بينها اإعفاوؤهم من ال�شرائب. اإل 
على  برلني  �شكان  غالبية  لإقناع  كافية  تكن  مل  الإغراءات  تلك  اأن 
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البقاء يف مدينتهم، خا�شة يف �شوء ما كانت تعي�شه املدن الأخرى 
من نه�شة علمية وعمرانية ومنو اقت�شادي ون�شاط ثقايف كبري، وما 
على  كان  من  الإغراءات  تلك  وجدت  ذلك،  مع  اأمن.  من  به  ت�شعر 
اأبناء  الأملانية، خا�شة  الأقليات غري  اأبناء  من  بها  للقبول  ا�شتعداد 
مدينة  اأكرب  ب�شرعة  تغدو  الغربية  برلني  جعل  ما  الرتكية،  اجلالية 

»تركية« بعد مدينة ا�شتانبول يف العامل. 
اأف�شل فرق  لنا موعد مع واحدة من  ويف مدينة ليبزيج، كان 
على  عامة  العربي  اأذن  تعود  عدم  اأن  اإل  العامل،  يف  الورك�شرتا 
املو�شيقى الكال�شيكية كان �شببًا يف قيام غالبية الطلبة برتك القاعة 
بعد بدء العر�س بوقت ق�شري. ومع اأن ذلك الت�شرف �شبب لنا بع�س 
الحراج، اإل اأن من بقي من الطلبة حتى نهاية العر�س ا�شتمتع مبا 
�شمع وتعرف اىل وجه جديد من اأوجه احل�شارة الغربية، وعلى نتاج 
غري  بنا  الأملان  اهتمام  كان  الرائعة.  الثقافية  منتجاتها  من  مميز 
�شائحني  جمرد  ولي�س  عليها  �شيوفًا  دولة  كل  اعتربتنا  اإذ  عادي، 
يقومون بزيارتها. وب�شبب ذلك التكرمي، عينْت لنا ُمرافقني �شياحيني 
ومرتجمني رافقونا خالل الرحلة وقاموا ب�شرح كل �شيء عن تاريخ 
اأملانيا واأهمية الأماكن التي زرناها. ومما لفت انتباهي اأن املرتجمني 
من اأبناء اأملانيا ال�شرقية بالذات كانوا يتكلمون العربية بطالقة كاملة 
وبلهجة �شورية اأ�شيلة، ما جعلني ا�شعر باأهمية اللغة وجهود �شورية 
يف ن�شرها. ويف بون، ُدعينا لغداء فاخر يف نادي ال�شحافة، وهناك 
كثرية،  ق�شايا  حيال  نظرنا  وجهة  لعر�س  فر�شة جيدة  لنا  �شنحت 
وتطلعاتهم  و�شمعنا وجهة نظرهم  وفل�شطني،  النفط  اأهمها ق�شيتا 
لإقامة عالقات اقت�شادية وثقافية جيدة مع الكويت والعامل العربي. 
وقبل مغادرة بون، تلقيت دعوة من موؤ�ش�شة التبادل الثقايف الأملانية 
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DAAD للعودة اإىل اأملانيا وق�شاء اأ�شهر ال�شيف يف معهد هناك... 
�شخية  درا�شية  منحة  يل  قدمْت  التي  اجلهة  هي  الهيئة  تلك  كانت 
قادتني للذهاب اإىل اأملانيا يف عام 1964، ومكنتني من ق�شاء حوايل 
قبل  اأملانيا  ربوع  واملتعة يف  وال�شياحة  الدرا�شة  بني  متنقاًل  ال�شنتني 

النتقال اإىل اأمريكا ملوا�شلة الدرا�شة فيها.
من  الر�شمية  الدعوة  و�شلتني  باأيام  الكويت  اإىل  العودة  بعد   
للدرا�شات  الأملاين  املعهد  ال�شيف يف  لق�شاء  الغربية  اأملانيا  �شفارة 
ال�شرقية يف مدينة هامبورج. وحيث اأنني قررت ا�شطحاب زوجتي 
اأن  راأيت  فاإنني  الأوىل،  �شنتها  اأكملْت  قد  كانت  التي  اأ�شيل  وابنتي 
واإبنتي  زوجتي  تتبعني  اأن  على  بال�شيارة،  اأ�شافر  اأن  الأف�شل  من 
التنقل  من  متكننا  موا�شالت  و�شيلة  لدينا  يكون  كي  بالطائرة، 
باأنني  عمر  واأحمد  �شقر  اإبراهيم  الزميالن  �شمع  وحني  ب�شهولة. 
اأفكر بال�شفر بال�شيارة ت�شجعا كثريًا و�شجعاين واأبديا ا�شتعدادهما 
ملرافقتي معظم الرحلة. وما كاد ينتهي العامل الدرا�شي حتى كانت 
ترتيبات ال�شفر قد ا�شتكملت، اإذ قمت ب�شراء تذاكر �شفر بالطائرة 
مبا�شرة،  ال�شرقية  برلني  اإىل  الكويت  من  لل�شفر  وابنتي  لزوجتي 
وقمت بتغيري عجالت ال�شيارة وفح�شها والطمئنان على �شالحيتها 
عمر  واأحمد  �شقر  اإبراهيم  الزميالن  اأما  طويلة.  م�شافات  لل�شفر 
فقررا القيام بزيارة مدينة باري�س مع زوجاتهم هند وليلى يف رحلة 
�شياحية. وكما فعلت بالن�شبة لزوجتي، قام الزميالن ب�شراء تذاكر 
فيما  مبا�شرة،  باري�س  اإىل  القاهرة  من  لزوجاتهم  بالطائرة  �شفر 
اتفقنا على اللقاء يف بريوت، والنطالق من هناك يف اجتاه اأملانيا، 
اأماكن  بها من  وما  ا�شتانبول  لزيارة  اأيام  ب�شعة  تركيا  والتوقف يف 
اليوم  يف  الكويت  من  خرجت  و�شواطئ.  واأ�شواق  وجوامع  تاريخية 
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�شاعة  توقف  وبعد  اإىل بريوت،  الفجر يف طريقي  مع مطلع  املحدد 
وهناك  بغداد،  اإىل  ال�شفر  وا�شلت  العراقية،  احلدود  على  تقريبًا 
توقفت يومني زرت خاللهما اأ�شدقاء قدامى، كان من بينهم الدكتور 
ر�شيد الرفاعي اأحد الوزراء يف احلكومة العراقية الذي جمعتني به 

الدرا�شة يف هيو�شنت. 
مغامرات ومفاجاآت

و�شل الزميالن اإبراهيم �شقر واأحمد عمر ح�شب املوعد، ويف 
اللبنانية  انطلقنا يف اجتاه مدينة طرابل�س  يوم 1972-7-2  �شباح 
لبنان  بني  احلدود  وعلى  تركيا.  اإىل  ال�شورية  الأرا�شي  عرب  ومنها 
و�شورية توقفنا عند نقطة التفتي�س التي كانت �شبه خالية من الزوار. 
وحني راأى ال�شابط امل�شئول الزميلني مل ي�شدق اأنهما اأ�شاتذة جامعة 
تليق  ل  ب�شيطة و�شنادل قدمية  يلب�شان مالب�س �شيفية  كانا  لأنهما 
بريوت،  مقايي�س  ح�شب  لبناين  بفرا�س  حتى  اأو  جامعيني  باأ�شاتذة 
اإىل  اأتبعه  اأن  عا�شمة الأناقة والثقافة العربية. طلب مني ال�شابط 
الزميلني  بخ�شو�س  الأ�شئلة  من  العديد  علي  طرح  وهناك  مكتبه، 
بتاأكيد  قيامي  ومع  الكويت.  جامعة  يف  اأ�شاتذة  حقًا  كانا  اإذا  وعما 
واأين  بهم  جئت  اأين  من  قللي  مزح...  بال�س  قال  اأنه  اإل  ذلك، 
اأنقذتنا  رمبا  باأنها  �شعرت  قدمية  نكتة  عندها  تذكرت  وجدتهم؟ 
اأوًل نكتة من املوؤكد  اأحكي لك  من ذلك املوقف، لذا قلت له دعني 
مدينة  يف  قدميًا  �شديقًا  راأى  مثقفًا  اأن  النكتة  تقول  تعجبك.  اأن 
بعد ع�شر  ثانية يف عمان  راآه  ثم  �شبه مهرتئة،  بدلة  يلب�س  القاهرة 
م�شي  وبعد  و�شكلها،  لونها  فقدت  وقد  البدلة  نف�س  يلب�س  �شنوات 
اأخرى راآه للمرة الثالثة يف بريوت يلب�س البدلة ذاتها  ع�شر �شنوات 
قائاًل:  البدلة  ق�شة  �شديقه عن  ال�شديق  �شاأل  وهنا  وقد متزقت، 
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لب�شها  ملاذا ت�شر على  املهرتئة...  البدلة  الذي يعجبك يف هذه  ما 
طوال هذه ال�شنني؟ اأجابه ال�شديق قائاًل بب�شاطة: اإنني اأحبها لأن 
فيها �شفتني من �شفات اهلل عز وجل: القدم والوحدانية. وحني �شمع 

ال�شابط تلك النكتة �شحك كثريا وقال غلبتني... اهلل معك.  
بعد �شاعات من ال�شفر املتوا�شل عرب الأرا�شي ال�شورية والرتكية 
لواء  منطقة  يف  تقع  مدينة  وهي  الرتكية،  اأ�شنة  مدينة  اإىل  و�شلنا 
القوميني  بع�س  يزال  وما  اأغلبية عربية،  ت�شكنه  الذي  ال�شكندرون 
العرب يعتربونه اأر�شًا عربية حمتلة. كان امل�شاء حينئذ قد حل، وكان 
الظالم قد بداأ يلقي بعباءته ال�شوداء على الأر�س والطريق، لذلك 
قررت التوقف لأنني، ومنذ �شنوات خلت، اتخذت قرارًا بعدم ال�شفر 
يف الليل. توقفنا اأمام مطعم �شغري وخاطبنا النا�س بالعربية، رحبوا 
بفندق  علينا  واأ�شاروا  لروؤيتنا،  وال�شعادة  بالفرح  و�شعروا  كثريًا  بنا 
يف  حقائبنا  و�شع  وبعد  العام.  الطريق  من  بالقرب  ونظيف  �شغري 
الفندق، واأخذ ق�شط ب�شيط من الراحة تخلله حمام �شاخن، عدنا اإىل 
املطعم حيث تناولنا ع�شاء جيدًا �شمل ال�شي�س كباب و�شلطة خ�شار 
اأن احللويات  اإليه هنا  الإ�شارة  تركية. ومما جتدر  وقهوة  وحلويات 
نف�س  هي  والأردن  و�شورية  وفل�شطني  لبنان  يف  املعروفة  العربية 
احللويات الرتكية واحللويات اليونانية، واأن القهوة الرتكية واليونانية 
التي  القهوة  نف�س  هي  اأثينا  اأو  ا�شتنبول  يف  املرء  ي�شربها  قد  التي 
ي�شربها نف�س ال�شخ�س يف بريوت اأو يف دم�شق اأو القد�س. ويف �شباح 
اليوم التايل، تناولنا فطورنا يف الفندق وانطلقنا مبكرًا نحو مدينة 
امل�شافة  اأن  ومع  الرتكية.  العا�شمة  اأنقرة  مبدينة  مرورًا  ا�شتانبول 
اأنني قطعتها يف يوم واحد، حيث و�شلنا  جتاوزت األف كيلومرت، اإل 
اإىل حمطتنا النهائية لذلك اجلزء من الرحلة مع غروب ال�شم�س. 
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اأن  اأي�شًا  يعرف  املعرفة،  حق  واليونان  تركيا  يعرف  من  اإن 
الثقافة التي كانت �شائدة يف تلك الأيام يف البلدين، وطريقة حياة 
النا�س العاديني كانت واحدة تقريبًا، لكن الهوية الوطنية لكل �شعب 
كانت خمتلفة متامًا، بل تقوم على التناق�س والعداء املتبادل. وهذا 
يعني، خالفًا ملا تعتقد به غالبية »املثقفني« العرب وغري العرب، اأن 
يكون  اأن  املمكن  من  واأن  الوطنية،  الثقافة  من  لي�شت جزءًا  الهوية 
متناق�شة.  وحتى  متباينة  جماعية  هويات  واحدة  ثقافة  اأتباع  لدى 
ال�شائدة،  ال�شعبية  بالثقافة  وثيقة  �شلة  ذات  كانت  واإن  الهوية،  اإن 
اأكرث  اجلماهري  عليها  جُتمع  التي  الوطنية  بالرموز  ترتبط  اأنها  اإل 
روحها  الهوية  ت�شتمد  اإذ  التقليدية.  الثقافة  بعنا�شر  ارتباطها  من 
التي  الوطنية  والرموز  والرتاث  التاريخية  الأحداث  من  و�شرعيتها 
فيما  و�شمريها،  اجلماعية  ذاكرتها  وت�شكل  ال�شعوب  عليها  جتمع 
تت�شكل الثقافة الوطنية اأ�شا�شًا من عادات وتقاليد واأعراف ومواقف 

وطرق تفكري م�شرتكة.  
ذهبت  ومثرية  جميلة  اأيام  ثالثة  ا�شتانبول  مدينة  يف  ق�شينا 
ب�شرعة بني زيارة اجلوامع واملتاحف وال�شواطئ والق�شور القدمية 
تابعنا  الزيارة  تلك  انتهاء  اأثر  ال�شعبية. وعلى  الأ�شواق  والت�شكع يف 
اأوروبا،  اآ�شيا اإىل  ال�شفر، حيث ركبنا �شفينة نقلتنا مع ال�شيارة من 
وهرب  ال�شيارة  من  ال�شفينة خاف  على ظهر  كان  قرويًا  اأن  واأذكر 
حركة  يف  ينزل  الأنتني،  اأي  الراديو،  �شلك  �شاهد  حني  جانبها  من 
دائرية لولبية ب�شكل تلقائي عندما توقف حمرك ال�شيارة عن العمل. 
بعد الو�شول اإىل ال�شاطئ الأوروبي، تابعنا ال�شفر ب�شكل حثيث عرب 
العا�شمة  �شوفيا  مدينة  يف  توقفنا  بلغاريا،  اإىل  الرتكية  الأرا�شي 
البلغارية لتناول طعام الغداء، ثم تابعنا ال�شفر اإىل مدينة بيوغراد 
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عا�شمة الدولة اليوغو�شالفية اآنذاك، ومنها اإىل النم�شا. حني و�شلنا 
الذي  يوم 1972-7-7  م�شاء  وكان ذلك  النم�شاوية،  نقطة احلدود 
�شادف يوم عطلة ر�شمية، توقفنا عند حمطة املراقبة واجلوازات، 
غادرا  عمر  واأحمد  �شقر  اإبراهيم  الزمالء  اأن  اكت�شفُت  وهناك 
القاهرة من دون اأن يح�شل اأي منهما على فيزا لدخول النم�شا. كانت 
لغتي الأملانية يف تلك الأيام ما تزال جيدة، وهذا مكنني من التفاهم 
مع ال�شابط امل�شئول واإقناعه باأننا اأ�شاتذة جامعة ننوي زيارة فيينا 
وموا�شلة ال�شفر اإىل اأملانيا، كما اأطلعته على كتاب الدعوة من هيئة 
اأ�شدقاء  لدينا  كان  اإذا  عما  �شاألنا  وهنا  الأملانية.  الثقايف  التبادل 
اأقوالنا،  �شحة  من  للتاأكد  بهم  الت�شال  ميكن  فيينا  يف  معارف  اأو 
لهيئة  التابعة  ال�شناعية  التنمية  منظمة  مدير  كان  احلظ  وحل�شن 
�شابق  درا�شة  وزميل  �شقر  اإبراهيم  للدكتور  �شديقًا  املتحدة  الأمم 
يف القاهرة. قام ال�شابط النم�شاوي بالت�شال بوزارة الداخلية التي 
قامت بدورها بالت�شال ب�شديق �شقر يف بيته، والتاأكد من �شحة 
اأقوالنا، ومن ثم رحب بنا ال�شابط واعتذر عن التاأخري، و�شمح لنا 

بالدخول وزيارة بالدهم اجلميلة. 
اإن العودة اإىل هذه احلكاية بعد مرور حوايل 30 �شنة على حدوثها 
ذكرتني بحادثة م�شابهة وقعت يل يف تون�س يف منت�شف الثمانينيات. 
الأمريكيني بدعوة  العرب  الأ�شاتذة  تون�س مع وفد كبري من  و�شلت 
موؤمتر  يف  للم�شاركة  والثقافة  والعلوم  للرتبية  العربية  املنظمة  من 
حول »الإعالم ال�شهيوين على ال�شاحة الأمريكية«، كنت قد اأ�شرفُت 
على تنظيمه بتكليف من الدكتور حميي الدين �شابر، مدير املنظمة 
اآنذاك. وخالفًا لزمالئي، ا�شتخدمت جواز �شفري الأردين مع اأنني 
�شنة  قبل  �شفر  وجواز  الأمريكية  اجلن�شية  على  ح�شلت  قد  كنت 
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لقاءات  يف  اأيام  ب�شعة  وق�شاء  املوؤمتر  اأعمال  انتهاء  وبعد  تقريبًا. 
مع قادة منظمة التحرير الفل�شطينية، ذهبت اإىل املطار للمغادرة. 
اإل اأنني بعد ت�شليم حقائبي ل�شركة الطريان وا�شتالم بطاقة ركوب 
ثم  اجلوازات،  موظف  ا�شتوقفني  عوي�شة.  اأزمة  واجهت  الطائرة، 
ا�شتدعى ال�شابط امل�شئول الذي اأمر مبنعي من املغادرة بحجة جتاوز 
الفرتة املحددة لزيارة تون�س بيومني. مل اأ�شعر بالقلق يف بادئ الأمر، 
وعر�شت دفع املخالفة فورًا، اإل اأن ال�شابط رف�س العر�س وقال ل 
ميكن ال�شماح لك مبغادرة البالد اإل بعد متديد الإقامة... كان ذلك 
ال�شابط م�شاعدتي على  ر�شمية. طلبت من  يوم عطلة  اأي�شًا  اليوم 
بع�شبية  ظهره  اأدار  اأنه  اإل  الطريان،  �شركة  من  حقائبي  ا�شتعادة 
يف  فل�شطني  �شفري  بلعاوي  حكم  بال�شيد  ات�شلت  �شبيله.  يف  و�شار 
يفعل  اأن  ي�شتطيع  ل  باأنه  اخربين  اأن حكم  اإل  به،  م�شتنجدًا  تون�س 
لكنه  الإقامة،  لتمديد  الثنني  يوم  حتى  النتظار  علينا  واأن  �شيئًا، 
طماأنني باأن العملية لن ت�شتغرق �شوى �شاعة على اأكرث تقدير. عدت 
الطريق مررت على معر�س  فيه، ويف  اأقيم  الذي كنت  الفندق  اإىل 
الداخلية، وق�شيت  املالب�س  وبع�س  �شباحة  ا�شرتيت مايوه  مالب�س، 
موعد  حان  حتى  واأكتب  اجلرائد  اأقراأ  ال�شباحة  بركة  حول  يومني 
مدينة  وكانت  التالية  حمطتي  اإىل  و�شلت  حني  يومني.  بعد  ال�شفر 
بعيدة  زاوية  يف  وحيدة  تقف  حقيبتي  راأيت  ال�شعودية،  يف  جدة 
تنتظرين بفارغ ال�شرب، دون اأن يبدو على وجهها اخلوف اأو امللل اأو 
التعب من قلة النوم، يبدو اأنها اأدركت اأنها يف ال�شعودية، حيث ُت�شجع 

الثقافة ال�شعبية على اإ�شاعة الوقت، ويت�شلى النا�س يف النتظار.
بعد اأن �شمح لنا ال�شابط النم�شاوي بعبور احلدود اإىل بالده، 
ذلك البلد الذي يتميز بخ�شرة مراعيه وعلو جباله وروعة بحرياته 
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واأناقة اأزهاره ونظافة �شوارعه و�شغر حجم بيوته التي حتظى بعناية 
فائقة، كان امل�شاء قد حل وبداأ الظالم يغزو املكان. وما كدنا نقطع 
كيلومرتًا واحدًا حتى راآين الزمالء اأتوقف فجاأة بعد اأن قراأت ورقة 
ال�شيارة  اأدرت  لالإيجار«،  »غرفة  تقول  بريد  �شندوق  على  معلقة 
ودخلت اإىل حو�س البيت. نزلت �شيدة البيت حني راأتنا، رحبت بنا 
وقادتنا اإىل الغرفة املعرو�شة لالإيجار... كانت الغرفة كبرية ونظيفة 
ومرتبة، لكنها كانت بجوار حظرية حتوي يف داخلها عدة روؤو�س من 
اإىل تلك احلظرية با�شتغراب وقال  اأحمد عمر  البقر. نظر الزميل 
»واهلل اأنظف من بيوت الفالحني يف بلدنا«. وبعد اأن اأنزلنا حقائبنا اأو 
بالأحرى حاجتنا منها لليلة واحدة، �شاألتهم عن مطعم قريب لتناول 
الع�شاء، اإل اأنهم اأ�شروا على تناول الع�شاء معهم، وكان �شباكتي على 
الطريقة اليطالية التي يف�شلها امل�شريون. كانت تكلفة املبيت لثالثة 
اأ�شخا�س مع ع�شاء متوا�شع وفطور رائع حوايل 40 دولر فقط. ومن 
هناك مل نتوقف اإل يف فيينا التي غنت لها املطربة ا�شمهان اأغنيتها 
امل�شهورة »ليايل الأن�س يف فيينا، دي فيينا حته من اجلنة«. ق�شينا 
اإىل ما كان قد تبقى من ذلك  اإ�شافة  يف ربوع فيينا يومني كاملني 
اليوم، زرنا خاللهما عدة ق�شور وحدائق عامة، وتناولنا الع�شاء مع 

�شديق الدكتور �شقر، وغادرنا املدينة �شعيدين بزيارتها. 
ال�شيارة وحتركنا  �شبابيك  فتحنا  يوم جميل هادئ  ويف �شباح 
ببطء كاأن قلوبنا ل تريد اأن ترتك تلك املدينة، ا�شتن�شقنا اأكرب قدر 
ممكن من هوائها النقي وعطرها الفواح، ثم توجهنا نحو الطريق 
مررنا   .1972-7-10 يوم  دخلناها  حيث  اأملانيا،  اجتاه  يف  ال�شريع 
مبدينة ميونخ الأملانية، وهناك توقفنا لتناول طعام الغداء يف مطعم 
تابعنا  ثم  خلْت،  �شنوات  ثماين  قبل  طالبًا  اليه  تعرفت  قد  كنت 
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ال�شفر اإىل �شتوجتارت... املدينة التي ق�شيت يف ربوعها حوايل �شنة 
ُتن�شى  واأ�شدقاء ل  ون�شف، وتركت فيها جزءا من قلبي مع حبيبة 
اإبراهيم  قدمُت  معهم.  ق�شيتها  التي  الأيام  ُتعو�س  ول  �شداقاتهم 
وبعد  واأكرمونا،  بنا  القدامى، رحبوا  لأ�شدقائي  واأحمد عمر  �شقر 
القطار  واأحمد  اإبراهيم  الزمالء  ركب  بال�شعادة،  حافل  راحة  يوم 
وافرتقنا. ذهب الزمالء اإىل باري�س للقاء زوجاتهم، وتابعت ال�شفر 
للدرا�شات  الأملاين  املعهد  مدير  مع  وموعد  هامبورج  مدينة  اإىل 
ال�شرقية، ومع زوجتي وابنتي اأ�شيل. حني و�شلت هامبورج اكت�شفت 
اأن امل�شافة التي قطعتها منذ مغادرة الكويت من دون م�شاعدة من 
اأحد، كانت حوايل 7500 كلم. �شافرت بعد يومني اإىل مدينة برلني 
اإىل هامبورج حيث  وابنتي، ومنها عدنا  ال�شرقية ل�شتقبال زوجتي 

بقينا هناك حتى اأوائل �شهر �شبتمرب من العام 1972.
 Deutsches( ال�شرقية  للدرا�شات  الأملاين  املعهد  اإىل  و�شلت 
Orient-Institut( يف مدينة هامبورج يف وقت حرج من تاريخه، 
ي�شتقبل  قدميًا،  مديرًا  ويودع  مديرًا جديدًا  ي�شتقبل  املعهد  كان  اإذ 
رايرن  الدكتور  ويودع   )Udo Steinbach( �شتاينباخ  اأودو  الدكتور 
اإىل  بورن  انتقال  جاء  الواقع،  ويف   .)Rainer Buren( بورن 
 Stiftung( الدولية  والعالقات  القت�شاد  ل�شوؤون  الأملاين  املعهد 
اإيبنهاوزن  قرية  يف  الكائن   )wiesenschaft und politik
ال�شرق  ل�شوؤون  مديرًا  ليكون  ميونخ  من  القريبة   )Ebenhausen(

معهد  كان  قبله.  من  �شتاينباخ  �شغله  الذي  املن�شب  وهو  الأو�شط، 
كمركز  الثانية  العاملية  احلرب  انتهاء  بعد  تاأ�ش�س  قد  اإيبنهاوزن 
التعرف  توخت  اإ�شرتاتيجية  درا�شات  اإعداد  يف  تخ�ش�س  اأبحاث 
اىل ما كان يدور يف الحتاد ال�شوفييتي، وتقدمي التو�شيات حلكومة 
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اأملانيا الغربية. لذلك بقي وجود املعهد ون�شاطه �شريًا حتى منت�شف 
عدد  على  تقت�شر  الأجانب  اخلرباء  زيارات  جعل  ما  الثمانينيات، 
حلف  دول  مواطني  من  ال�شوفيتية  ال�شوؤون  يف  املخت�شني  من  قليل 

الناتو. 
بعد مرور 13 �شنة تقريبًا، اأي يف عام 1985، راآين الدكتور رايرن 
ب�شرعة،  تعرف ايل  بال�شدفة،  وا�شنطن  موؤمتر يف مدينة  بورن يف 
اقرتب مني وقدم نف�شه مبت�شمًا كعادته، وبعدها اأخربين عن طبيعة 
تبادلنا  امل�شاء،  ذلك  يف  معًا  الع�شاء  تناولنا  اإقامته.  ومكان  عمله 
ال�شيا�شية يف  والأو�شاع  خالله حديثا طوياًل تطرق ملعهد هامبورج 
التايل  اليوم  ويف  وال�شيا�شية.  العلمية  ون�شاطاتي  الأو�شط،  ال�شرق 
الأملاين  املعهد  لزيارة  دعاين  اأملانيا،  اإىل  عودته  يوم  �شادف  الذي 
الطاقة  لإلقاء حما�شرة حول  الدولية  والعالقات  القت�شاد  ل�شوؤون 
وم�شتقبل البرتول. وبالفعل، قمت بعد �شهرين تقريبًا بزيارة املعهد 
يف قرية اإيبنهاوزن التي حتيط بها الغابات من كل جانب، وُتخفي يف 
اأثناءها  توقعت  حما�شرة  األقيت  وهناك  ون�شاطاته،  املعهد  داخلها 
انهيار الحتاد ال�شوفييتي خالل ب�شع �شنوات. وحني بدت الده�شة 
على وجوه امل�شتمعني، قلت خماطبًا جمهوري ال�شغري من اخلرباء 
الإ�شرتاتيجيني، قد تظنون اأنني اأهذي، لكن اأرجو اأن تتذكروا كلماتي 
لأننا �شوف نلتقي ثانية قريبًا و�شوف اأذكركم بهذه النبووؤة. وبالفعل 
دعاين املعهد ثانية يف عام 1992، وهناك ذكروين مبا حدث يف عام 
1985 وطلبوا مني باإ�شرار اأن اأخربهم عن توقعاتي امل�شتقبلية فيما 

يتعلق بال�شني، وهي توقعات جاءت �شحيحة اإىل حد كبري. 
يف اأعقاب �شقوط جدار برلني وتوحيد املدينة وال�شعب الأملاين، 
اإىل  بون  من  العا�شمة  بنقل  قرارًا  الفدرالية  احلكومة  اتخذت 
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برلني املوحدة. وعلى اأثر ذلك انتقلت العديد من موؤ�ش�شات الدولة 
واأجهزتها، ومن بينها معهد ال�شوؤون القت�شادية والعالقات الدولية 
اإىل العا�شمة ليكون بالقرب من عملية �شنع القرار ويف موقع مينحه 
فر�شة امل�شاركة فيه. وهناك اأ�شبح املعهد موؤ�ش�شة كبرية اأكرث تفرعًا 
واأو�شع ن�شاطًا واهتمامًا من ال�شابق. اأما قرية اإيبنهاوزن الوديعة التي 
متيزت بتاللها الرائعة وغاباتها الكثيفة ومراعيها اخل�شبة وحياتها 
الهادئة فقد حتولت اإىل جنة �شغرية يوؤمها الفنانون من كل حدب 
و�شوب، يعي�شون مع الطبيعة حياتها ونزواتها، ير�شمونها وي�شفونها 
اأحالمهم،  ال�شنة وكما يتخيلونها يف  ي�شاهدونها خالل ف�شول  كما 
عالقات  ويقيمون  م�شاء،  كل  ح�شاب  بال  والبرية  النبيذ  ي�شربون 
ول  منغ�شات،  ت�شوبها  ل  تامة  حرية  ظالل  يف  البع�س  بع�شهم  مع 
تراقبها عيون �شوى عيون الع�شافري والأزهار الربية، تلك املخلوقات 
اأغاين احلب والوداع واحلنني،  ال�شغرية التي ل تتوقف عن ترديد 

ون�شر العطور حول ع�شاق احلياة.
اأحداث مي�نخ الدامية

�شارت الأمور يف مدينة هامبورج ويف املعهد الأملاين للدرا�شات 
هو  عراقي،  زميل  على  هناك  تعرفت  اإذ  يرام،  ما  على  ال�شرقية 
وتطورت  املعهد،  يف  باحثًا  يعمل  كان  الذي  القزاز  عزيز  ال�شديق 
حياتنا  جعل  ما  باأكمله،  عمرًا  عا�شت  جميلة  �شداقة  اإىل  عالقتنا 
التعرف  اىل  عزيز  �شاعدنا  ومتعة.  �شهولة  اأكرث  تغدو  هامبورج  يف 
وال�شواطئ  احلدائق  من  العديد  اإىل  واأخذنا  املدينة،  معامل  على 
ن�شتمتع  كنا  وفيما  املجاورة.  والقرى  التاريخية  والأماكن  القريبة 
بع�س  باإلقاء  الدرا�شية  املنحة  �شمحت يل ظروف  لأملانيا،  بزيارتنا 
واإعداد  هامبورج  جامعة  اأ�شاتذة  بع�س  اىل  والتعرف  املحا�شرات 
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العامل  دول  ملختلف  اأملانيا  تقدمها  التي  التنمية  معونات  عن  بحث 
الثالث. كان املارة يقفون اأمام �شيارتي التي حتمل رقمًا كويتيًا كتب 
بالعربية والإجنليزية، ويت�شاءلون بغرابة عما اإذا كانت ال�شيارة قد 
ُنقلت بالطائرة من الكويت اإىل اأملانيا، اإذ مل يكن با�شتطاعتهم اأن 
كلم عرب  �شيارة م�شافة 7500  يقود  اأن  باإمكان �شخ�س  اأن  يتخيلوا 
�شبع دول اإىل مدينتهم العريقة التي تتو�شطها بحرية �شغرية تتجمد 
كل عام يف ف�شل ال�شتاء، وُيقام عليها �شوق �شعبي يف جو احتفايل 
بهيج، يع�شقه الكبار وي�شعد به الأطفال. كانت ال�شيارة غريبة لي�س 
فقط ب�شبب اللوحة املعلقة عليها، ولكن اأي�شا لأنها كانت كبرية جدًا 
مبقايي�س الأملان الذين مل يكونوا قد تعرفوا اىل ال�شيارات الأمريكية 
التي ل  القوية  العري�شة واملحركات  والعجالت  الكبري  ذات احلجم 
حت�شب للبنزين ح�شابا. ا�شتمرت الأمور على تلك احلال من الهدوء 
حتى حلول �شهر �شبتمرب، حني تغري كل �شيء فجاأة، وكان علينا اأن 

نرحل ب�شرعة عائدين اإىل الكويت قبل حلول الوقت املحدد.
�شبتمرب على خرب مزعج جدًا  �شهر  يوم اخلام�س من  �شحونا 
الفل�شطينية  الأ�شود  اأيلول  تنتمي ملنظمة  ان جمموعة م�شلحة  يقول 
امل�شاركني  الإ�شرائيليني  الريا�شيني  من  عدد  باختطاف  قامت 
ميونخ.  مدينة  ت�شت�شيفها  كانت  التي  ال�شيفية  الأوملبية  الدورة  يف 
الألعاب  بعودة  يحتفلون  كانوا  الذين  الأملان  غ�شب  اخلرب  اأثار 
حماولت  بعد  النقطاع.  من  �شنة   36 بعد  بالدهم  اإىل  الوملبية 
فا�شلة لإطالق �شراح الرهائن الإ�شرائيليني مقابل اإطالق عدد من 
بقتل  امل�شلحون  قام  اإ�شرائيل،  �شجون  يف  املعتقلني  العرب  الأ�شرى 
زيادة حدة  الت�شرف يف  ت�شبب ذلك  ولقد  الإ�شرائيليني.  الالعبني 
الراأي  موقف  يف  كبري  حتول  وحدوث  اأملانيا،  يف  ال�شعبي  الغ�شب 
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العام، اإذ اأ�شبح اأكرث تاأييدًا لإ�شرائيل واأقل تعاطفًا مع العرب عامة 
كويتية  لوحة  حتمل  التي  �شيارتي  اأن  وحيث  خا�شة.  والفل�شطينيني 
فاإن  املدينة،  �شيارة معروفة يف  اأ�شبحت  بالعربية كانت قد  مكتوبة 
موجة الغ�شب ال�شعبي جعلتني اأ�شعر بالقلق ب�شكل عام، واخلوف على 
اأملانيا ب�شرعة  عائلتي ال�شغرية ب�شكل خا�س. لذلك قررت مغادرة 
عرب  ال�شيارة  قيادة  عن  توقفت  ُعقباه.  حُتمد  ل  ما  يحدث  اأن  قبل 
�شوارع املدينة فورًا، ات�شلت يف �شباح اليوم التايل ب�شركة الطريان 
ذهبت  وابنتي،  لزوجتي  بالن�شبة  احلجز  موعد  وغريت  الأملانية 
م�شافرة  باخرة  يف  ولل�شيارة  يل  مكانا  وحجزت  �شياحة  مكتب  اإىل 
وجدتها  التي  املنا�شبة  الوحيدة  الباخرة  كانت  العربية.  البالد  اإىل 
اأي   ،1972  -9-10 يوم  تقلع  اأن  املفرو�س  من  م�شرية  باخرة  هي 
اإىل بريوت عرب  اأيام فقط من مدينة فيني�شيا اليطالية  بعد ثالثة 
الإ�شكندرية. ذهبنا يف �شباح اليوم التايل اإىل مطار برلني ال�شرقية 
اإىل  عائدًا  رحلتي  بداأت  هناك  ومن  وابنتي،  زوجتي  ودعت  حيث 
اإىل جنوبها،  �شمالها  الأملانية، من  الأرا�شي  بال�شيارة عرب  الكويت 

مروراأ مبدينة ميونخ احلزينة. 
وتزويد  الغداء  لتناول طعام  �شاعات  بعد  الطريق  على  توقفت 
مكان  على  تطل  طاولة  خلف  مطعم  يف  جل�شت  بالوقود،  ال�شيارة 
�شتوجتارت  يف  العودة  طريق  يف  ليلة  اأول  وق�شيت  ال�شيارة،  وقوف 
عند ال�شديق عدنان الدخيل الذي كان يعي�س مع عائلة اأملانية لديها 
الأنظار.  عن  بعيدًا  مرتاحة  ليلتها  ال�شيارة  ق�شْت  وهناك  كراج، 
التايل وا�شلت الرحلة من �شتوجتارت عرب مدينة  اليوم  ويف �شباح 
ميونخ اإىل قرية كوخل اأم زيه التي كنت قد اأقمت فيها اأربعة اأ�شهر 
ق�شيتها يف درا�شة اللغة الأملانية يف عام 1964. تناولت طعام الغداء 
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يف فندق على �شاطئ البحرية، ثم وا�شلت ال�شري ب�شرعة عرب جبال 
الألب الأملانية ومن ثم النم�شاوية اإىل ايطاليا التي دخلتها يوم 9-8-

واأعرف  اأحبها  التي  ميونخ  مدينة  يف  اأتوقف  اأن  بودي  كان   .1972
طريقي فيها، اإل اأن املدينة كانت حينئذ تعي�س حدادًا وحزنًا ب�شبب 
احلكومة  ا�شطرار  من  عنه  نتج  وما  دماء،  �شفك  من  فيها  وقع  ما 
الأملانية لإلغاء ما كان قد تبقى من ن�شاطات اأوملبية. وحني اقرتبت 
من مدينة فيني�شيا، وب�شبب قراري بعدم ال�شفر اأثناء الليل اأو دخول 
اأمر عليه ولديه  اأول فندق  اأعرفها يف الظالم، توقفت يف  مدينة ل 
كراج لل�شيارات، حتى ل اأ�شطر لرتك ال�شيارة يف �شارع عام ي�شمح 

للمتطفلني بروؤيتها والتعرف اىل هوية �شاحبها.
ال�شروط  فيه  تتوفر  فندق  على  العثور  ال�شعب  من  يكن  مل 
مفاتيح غرفة، قدت  وت�شليمي  ا�شمي  ت�شجيل  اأن مت  وبعد  املطلوبة، 
طويلة...  غفوة  وتاأخذ  ترتاح  وتركتها  الفندق  كراج  اإىل  �شيارتي 
�شعدت اإىل غرفتي وبيدي حقيبة �شغرية فيها ما يكفي من الأ�شياء 
لليلة واحدة. اأخذت حمامًا �شاخنًا، وق�شطًا من الراحة، ثم غريت 
ال�شاعة  وكانت  الع�شاء،  طعام  لتناول  املطعم  اإىل  ونزلت  مالب�شي 
حني  املطعم  �شالة  يف  يكن  مل  م�شاء.  التا�شعة  قاربت  قد  حينئذ 
دخلتها �شوى اأربعة اأ�شخا�س، رجل وثالث ن�شاء، يجل�شون على طاولة 
اأن  وما  املطعم.  مدير  اإليها  قادين  ايل  الطاولة  عن  كثريًا  تبعد  ل 
جل�شت حتى �شاح الرجل قائاًل بلهجة كندية وا�شحة، من اأين جئت 
الرجل  �شحك  �شرقتها...  قائاًل:  تردد  بعد  اأجبته  ال�شيارة؟  بهذه 
وحيث  اأنت؟  اأين  من  �شاألني  ثم  الن�شاء،  من  �شحبته  يف  كان  ومن 
اأرى �شببًا لإخفاء هويتي،  اأنني مالكها، مل  اأنه راأى ال�شيارة وعرف 
معهم  للجلو�س  الرجل  دعاين  وهنا  فل�شطيني.  قائاًل  اأجبته  لذلك 
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على نف�س الطاولة، واأ�شر بعد الع�شاء على دفع فاتورة الطعام. مل 
اأحاول اأن اأدخل معهم يف نقا�س حول اأية ق�شية �شيا�شية، اإذ اقت�شر 
احلديث عن القاهرة وعن معاملها التاريخية وحياتها الليلية... تلك 
املدينة التي كانوا قد زاروها قبل و�شولهم اإىل اإيطاليا يف طريقهم 

اإىل فيينا.  
وركبت  فطوري  تناولت  مبكرًا،  التايل  اليوم  �شباح  يف  قمت 
اأعرف عنها  اأكن  التي مل  فيني�شيا  و�شرت يف اجتاه مدينة  �شيارتي 
التي  القنوات  واأتخيل  كبرية،  مدينة  اأتخيلها  كنت  القليل...  �شوى 
اأقيمت من حولها بيوت املدينة واملحال التجارية والأماكن ال�شياحية 
ل ت�شكل �شوى جزء من املدينة، لكنني اكت�شفت حني و�شلت هناك 
اأن القنوات وما حولها وعلى جوانبها من مبان هي كل املدينة، واأنه 
ل يوجد يف املدينة �شوارع باملعنى التقليدي �شاحلة لل�شيارات. كان 
الكراج الوحيد يف املدينة عبارة عن �شاحة كبرية مفتوحة تقع على 
من  �شاء  من  وي�شتخدمها  اأ�شخا�س،  عدة  يحر�شها  املدينة،  اأبواب 
الباخرة  ت�شل  اأن  املفرو�س  من  كان  ب�شيطة.  اأجرة  مقابل  النا�س 
امل�شرية يف م�شاء ذلك اليوم، واأن تقلع يف �شباح اليوم التايل، ما 
لليلة واحدة يف فندق ل  اأحجز قبل مغادرة هامبورج غرفة  جعلني 
يبعد كثريًا عن امليناء. وبعد اأن تركت ال�شيارة يف الكراج، �شرت على 
على  ا�شتلقيت  وهناك  املتوا�شع،  فندقي  اإىل  و�شلت  حتى  الأقدام 
بالراحة  �شعوري  ا�شتعادة  على  �شاعدين  مريح  ولكن  �شغري  �شرير 
والطمئنان، خرجت بعدها اإىل ال�شارع بحثًا عن امليناء، ومن اأجل 

التعرف اىل معامل املدينة وتفقد اآثارها و�شاحاتها التاريخية. 
فوجئت حني و�شلت اإىل امليناء بوجود ع�شرات ال�شباب العرب 
الباخرة  نف�س  لركوب  الغربية  اأوروبا  اأنحاء  كافة  من  جاوؤوا  الذين 
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اإىل  دفعتهم  قد  ميونخ  اأحداث  كانت  ولبنان.  م�شر  اإىل  والعودة 
ترك اأعمالهم ووظائفهم يف اأوروبا والعودة مبكرًا اإىل وطنهم خوفًا 
�شباب  عدة  مع  احلديث  تبادل  وبعد  للخطر.  اأنف�شهم  تعري�س  من 
اكت�شفت اأنهم خليط من طلبة جامعات وعمال فقراء، جاوؤوا جميعًا 
للعمل يف اأوروبا خالل عطلة ال�شيف، ولذا عادوا يحملون معهم كل 
ما يتخيله الإن�شان من اأجهزة اإلكرتونية ومالب�س وكماليات وعجالت 
واأدوية وغري ذلك. وب�شبب عدم قدرة البع�س  �شيارات وقطع غيار 
على الإقامة يف فنادق، وحر�س البع�س الآخر على ادخار كل قر�س 
ح�شل عليه بعرق جبينه، فاإن امل�شافرين اتفقوا فيما بينهم على و�شع 
كافة ممتلكاتهم من م�شرتيات جديدة واأ�شياء قدمية يف مكان واحد، 
والتناوب على حرا�شتها ليل نهار حتى يحني موعد اإقالع الباخرة.. 
كانت ممتلكات الطلبة والعمال تتجمع على �شكل هرم �شغري يكرب 
ر�شع  وديع  طفل  كهدوء  هادئ  بحر  على  حار�شًا  ليكون  �شاعة،  كل 
من حليب اأمه حتى �شبع، ثم نام مطمئنًا يف ح�شنها، ل يفكر فيما 
يجري حوله من اأحداث، ول يهمه اأن يعرف ماذا يخبئه له القدر.

قبل غروب ال�شم�س بقليل، �شعرنا باأن اأجواء املكان بداأت تتغري، 
�شماعه...  يف  نرغب  اأو  نتوقعه  نكن  مل  مزعجًا  خربًا  هناك  واأن 
اإىل  ت�شللوا  الإ�شرائيلية  املخابرات  عمالء  باأن  تقول  اإ�شاعة  �شمعنا 
الباخرة امل�شرية وو�شعوا قنابل على ظهرها اأثناء توقفها يف مدينة 
مل  فيني�شيا.  ميناء  بدخول  لها  ُي�شمح  لن  وبالتايل  اليونانية،  اأثينا 
البواخر  �شركة  وكيل  اأعلن  حني  الإ�شاعة  تاأكدت  حتى  �شاعة  متر 
الأمن  رجال  اأحد  جانبه  اإىل  وقف  فيما  ال�شيىء،  النباأ  امل�شرية 
الباخرة لن تدخل امليناء يف  اأن  ال�شركة  اليطاليني... قال مندوب 
واأن ال�شتعدادات جارية لنقل الركاب املتواجدين على  الليلة،  تلك 



221

ظهرها اإىل ال�شاطئ، وذلك حتى تتم عملية تفتي�شها بدقة، والتاأكد 
من �شالمتها قبل ال�شماح لها بدخول امليناء و�شعود امل�شافرين على 
اإقامتي فيه  اإىل الفندق، قمت بتمديد فرتة  ظهرها. عدت م�شرعا 
ثالث ليال اأخرى كي ل ي�شبح م�شريي كم�شري ال�شباب امل�شتلقني 
التعرف اىل بع�س  ال�شاطئ. وبعد  على قارعة الطريق بالقرب من 
ال�شباب امل�شريني اكت�شفت اأن معظمهم مل ي�شتحم لأيام، ومل ينم 
ليلة واحدة يف �شرير، ومل يحلق ذقنه، ولذا قررت اأن اأحول غرفتي 
ال�شغرية اإىل مكان �شبه عام اأ�شارك فيه زمالئي يف املعاناة، حيث 
دعوتهم لزيارته كلما �شعروا باحلاجة لأخذ حمام اأو حالقة ذقن اأو 
الفندق  تعاطف مدير  مفاجاأتي كبرية حني  كانت  تغيري مالب�س... 
معي ومع زمالئي ومل يعرت�س على ما فعلت، بل �شجعني على ذلك 

وقدم لنا منا�شف اإ�شافية.
باخرة مهددة بالتفجري

من  احلاملة  فيني�شيا  مدينة  يف  بلياليها  اأيام  ثالثة  ق�شاء  بعد 
دون اأن نرى فيها حلمًا �شعيدًا، دخلْت الباخرة ميناء املدينة، و�ُشمح 
للم�شافرين بال�شعود على ظهرها بعد اأن قام رجال الأمن بتفتي�س 
كل �شيء وكل اإن�شان اقرتب منها بدقة متناهية. ومع غروب ال�شم�س 
يف م�شاء يوم 13-9-1972، ذلك اليوم العاب�س، اأقلعت بنا الباخرة 
يف طريقها اإىل الإ�شكندرية يعرتينا �شعور غريب تختلط فيه الفرحة 
من  املئات  وقف  ال�شاطئ،  طول  وعلى  باحلنني.  والقلق  بالتخوف، 
اأهايل فيني�شيا وزوارها يلوحون لنا باأيديهم... مودعني ركاب باخرة 
ل يعرف اأحد ما تخبئه يف بطنها من مفاجاآت... كان البع�س يظن 
اإرادتنا املغامرة وال�شفر على  اأننا فقدنا عقولنا حني قبلنا مبح�س 
الآخر  البع�س  كان  فيما  بالتفجري،  ومهددة  م�شبوهة  باخرة  ظهر 
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يتمنى لنا النجاة والو�شول اإىل اأر�س الوطن بال�شالمة، ورمبا كان 
يعد  مل  وحني  البحر.  عر�س  يف  الغرق  لنا  متنى  من  اأي�شًا  هناك 
وكاأن  الباخرة،  على ظهر  �شيء  كل  �شكت  ال�شاطئ،  روؤية  بالإمكان 
كل �شخ�س �شحا من غيبوبته ليدخل يف دوامة من التفكري، اأفقدته 

القدرة على الكالم واحلركة، الغناء اأو البكاء.
  بناء على تو�شية ال�شيدة التي حجزت يل مكانًا على منت تلك 
الباخرة يف هامبورج، ا�شرتيت تذكرة يف الدرجة الأوىل. وحني نزلت 
من غرفتي اإىل قاعة الطعام يف حوايل التا�شعة م�شاء، وجدت �شيدات 
م�شريات يلب�شن مالب�س �شهرة ُتظهر من حما�شن اجل�شد اأكرث مما 
�شوداء  وبدلت  عنق  ربطات  يلب�شون  رجاًل  و�شاهدت  بكثري،  تخفي 
كاأنهم على موعد مع رئي�س دولة اأو يف طريقهم حلفلة يف دار الأوبرا. 
وعلى اجلانب الآخر يف بطن الباخرة وفوقها، كان يجل�س ع�شرات 
لب�شوا  وقد  امل�شريني  وغري  امل�شريني  والعمال  الطلبة  من  ال�شباب 
مالب�س ب�شيطة اأو رثة يف انتظار طبق فول اأو �شاندويت�س طعمية ميالأ 
معداتهم التي كانت تتلوى من اجلوع. وهنا تعرفت اىل بع�س مظاهر 
حياة املجتمع امل�شري الر�شتقراطي القدمي، وتطلعات اأثرياء جدد 
يحلمون بعودة الر�شتقراطية يف عهد كان من املفرو�س اأن يكون قد 
املتطلع  املجتمع  ورجال  �شيدات  كانت  الر�شتقراطية.  عهود  جتاوز 
كل  م�شاء  يف  الر�شتقراطيني  قدامى  مع  يت�شابقون  لالر�شتقراطية 
يوم للجلو�س يف اأماكن حمددة يف �شالون الباخرة. وهناك �شمعت 
با�شتمرار  القدامى ترتدد  ون�شاء م�شر  العديد من رجالت  اأ�شماء 
تقول  هم�شات  الباخرة...  ركاب  من  والن�شاء  الرجال  األ�شنة  على 
هنا كان يجل�س فالن با�شا، وهناك كانت جتل�س فالنة هامن، وكاأن 
اجللو�س يف مقعد كان يف�شله رجل مات وتعفن ج�شده، اأو امراأة اأكلت 



223

ديدان الأر�س حلمها ومل ترتك من �شريتها �شوى ا�شمها و�شهواتها، 
كان كافيًا ليمنح تلك املراأة املتطلعة نحو ال�شيت بطاقة ع�شوية يف 
الثوريون  جمتمع ار�شتقراطي مل يعد له وجود... جمتمع كان يظن 
منذ  والهزائم  التخلف  اأوحال  يف  دفن  اأنه  العرب  من  واملثاليون 
�شنني. لهذا كنت اأق�شي معظم �شاعات النهار مع الطلبة والعمال يف 
الهواء الطلق، اأ�شرب معهم ال�شاي على الطريقة امل�شرية، وا�شتمع 
امل�شتقبل  يرون  وكيف  اأوروبا،  ومغامراتهم يف  وتطلعاتهم  لأحاديثم 
العربي يف �شوء ما �شاهدوه وعاي�شوه يف ربوع البالد العائدين منها. 
ال�شوداء  �شتارته  الليل  ي�شدل  وحني  الطعام،  وجبات  مواعيد  ويف 
اإىل  اأعود  كنت  البحر،  ح�شن  يف  وغفوتها  ال�شم�س  هروب  معلنا 

مطعم الدرجة الأوىل وغرفتي املريحة فيها.
يوم  �شباح  من  العا�شرة  حوايل  يف  الإ�شكندرية  ميناء  و�شلنا 
18-9-1972 دون ان  يحدث �شيء يعكر �شفو الرحلة، وهناك اأعلن 
امل�شئولون اأن الباخرة �شتقلع ثانية يف امل�شاء، واإن باإمكان امل�شافرين 
اإىل بريوت من اأمثايل مغادرة الباخرة والتجول يف املدينة على اأن 
مبا�شرة  وتوجهت  الباخرة  من  نزلت  م�شاء.  ال�شاد�شة  قبل  يعودوا 
تقاعد من  الذي  والدها  اأم زوجتي مع  ت�شكنه  الذي  اإىل حي جليم 
عمله بعد اأن ق�شى حياته موظفًا يف حمكمة يف�شر القوانني ويحافظ 
يوم  يذهبون كل  ووالدها  اأن حماتي  اأعلم  النا�س. كنت  على حقوق 
منذ  ي�شتاأجرونها  التي  ال�شغرية  الكابينة  اإىل  املوعد  ذلك  مثل  يف 
عقود على �شاطئ البحر... كانت مفاجاأتهم كبرية وفرحتهم اأكرب 
بعد  علينا  قلقني جدًا  كانوا  مبت�شمًا...  اأمامهم  اأقف  حني وجدوين 
على  ليطمئنهم  قدومي  جاء  لذلك  ميونخ،  يف  حدث  ما  �شمعوا  اأن 
�شالمتنا. بعد �شاعتني تقريبًا تركنا البحر وذهبنا اإىل البيت الذي 
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بعد  اخلام�شة  حتى  معهم  بقيت  ال�شاطئ،  عن  الأمتار  مئات  يبعد 
بريوت،  اإىل  حملتني  التي  باخرتي  اإىل  وعدت  ودعتهم  ثم  الظهر، 
وركبت   ،1972-9-19 يوم  بريوت  يف  الباخرة  من  نزلت  اأن  وبعد 
�شيارتي، �شعرت اأخريًا بالأمن والطماأنينة، واأيقنت اأن رحلة العودة 

اقرتبت من النهاية.
كان اأول �شيء فعلته بعد الو�شول اإىل فندق �شرتاند هو الت�شال 
بال�شديق يحيى حب�س اأحد قادة حركة فتح. وما اأن �شمع �شوتي على 
التلفون حتى قال اأنت اأول �شخ�س اأعرفه يقوم بعملية فدائية ويعود 
يكون  اأن  املمكن  من  اخر�س...  يحيى...  يا  اخر�س  له  قلت  �شاملًا، 
مكاملاتك،  على  يتن�شت  اجنبي  اأو  عربي  ا�شتخبارات  جهاز  هناك 
اإىل  ذهبنا  امل�شاء  ويف  ورطة.  ونقع يف  �شحيحًا  تقوله  ما  اأن  ويظن 
املطعم الذي كنت اأف�شله يف بريوت، مطعم ال�شلطان اإبراهيم، حيث 
اأكلنا ما طاب لنا من ال�شمك املقلي وامل�شوي و«ال�شمكة احلره« التي 
تلك  ق�شاء  وبعد  تقدميها.  يف  ويتفننون  اإعدادها  اللبنانيون  ُيتقن 
الليلة يف بريوت، قمت يف �شباح اليوم التايل مبكرًا، ا�شرتيت بع�س 
بغداد،  اإىل  الطريق  طول  على  غدائي  لتكون  والعراي�س«  »املناقي�س 
اأن  بودي  كان  الكويت.  اإىل  طريقي  يف  اللبنانية  العا�شمة  وغادرت 
اأنني كنت يف �شوق كبري لزوجتي  اإل  اأيام يف بريوت،  اأق�شي ب�شعة 
هامبورج.  من  رحلتي  بدء  يوم  الكويت  و�شلتا  اللتني  اأ�شيل  واإبنتي 
توقفت كالعادة يف مدينة بغداد التي و�شلتها يف امل�شاء. ات�شلت فورا 
بالدكتور ر�شيد الرفاعي، ح�شر ر�شيد يف احلال حيث اأخذين اإىل ناد 
خا�س بكبار رجال الدولة، وهناك ا�شتعدنا بع�س ذكريات الدرا�شة 
اأمور �شتى تطرقت اإىل ما حدث يف  يف مدينة هيو�شنت وتداولنا يف 
ميونخ واأبعاده الدولية املحتملة، وحال الأمة العربية. �شحوت مبكرًا 
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يف اليوم التايل وغادرت الفندق بعد تناول طعام الفطور مبا�شرة، 
ومل اأتوقف اإل على نقاط احلدود، �شرت ب�شرعة كبرية مل اأكن اأتخيل 
نف�شي قادرًا عليها لأ�شل البيت يف ال�شاملية يف متام ال�شاعة الثانية 
ع�شرة والن�شف ظهرا... قطعت امل�شافة بني بغداد والكويت يف �شت 
�شاعات ون�شف مع التوقف يف حمطتي احلدود... �شاعدتني �شيارة 
اليوم  �شباح  يف  ت�شغيلها  حاولت  وحني  كثريًا.  عليها  اأثقلُت  جيدة 
التايل يف الكويت مل ت�شتغل... قلت لها اأ�شكرك... اإن من حقك اأن 
ما  اأعطيتها  اأن  بعد  اإل  ثانية  ا�شتعملها  ومل  الوقت،  بع�س  ترتاحي 

ت�شتحق من عناية و�شيانة وراحة ودلل. 
ق�س�ص وذكريات بريوتية

اأملانيا يف  اإىل  الكويت  الطريق من  التوقف يف بريوت يف  اأثناء 
والدكتور  �شرابي  ه�شام  بالدكتور  هناك  التقيت  يونيو  �شهر  اأواخر 
عام  بو�شطن  مدينة  يف  وليد  اىل  تعرفت  قد  كنت  خدوري.  وليد 
اأولها  ن�شاطات طالبية وبحثية، كان  1967، وجمعتني به عن قرب 
اأمريكا  يف  العرب  الطلبة  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  يف  معًا  العمل 
خالل العام الدرا�شي 68/1967، كما جاء ذكره يف كتاب »م�شافر يف 
عني الأمل«، وكان ثانيها التعاون يف تاأ�شي�س اجلمعية العلمية امللكية 
يف �شيف عام 1970 يف الأردن. كان وليد قد غادر مدينة عمان اإىل 
التي وقعت يف الأردن عام  الدامية  اأيلول  اأحداث  اأعقاب  بريوت يف 
1970، وهناك التحق مبوؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية التي كان وما 
يزال يديرها الأ�شتاذ وليد خالدي. ا�شتكى وليد خدوري مبرارة من 
والعاملني  للباحثني  ال�شيئة  معاملته  ومن  خالدي،  وليد  ت�شرفات 
يف املوؤ�ش�شة ب�شكل عام، ُمتهما اإياه باأ�شياء كثرية من بينها ت�شخري 
املوؤ�ش�شة للرتويج لنف�شه. بعد مرور اأكرث من ع�شر �شنوات على �شماع 
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ما قاله وليد خدوري، اكت�شفت بنف�شي �شدق اأقواله وراأيه يف ذلك 
الرجل حني عملت معه مديرًا لنف�س املوؤ�ش�شة يف وا�شنطن، وُم�شرفا 
الإجنليزية  باللغة  ت�شدر  التي  الفل�شطينية  الدرا�شات  جملة  على 

وكان يراأ�س حتريرها حينئذ ه�شام �شرابي. 
طلب مني وليد خدوري، يف �شوء معاناته يف موؤ�ش�شة الدرا�شات 
يف  والعمل  الكويت  اإىل  الذهاب  على  اأ�شاعده  اأن  الفل�شطينية، 
وقوعه  اآخر،  ل�شبب  ترك بريوت  على  ًم�شرًا  وليد  كان  جامعتها... 
يف حب زميلة له يف املوؤ�ش�شة، �شابة فل�شطينية م�شلمة ا�شمها مها، 
�شبب،  من  لأكرث  وليد  مع  تعاطفت  الزواج.  على  معها  والتفاق 
اأثر  له  �شيكون  اجلامعة  يف  امل�شاغبني  ل�شلة  ان�شمامه  باأن  و�شعرت 
قمت  الكويت،  اإىل  عدت  اأن  بعد  التعليمية.  العملية  على  ايجابي 
بعر�س مو�شوع وليد خدوري على ح�شن الإبراهيم عميد الكلية الذي 
التدري�س،  اإىل هيئة  اأي�شًا ورحب بفكرة ان�شمامه  تعاطف مع وليد 
جمل�س  لكن  ال�شيا�شية،  العلوم  ق�شم  يف  للتدري�س  برت�شيحه  وقام 
مبا  علمت  وحني  م�شيحيًا.  لأنه  وليد  طلب  على  اعرت�س  اجلامعة 
من  امل�شيحيني  اآلف  الكويت  لدى  كان  لأنه  كثريًا،  غ�شبت  حدث 
فيها  الدولة مبا  وموؤ�ش�شات  دوائر  العاملني يف خمتلف  العرب  غري 
الرتحيب  واأحيانًا  الت�شامح،  �شبب  عن  ت�شاءلت  وهنا  اجلامعة. 
بامل�شيحيني الأجانب وعدم الرتحيب بامل�شيحيني العرب. وقبل تعيني 
وليد يف ق�شم العلوم ال�شيا�شية، كان علينا اأن نخو�س معركة مع اإدارة 
وكونه  بقيادتها  قيام ح�شن  لول  ك�شبها  باإلإمكان  يكن  اجلامعة، مل 
كويتيًا وعميدًا للكلية. لكن وليد مل يق�ِس معنا �شوى �شنة واحدة على 
ما اأظن، اإذ انتقل بعدها اإىل منظمة الدول العربية امل�شدرة للنفط، 
مديرًا لدائرة الإعالم حتت اإ�شراف الدكتور على عتيقة، حيث بقي 



227

هناك عدة �شنوات، على الرغم من اأن جتربته فيها مل تكن اأف�شل 
من جتربته مع موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية. 

مني  وطلب  جاءين  الكويت،  اإىل  وليد  و�شول  من  اأيام  بعد 
قر�شًا ليتزوج من الفتاة التي اأحبها، جتاوبت مع طلبه بفرح، لأنني 
على  اآراها  التي  ال�شعادة  من  �شعادتي  من  الأكرب  اجلزء  ا�شتمد 
الذين مينحوين فر�شة  والأحباء  الأ�شدقاء  الآخرين، خا�شة  وجوه 
الإ�شهام يف اإ�شعادهم. يف عام 2008، تقابلنا اآخر مرة يف بريوت يف 
اأدخل  اإذ ما كدت  فندق كراون بالزا الذي يقع يف �شارع احلمراء. 
�شالة املطعم حتى �شمعت �شوت وليد مرحبًا كعادته بطريقته الودية 
ال�شديق  مع  يجل�س  وليد  كان  التكلف...  تعرف  ل  التي  احلميمة 
امل�شرتك ال�شحايف الالمع فوؤاد مطر، وهناك اأعاد وليد �شرد ق�شة 
ذهابه اإىل الكويت والقر�س الذي طلبه مني ليتزوج، ثم �شاألني عما 
اإذا كان قد اأعاد يل املبلغ الذي ا�شتلفه... ابت�شمت ومل اأجب. كنُت 
قد عودت نف�شي منذ بداية حياتي العملية على تقدمي املعونة املالية 
حدود  يف  ولكن  طلبتي،  وحتى  واأقاربي  اأ�شدقائي  من  يطلبها  ملن 
اإمكانياتي، مع عدم التفكري فيما قدمت، لأنني برجمت عقلي على 
ن�شيان ما اأقدم من معونة للغري فورًا، وعدم توقع ا�شرتداد اأي جزء 

منها يف يوم من الأيام. 
بداأت عالقتي بالدكتور ه�شام �شرابي يف عام 1968 حني قرر 
يف  بزيارته  القيام  العرب  الطلبة  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  اأع�شاء 
العا�شمة  الدورية يف  اجتماعاتها  اأحد  اللجنة  اأن عقدت  بعد  بيته، 
التنفيذية  اللجنة  ع�شو  خدوري  وليد  كان  وا�شنطن.  الأمريكية 
اعترب  لأنه  �شرابي  ه�شام  زيارة  على  ب�شدة  اعرت�س  الذي  الوحيد 
مع  وافقت  اأنني  اإل  التكرمي،  ي�شتحق  ل  لرجل  تكرميًا  الزيارة 
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الأغلبية، وقمنا بالفعل بزيارة ه�شام يف بيته والتعرف اليه. تكررت 
�شديق  وجود  ب�شبب  وتوطدت  بيننا  العالقة  ومنت  به�شام  لقاءاتي 
اأمني  الزميل  وا�شنطن،  زرت  كلما  به�شام  يجمعني  كان  م�شرتك 
جامعة  يف  طالبًا  الفرتة  تلك  خالل  اأمني  كان  حممود.  اهلل  عبد 
جورجتاون يدر�س للح�شول على الدكتوراه يف التاريخ، وكان ه�شام 
العالقة  التاريخ يف تلك اجلامعة، ما جعل  اأ�شتاذًا يف ق�شم  �شرابي 
بني الأ�شتاذ والطالب تنمو وتتعمق. وحني التقيت مع ه�شام �شرابي 
يف وا�شنطن يف منت�شف عام 1970 فيما كنت يف طريقي اإىل الكويت 
للتدري�س يف جامعتها، عرب يل عن رغبته يف زيارة الكويت والتعرف 

اىل اجلامعة، واتفقنا على التوا�شل.
طلب مني ه�شام �شرابي يف عام 1972 ترتيب دعوة له لزيارة 
الكويت، لذلك قمت بعد بدء ال�شنة الدرا�شية اجلديدة برتتيب الدعوة 
املطلوبة، وذلك بعد احل�شول على موافقة الدكتور ح�شن الإبراهيم 
عميد الكلية. وبالفعل، قام ه�شام بزيارة اجلامعة وق�شاء اأ�شبوعني 
واإعجاب  ود  عالقة  تاأ�شي�س  نتائجها  من  كان  زائرًا،  اأ�شتاذًا  فيها 
متبادل بينه وبني ح�شن الإبراهيم. ويف اأعقاب زيارة تالية، اأعلمني 
ح�شن الإبراهيم باأنه قرر تقدمي عر�س له�شام �شرابي يتم مبوجبه 
ال�شيا�شية يف اجلامعة براتب كامل،  العلوم  اأ�شتاذًا يف ق�شم  تعيينه 
علمًا باأن ه�شام كان اأ�شتاذًا يف جامعة جورجتاون. ظننت يف احلال 
اجلامعة،  يف  والعمل  الكويت  اإىل  املجيء  يف  رغبة  اأبدى  ه�شام  اأن 
ما جعلني اأ�شعر بال�شعادة. لكنني اكت�شفت ب�شرعة اأن العر�س كان 
تكرمي  ا�شتهدف  الإبراهيم  ح�شن  من  �شخ�شي  قرار  عن  عبارة 
ه�شام، ما يعني اأن تعيني ه�شام يف اجلامعة ل يتطلب منه الإقامة 
يف الكويت اأو التدري�س يف جامعتها. مل يكن باإمكاين العرتا�س على 
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تكرمي �شديق عزيز، كما اأنه مل تكن لدي ال�شالحيات لرف�س قرار 
لعميد كلية كنت اأ�شتاذًا فيها. يف �شوء ذلك، راأيت اأن من م�شلحتي 
اإهمال تلك الق�شية التي ل تعنيني، لكن اأع�شاء هيئة التدري�س يف 

ق�شم العلوم ال�شيا�شية مل ي�شكتوا على ذلك العر�س. 
ال�شيا�شية عار�شه  العلوم  حني ُطرح مو�شوع ه�شام على ق�شم 
الدكتور عبد اهلل النفي�شي ب�شدة، واأح�س وليد خدوري ب�شدمة قوية. 
قال يل وليد فيما بعد اإنه كاد يفقد عقله حني �شمع نباأ تعيني ه�شام 
يف الق�شم الذي كان يعمل به... مل يعتقد وليد يف اأي يوم من الأيام 
باأن ه�شام �شرابي ي�شتحق مثل ذلك التكرمي اأو غريه، لذلك قال اإن 
كل  يخالف  ال�شيا�شية  العلوم  ق�شم  يف  اأ�شتاذًا  �شرابي  ه�شام  تعيني 
التزييف.  مرتبة  اإىل  يرقى  واأنه  اجلامعات،  يف  املرعية  الأعراف 
النفي�شي  اهلل  وعبد  �شكري  وعزيز  خدوري  وليد  اعرتا�شات  لكن 
ق�شم  يف  اأ�شتاذًا  نظريًا  ه�شام  اأ�شبح  اإذ  �شيئًا،  تغري  مل  وغريهم 
العلوم ال�شيا�شية يف جامعة الكويت من دون اأن ُيدر�س مادة واحدة 
فيها، واحتفظ مبركزه ووظيفته ومكافاآته كاأ�شتاذ للتاريخ يف جامعة 
يف  مفرو�شة  �شقة  على  احل�شول  ه�شام  حق  من  كان  جورجتاون. 
الكويت ب�شبب عقد عمله، اإل اأنه كان يف�شل الإقامة معنا يف البيت 

ب�شبب ارتياحه للجو العائلي وميله لتحا�شي الوحدة بقدر الإمكان.
التي  بريوت  ملدينة  طويلة  بزيارة   1973 عام  �شيف  يف  قمت 
اأحببتها كثريًا واأطلقت عليها لقب »املحطة«، حلر�شي على التوقف 
يل  بالن�شبة  بريوت  كانت  الكويت.  خارج  برحلة  قمت  كلما  فيها 
والفكر  الثقافة  مع  ممتعة  رحلة  اأمثايل  من  العرب  املثقفني  وملئات 
اأفكار  مع  للتفاعل  والأمن... فر�شة  رائع من احلرية  والفن يف جو 
الوطني  العمل  منغم�شني يف  وزمالء  اأ�شدقاء  مع  والتوا�شل  جديدة 
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الفكري. وهناك ق�شيت 35 يوما يف فندق  الفني والعطاء  والإبداع 
»هولداي اإن« املطل على البحر، خ�ش�شت معظمها ل�شتكمال كتابي 
»القت�شاد واملجتمع«. كان ه�شام �شرابي يحر�س اأي�شًا على ق�شاء 
جزء من �شيف كل عام يف بريوت ب�شبب اإقامة والدته فيها، وملا له 
من ذكريات جميلة وحزينة تعود لأيام درا�شته يف اجلامعة الأمريكية 
يف الأربعينيات. كان ه�شام يزور الأردن كلما زار بريوت لالطمئنان 
على اأخيه نظام �شرابي الذي يقيم يف عمان، ومن اأجل لقاء بع�س 
طالبه  من  يحبهم  كان  من  مع  والتوا�شل  الأردنيني،  امل�شئولني 

القدامى مثل الدكاترة اأمني عبد اهلل وم�شطفى حمارنه. 
يف  املدينة  نف�س  يف  �شرابي  وه�شام  تواجدي  ظروف  �شمحت 
نف�س الوقت بتبادل الزيارات وق�شاء �شاعات كثرية وليايل طويلة يف 
نقا�شات �شيا�شية ومداولت فكرية ومراجعة ذكريات كان من بينها 
الذهاب لزيارة املنطقة التي �شكنها اأنطون �شعادة. اأنطون �شعادة، اأو 
»الزعيم« كما اأطلق عليه اأتباعه، هو موؤ�ش�س احلزب ال�شوري القومي 
الجتماعي الذي ان�شم ه�شام �شرابي لع�شويته �شابًا اأثناء درا�شته 
يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت، وهناك غدا ه�شام تلميذًا مقربًا 
من الزعيم واأحد م�شاعديه الرئي�شيني. اأخذين ه�شام اأكرث من مرة 
لزيارة قرية �شهور ال�شوير التي ولد فيها الزعيم، ومن اأجل معاودة 
ذكريات العمل يف احلزب، وهي ذكريات دفعت ه�شام لإعداد كتاب 

عنها فيما بعد. 
فا�شلة يف  انقالبية  �شعادة حماولة  انطون  قاد  عام 1949،  يف 
ح�شنى  ال�شوري  الرئي�س  لكن  دم�شق،  اإىل  اأثرها  على  هرب  لبنان، 
بت�شليمه بعد  الزعيم، بدًل من توفري احلماية لأنطون �شعادة، قام 
يومني اإىل ال�شلطات اللبنانية التي قامت مبحاكمته واإعدامه خالل 
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24 �شاعة. التقى ه�شام �شرابي باأ�شتاذه يف دم�شق حني هرب اإليها، 
هرب  الزعيم،  اإعدام  وبعد  بريوت،  اإىل  املرة  هذه  يتبعه  مل  لكنه 
ه�شام من دم�شق اإىل عمان، ومنها عاد اإىل اأمريكا. كان ه�شام قد 
قطع درا�شته يف اأمريكا وعاد اإىل بريوت ليكون اإىل جانب الزعيم، 
ولأنه كان يتوقع اأن يتوىل من�شبًا رفيعًا يف احلكومة اجلديدة التي 

كان من املفرو�س اأن ي�شكلها احلزب بعد جناح النقالب.  
تتلمذ ه�شام �شرابي على يدي »الزعيم«، ونعاه بكل جوارحه بعد 
اإعدامه يف بريوت، ومل يتجاوز حمنة احلزب وفقدان اأ�شتاذه اأبدًا. 
ويحكي ه�شام يف كتابه »اجلمر والرماد« ق�شته مع الزعيم بانفعال 
يعك�س عمق احلب الذي يكنه له، وماأ�شاة الفجيعة باإعدامه. ويف بيت 
حيث  �شعيد،  اإدوارد  الدكتور  اىل  مرة  لأول  تعرفت  �شرابي،  ه�شام 
كان التعارف بداية لعالقة �شداقة توطدت تدريجًا مع الأيام وبلغت 
لأمريكا.  عودتي  بعد  الع�شرين  القرن  من  الثمانينيات  يف  اأوجها 
اإ�شافة اإىل ذلك، تعرفت اأي�شًا اىل ال�شاعر حممود دروي�س، والذي 
عّرفني بدوره على ال�شاعر اأدوني�س، كما تعرفت خالل ذلك ال�شيف 
اإبراهيم  واإبراهيم  مق�شود  وكلوفي�س  �شايغ  اأني�س  الدكاترة  اىل 
اأدوني�س  احلبيب  ال�شديق  اأقام  الأيام،  اأحد  م�شاء  ويف  وغريهم. 
ه�شام  الأ�شدقاء  اإليها  املدعوين  بني  من  كان  بيته  يف  ع�شاء  حفلة 
اهلل  وعبد  الإبراهيم  ح�شن  والزمالء  دروي�س،  وحممود  �شرابي 
النفي�شي. وحيث اأن مثل تلك املنا�شبات الجتماعية تتحول ب�شرعة 
يتعلق بحال  راأيي فيما  �شاألني عن  اأدوني�س  فاإن  اإىل ندوات فكرية، 
الأمة العربية يف �شوء جتربتي يف الكويت وما تعي�شه تلك البالد من 

طفرة عمرانية وحتولت ثقافية واجتماعية وا�شعة. 
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التاريخ  »اإن  الليلة،  تلك  يف  قلتها  التي  الأ�شياء  بني  من  كان 
العربي �شيذكر يف امل�شتقبل اأن اإكت�شاف الرثوة النفطية يف اأكرث بقاع 
العامل العربي تخلفًا كان له اآثار �شلبية كبرية، بل كارثية على حال 
الأمة العربية وثقافتها ب�شكل عام«. كان لتلك الكلمات وقع ال�شدمة 
بالن�شبة للزميلني ح�شن الإبراهيم وعبد اهلل النفي�شي، ما جعلهما 
على  اأجربين  وهذا  مبقاطعتي،  ويقومان  �شديدًا  غ�شبًا  يغ�شبان 
تناول  بعد  الغ�شب.  ثورة  تهداأ  ريثما  احلديث  موا�شلة  التوقف عن 
الع�شاء وعودة الهدوء والوئام، طلب مني اأدوني�س اأن اأكمل كالمي، 
واأن اأو�شح �شبب توقعاتي املت�شائمة تلك. وهنا قلت اإن املال، وعرب 
مراحل التاريخ الإن�شاين، ا�شتخدم اإما لال�شهام يف حتقيق النه�شة 
واحليلولة دون حدوث حتولت  التخلف  لتكري�س  ُوظف  اأو  والتقدم، 
اإىل  طريقها  �شتجد  النفط  اأموال  اأن  وحيث  واجتماعية.  ثقافية 
بوجه  والعلمي  الثقايف  التخلف  من  يعانون  اأنا�س  وح�شابات  جيوب 
تغريات  من  حولهم  من  العامل  يعي�شه  مبا  الوعي  ويفتقدون  عام، 
وحتولت عميقة بوجه خا�س، فاإن من �شبه املوؤكد اأن ُت�شتخدم ثروة 
النفط للحفاظ على الأمر الواقع، اأي لتكري�س حالة التخلف العربي 
ولي�س لتحقيق النه�شة والتقدم. وعلى �شبيل املثال، �شاهمت الرثوات 
الالتينية على  اأمريكا  قارة  �شعوب  اإ�شبانيا من  نهبتها  التي  الهائلة 
جعل  ما  تقدمها،  يف  ولي�س  اإ�شبانيا،  تخلف  تكري�س  يف  قرون  مدى 
املجتمع الإ�شباين يف�شل يف جتاوز حواجز التخلف والفقر وال�شتبداد 
لقرون. ولول توجه دول ال�شوق الأوروبية بدءًا من اأواخر ال�شتينيات 
ملا  كبوتها،  من  النهو�س  على  اأوروبية  دول  من  الغري  م�شاعدة  نحو 
اللحاق  اأوروبية  دول  من  وغريها  والربتغال  اإ�شبانيا  ا�شتطاعت 

بح�شارة الع�شر.
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�شنة  بعد مرور 40  اأي  اليوم،  العربي  يتمعن يف احلال  اإن من 
�شاعدت  العربي  النفط  ثروات  اأن  يالحظ  �شوف  توقعاتي،  على 
العربي،  املجتمع  ثقافة  على  الهيمنة  على  الدين  دعاة  من  البع�س 
بع�س  ومكنت  والرتاث،  الدين  با�شم  التطرف  دعم  اإىل  وقادت 
واملرئي  وامل�شموع  املقروء  الإعالم  ال�شيطرة على  النفط من  اأثرياء 
اإىل  الوراء.  اإىل  قرونًا  به  والرجوع  العربي  العقل  لتدمري  وتوجيهه 
التي  النفط  اأثرياء  ومواقف  النفط  اأموال  اأ�شهمت  ذلك،  جانب 
تت�شف باجل�شع وهيمنة اجلن�س على عقولهم وحوا�شهم يف تدهور 
القيم املجتمعية وانحطاط الثقافة العربية، واإتالف ما كان �شاحلًا 
من قيم وعادات وتقاليد ومواقف �شابقًا. اأما موؤ�ش�شات الإعالم فقد 
بدًل من  والبتذال  والتبذير  الإ�شتهالك  لقيم  الرتويج  نحو  اجتهت 
دعائية  برامج  وتقدمي  والنتماء،  والإنتاج  العمل  قيم  على  الرتكيز 
وترفيهية تتعار�س مع اأخالقيات جمتمع عربي تقليدي، ول تتجاوب 
مع تطلعات �شباب بحاجة لعلم ومعرفة وثقافة �شليمة ووعي وطني. 
لقد فعلت موؤ�ش�شات الإعالم التي متلكها وتهيمن عليها روؤو�س اأموال 
ومع  املال.  اأجل  ومن  املال  بقوة  الأ�شياء  تلك  وعميلة  نفطية جاهلة 
الإعالم  موؤ�ش�شات  غالبية  قامت  التدمريي،  الجتاه  ال�شري يف هذا 
العربية الأخرى بتقليد املوؤ�ش�شات التي �شيطرت عليها اأموال النفط 
برمته  العربي  الإعالم  اأ�شبح  وهكذا  الجتاه.  نف�س  يف  والتحول 
وبرامج  اأفالم  وانتاج  الغربية،  ال�شتهالك  لقيم  للرتويج  جمندًا 
بالق�شاء  والقبول  ال�شتكانة  اإىل  اجلماهري  وتدعو  الرتاث  متجد 
جاهل  اإعالم  وقدر  م�شتبدين،  فا�شدين  حكام  ق�شاء  والقدر... 
ا�شتثناء  وبال  العربية،  الإعالم  موؤ�ش�شات  كافة  جعل  وهذا  ج�شع. 
تقريبًا، تقوم بحرمان العقول العربية التي تتمتع باملعرفة وتدعو اإىل 
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على  خوفًا  العربية،  اجلماهري  اإىل  الو�شول  من  واحلرية  الإ�شالح 
احلرية  دعاة  يحملها  التي  »الهدامة«  الأفكار  من  اجلماهري  تلك 

والعدالة والنه�شة والتغيري.
دفعني اإعجابي ببريوت وع�شقي لها اإىل ق�شاء �شيف عام 1974 
فر�شة  بالطبع  منحنا  وهذا  اجلميلة،  لبنان  جبال  يف  عائلتي  مع 
لقاء العديد من الأ�شدقاء ومنهم ه�شام �شرابي واأدوني�س وحممود 
دروي�س ويحيى حب�س وغريهم وال�شتمتاع ب�شحبتهم. ق�شينا ب�شعة 
قريبنا  »برمانة« ب�شحبة  بلدة  اإىل  ثم ذهبنا  ومن  اأيام يف بريوت، 
حممود �شاكر اأبو نامو�س وعائلته، حيث اأقمنا يف فندق مطل رائع، 
ومن هناك كنا نزور كل يوم تقريبًا اإحدى القرى اأو الفنادق القريبة 
اأو املطاعم العائلية املتناثرة يف اجلبال. ويف يوم من الأيام، قررنا 
ال�شفر اإىل زحلة عرب �شل�شلة اجلبال، �شللنا الطريق بالطبع، توقفنا 
اأمام ب�شتان مثمر كان �شاحبه يقف على مدخله ومعه ابنه. �شاألنا 
الرجل عن اأف�شل الطرق اإىل زحلة، ابت�شم الرجل ابت�شامة عري�شة، 
ثم قال ب�شيطة... اإنزلوا الأول ونزلوا الأولد، وحني حاولنا العتذار، 
اأن  اأن يجيب عن �شوؤالنا. وبعد  اأ�شر على نزولنا من �شياراتنا قبل 
نزلنا، قال لنا تف�شلوا اقطفوا ما يحلو لكم من ثمار، واأم�شك بيد 
اأكلنا و�شبعنا، اأجربنا الرجل  الأولد وقادهم اإىل الداخل. وبعد اأن 
اأكرث بكثري من حاجتنا، وبعدها �شرح لنا كيفية الو�شول  اأن نحمل 
اإىل زحلة. كل ما اأتذكر تلك احلادثة اأ�شعر باحل�شرة واأت�شاءل عما 
حدث لتلك الثقافة العظيمة، وا�شتغرب كيف ميكن ل�شخ�س مل يع�س 
نعي�شها  التي  الثقافة  اأوحال  عن  يدافع  ان  يعاي�شها  اأو  الثقافة  تلك 
دون  من  طبعا  الرتاث...  على  واحلفاظ  الأ�شالة  بدواعي  اليوم 
دون  ومن  اليوم،  ثقافة  الأ�شالة يف  عنا�شر  تعريف  بواجب  ال�شعور 
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لبريوت  زياراتي  ا�شتمرت  تراث.  واأي  بالرتاث،  يربطها  ما  حتديد 
ومل تتوقف اإل بعد ال�شفر اإىل اأمريكا عام 1976، ما جعلني اأفتقدها 

واأبتعد عنها طوال �شنوات احلرب الأهلية.
�سندوق الطالب الفل�سطينيني

قمت يف اأوائل عام 1974 بزيارة عادية لبريوت، وما اأن خرجت 
كان  اأمامي،  زحالن  اأنطوان  الدكتور  راأيت  حتى  املطار  مبنى  من 
اإننا  اأين اأنت؟  توين ينتظر زائرًا من اخلارج. فاجاأين توين قائاًل، 
نبحث عنك. قلت له ها اأنا اأمامك، قل يل ما تريد. �شاألني عن ا�شم 
امل�شاء.  يف  لقاء  على  واتفقنا  فيه  الإقامة  انوي  كنت  الذي  الفندق 
اأخربين ال�شديق زحالن حني التقينا اأن جمموعة من رجال الأعمال 
بتاأ�شي�س  قاموا  العقاد،  عمر  ال�شيد  مقدمتهم  يف  الفل�شطينيني، 
»�شندوق الطالب الفل�شطينيني« و�شجلوه يف لبنان كموؤ�ش�شة خريية 
بهدف متكني اأكرب عدد ممكن من الطلبة الفل�شطينيني من الدرا�شة 
لذلك  مدير  عن  يبحثون  واأنهم  والأجنبية،  العربية  اجلامعات  يف 
من  وغريهم  العقاد  وعمر  باأنطوان  معرفتي  �شوء  ويف  ال�شندوق. 
اأع�شاء جمل�س الأمناء، فاإن ا�شمي يت�شدر قائمة الأ�شماء املر�شحة 
لتويل ذلك املن�شب. اجتمعنا بعد اأيام باملهند�س عمر العقاد الذي 
قام بعر�س املن�شب ر�شميًا حيث ا�شتمل العر�س على دفع تكاليف 
انتقايل من الكويت اإىل بريوت، والتكفل بتعليم بناتي يف اأية مدر�شة 
اختارها، ثم �شاألني عن الراتب الذي اأريده. قلت لل�شديق الفا�شل 
اأبحث عن مال، واإمنا عن فر�شة متكنني من  باأنني ل  عمر العقاد 
الكثري  لدي  اإن  والعربية...  الوطنية  والق�شايا  العلم  ق�شية  خدمة 
يل  وفرمت  اإذا  تقررونه  معا�س  اأي  و�شاأقبل  واملبادرات،  الأفكار  من 
العقاد،  واقع حم�شو�س. حتم�س عمر  اإىل  اأفكاري  الفر�شة لرتجمة 
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اإمكانيات وت�شهيالت، مع ذلك  اإليه من  اأحتاج  بتوفري كل ما  ووعد 
ا�شرتطت ثالثة �شروط اإ�شافية: 

اأن اأقوم باختيار امل�شاعدين واملوظفني من دون تدخل خارجي.
ملدة  اإجازة  على  احل�شول  على  الأمناء  جمل�س  ي�شاعدين  اأن 
ف�شل درا�شي واحد من جامعة الكويت، اأخترب خاللها مدى قدراتي 

على اإدارة ال�شندوق ورغبتي يف موا�شلة العمل فيه. 
اأن تبقى عائلتي يف الكويت ريثما اأقرر فيما اإذا كنت �شاأ�شتمر 

يف عملي يف ال�شندوق اأو اأعود اإىل جامعتي يف الكويت.
بداأت قبل نهاية �شيف تلك ال�شنة عملي يف ال�شندوق، وحل�شن 
نبيل  �شاب  الطاهر،  ح�شن  اىل  تعرفت  ال�شندوق،  وحظ  حظي 
اإلينا،  بالن�شمام  ح�شن  اقنعت  لغات.  خم�س  يتقن  جامعي  وخريج 
يف  و�شاعدين  باخلدمات،  وتزويده  املكتب  تاأثيث  مهام  توىل  حيث 
اأف�شل وجه ممكن، واإقامة  و�شع الأنظمة الكفيلة ب�شري العمل على 
عالقات مع بع�س ال�شفارات الأجنبية. لكن حني راأى الدكتور �شميح 
�شميح  كان  ر�شائه.  عدم  اأبدى  به،  واجتمع  الطاهر  ح�شن  العلمي 
العلمي ع�شوًا يف جمل�س اأمناء ال�شندوق، يقوم بدور الع�شو املنتدب. 
وحيث اأنه كان يعي�س يف بريوت ويعمل طبيبًا يف اجلامعة الأمريكية 
وذلك بخالف عمر العقاد الذي كان يعي�س يف ال�شعودية، فاإن �شميح 
العلمي كان مير علينا ب�شكل يومي تقريبًا. قال يل �شميح، اإنني اأريد 
�شخ�شًا اأقول له"تعال ياح�شن، روح يا ح�شن"، اإننا ل نريد ول نحتاج 
�شخ�شًا بهذه املوؤهالت. قلت له حني قبلت هذا املن�شب كنت اأعتقد 
اأننا نبني موؤ�ش�شة، ول نفتح دكانًا، لذلك �شيبقى ح�شن يف من�شبه، 
اإن ال�شندوق بحاجة له ولأمثاله من ال�شباب. ايقنت يف تلك اللحظة 
انتباه  األفت  ما جعلني  �شعوبتها،  اأدري مدى  ل  م�شكلة  اأواجه  اأنني 
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عمر العقاد. وما اأن بداأنا عملية اختيار بع�س الطالب املتقدمني ملنح 
درا�شية، والتفكري يف اجلامعات املحتملة، حتى تبلورت م�شكلة �شميح 
الأمريكية،  �شميح ي�شر على اجلامعة  كان  وا�شح...  ب�شكل  العلمي 
مع عدم القبول بالتو�شط لدى اجلامعة كي تخف�س ر�شوم الدرا�شة 
بالن�شبة لطالبنا. وهنا وجدت اأن من واجبني �شرح امل�شكلة لكل من 
م�شتقبل  على  والتحذير من خماطرها  العقاد،  وعمر  توين زحالن 

ال�شندوق وم�شداقيته. 
حني اجتمع جمل�س الأمناء لأول مرة يف وجودي، وكان من بينهم 
اإنني  لهم  قلت  الأ�شبق،  لبنان  رئي�س  احللو،  �شارل  الرئي�س  فخامة 
بحاجة لأرقام تلفوناتكم، ونبذة عن حياة كل �شخ�س منكم وعمله، 
بريوت.  يف  الأجنبية  ال�شفارات  مع  عالقات  من  لديكم  ما  ت�شمل 
جعلني  ما  م�شتغربني،  البع�س  بع�شهم  اإىل  الرجال  اأوؤلئك  نظر 
اأقول مبت�شمًا، هل تظنون اإنني �شاأعمل لديكم فقط، اإنكم �شتعملون 
عندي اأي�شًا ب�شفتي مديرًا لهذا ال�شندوق. ومن دون هذه العالقة 
املتبادلة �شيكون من ال�شعب علينا خدمة الهدف املن�شود على الوجه 
�شفارة  ولنقول  معينة،  ب�شفارة  الت�شال  اأقرر  حني  اإنني  الأكمل... 
ليقوم  ال�شفارة،  بتلك  عالقة  لديه  ملن  �شاأحتاج  مثاًل،  الدمنارك 
بالت�شال بها وحتديد موعد يل ي�شمن ح�شن ال�شتقبال والتجاوب 
مع طلبنا. مع نهاية العام، كان عليَّ اأن اأعود اإىل جامعتي وعائلتي 
يف الكويت، حيث قلت لعمر العقاد، اإن ال�شندوق يعاين من م�شكلة 
اإذا ا�شتطعت حلها،  العلمي،  لي�س با�شتطاعتي حلها، ا�شمها �شميح 
�شاأعود اإىل ال�شندوق �شعيدًا، و�شكرًا على الفر�شة التي احتتموها 

يل خلدمة ق�شية العلم وطلبة فل�شطني. 
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ال�ق�ف اأمام امل�سنقة
كما   1975 عام  �شيف  يف  عمان  لزيارة  �شرابي  ه�شام  جاء 
اأ�شرت �شابقًا، حيث كنت اأق�شي مع عائلتي اإجازة ال�شيف. وهناك 
اأخربين باأنه يود زيارة الكويت والجتماع مع ح�شن الإبراهيم لأمر 
بالدكتور  ات�شلنا  الرحلة.  تلك  يف  اأرافقه  اأن  يريدين  واأنه  هام، 
يوم 1975-6-27  وقمنا  واتفقنا معه على موعد،  ح�شن من عمان 
بركوب طائرة اخلطوط اجلوية الكويتية وال�شفر يف رحلتها العادية 
ربع  حوايل  بعد  اأعلن  الطائرة  قائد  اأن  اإل  الكويت.  اإىل  عمان  من 
 45 ملدة  دم�شق  مطار  يف  �شتتوقف  الطائرة  اأن  الإقالع  من  �شاعة 
قد  الكويتية  الطريان  �شركة  كانت  الركاب.  بع�س  لأخذ  دقيقة 
وجود  لعدم  اليوم  ذلك  يف  ال�شورية  للعا�شمة  العادية  رحلتها  الغت 
عدد كاٍف من امل�شافرين، وطلبت من طائرة عمان التي كان لديها 
العديد من املقاعد ال�شاغرة اأن تتوقف يف دم�شق لنقل الركاب الذين 
كانوا ينتظرون هناك. وهنا جتمد ه�شام �شرابي يف مقعده، وتغري 
وجهه  على  وبدا  متوا�شل،  ب�شكل  يرجتف  ج�شمه  وبداأ  متامًا،  لونه 
كنت  ملا  ال�شتجابة  حتى  اأو  الكالم  على  قادرًا  يعد  ومل  الحتقان، 
خر�شاء  مومياء  اإىل  حلظة  يف  ه�شام  حتول  له...  اأقوله  اأن  اأحاول 
خاللها  مر  واعية  غيبوبة  يف  تقريبًا  �شاعتني  ملدة  ودخل  �شماء، 
على كل �شور التعذيب والتنكيل والإهانة التي �شمع عنها يف �شجون 
الرحمة.  يعرف  ل  جالد  انتظار  يف  م�شنقة  اأمام  والوقوف  �شورية، 
تلفونات  اأرقام  لدي  باأن  تخفيف حدة خماوفه  له�شام حماوًل  قلت 
اإىل  اإ�شافة  املتواجدة يف دم�شق،  الفل�شطينية  القيادات  العديد من 
رقم ع�شو بارز يف اللجنة املركزية حلزب البعث العربي تربطني به 
اإل  اأتركه على الطالق حلظة واحدة،  عالقة قرابة وود، واأنني لن 
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اأن ه�شام مل ي�شمع �شيئًا مما قلت، ومل يبدو عليه اأنه كان قادرًا على 
ا�شتيعاب اأي �شيء، لأن قدرته على التفكري تال�شت يف تلك اللحظات 

ال�شعبة... حلظات التيقن من املوت ب�شورة ب�شعة.
اأ�شدرت احلكومة ال�شورية عام 1955 اأحكامًا بال�شجن والإعدام 
الإجتماعي،  القومي  ال�شوري  احلزب  اأع�شاء  من  كبري  عدد  على 
بتهمة قيامهم بامل�شاركة اأو التواطوؤ يف عملية اإغتيال عدنان املالكي، 
نائب القاد العام للقوات امل�شلحة ال�شورية، واتهام احلزب ال�شوري 
الوليات  حل�شاب  �شورية  يف  احلكم  نظام  لقلب  بالتاآمر  القومي 
املتحدة الأمريكية. ولقد �شملت قائمة املتهمني الذين حوكموا ومتت 
ورئي�س  ال�شوري،  اجلي�س  �شباط  كبار  اأحد  جديد  غ�شان  اإدانتهم 
احلزب القومي يف �شورية ال�شيد جورج عبد امل�شيح الذي كان يعي�س 
يف دم�شق هربًا من لبنان بعد �شدور حكم بالإعدام عليه هناك عام 
وال�شيد  �شعادة،  اأنطون  ال�شيد  اأرملة  املري  جوليت  وال�شيدة   ،1949
قدم  املحاكمة،  واأثناء  وغريهم.  �شرابي  وه�شام  خوري،  �شامي 
الإدعاء العام عدة دلئل ثبوتية تدين املتهمني من وجهة نظره، كان 
من بينها ر�شالة اأر�شلها ه�شام �شرابي الع�شو البارز يف احلزب من 
اأمريكا يحث زمالءه يف �شورية على التعاون مع احلكومة الأمريكية. 
واأدينوا  حوكموا  الذين  احلزب  اأع�شاء  بني  من  �شرابي  ه�شام  كان 
غيابيًا ومل ينفذ بهم احلكم ب�شبب وجودهم خارج �شورية يف اأمكنة 

ل ت�شلها يد اأجهزة املخابرات ال�شورية.
توقفنا يف مطار دم�شق حوايل �شاعة، كان رجال الأمن ال�شوريني 
خاللها يدخلون تباعًا، ينظرون يف وجوه امل�شافرين كاأنهم جمرمو 
حرب اأو ل�شو�س، ثم يخرجون. كنت ابت�شم لكل واحد منهم واأحييه 
تلك  يف  عينيه  ه�شام  اأغم�س  كثريًا...  اأمامنا  يتوقف  ل  كي  باأدب 
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نائم حتى ل يرى ما يدور حوله، وحتي  باأنه  الأثناء متامًا، تظاهر 
ل يرى رجال املخابرات وجهه املحتقن... هرب ه�شام هروبا واعيًا 
من حقيقة كانت اأق�شى من اأن تواجهها كل ال�شجاعة يف ذلك اليوم، 
با�شتطاعته  يكن  اأنه مل  اأدرك  وقد  يتحكم يف م�شريه  القدر  وترك 
اأن يفعل �شيئًا. بعد حوايل �شاعة من العذاب اأُغلقْت اأبواب الطائرة 
واأقلعت بنا ب�شالم... فتح ه�شام عينيه بعد اأن اأعلن قائد الطائرة 
اأننا دخلنا الأجواء العراقية يف طريقنا اإىل الكويت، لكنه بقي �شامتا 
حتى نزلنا من الطائرة يف مطار الكويت وراأى ح�شن الإبراهيم يقف 

مبت�شمًا يف انتظارنا على الباب.
فكرة  اأ�شا�س  على  الجتماعي  القومي  ال�شوري  احلزب  تاأ�ش�س 
تدعو لإقامة دولة وحدوية مناه�شة للفكرة املارك�شية، ت�شمل �شورية 
اخل�شيب،  الهالل  دول  اأي  والعراق،  والأردن  وفل�شطني  ولبنان 
وت�شتثني م�شر. لكن وقوع الثورة امل�شرية عام 1952 وجناحها يف 
ا�شتثارة خيال اجلماهري العربية، واجتاه التيار القومي العربي نحو 
اللتفاف حول م�شر وقيادتها النا�شرية، اأدى اإىل عزل دعاة القومية 
بوجه  و�شعبيته  القومي  ال�شوري  احلزب  جاذبية  وتراجع  ال�شورية 
املعادية  القوى  مع  للتعاون  م�شطرًا  نف�شه  احلزب  وجد  لهذا  عام. 
�شف  يف  الوقوف  وبالتايل  العربية،  والوحدة  ال�شرتاكية  للفكرة 
القوى الغربية ال�شتعمارية املعادية اأ�شاًل لتطلعات ال�شعوب العربية. 
من  ال�شرتاكية  والنزعة  ال�شيوعية  للفكرة  احلزب  معاداة  اأن  اإذ 
ناحية، ومعار�شته للتوجهات القومية العربية التي نادت بالوحدة مع 
م�شر من ناحية ثانية، مل ترتك له جماًل كبريًا للمناورة ال�شيا�شية 
�شوى التطلع نحو بغداد اخلا�شعة للهيمنة الربيطانية واأمريكا. لكن 
من يعرف تاريخ احلزب ون�شاله، يعرف اأي�شًا اأن احلزب حتول عن 
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اأكرث  من  يزالون  وما  كانوا  اأتباعه  واأن  ب�شرعة،  الغرب  مع  التعاون 
الفل�شطينية  املقاومة  دعم  يف  �شاركوا  اإذ  وطنية،  العربية  القوى 
ونا�شلوا اإىل جانبها يف لبنان �شد القوى الطائفية واإ�شرائيل، واأنهم 
فل�شطني  عن  دفاعًا  لل�شهيونية  املعادي  ال�شف  يف  اليوم  يقفون 
اأن  اإل  بها.  يتم�شكون  يزالون  ما  التي  ال�شورية  القومية  فكرة  وعن 
املحاولة النقالبية الفا�شلة التي قام بها احلزب يف لبنان عام 1949 
بعد  للحزب  �شورية  يف  حدث  وما  �شعادة،  اأنطون  اإعدام  اإىل  واأدت 
حادثة اغتيال عدنان املالكي يف عام 1955 اأدت اإىل خروج العديد 
من جنومه ال�شابقة، كان من بينهم ه�شام �شرابي واأدوني�س واأني�س 

�شايغ وغريهم، حيث حتول هوؤلء اإىل فكرة القومية العربية.
ا�شتمر احلكم على ه�شام �شرابي قائمًا من دون تنفيذ ومن دون 
اإلغاء حتى عام 1978. قام ال�شفراء العرب املعتمدون يف وا�شنطن 
يف ذلك العام بدعم فكرة اإن�شاء منظمة عربية اأمريكية حتت ا�شم 
 National Association( »الأمريكية العربية  الوطنية  »املنظمة 
of Arab Americans( لتكون مبثابة لوبي عربي. جاء ذلك املوقف 
العربي يف �شوء جناح اللوبي ال�شهيوين يف التاأثري الفاعل يف �شنع 
وتوجيه �شيا�شة اأمريكا جتاه العرب واملنطقة العربية عامة، ومن اأجل 
اأن يكون للعرب �شوت قادر على الو�شول اإىل �شانع القرار الأمريكي. 
وب�شبب ما كان له�شام �شرابي من عالقات جيدة مع بع�س ال�شفراء، 
اجلمعية  لتلك  رئي�شًا  برت�شيحه  قاموا  العرب  ال�شفراء  غالبية  فاإن 
ودعمه يف النتخابات. قام ه�شام وجمل�س اإدارة اجلمعية بعد ذلك 
منت  على  فيها،  امل�شئولني  كبار  ولقاء  عربية  دول  عدة  يف  بجولة 
طائرة خا�شة وفرها لهم ال�شيد علي غندور، رئي�س �شركة الطريان 
�شابقًا.  القومي  ال�شوري  احلزب  ع�شوية  يف  ه�شام  وزميل  الأردنية 
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وهكذا وفرت رئا�شة املنظمة الوطنية العربية الأمريكية وما حظيت 
به من دعم عربي ر�شمي الظروف املنا�شبة لإلغاء احلكم الذي �شدر 
بحق ه�شام �شرابي قبل 23 �شنة، ما اأتاح له زيارة دم�شق والجتماع 
بالرئي�س ال�شوري حافظ الأ�شد. لكن رئا�شة ه�شام لتلك املنظمة مل 
ت�شتمر �شوى �شنة واحدة، اإذ مت اختيار اإمراأة عربية اأمريكية ا�شمها 
ال�شيا�شي خلفًا له، ما  بالعمل  »جوان ماكينا« ذات معرفة حمدودة 
ترك يف نف�س ه�شام �شرابي مرارة قا�شية و�شلت اإىل درجة احلقد 
على كل زميل �شك يف قيامه بالت�شويت ل�شالح جوان يف النتخابات. 
يف �شهر دي�شمرب من العام التايل 1979 انعقد املوؤمتر ال�شنوي 
 Arab American( الأمريكيني  العرب  اخلريجني  جلمعية 
University Graduates( يف مدينة وا�شنطن. وب�شبب خالفات 
عن  ه�شام  امتنع  املنظمة  تلك  قادة  وبع�س  ه�شام  بني  �شخ�شية 
املثقفني  اأحد  ه�شام  كان  جل�شاته.  يف  وامل�شاركة  املوؤمتر  ح�شور 
املوؤ�ش�س  كان  لكنه  تلك اجلمعية،  تاأ�شي�س  �شاركوا يف  الذين  العرب 
لقطع  دفعه  ما  واحدة،  ل�شنة  ولو  رئا�شتها  يتوّل  مل  الذي  الوحيد 
عالقته ببع�س الزمالء القدامى وباجلمعية. ويف الليلة الأخرية التي 
ت�شهد عادة حفل ع�شاء جماعي يتحدث فيه متحدث رئي�شي ويلقي 
اأقرب  اأنت  يل:  وقال  �شعيد  اإدوارد  جاءين  الرئي�شية،  املوؤمتر  كلمة 
النا�س له�شام، واأنه لي�س من املعقول اأو املقبول اأن ينعقد املوؤمتر يف 
وا�شنطن من دون اأن يح�شره ه�شام، لذلك اأرجوك اأن حتاول اإقناعه 
اإدوارد  اأتفق مع  اأنني كنت  الع�شاء على الأقل. وحيث  بح�شور حفل 
يف الراأي، واأنه مل يكن باإمكاين رف�س طلب �شديق اأحبه واحرتمه، 
ذهبت لبيت ه�شام، وبعد نقا�س وجدال مل ي�شتطع ه�شام اأن يك�شبه، 
املوؤمتر،  انعقد  حيث  اإىل  �شويًا  وذهبنا  معي  ه�شام  ا�شطحبت 
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ال�شابة  كانت  واحدة.  طاولة  على  �شعيد  اإدوارد  مع  هناك  وجل�شنا 
اأول  لبنان  اإىل  جذورها  تعود  التي  اأمني  �شرييل  الأمريكية  العربية 
من �شادفناه حال دخولنا قاعة الع�شاء... �شافحتنا �شرييل بحرارة، 
ه�شام  اأجابها   .)Good to see you Hisham( له�شام:  قائلة 
قائاًل:)you in funerals Sheryl Good to see(، اأي فيما قالت 
روؤيتك يف  ي�شعدين  قال ه�شام،  يا ه�شام،  روؤيتك  ي�شعدين  �شرييل، 
عقُت معها حني �شمعت ما قاله  عقْت �شرييل و�شُ جنازة يا �شرييل. �شُ
�شعيد مل يرتك  اإدوارد  اأن  اإل  القاعة،  واأترك  اأتركه  وكدت  ه�شام، 
الطاولة  اإىل  اأخذنا  راآنا،  حني  ُم�شرعًا  جاء  اإذ  للتفكري،  جماًل  يل 
التي كان يجل�س عليها واأجل�شنا اإىل جانبه. بعد حلظات قليلة جاءْت 
�شرييل اأمني وهم�شت يف اأذين قائلة: اإن ُجوان، رئي�شة اجلمعية التي 
ُيهينها  اأن  خائفة  لكنها  ه�شام  على  ت�شلم  اأن  ترغب  ه�شام،  خلفت 
اأمام النا�س، لذلك تريدك اأن ت�شاأله عما اإذا كان باإمكانها اأن تقوم 
بواجبها جتاه زميلها رئي�س املنظمة ال�شابق وع�شو جمل�س الأمناء. 

فكررت قلياًل يف الأمر قبل اأن اأعر�شه على ه�شام، وحني قررت 
اأدرك  قد  يكون  اأن  اأمل  على  قراري  جاء  جوان،  برغبة  اأخربه  اأن 
ماكينا،  جلوان  م�شافحته  واأن  �شرييل،  بحق  ارتكبه  الذي  اخلطاأ 
اخلطاأ  ذلك  عن  للتكفري  فر�شة  �شتعطيه  اأي�شًا،  ل�شرييل  ورمبا 
اإذا اقرتبت  اإذ قال  ارتكبه. لكن ه�شام خيب ظني،  الذي  اجل�شيم 
مني �شاأب�شق يف وجهها. كانت �شرييل اأمني ع�شوًا يف جمل�س اأمناء 
�شوتت  اأنها  ه�شام  ظن  ولذا  الأمريكيني،  للعرب  الوطنية  املنظمة 
�شده ول�شالح جوان، ما جعله يحقد عليها مع اأنها �شوتت ل�شاحله 
كما اأخربتتي. بعد �شنوات، قامت �شرييل اأمني بتنظيم حملة ناجحة 
لإقامة متثال تذكاري لل�شاعر والفيل�شوف العربي الأمريكي جربان 
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ه�شام  مطامع  اأثارت  التي  املنظمة  اأما  وا�شنطن.  يف  جربان  خليل 
الزوال...  م�شريها  فكان  املنتفعني  من  غريه  ومطامع  وغ�شبه 
�شوى  بها  يذكرنا  �شيئًا  خلفها  ترتك  اأن  دون  من  بهدوء  ماتت  لقد 
براهني جديدة على مدى تخلف الثقافة العربية، وفقدان الوعي لدى 
ال�شيا�شيني واملثقفني العرب باأهمية العمل اجلماعي واحرتام قواعد 

اللعبة الدميقراطية.
العرب  من  والثاين  الأول  اجليل  من  واأمثاله  ه�شام  موقف 
التخلف  حواجز  جتاوز  يف  النا�س  اأولئك  ف�شل  يعك�س  الأمريكيني 
ال�شلطة  تداول  ت�شتوجب  التي  الدميقراطية  فكرة  وقبول  الثقايف 
بني النا�س، وتنازل القادة طواعية عن مواقعهم بعد انتهاء فرتات 
بثقافة  وثيقًا  ارتباطًا  املرتبط  ال�شلوك  ت�شبب هذا  ولقد  انتخابهم. 
غالبية  على  الق�شاء  يف  الع�شر،  متطلبات  تعي  ل  تقليدية  عربية 
�شبيل  وعلى  حياتها.  بداية  يف  واعدة  بدت  التي  العربية  املنظمات 
الأمريكية  ال�شاحة  على  املكثف  التواجد  من  �شنوات  بعد  املثال، 
والن�شاط �شبه الفاعل ملنظمتي اخلريجني العرب والعرب الأمريكيني 
الدور  اأداء  ولكن مت�شابهة، يف  ولأ�شباب خمتلفة  املنظمتان،  ف�شلت 
اإن خالفات القادة  املنوط بها، وبالتايل يف احلفاظ على وجودها. 
اإىل تكري�س وجوده من  ناحية، واجتاه كل رئي�س  املنا�شب من  على 
خالل ت�شخري املنظمة خلدمة م�شاحله ال�شخ�شية من ناحية اأخرى، 
اأدى اإىل ا�شعاف املنظمتني، وت�شبب يف دفع الأع�شاء العاملني اإىل 
الإبتعاد عنها تدريجيًا وموتها يف نهاية املطاف. و�شوف نعود ملناق�شة 
هذه  من  الرابع  اجلزء  يف  الأمريكية  ال�شاحة  على  العربي  العمل 

ال�شرية �شمن كتاب »غربة واغرتاب. 
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ال�سندوق الق�مي الفل�سطيني
قابلت الدكتور وليد قمحاوي عام 1974 يف مدينة الكويت اأثناء 
قيامه بزيارتها اإثر انتخابه ع�شوًا يف اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
جاء  الفل�شطيني.  القومي  لل�شندوق  رئي�شًا  واختياره  الفل�شطينية، 
الدكتور قمحاوي للكويت للتباحث مع امل�شئولني الكويتيني يف ق�شايا 
ل�شالح منظمة  الكويت  كانت جتمعها  التي  بال�شرائب  تتعلق  مالية 
التحرير الفل�شطينية. كانت جامعة الدول العربية قد اتخذت قرارًا 
عربية  دولة  كل  بقيام  يق�شي  التحرير  منظمة  من  طلب  على  بناء 
باقتطاع ما ن�شبته 5% من معا�شات العاملني لديها من فل�شطينيني، 
واإيداع الأموال يف ح�شابات خا�شة تعود ملكيتها لل�شندوق القومي 
اإن�شاوؤه كموؤ�ش�شة تابعة للمنظمة  الفل�شطيني. كان ال�شندوق قد مت 
مهمتها الأ�شا�شية ا�شتالم اأموال ال�شرائب والتربعات، واإدارة تلك 
املوارد وا�شتثمارها، واإنفاقها على اأوجه ال�شرف التي تقرها اللجنة 
وزارة  مبثابة  القومي  ال�شندوق  جعل  وهذا  للمنظمة.  التنفيذية 
واإعداد  الأموال،  واإدارة  ال�شرائب،  بجمع  تقوم  فل�شطينية  مالية 
خريية  وموؤ�ش�شات  �شيا�شية  ن�شاطات  على  والإنفاق  امليزانيات، 
املنظمة من موظفني ومقاتلني  العاملني يف  رواتب  ودفع  واإعالمية، 
العديد من  املتقاعدين منهم، ومتويل  التحرير ومعا�شات  يف جي�س 
املنظمة،  تديرها  التي  واملدار�س  والرتبوية  الجتماعية  املوؤ�ش�شات 
وتقدمي املعونات املالية لعائالت ال�شهداء، وغري ذلك من ن�شاطات 

اجتماعية وثقافية ت�شتهدف تعزيز �شمود ال�شعب الفل�شطيني. 
لكن فيما كانت حكومة الكويت جتمع ال�شرائب من الفل�شطينيني 
العاملني لديها وتودعها يف ح�شاب ال�شندوق القومي الفل�شطيني يف 
البنوك الكويتية، كانت احلكومة ال�شعودية تقوم بتح�شيل ال�شرائب 



246

وت�شليمها لقيادة حركة فتح، لأن تلك القيادة كانت الأقرب لنظام 
احلكم ال�شعودي من الناحية الفكرية. وهذا يعني اأن الكويت جتنبت 
التدخل يف ال�شوؤون الفل�شطينية، فيما حاولت ال�شعودية التدخل يف 
تلك ال�شوؤون من خالل و�شع املال حتت ت�شرف القيادة التي وثقت 
املقاومة  ف�شائل  توافقت  التي  القيادة  ت�شرف  حتت  ولي�س  بها، 
الفل�شطينية عليها. ولقد ترتب على ذلك، بني اأ�شياء اأخرى، متكني 
الفل�شطيني،  ال�شعب  اأموال  من  كبري  جزء  احتكار  من  فتح  قادة 
واجتاه هوؤلء لنفاق املال بال ح�شاب، وا�شتخدامه بطريقة ت�شببت 

يف �شيوع الف�شاد والتبذير و�شراء �شمائر الكثري من املنتفعني. 
بيته  يف  اأقامها  ع�شاء  حلفلة  اجلبني  اأبو  خريي  ال�شيد  دعاين 
على �شرف الدكتور وليد قمحاوي، ما جعلنا نتعارف. كان اأبو اجلبني 
ت�شلم  الذي  الفل�شطيني  القومي  ال�شندوق  اإدارة  جمل�س  يف  ع�شوًا 
الدكتور قمحاوي رئا�شته. واأثناء تبادل الأحاديث والآراء بعد تناول 
جمل�س  لع�شوية  الن�شمام  قمحاوي  الدكتور  علي  عر�س  الع�شاء، 
التي  الأ�شئلة  عن  املطمئنة  اإجاباته  �شوء  ويف  ال�شندوق.  اإدارة 
اأهمية  بتاأكيد  اجلبني  اأبو  ال�شيد  وقيام  ناحية،  من  عليه  طرحتها 
العر�س.  ثانية، قبلت  ناحية  ال�شندوق من  اإدراة  ان�شمامي ملجل�س 
التنفيذية  اللجنة  على  ا�شمي  بعر�س  قمحاوي  الدكتور  قيام  وبعد 
ملنظمة التحرير واحل�شول على موافقتها اأ�شبحت ع�شوًا يف جمل�س 
فيه  اأُ�شارك  اجتماع  اأول  كان  الفل�شطيني.  القومي  ال�شندوق  اإدارة 
اأبو ظبي. وهناك  اأواخر ذلك العام يف مدينة  للمجل�س قد عقد يف 
جمل�س  اأع�شاء  كافة  دعا  الذي  الغ�شني  جويد  ال�شيد  اىل  تعرفت 
اأن ال�شيد  اإليه  الإدارة لع�شاء فاخر يف منزله. ومما جتدر الإ�شارة 
الغ�شني اأ�شبح رئي�شًا لل�شندوق القومي يف عام 1984، وا�شتمر يف 
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ال�شتقالة  عملية  تال  ولقد   .1996 عام  يف  ا�شتقالته  حتى  من�شبه 
توجيه اتهامات له بالف�شاد واختال�س اأموال من ال�شندوق، ت�شببت 
يف القاء القب�س عليه واعتقاله يف اأبو ظبي، ونقله فيما بعد اإىل غزة 
واحتجازه هناك. لكن ال�شيد الغ�شني متكن من الهرب من غزة يف 
يف  فيها  عا�س  التي  لندن  اإىل  والو�شول   2002 عام  اأغ�شط�س  �شهر 

هدوء حتى وفاته يف عام 2008. 
اأُتهم جويد الغ�شني باختال�س 6.5 مليون دولر من ال�شندوق 
القومي الفل�شطيني، ما ا�شتدعى قيام منظمة التحرير برفع دعوى 
ق�شائية �شده يف اأبو ظبي حيث كان يقيم حينئذ تطالبه فيها مببلغ 
12 مليون دولر، مُيثل املبلغ الذي مت اختال�شه ح�شب الإدعاء م�شافًا 
اإليه الفوائد املرتاكمة منذ تاريخ الختال�س. اإل اأن ال�شيد الغ�شني 
من  اأخذه  الذي  املبلغ  اإن  قائاًل  اإليه  املوجهة  التهامات  على  رد 
يا�شر عرفات ل�شتثماره يف م�شاريع  ال�شندوق كان قر�شًا مبوافقة 
اأبو ظبي  الأولية يف  اأن املحاكم  النجاح. ومع  لها  ُيكتب  م�شرتكة مل 
ال�شلطات  اأن  اإل  اإليه،  املوجهة  التهم  من  الغ�شني  جويد  براأت 
احلكومية قامت يف �شهر اإبريل من عام 2001 باإلقاء القب�س عليه 
اأيام  بت�شليمه بعد  واحتجازه بناء على طلب من املنظمة، مت قامت 
اإىل  جويد  نقل  برتتيب  بدوره  قام  التي  ظبي  اأبو  يف  املنظمة  ملمثل 
غزة. بعد 16 �شهرًا من احتجازه يف غزة، ُنقل ال�شيد الغ�شني اإىل 
باإ�شدار  الأردنية  ال�شلطات  قامت  وهناك  العالج،  بدواعي  القد�س 
جواز �شفر له خالل 24 �شاعة، مكنه من ال�شفر اإىل لندن عرب مطار 
جويد  ومبوت  وتعاونها.  الإ�شرائيلية  ال�شلطات  مبوافقة  اأبيب،  تل 
الغ�شني يف اأغ�شط�س عام 2008 بعد تدهور اأو�شاعه ال�شحية التي 
�شاءت اأثناء فرتة اعتقاله يف غزة، اأُ�شدل ال�شتار على ق�شته املثرية، 
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والتي ما يزال الغمو�س يكتنفها كغريها من حكايات كثرية ومريبة 
يف حياة املنظمة وحياة العديد من رجالتها، بع�س تلك احلكايات 
على  يزالون  ما  واآخرون  ماتوا،  اأبطال  ُموؤمل،  الآخر  وبع�شها  حُمري 
قيد احلياة ميار�شون مغامراتهم ويرتكبون الأخطاء واخلطايا دون 

رقيب اأو ح�شيب. 
تعرفت من خالل ال�شندوق القومي الفل�شطيني اىل عدد جيد 
وال�شتثمار  التجارة  جمالت  يف  العاملة  الفل�شطينية  القيادات  من 
واملقاولت والفكر والن�شر واملال وغري ذلك. كان من بني من تعرفت 
ال�شيد  ومواقفهم  تفكريهم  بطريقة  واأعجبت  واحرتمتهم  اليهم 
اجلن�شية  اكت�شب  قد  حينئذ  كان  الذي  الأعمال  رجل  العقاد،  عمر 
ال�شعودية، واملهند�س عدنان دربا�س الذي كان ميلك �شركة مقاولت 
اللجنة  وع�شو  النا�شر  كيايل  الوهاب  عبد  والدكتور  ظبي،  اأبو  يف 
قبل  من  اليهم  تعرفت  قد  كنت  من  اإىل  اإ�شافة  ال�شابق،  التنفيذية 
اأبو  القطان وخريي  املح�شن  ال�شادة عبد  الكويت ويف مقدمتهم  يف 
اجلبني والدكتور يو�شف ال�شايغ. كما تعرفت يف بريوت اأي�شا على 
ال�شيد رفعت النمر، نائب رئي�س ال�شندوق القومي الفل�شطيني ورئي�س 
واإدارته  بتاأ�شي�شه  النمر  ال�شيد  قام  بنك  للتجارة، وهو  بنك بريوت 
ردحًا طوياًل من الزمن. كان يا�شر عرفات رئي�س اللجنة التنفيذية 
ال�شندوق  اجتماعات  يف  امل�شاركة  على  يحر�س  التحرير  ملنظمة 
ثقته  وك�شبت  جيد  ب�شكل  اليه  تعرفت  وهناك  بانتظام،  القومي 
ال�شخ�شية واحرتامه لآرائي ومواقفي. كانت اأغلبية اأع�شاء املجل�س 
اأدبية وفر�شة للتواجد يف  �شعيدة بالع�شوية وما يرافقها من مكانة 
م�شاركة  اقت�شرت  لذلك  التنفيذية،  اللجنة  رئي�س  مع  واحد  مكان 
واإبداء  ال�شندوق  لرئي�س  املديح  وكيل  ال�شكليات  الأغلبية على  تلك 
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العجاب ب�شيا�شة ال�شيد عرفات ومواقفه. اأما الأقلية فكانت تعمل 
على جتاوز ال�شكليات �شعيًا وراء معرفة املزيد عن اأحوال ال�شندوق 
الفل�شطينية  الق�شية  وخدمة  موارده  تنمية  اأجل  من  ون�شاطاته، 
من  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  به  يتمتع  كان  ما  وب�شبب  اأف�شل.  ب�شكل 
مكانة �شعبية اأو ن�شالية اأو علمية اأو اقت�شادية اأو فكرية، فاإن اللجنة 
التنفيذية للمنظمة اأقرت معاملتهم فيما يتعلق بالمتيازات املتعلقة 

بال�شفر والإقامة والربوتوكول معاملة اأع�شاء اللجنة التنفيذية. 
طلبُت من رئي�س ال�شندوق يف ثاين اجتماع اأ�شارك فيه، وكان 
ُيطلعنا على  اأن  اأوائل عام 1975 يف بريوت،  اأظن يف  ذلك على ما 
ح�شابات ال�شندوق، مبا يف ذلك م�شادر متويله وما كان لديه من 
وليد  الدكتور  فوجئ  وجتارية.  بنكية  وا�شتثمارات  مالية  احتياطات 
مع  التجاوب  رف�س  ا�شتغرابه  اإبداء  وبعد  الطلب،  بذلك  قمحاوي 
طلبي بعناد على الرغم من ان�شمام عدة اأ�شخا�س جلانبي واملطالبة 
بنف�س ال�شيء. مل تنجح كل املحاولت يف اقناع وليد قمحاوي يومها 
املعلومات.  تلك  الطالع على  اإدارة  كاأع�شاء جمل�س  باأن من حقنا 
بني  تخلله خلوة ق�شرية  �شاعتني،  اأكرث من  ا�شتمر  نقا�س  بعد  لكن 
يفتح  اأن  قمحاوي  الدكتور  اقرتح  الزمالء،  وبع�س  وليد  الدكتور 
ملفاته لإثنني من اأع�شاء املجل�س فقط، اختارهم بنف�شه، هما خريي 
اأبو اجلبني وعدنان دربا�س. وحيث اأن القرتاح لقى قبوًل من غالبية 
النتائج،  وانتظار  عليه  ال�شكوت  املنا�شب  من  اأن  وجدت  الأع�شاء، 
ودربا�س.  اجلبني  اأبو  الزميلني  ووعي  باأمانة  ثقتي  �شوء  يف  خا�شة 
اليوم  ذلك  يف  الأعمال  جدول  بنود  بني  من  كان  ثانية،  ناحية  من 
لع�شوية  فل�شطني  مندوب  لرت�شيح  العربية  الدول  جامعة  من  دعوة 
الإفريقية«،  للدول  الفنية  للمعونة  العربي  »ال�شندوق  اإدارة  جمل�س 
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وهو �شندوق كان جمل�س اجلامعة قد اأقر تاأ�شي�شه يف العام ال�شابق 
ت�شكيل  اإليها مهمة  اأ�شندت  التي  العربية  الدول  الرباط، واختار  يف 
حممود  ال�شيد  للجامعة  العام  الأمني  برئا�شة  الأول  اإدارته  جمل�س 
ريا�س. وحني ُطرح املو�شوع للنقا�س، كان ا�شمي هو ال�شم الوحيد 
بالإجماع، ما  املوافقة عليه  لتويل ذلك املن�شب، ومتت  ُر�شح  الذي 
للمعونة  العربي  ال�شندوق  اإدارة  جمل�س  يف  ع�شوًا  اأ�شبح  جعلني 

الفنية للدول الإفريقية.  
الزميل  اأخربين  ال�شندوق،  اإدارة  ملجل�س  التايل  الجتماع   يف 
املال  من  مبلغًا  هناك  اأن  بدقائق  اجلل�شة  بدء  قبل  دربا�س  عدنان 
مقداره 15 مليون دولر يثري الت�شاوؤل، واأنه قرر اأن يثري مو�شوع ذلك 
املبلغ  اأودع  قد  قمحاوي  وليد  كان  م�شريه.  عن  وال�شتف�شار  املبلغ 
املذكور يف بنك بريوت للتجارة الذي يراأ�شه رفعت النمر نائب رئي�س 
ال�شندوق، واأن احل�شابات التي اطلع عليها عدنان مل ُتظهر �شيئًا عن 
فرتة الإيداع ول عن �شعر الفائدة ول عن الر�شيد املرتاكم. وحني 
اأتردد يف  الوديعة، مل  اإىل مو�شوع  ال�شفوي  اأ�شار عدنان يف تقريره 
توجيه �شوؤال للدكتور وليد ولل�شيد رفعت النمر عن م�شري الوديعة 
جاء  وهنا  الإيداع.  ومدة  والر�شيد  الفائدة  و�شعر  اإيداعها  وتاريخ 
باإيداع املبلغ  الرئي�س  النمر الذي اعرتف بقيام  اجلواب من رفعت 
يحتفظ  اأن  منه  طلب  وليد  الدكتور  اإن  قال  لكنه  البنك،  يف  لديه 
قال  اأمانة«،  املبلغ خليه عندك  »خذ هذا  البنك:  لدى  اأمانة  باملبلغ 
اأنه لي�س من  اإدعاء ال�شيد النمر،  ال�شيد النمر. وهذا يعني، ح�شب 
»هذه  املبلع.  ذلك  على  بفائدة  يطالب  اأن  القومي  ال�شندوق  حق 
اأمانة ولي�شت وديعة«. وهنا �شحك البع�س، وا�شتغرب البع�س الآخر، 
باأن  النمر  ال�شيد  اإقناع  بالده�شة واحلرية. حاولنا  واأ�شيب غريهم 
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اأموال ال�شندوق ل ميكن اأن تنمو من دون جني اأرباح على الودائع، 
اأن  للرئي�س  كنائب  اأي�شًا  واجبه  ومن  عليه،  ال�شندوق  واأن من حق 
اأموال ال�شندوق مبا يعود على ال�شعب الفل�شطيني بالنفع،  ي�شتثمر 
على  والعمل  ال�شندوق  اأموال  على  املحافظة  تقت�شي  الأمانة  واأن 
اإعادة  منه  طلبنا  نظرنا،  بوجهة  اإقناعه  يف  ف�شلنا  وحني  تنميتها. 
املبلغ لل�شندوق فورًا، اإل اأنه رف�س ذلك الطلب اأي�شًا، قائاًل اإن املبلغ 
مربوط لدى بنك اآخر ولي�س با�شتطاعته �شحبه دون خ�شارة جزء من 
الوديعة  له ما دمت جتني فائدة على  قلنا  امل�شتحقة. وهنا  الفوائد 
اأنه رف�س  اإل  الفائدة،  اأن يجني بع�س تلك  فاإن من حق ال�شندوق 
باإ�شرار، وبدا عليه الغ�شب، وخرج كل ع�شو من الجتماع ممتع�شًا 

من دون حتديد م�شري الوديعة. 
كان الدكتور وليد قمحاوي طبيبًا، ورجاًل وطنيًا دمث الأخالق، 
لكن مل يكن لديه خربة يف اإدارة اأعمال مالية اأو اقت�شادية، لذلك 
موؤ�ش�شة  على  ي�شرف  اإدارة  جمل�س  مع  التعامل  باإمكانه  يكن  مل 
التقاليد  يحرتم  ومل  ال�شندوق،  اإدارة  يف  ف�شل  ولهذا  مالية، 
حان  وحني  املوؤ�ش�شات.  تلك  مثل  يف  املرعية  والتنظيمات  والقوانني 
الفل�شطيني  القومي  ال�شندوق  اإدارة  جمل�س  ع�شوية  جتديد  موعد 
و«ال�شندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية«، مل يقم الدكتور 
بل جاء  املجل�شني،  اأي من  لع�شوية  تر�شيحي  باإعادة  وليد قمحاوي 
الفنية  للمعونة  العربي  ال�شندوق  اإدارة  جمل�س  لع�شوية  الرت�شيح 
للدول الإفريقية ل�شالح ال�شيد رفعت النمر الذي �شغل مكاين ممثاًل 

لفل�شطني ملدة جتاوزت ع�شر �شنوات متتالية.
العربية  الدول  جامعة  لدى  الدائم  ال�شعودي  املندوب  حاول 
العربي  ال�شندوق  اإدارة  ملجل�س  الدورية  الجتماعات  اأحد  متديد 
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الأ�شبوع  نهاية  عطلة  بعد  ما  اإىل  الإفريقية  للدول  الفنية  للمعونة 
ب�شفته ع�شوًا يف ذلك املجل�س، وذلك على الرغم من اأنه كان لدينا 
ما يكفي من الوقت ملناق�شة ما تبقى على جدول الأعمال من نقاط. 
للعودة  م�شطرًا  كنت  لأنني  التاأجيل  طلب  على  اعرت�شت  لكنني 
اأن تنتهي  اإىل جامعتي وطلبتي يف الكويت، ولأنه كان من املفرو�س 
خاطبني  وهنا  اليوم.  ذلك  م�شاء  يف  الجتماع  وينف�س  اجلل�شات 
املندوب ال�شعودي بحدة قائاًل: يا اأخي اإم�شي هو ما في�س حد غريك 
لكن  هنا،  غريي  حد  في�س  ما  نعم،  قائاًل:  تردد  بال  اأجتبه  هنا... 
هناك عدة اأ�شخا�س من ال�شعودية غريك... اإذا تعبت ومل يعد لديك 
قدرة على موا�شلة الجتماع تف�شل اإذهب اإىل بيتك واطلب من اأحد 

ال�شباب ال�شعوديني لينوب عنك. 
جعل  ما  ال�شفري،  �شعادة  على  ال�شدمة  وقع  هذا  لكالمي  كان 
الوجوم يطغى على وجوه احلا�شرين ويخيم ال�شكون على الجتماع... 
العربية، وكان  »ُبعُبع« اجلامعة  ال�شفري حينئذ قد اكت�شب لقب  كان 
يت�شرف بناء على ذلك الأ�شا�س. تدارك ال�شيد حممود ريا�س اأمني 
عام اجلامعة ورئي�س جمل�س اإدارة ال�شندوق الأمر ب�شرعة، ووا�شل 
النقا�س حتى انتهينا من درا�شة ما كان قد تبقى من ق�شايا والبت 
فيها. وحني هممت كغريي باخلروج من قاعة الجتماع، ا�شتوقفني 
الأع�شاء وخرجوا من مبنى  بقية  ريا�س حتى غادر  ال�شيد حممود 
اجلامعة، ثم رافقتي اإىل الباب اخلارجي، ويف الطريق اإىل اخلارج 
الإخال�س  �شوى  عنه  اأعرف  الذي مل  الفا�شل  الرجل  قال يل ذلك 
والوطنية والتوا�شع، عدة اأ�شياء من بينها اأن اخلليجيني ياأتون اإىل 
اجتماعات اجلامعة العربية يحملون معهم تعليمات ب�شيئني ل ثالث 
لهما: عدم املوافقة على زيادة ميزانية اأي م�شروع من م�شاريع العمل 
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امل�شرتك، وحماولة خف�س ميزانية كل برنامج قائم بقدر الإمكان. 
اأما ال�شر وراء حماولة مندوب ال�شعودية متديد الجتماع اإىل ما بعد 
نهاية عطلة الأ�شبوع فهو، كما اأخربين الأمني العام، احل�شول على 

املزيد من املال كبدل اجتماعات وتنقالت اإ�شافية. 
رحلة اأم مغامرة 

يف عام 1976، وفيما كنت يف عمان اأحاول ال�شتقرار فيها بعد 
اجتماع  للم�شاركة يف  دعوة  و�شلتني  الكويت،  ا�شتقالتي من جامعة 
عادي ملجل�س اإدارة ال�شندوق القومي الفل�شطيني يف بريوت... كان 
ذلك الجتماع هو اآخر اجتماع اأ�شارك فيه، واقلها انتاجية، واأكرثها 
اإحباطا. ويف �شوء توتر العالقات بني الأردن و�شورية يف تلك الأيام، 
وقيام احلكومة ال�شورية باإغالق الأجواء ال�شورية يف وجه الطائرات 
املتجهة اإىل بريوت والقادمة منها، مل يكن با�شتطاعتي ال�شفر اإىل 
اللبنانية.  اأو  الأردنية  اجلوية  اخلطوط  طائرات  منت  على  بريوت 
كانت ال�شركة الوحيدة التي �شمحت لها ال�شلطات ال�شورية بالتحليق 
فوق اأرا�شيها، اأو التي مل يكن با�شتطاعتها منع طائراتها من التحليق 
فوق دم�شق، هي اخلطوط اجلوية ال�شوفييتية. لكن كافة الرحالت 
ما  قادمة،  لأ�شابيع  كانت حمجوزة  وبالعك�س  اإىل عمان  من بريوت 
جعل من املتعذر ال�شفر عن طريق اجلو. وهنا وجدت نف�شي م�شطرًا 
�شيارتي  ُم�شتخدمًا  ال�شورية  الأرا�شي  عرب  الرب  طريق  عن  لل�شفر 
التي كانت حتمل لوحة كويتية. لكن الأمور مل تكن �شهلة كما توقعت، 
اإذ بعد الو�شول اإىل دم�شق عرب رحلة متعبة رغم ق�شر امل�شافة بني 
عمان ودم�شق، كان علي اأن اأح�شل على ت�شريح خا�س من اجلهات 
الأمنية ال�شورية ي�شمح يل بال�شفر اإىل بريوت. وهنا ا�شطررت اإىل 
اللجوء لزمالئي واأ�شدقائي القدامي الذين تعرفت اليهم يف جامعة 
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الكويت، حيث قام الأ�شدقاء الدكتور عزيز �شكري والدكتور �شاكر 
املخت�شة  اجلهات  لدى  بالتو�شط  حقي  وفائي  والدكتور  م�شطفى 

واحل�شول على ت�شريح بال�شفر بال�شيارة عرب احلدود اإىل لبنان.
تطرق  الت�شريح،  اأ�شدر  الذي  الأمن  ب�شابط  اجتماعي  اأثناء 
احلديث اإىل القاهرة واأيام القاهرة التي عا�شها ذلك الرجل خالل 
ذلك  يف  الرجل  قاله  ما  جملة  ومن  البلدين.  بني  الوحدة  �شنوات 
اإىل  ت�شفريه  ومت  القاهرة  يف  در�س  فل�شطيني  �شديق  له  اأن  اللقاء 
لكونه ع�شوًا يف حزب  درا�شته  ُينهي  اأن  قبل  عام 1963  دم�شق يف 
البعث العربي الإ�شرتاكي... كان ال�شديق الذي ذكره هو زميلي يف 
ال�شكن و�شديقي يو�شف عي�شى الذي فقدت الت�شال به منذ ت�شفريه 
�شعدت  الأمل«.  عني  يف  »م�شافر  كتابنا  يف  جاء  كما  القاهرة،  من 
يف  اإ�شايف  يوم  ق�شاء  الفور  على  وقررت  ال�شم،  ذلك  ب�شماع  جدًا 
الزمن  به  فعل  وما  اأحواله  اىل  والتعرف  بيو�شف  لالجتماع  دم�شق 
بعد م�شي 12 �شنة من النقطاع الذي فر�شته ال�شيا�شة واخلالفات 
يف  درا�شته  اأكمل  اأنه  يو�شف  من  عرفت  علينا.  الر�شمية  العربية 
واأنه يعمل منذ �شنوات يف مكتب املقاطعة  كلية احلقوق يف دم�شق، 
العربية الذي تخ�ش�س يف مالحقة الب�شائع الإ�شرائيلية التي حتاول 
واأن  جُمددًا،  دخولها  دون  واحليلولة  العربية،  الأ�شواق  اإىل  الت�شلل 
واجتاه  العائلية  اأحواله  ب�شبب  تقريبًا  توقفت  ال�شيا�شية  ن�شاطاته 
وحرمان  ال�شيا�شي  العمل  احتكار  اإىل  احلاكمة  ال�شورية  املوؤ�ش�شة 
الغري من ممار�شته. كان احلما�س الذي اأبداه طالبًا وحزبيًا وقياديًا 
التي  ال�شيا�شية  الطموحات  القاهرة قد خبا متامًا، وكان �شقف  يف 
تكلم عنها واآمن بها قد انخف�س حتى احل�شي�س، ومل يبق منها �شوى 

ذكريات يحاول التهرب منها لكونها مدعاة لالأ�شى واحلزن.
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حني غادرت عمان يف طريقي اإىل بريوت عرب الأرا�شي ال�شورية 
�شارت الأمور على ما يرام يف حمطتي التفتي�س على احلدود الأردنية 
ُتواجهني  مل  اأنه  كما  الطريق،  حال  و�شوء  التاأخري  رغم  وال�شورية 
تعقيدات على احلدود اللبنانية. لكن الأجواء العامة يف لبنان كانت 
طوياًل  ا�شتمرت  التي  الأهلية  احلرب  ب�شبب  للغاية  متوترة  حينئذ 
واأ�شهمت يف متهيد الطريق لقيام اإ�شرائيل بعد �شنوات بغزو لبنان 
اإىل  و�شلُت  حني  و�شاتيال.  �شربا  جمازر  وارتكاب  بريوت  واحتالل 
ومل  تنام،  كيف  تعرف  تكن  مل  التي  اجلميلة  املدينة  تلك  م�شارف 
ت�شمح ملحبيها وزائريها مبعرفة امللل، وجدت نف�شي اأقرتب ب�شرعة 
من حاجز اأمني يحر�شه �شخ�شان م�شلحان. فكرت يف الأمر ب�شرعة، 
�شنوات،   7 قبل  هيو�شنت  يف  يل  وقعت  م�شابهة  جتربة  م�شتح�شرًا 
تباطاأت كثريًا، و�شعت ال�شيارة يف و�شع ي�شمح لها بالنطالق ب�شرعة 
اإذا اقت�شى الأمر، تناولت من  كبرية مبجرد ال�شغط على البنزين 
من  اقرتبت  ال�شيارة،  �شباك  فتحت  لبنانية،  لرية   50 مبلغ  جيبي 
املبلغ قائاًل: اهلل  وناولته  احلار�س ببطء �شديد وحذر، مددت يدي 
معك، وقبل اأن ي�شاألني عن هويتي اأو ا�شمي، انطلقت ب�شرعة كبرية 
مبتعدًا عنه. وهكذا جتنبت ال�شطرار لالإف�شاح عن ا�شمي وهويتي 
اأحيانًا  كافيًا  فيها  ال�شم  كان  اأو�شاع  و�شمن  زمن  يف  وجن�شيتي 

للخطف اأو القتل.
بال�شديق  بالت�شال  بريوت  على  مررت  كلما  كعادتي  قمت 
اأدوني�س واللتقاء به، حيث اتفقنا يف الراأي على اأن الأو�شاع يف لبنان 
اأ�شواأ، واأن عليه اأن يخرج مع عائلته يف اأقرب  ت�شري من �شيىء اإىل 
�شيارتي،  معًا، يف  بريوت  مغادرة  على  اتفقنا  لذلك  متاحة،  فر�شة 
بعد اأيام. لكن يف م�شاء اليوم ال�شابق للمغادرة، ات�شل بي اأدوني�س 
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اأو يومني ب�شبب تعذر �شفر  ليخربين باأنه م�شطر للتاأخر ليوم اآخر 
زوجته يف ذلك اليوم، لكنه اأ�شر على املرور على الفندق الذي كنت 
اأقيم فيه يف ظهرية اليوم التايل لوداعي قبل ال�شفر، وهناك تواعدنا 
امتدت  �شاعة   48 ال  لكن  �شاعة،   48 بعد  دم�شق  يف  اللقاء  على 
بريوت يف  مغادرة  اأدوني�س  ي�شتطع  اإذ مل  �شاعة،  األف   60 من  اأكرث 
اإل يف عام 1983  ثانية  اأره  وبالتايل مل  لنف�شه،  الذي حدده  الوقت 
يف وا�شنطن. لقد جاء اأدوني�س اإىل وا�شنطن بعد اأن رتب له ه�شام 
�شرابي اإجازة درا�شية لب�شعة اأ�شهر، كان هدفها يف الواقع م�شاعدة 
ه�شام على ا�شتكمال كتابه »النظام الأبوي واإ�شكالية تخلف املجتمع 

العربي«. 
بعد وداع اأدوني�س يف الفندق، تركت بريوت يف حوايل الثالثة بعد 
الظهر متوجها نحو دم�شق، لكن حني و�شلت منطقة �شتورة اللبنانية 
وجدت اأن الطريق مغلقة ب�شبب وقوع ا�شتبكات بالقرب من احلدود 
�شقط  حتى  �شاعات  م�شافرين  من  غريي  مع  توقفت  �شورية...  مع 
الظالم ومل ُتفتح الطريق. مل يكن اأمامي عندها خيار �شوى ق�شاء 
الليل يف �شيارتي على اأمل اأن يحمل ال�شباح �شيئًا جديدًا ي�شمح يل 
العام،  الأمتار عن الطريق  ال�شفر. خرجت مئات  ولغريي مبوا�شلة 
توقفت يف قرية �شغرية بالقرب من بيت ريفي اأمامه حديقة مزروعة 
باأ�شجار مثمرة، اقرتبت من باب البيت، طرقت الباب من دون اأن 
اأعرف هوية �شكانه، اأخربتهم بق�شتي وطلبت منهم اإذنًا بالنوم يف 
�شيارتي يف حديقة بيتهم حتى ال�شباح. وحني جاء اجلواب، اأ�شعرين 
بالحراج حتى اخلجل من نف�شي، اإذ اأ�شرت �شيدة البيت و�شيده على 
رف�س طلبي ومعاملتي ك�شيف على العائلة من دون اأن ي�شاألوين حتى 
عن ا�شمي. ويف حوايل الرابعة �شباحًا، اأيقظوين من النوم، ناولتي 
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ال�شيدة �شاندويت�س لبنه بالزعرت، وقالت اإن الطريق مفتوحة الآن، 
ومن الأف�شل اأن تغادر قبل اأن يقوموا باإغالقها ثانية. و�شلت دم�شق 
مل  الذي  اأدوني�س  انتظرت  اإ�شافيني،  يومني  هناك  ق�شيت  مبكرًا، 
يح�شر، وحيث اأن اأخبار لبنان كانت تزداد �شوءا �شاعة بعد �شاعة، 
يف  وعائلتي  بيتي  اإىل  والعودة  دم�شق  مغادرة  �شوى  اأمامي  يكن  مل 

عمان.
عفيف  ال�شيد  اىل  تعرفت  اأ�شهر،  بعدة  الكويت  اأغادر  اأن  قبل 
بن يدر، ال�شحايف التون�شي الذي اأ�شدر اأكرث من جملة. كان عفيف 
ينوي  كان  جملة  حترير  لرياأ�س  موؤهل  �شخ�س  عن  يبحث  حينئذ 
اإ�شدارها عن القت�شاد العربي. ومع اأننا اتفقنا على التعاون وطريقة 
ل�شدوراملجلة  الأن�شب  العربي  البلد  حول  اختلفنا  اأننا  اإل  التعاون، 
اأن  راأيت  القاهرة،  ثم  ومن  بريوت  اقرتح  فيما  اإذا  فيه.  املعنية 
الظروف ال�شائدة يف البلدين �شيئة، واأن التوقعات امل�شتقبلية مل تكن 
تب�شر باخلري. ويف الواقع، حني �شاألني عن ال�شبب بالن�شبة لبريوت، 
�شردت عليه ال�شيناريو الذي حدث بال�شبط قبل وقوعه بعدة اأ�شهر، 
مبا يف ذلك التدخل ال�شوري، والنحياز اإىل جانب القوى امل�شيحية 
فيما  �شورية  وحتول  لبنان،  يف  الفل�شطينية  املقاومة  لوجود  املناوئة 
بعد من موقع احلليف لتلك القوى اإىل موقع العدو. وبالفعل، جاءت 
احلرب الأهلية والتدخل ال�شوري يف لبنان، وال�شدامات الدامية مع 
قوى املقاومة الفل�شطينية لتطيل اأمد احلرب الأهلية، وتق�شي على 
دور  بريوت كعا�شمة للثقافة العربية ومنارة ت�شيء الطريق للمثقفني 
العرب الهاربني من البط�س وال�شطهاد يف بالدهم. كانت اإ�شرائيل 
تخ�شى دميقراطية لبنان واحتمالت جناحها يف اجتياز اآخر العقبات 
لعبور الع�شر، اأي النتقال من التخلف اإىل التقدم، ما جعل اإ�شرائيل 
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مع  واإقامة عالقات  مرة،  من  اأكرث  بغزوه  وتقوم  لبنان،  �شد  تتاآمر 
بع�س طوائفه بهدف تعميق اخلالفات فيما بينها، وتعطيل م�شرية 

لبنان التنموية.
حماوالت اقت�سادية

اجتهت احلكومة الكويتية يف ال�شبعينيات من القرن الع�شرين 
تاأ�شي�س جمعيات  الكويتية على  ال�شكنية  الأحياء  �شكان  ت�شجيع  اإىل 
مواد  من  احتياجاتهم  �شراء  فر�س  لهم  تتيح  بهم،  خا�شة  تعاونية 
غذائية ولوازم منزلية باأ�شعار خمف�شة. لكن تلك اجلمعيات اجتهت 
البالد  اأبناء  من  الكويت  يف  للعاملني  ال�شماح  عدم  اإىل  عمومًا 
العربية وغري العربية بالت�شوق فيها واحل�شول ما كان يح�شل عليه 
الكويتيون من خ�شومات. ولقد ت�شببت تلك ال�شيا�شة يف ترك غري 
الكويتيني عر�شة ل�شتغالل بع�س التجار الذين غلب على �شلوكياتهم 
اجل�شع، كما قادت اإىل تعميق اإح�شا�س الكثري من املغرتبني بال�شتياء 
واإدراكهم مدى وطاأة التفرقة. يف �شوء تلك احلقائق، راأت جمموعة 
فل�شطني، �شرورة  اأبناء  العربية، معظمهم من  اأبناء اجلاليات  من 
اجلاليات  خلدمة  تعاونية  كجمعية  تعمل  م�شاهمة  �شركة  تاأ�شي�س 
العربية. وبعد جمهود كبري، اأ�ش�شنا ال�شركة املعنية، وفتحنا م�شتودع 
اأغذية كبري يف الكويت حتت ا�شم »�شوق الرابية«، �شمح جلميع �شكان 
با�شعار  احتياجاتهم  و�شراء  بالت�شوق  واملغرتبني  املواطنني  الكويت، 
احلد  يكون  اأن  على  لل�شركة  الأ�شا�شي  النظام  ن�س  ولقد  معقولة. 
اأي م�شاهم هو 100 �شهم فقط، قيمتها 100 دينار  الأق�شى مللكية 
ثانية،  ناحية  من  الأ�شا�شي.  الهدف  هو  الربح  يكون  ل  كي  كويتي، 
اخلارج،  من  مبا�شرة  الب�شائع  ا�شترياد  على  تقوم  �شيا�شة  اتبعنا 
الأرباح بقدر الإمكان، وتعظيم اخلدمات  والتوجه نحو تقليل ن�شب 
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عليها  اأطلقنا  ال�شركة  لتلك  ا�شم  اختيار  دور  جاء  وحني  للزبائن. 
جتارية  موؤ�ش�شة  باعتبارها  العرب«،  القت�شاديني  »موؤ�ش�شة  ا�شم 
ا�شتثمارية لكل العرب، ولأن جمموعة املبادرين اإىل تاأ�شي�شها كانوا 
والإعالم من  والتعليم  والقت�شاد  الإدارة  العاملني يف جمالت  من 

اأبناء البالد العربية عامة، مبا يف ذلك اأبناء الكويت. 
حني بداأنا يف اتخاذ الإجراءات القانونية لت�شجيل ال�شركة يف 
القانون  اأن  اكت�شفنا  التنظيمية،  الجراءات  ا�شتكمال  بعد  الكويت 
جتارية  �شركة  كل  جن�شية  تكون  اأن  �شرورة  على  ين�س  الكويتي 
من  اإذن  على  حت�شل  واأن  كويتية،  الكويت  يف  تعمل  ا�شتثمارية  اأو 
ال�شلطات املعنية قبل مبا�شرة اأعمالها، ما يعني اأنه مل يكن باإمكاننا 
القانون يجيز  اأن  اأي�شًا  اكت�شفنا  لكننا  الكويت.  ال�شركة يف  ت�شجيل 
عربية خليجية  دول  امل�شجلة يف  ال�شركات  اأي  اخلليجية،  لل�شركات 
مثل ال�شعودية والبحرين ودولة الإمارات العربية وقطر ممار�شة مثل 
تلك الن�شاطات يف الكويت. يف �شوء ذلك، قررنا الذهاب اإىل اإمارة 
دبي لالجتماع بامل�شئولني فيها وحماولة احل�شول على اإذن بتاأ�شي�س 
موؤ�ش�شة القت�شاديني العرب هناك والعمل با�شمها يف الكويت. قمنا 
بعدها بالت�شال مع اثنني من الأطباء الفل�شطينيني احلا�شلني على 
اللقاءات  ترتيب  على  م�شاعدتنا  منهم  طلبنا  حيث  دبي،  جن�شية 

املطلوبة مع امل�شئولني يف الإمارة. 
يف  واجتمعنا   73-3-26 يوم  الكويت  من  قادمني  دبي  و�شلنا 
�شباح اليوم التايل مع ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، �شيخ اإمارة 
يف  �شابًا  الأيام  تلك  يف  حممد  ال�شيخ  كان  الراهن.  الوقت  يف  دبي 
ال�شيخ  ا�شتقبلنا  الدفاع.  وزير  نائب  من�شب  ي�شغل  العمر  مقتبل 
ت�شري  الأمور  ما جعل  بتحفظ،  معنا  تعامل  لكنه  بالرتحاب،  حممد 
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ببطء �شديد على الرغم من ب�شاطة الطلب وقيامنا بتقدمي الوعود 
له بالإ�شهام يف تنمية اقت�شاد دبي والتن�شيق معه بالن�شبة لن�شاطاتنا 
املتوقعة داخل الإمارة وخارجها. بعد ثالثة اجتماعات غري حا�شمة 
ر�شمي  غري  �شفوي  جواب  و�شلنا  تقريبًا،  �شهرين  مدى  على  متت 
الطلب. وحني  برف�س  �شنار  الدكتور معاوية  ال�شيخ حممد عرب  من 
اإن هناك  ال�شيخ  املقربني من  اأحد  لنا  قال  ال�شبب،  ا�شتف�شرنا عن 
من هم�س يف اأذنه قائاًل »ل ميكن لعاقل اأن مينح مثل هوؤلء النا�س 
�شركات  ومديري  جامعات  اأ�شاتذة  هوؤلء  بالعمل...  ت�شريحا 
على  ي�شيطروا  اأن  املوؤكد  من  فاإن  الإمارة  دخلوا  اإذا  فل�شطينيني، 

اقت�شادها خالل فرتة وجيزة«.
قررنا  املمكنة،  اخليارات  وا�شتعرا�س  الأمر  يف  تفكري  بعد 
ال�شيخ  مع  اجتمعنا  حيث  عجمان،  اإمارة  �شيخ  مع  املحاولة  تكرار 
ونائب  الراهن،  الوقت  يف  عجمان  اإمارة  حاكم  را�شد،  بن  حميد 
ال�شكان،  حيث  من  �شغرية  عجمان  اإمارة  كانت  حينئذ.  احلاكم 
واأحوالها املعي�شية والقت�شادية متخلفة كثريًا، يعي�س معظم �شكانها 
اأ�شند  لها حاكم م�شتنري،  لكن كان  ب�شيطة يف حالة فقر،  بيوت  يف 
معظم مهام اإدارة الإمارة لإبن �شاب متفتح ويقظ. لهذا وجدنا لدى 
ال�شيخ حميد اأذنا �شاغية... وبعد اأن رحب بنا و�شكرنا على عر�شنا 
بنكي يف  بفتح ح�شاب  قيامنا  ا�شرتط  لكنه  الفورية،  باملوافقة  وعد 
الإمارة، وا�شتئجار مكاتب لل�شركة فيها، وتعيني مدير م�شئول مقيم 
اأ�شهر. قبلنا  اأول ن�شاط اقت�شادي لل�شركة خالل  يف عجمان، وبدء 
ال�شروط كلها، واأوفينا بكل الوعود، ما جعل عالقتنا مع ال�شيخ حميد 
تتوطد ب�شرعة، وجعل مدير موؤ�ش�شة القت�شاديني العرب املقيم يف 
ب�شكل منتظم،  به  يلتقي  لل�شيخ  يغدو م�شت�شارًا غري ر�شمي  عجمان 
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 ،1973 العام  من  حزيران  �شهر  نهاية  وقبل  يومي.  ب�شكل  واأحيانًا 
اأ�شبح لدينا �شركة خليجية نديرها، ما �شمح لنا بطرح اأ�شهمها يف 
كانت  التي  املنطقة  يف  جتاري  �شوق  بفتح  والقيام  الكويتي،  ال�شوق 
تتواجد فيها اجلاليات العربية غري الكويتية بكثافة. وحني ُطرحت 
الأعداد  وقامت  �شديدًا،  ال�شراء  على  الإقبال  كان  للبيع،  ال�شهم 
العربية  اجلن�شيات  خمتلف  من  الكويت  يف  العاملني  من  الكبرية 
بامل�شاهمة يف ال�شركة، وهي م�شاهمة عادت عليهم بعوائد مالية غري 
اأول اجتماع لها مت اختياري  عادية. حني عقدت اجلمعية العمومية 
حملت  الأ�شهم،  �شهادات  �شدرت  وحني  الإدارة،  ملجل�س  رئي�شًا 

ال�شهادة التي �شدرت با�شمي رقم واحد. 
�شماع  على  يواظبون  كانوا  الذين  امل�شاهمني  اأحد  جاءين 
ليقول  الرابية  �شوق  على  با�شتمرار  ويرتددون  العامة  حما�شراتي 
يل ان هناك من يتاآمر علي من الزمالء الذين بداأت العمل معهم، 
ويحذرين من الثقة ببع�س املقربني مني من النا�س، ويطلب مني اأن 
اأتدارك الأمر ب�شرعة، م�شيفًا القول: »اإن ذكاء الإن�شان يف بالدنا 
ثقتي  لكن  الن�شيحة،  على  �شكرته  له«.  ُيح�شب  ول  عليه  ُيح�شب 
اأتغا�شى  جعلتني  العام  لل�شالح  خدمة  به  اأقوم  كنت  ومبا  بنف�شي 
عما قاله ذلك الرجل الطيب. مل مت�س 6 اأ�شهر حتى ثبتت تنبوؤاته، 
اإذ قام الزمالء يف جمل�س الإدارة بعقد اجتماع يف غيابي والتفاق 
فيما بينهم على اختيار الدكتور معاوية �شنار رئي�شًا ملجل�س الإدارة 
يف  يقيم  معاوية  اأن  بحجة  التايل،  العمومية  اجلمعية  اجتماع  يف 
اأعمال  ت�شيري  على  اأكرب  قدرة  لديه  وبالتايل  ويحمل جن�شيتها  دبي 
م�شنعًا  اأ�ش�شنا  قد  كنا  التي  وال�شارقة  عجمان  اإمارتي  يف  ال�شركة 
ناجحًا فيها. مل اعرت�س على قرارهم، وكنت �شعيدًا بقبول الدكتور 
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معاوية رئا�شة ال�شركة، لكن القرار الذي اتخذته املجموعة مل ياأِت 
يف احلقيقة خدمة لل�شالح العام كما ظننت اأوًل، ول من اأجل تعزيز 
اأجل  من  بل  اأ�شا�شه،  على  ال�شركة  قامت  الذي  الأ�شا�شي  املبداأ 
بتمرير  التالية  ال�شنة  الزمالء يف  قام  اإذ  اأهداف �شخ�شية.  خدمة 
قرار ي�شمح لأي م�شاهم بامتالك اأي عدد �شاء من اأ�شهم ال�شركة، 
وال�شماح  الإدارة،  جمل�س  لأع�شاء  �شخية  مكافاآت  وتخ�شي�س 

لأنف�شهم بالدخول �شركاء مع ال�شركة يف بع�س امل�شاريع. 
اإدارة ال�شركة من  نتيجة لتلك القرارات، متكن امل�شئولون عن 
والدخول  ال�شنوية،  والأرباح  الأ�شهم  كبري من  على جزء  ال�شتيالء 
�شركاء مع املوؤ�ش�شة يف �شفقات جتارية وعقارية عادت على بع�شهم 
باأرباح طائلة. ويف الواقع، جاء تاأ�شي�س موؤ�ش�شة القت�شاديني العرب 
خالل  مرتني  النفط  اأ�شعار  م�شاعفة  �شهد  جدًا  منا�شب  وقت  يف 
اأ�شهر، ما اأ�شهم يف ت�شارع عملية التنمية يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة، وجعل املوؤ�ش�شة تغدو اجنح �شركة م�شاهمة يف تاريخ دولة 
تكوين  من  ال�شركة  يف  الرئي�شيني  امل�شئولني  مكن  وهذا  الإمارات. 
ثروات بلغت ع�شرات املاليني من الدولرات بالن�شبة لعدد ل باأ�س به 
من اأع�شاء جمل�س الإدارة. ولقد بلغت الأنانية وحماولت اإنكار دور 
من كان �شباقًا يف تاأ�شي�س تلك ال�شركة من حقوقه املعنوية حدًا دفع 
باأرقام جديدة.  اأ�شهم جديدة  �شهادات  اإ�شدار  اإىل  الإدارة  جمل�س 
كان  فيما  األف،  فوق  �شهادتي  رقم  اأ�شبح  ال�شهادات،  لتلك  وتبعا 

الرقم الأ�شلي هو »واحد«. 
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امل�سلحة اأواًل واأخريًا 
جامعة  من  ال�شتقالة  كثرية،  ولأ�شباب   ،1975 عام  يف  قررُت 
الأردن. ويف �شوء جناح جتربة  الكويت والتوجه نحو ال�شتقرار يف 
التجربة  تكرار  راأيت  الكويت،  يف  العرب  القت�شاديني  موؤ�ش�شة 
اأبوابه.  اأو�شع  من  القت�شادية  احلياة  معرتك  ودخول  الأردن  يف 
العديد من  اأقنعني ب�شواب تفكريي و�شالمة توجهاتي، قيام  ومما 
بت�شجيعي  فيها  وامل�شاهمني  العرب  القت�شاديني  موؤ�ش�شة  موؤ�ش�شي 
الأردن.  يف  مدخراتهم  بع�س  ا�شتثمار  يف  كبرية  رغبة  واإبداء 
»�شركة  ا�شم  كبرية، حتت  م�شاهمة  �شركة  بتاأ�شي�س  قمت  وبالفعل، 
اأكرب �شركة م�شاهمة ت�شجل يف تاريخ  ال�شتثمارات العربية«، كانت 
الأردن حينئذ، وكان الإقبال على الكتتاب فيها كبريًا للغاية لدرجة 
ا�شتوجبت ال�شتعانة برجال الأمن للحفاظ على النظام. ومن اأجل 
الأردنية  ال�شلطات  مع  والتن�شيق  ال�شركة  ت�شجيل  عملية  ا�شتكمال 
من  بالعديد  خاللها  اجتمعت  لعمان  زيارات  بعدة  قمت  املعنية، 
بن  الأمري احل�شن  العهد  بينهم ويل  كان من  امل�شئولني احلكوميني 
املع�شر وغريهم. كان بع�س  ال�شيد رجائي  طالل، ووزير القت�شاد 
الزمالء الذين �شاركوا يف عملية التاأ�شي�س، ومن بينهم ال�شيد داود 
اقرتحوا  قد  الطاهر  وع�شام  الفرا  علي  حممد  والدكتور  القطب 
�شم بع�س رجالت الأردن املعروفني اإىل قائمة املوؤ�ش�شني، كان من 
بينهم ال�شيد م�شهور حديثة الذي �شغل من�شب القائد العام للجي�س 
الأردين حني وقعت معركة الكرامة يف عام 1968 وكان له وجلنوده 
وال�شيد  املعتدية،  الإ�شرائيلية  القوات  هزمية  يف  امل�شاركة  �شرف 
حممد نزال العرموطي الذي عمل وزيرًا يف الأردن �شابقًا، و�شخ�س 
اآخر من اأهايل نابل�س علمت فيما بعد اأنه �شابط خمابرات متقاعد 
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ال�شتخبارات  جهاز  خدمة  يف  حياته  من  قرن  ربع  من  اأكرث  ق�شى 
الأردنية. وبعد اأن متت عملية الكتتاب بنجاح، وبداأنا عملية التفكري 

يف ت�شكيل جمل�س الإدارة، انق�شم املوؤ�ش�شون اإىل فريقني. 
جتربته  على  بناء  انطلق  القطب  داود  اأن  الوا�شح  من  كان 
العمل يف  تفر�س على من يرغب  الكويت، وهي جتربة  اخلا�شة يف 
جمال اقت�شادي من غري الكويتيني اأن ين�شط من خالل كفيل كويتي. 
ومع اأن جميع املبادرين يف تاأ�شي�س �شركة ال�شتثمارات العربية كانوا 
الطاهر  وع�شام  القطب  داود  اأن  اإل  فل�شطيني،  اأ�شل  من  اأردنيني 
على  احل�شول  ال�شروري  من  اأن  ارتاأوا  الراأي  يف  معهم  اتفق  ومن 
»كفيل« اأردين ليقوم بحماية ال�شركة وم�شاعدتها على تاأ�شي�س موقع 
الأردنيني  بع�س  دعوة  فكرة  على  اأعرت�س  مل  الأردن.  يف  لها  قدم 
الإدارة،  جمل�س  ع�شوية  ويف  ال�شركة  تاأ�شي�س  يف  معنا  للم�شاهمة 
اأمينًا وبطاًل وطنيًا  واأن م�شهور حديثة كان يف نظري رجاًل  خا�شة 
اأبدى �شجاعة وحنكة ع�شكرية وت�شحية كبرية. لكن حني جاء موعد 
التفاق على جمل�س الإدارة اأبدى حممد نزال العرموطي للمقربني 
من  تخوفه  مبديًا  املجل�س،  لع�شوية  تر�شيحي  على  اعرتا�شه  منه 
احتمال قيامي بال�شيطرة على ال�شركة. وكما اأخربين الدكتور �شليم 
هناك  تعد  مل  اأنه  غيابي  يف  العرموطي  ال�شيد  قال  حينئذ،  خمتار 
مهمته،  وانتهت  ال�شركة  اأ�ش�س  لقد  ربيع...  حممد  للدكتور  حاجة 
م�شيفًا »اإن علينا الآن اأن نتخل�س منه وُنزيحه من الطريق«. نتيجة 
لذلك، نزل املر�شحون يف قائمتني، تراأ�شُت اإحداها، وتراأ�س ال�شيد 
واإجراء  العمومية  اجلمعية  اجتماع  موعد  وقبل  الثانية.  العرموطي 
اأخاطر  باأنني  يل  ليقول  القطب  داود  جاءين  بيومني،  النتخابات 
بحياتي، واأن هناك قرارًا مبنعي من دخول جمل�س الإدارة حتى لو 
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قررت  الأمر،  يف  عميق  تفكري  بعد  ج�شديًا.  ت�شفيتي  الأمر  تتطلب 
�شحب ا�شمي من قائمة املر�شحني ملجل�س الإدارة مع ال�شتمرار يف 
امل�شاهمني  و�شول  بداأ  وحني  خلفها.  اأقف  كنت  التي  القائمة  دعم 
لقاعة الجتماع، اكت�شف النا�س اأنني ان�شحبت، ما دفع الع�شرات اإىل 
جئنا  لقد  قائلني:  الجتماع  من  والن�شحاب  القرتاع  اأوراق  متزيق 
هنا لنتخاب الدكتور ربيع، وما دام قد ان�شحب فاإننا لن ن�شارك يف 

عملية تزييف وتزوير.
التي  التهديدات  ب�شبب  النتخابات  عملية  من  ان�شحب  مل 
جتاوزت كل اخلطوط احلمراء فقط، ول ب�شبب انحطاط اأخالقيات 
العمل اجلماعي والزمالة اإىل اأدنى حد ممكن، بل واأي�شًا لقناعتي 
و�شمن  عدائية،  اأجواء  يف  العمل  جدًا  ال�شعب  من  �شيكون  باأنه 
ملكا�شب  �شعيًا  �شمعتي  ومن  �شخ�شيًا  مني  النيل  حتاول  جمموعة 
الأ�شابيع  خالل  ا�شتكوين  قد  امل�شرحية  اأبطال  كان  �شخ�شية. 
ما  ولفقوا  با�شتجوابي،  �شارعت  التي  الأردنية  للمخابرات  ال�شابقة 
طاب لهم من اتهامات وحكايات مغر�شة، من بينها الإدعاء باأنني 
م�شهور  ال�شيد  و�شفت  وباأنني  الأردين،  التجارة  بوزير  ا�شتهزاأت 
حديثة باأنه رجل اأهوج، وغري ذلك من اتهامات ا�شتهدفت الت�شكيك 
اأن  وجدت  لذلك  �شدي.  �شلطة  ذي  كل  وا�شتعداء  م�شداقيتي  يف 
والأردن  وامل�شاهمني  ال�شركة  م�شلحتي وم�شلحة عائلتي وم�شلحة 
ت�شتدعي ترك ال�شركة والبحث عن ن�شاط اآخر اأو وظيفة اأكادميية. 
وبالفعل، قام حممد نزال العرموطي وداود القطب وع�شام الطاهر 
�شنوات  خالل  وجنحوا  ال�شركة  على  بال�شيطرة  الفرا  على  وحممد 
قليلة يف اإي�شالها اإىل درجة الفال�س، ما اأ�شطر ال�شلطات الأردنية 
للتدخل واإجبارهم على ت�شفية ال�شركة وبيع ما كان قد تبقى لديها 
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من موجودات ل�شركة اأخرى. وهنا ل بد من الإ�شارة اإىل اأن م�شهور 
حديثة اكت�شف املوؤامرة بعد فوات الأوان، ما دفعه لرتك ال�شركة قبل 
تدهورها واإفال�شها، والنقالب �شد زمالئه القدامى والت�شهري بهم 

والتنديد باأفعالهم.
قدوم العا�سفة

املتعلقني  القرتاحني  الإبراهيم  ح�شن  للدكتور  قدمت  حني 
بتاأ�شي�س رابطة لأ�شاتذة اجلامعة ونظام خدمة دائم يكافئ املبدعني 
واملخل�شني من الأ�شاتذة، حتم�س للفكرتني، لكنه وظفهما، اأو �شمح 
بتوظيفهما، لتكري�س مبداأ التكويت الذي يعك�س الوجه الآخر للتفرقة 
�شد غري الكويتيني. ويف يوم من الأيام، نظرت اإىل مكتبي يف الكلية، 
واإىل اأوراقي املكد�شة فوقه وحتته، واإذا بي اأجد نف�شي اأقوم باإح�شاء 
وما  القليلة،  عملي  �شنوات  خالل  خدمات  من  للكويت  قدمته  ما 
قدمته يل الكويت يف املقابل. نعم، لقد قدمْت الكويت الكثري للق�شايا 
العربية، وللق�شية الفل�شطينية بالذات، لكنها اأ�شرت على النطواء 
كنت  التي  اجلامعة  حتى  الآخر،  رف�س  نحو  واجتهت  نف�شها،  على 
ح�شن  الزمالء  وجود  ب�شبب  التفرقة  داء  من  حم�شنة  اأنها  اأعتقد 
الإبراهيم واأنور النوري وعبد اهلل النفي�شي وغريهم، وما اأبدوه من 
مواقف نبيلة وجريئة على طول �شنني، اكت�شفت اأنها كانت ه�شة اإىل 
درجة ال�شقوط مبجرد هزة ب�شيطة. ويف �شوء ما حدث يف »موؤ�ش�شة 
باأنني  القت�شاديني العرب« و«�شركة ال�شتثمارات العربية«، �شعرت 
بحاجة ما�شة لإعادة ح�شاباتي، واأنه كان علي اأن اأعيد تقييم عالقتي 
اأن  اأ�شياء وا�شخا�س وق�شايا. وقبل  بكل ما كان يحيط بحياتي من 
يف  العاملني  من  فل�شطيني  �شحايف  ات�شل  العملية،  تلك  ا�شتكمل 

الكويت، وطلب زيارتي يف البيت لأمر هام وعاجل.
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اجلبهة  من  بقربه  معروفًا  �شخ�شًا  زارين  الذي  الرجل  كان 
ال�شعبية لتحرير فل�شطني. و�شل اإىل البيت متجهم الوجه، يبدو عليه 
كمن  �شربها  باردة،  كول  كوكا  زجاجة  له  قدمت  والتخوف،  القلق 
ي�شحب  كاأنه  ببطء  يتكلم  بداأ  ثم  تنهد،  عادي...  ماء  كوب  ي�شرب 
وقعت،  م�شيبة  هناك  اإن  الرجل  قال  ب�شعوبة.  فمه  من  الكلمات 
اأن  املفرو�س  من  واأن  الفل�شطينيني،  الأطفال  من  عدد  �شحيتها 
يجتمع ممثلو بع�س الف�شائل بعد �شاعات للتباحث يف اأمرها وكيفية 
وبعدها  قرار.  اأي  اتخاذ  قبل  با�شت�شارتي  ُكلف  واأنه  معها،  التعامل 
قام برواية تفا�شيل الق�شية. لحظ بع�س كوادر اجلبهة ال�شعبية اأن 
التا�شعة  بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح  الفل�شطينيني  الأطفال  من  عددًا 
قام  لذا  املدر�شة،  التغيب عن  على  داأبوا  العمر  من  ع�شرة  والثانية 
ومعرفة  الأطفال  مبراقبة  عنا�شره  بع�س  بتكليف  اجلبهة  م�شئول 
�شبب تغيبهم. مل مت�س اأيام حتى اكت�شفوا اأن الأطفال كانوا يخرجون 
اإليها  ويعودون  املدر�شة،  اإىل  للذهاب  املحدد  الوقت  بيوتهم يف  من 
دون  من  لكن  اأي�شًا،  املحدد  الوقت  يف  املدر�شي  الدوام  انتهاء  بعد 
دعارة  اأوكار  اإىل  يقادون  الأطفال  كان  اإذ  مدار�شهم،  اإىل  الذهاب 
ال�شباب  من  جمموعة  حل�شاب  �شغرية  فل�شطينية  ع�شابة  تديرها 
الكويتيني من اأبناء عائالت معروفة وثرية، واأن الأطفال مل ي�شلموا 
من  عنا�شر  قامت  وحني  الفل�شطينية.  الع�شابة  اأفراد  من  اأي�شًا 
باجلرمية،  متلب�شني  كانوا  عليهم  القب�س  بالقاء  ال�شعبية  اجلبهة 

واأنهم اعرتفوا اأثناء التحقيق بكافة التفا�شيل. 
عن  مف�شل  تقرير  وكتابة  بالرتوي،  ال�شحايف  على  اأ�شرت 
مكتب  خالل  من  مبا�شرة  عرفات  يا�شر  لل�شيد  واإر�شاله  اجلرمية 
املنظمة يف الكويت، والتكتم على الق�شية برمتها حفاظًا على كرامة 
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الأطفال و�شمعتهم، وحتى نتحا�شى احتمال قيام بع�س الآباء مبحاولة 
النتقام لكرامة اأولدهم، وحتويل اجلرمية اإىل �شل�شلة جرائم تعود 
العالقات  تدمري  اإىل  وتقود  وذويهم،  الأطفال  على  بليغ  ب�شرر 
باأ�شماء  البوح  بعدم  اأي�شًا  عليه  ا�شرت  كما  الكويتية.  الفل�شطينية 
اجلرمية  اكت�شاف  عن  امل�شئولني  وتطمني  املجرمني،  اأو  ال�شحايا 
من  الرغم  وعلى  عرفات.  ال�شيد  مع  الق�شية  مبتابعة  اأتعهد  باأنني 
انت�شر �شمن نطاق �شيق  اأنه  اإل  اأيام،  الكويت بعد  �شيوع اخلرب يف 
اجتمع مع عرفات  اأن  املفرو�س  كان من  وملا  واقعة.  ولي�س  كاإ�شاعة 
يف بريوت يف الأ�شبوع التايل �شمن اجتماع جمل�س اإدارة ال�شندوق 
القومي، فاإن متابعة املو�شوع مع عرفات مل يكن �شعبا. كان جمل�س 
الأطياف  كافة  ميثلون  قياديني  ع�شويته  يف  ي�شم  ال�شندوق  اإدارة 

ال�شيا�شية الفل�شطينية، مبا يف ذلك ف�شائل املقاومة الرئي�شية. 
حال دخول عرفات قاعة الجتماعات يف بريوت للم�شاركة يف 
اجتماع جمل�س اإدارة ال�شندوق القومي، وبعد قراءة جدول الأعمال 
جمل�س  اأمام  برمته  املو�شوع  وطرحت  الكلمة  اأخذت  مبا�شرة، 
اأن من الواجب علينا، ومن م�شلحة  اأعرف  اإنني  الإدارة، ثم قلت: 
يجوز  ل  ولكن  الف�شيحة،  هذه  على  نتكتم  اأن  واأهاليهم  الأطفال 
على  بو�س  التقليدية...  العربية  بالطريقة  بحلها  املنظمة  تقوم  اأن 
الروؤو�س... ل بد من معاقبة املجرمني اأوًل، على اأن يقوم كل طرف 
بواجبه ومعاقبة مرتكبي اجلرمية على جانبه. مل يتكلم اأبو عمار يف 
ذلك الجتماع... بقي �شامتًا �شارحًا طوال الوقت، ما جعل الآخرين 
يلجاأون اإىل ال�شمت كذلك. وحني انتهى الجتماع، وقبل اأن يخرج 
باأن  اأعدك  قائاًل:  اأذين  وهم�س يف  علّي  مال  القاعة،  اأبو عمار من 
اأعيد لالأطفال كرامتهم. انتظرت، وانتظر غريي من النا�س اأ�شابيع 
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دون اأن يحدث �شيء... اختفت الق�شية من دون اأن ينال فل�شطيني 
اأو كويتي ما ي�شتحقه من عقاب. وقبل انتهاء ال�شنة الدرا�شية باأيام 
�شمعنا عن اإقامة مع�شكر �شيفي لالأطفال يف اجلزائر، كان من بني 

امل�شاركني فيه �شحايا اجلرمية. 
بداأت اأ�شعر اأن الغيوم تزداد كثافة مع كل يوم مير ب�شبب تزايد 
الزحمة يف ال�شوارع مع قدوم ال�شيف وبدء مو�شم الت�شوق بالن�شبة 
لالأجانب الذين تعودوا على ق�شاء عطلة ال�شيف يف اأوطانهم. ويف 
روح  اأن  �شعرت  والرتاثية،  ال�شلفية  التيارات  �شرا�شة  تزايد  �شوء 
والكويت  اجلامعة  اأجواء  �شادت  التي  الفكرية  واحلرية  التجديد 
اأ�شبحت حما�شرة. ويف م�شاء اأحد الأيام، انتابني �شعور غريب... 
اإح�شا�س باأن العامل ي�شيق من حويل، واأن امل�شتقبل مل يعد م�شرقًا 
وكاأنه  الراأ�س  مرفوع  يقف  كان  حني  قليلة،  �شنوات  قبل  كان  كما 
�شمعة تتحدى الرياح. لذلك كان ل بد من الهروب من تلك اللحظة 
طول  على  نزهة  يف  والذهاب  �شيارتي  ركوب  يف  فكرت  القا�شية، 
ال�شاطئ، اإل اأنني تذكرت امللجاأ الذي وفر يل احلماية يف مثل تلك 
الظروف واأنقذين من حالت م�شابهة، تذكرت �شريري وال�شتغراق 
للهروب  بحاجة  اأو  حزن،  اأو  بغ�شب  اأح�ش�شت  كلما  كنت  النوم.  يف 
كتاب  بقراءة  البدء  والنوم...  الكتاب  اإىل  اأجلاأ  ع�شيب،  حال  من 
دواء  يل  بالن�شبة  النوم  النوم...  اإىل  ويقودين  النعا�س  ي�شتح�شر 
عقالنيته،  للعقل  ويعيد  النف�س،  ويريح  الأع�شاب،  يهدئ  �شحري 
لأن القلق والغ�شب ينهك اجل�شد، ويتعب الروح، وي�شتنزف الطاقة، 
اأحيانًا  تكون  اأخطاء  يف  للوقوع  وعر�شة  �شعيفًا  الإن�شان  ويجعل 

ج�شيمة.
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�شرفة  اإىل  ذهبت  مبكرًا،  التايل  اليوم  �شباح  يف  ا�شتيقظت 
ال�شم�س  اأتابع خروج  البيت املطلة على البحر، وقفت �شاعة تقريبًا 
عن  تك�شف  وهي  اإليها  بالنظر  وا�شتمتع  ببطء،  اأمواجه  بني  من 
�شراعيًا  قاربًا  �شاهدت  بعيد،  ومن  ا�شتحياء.  على  ال�شبوح  وجهها 
مهنة  ول  حياة  يعرف  ل  �شيادًا  يحمل  ال�شاطئ،  عن  مبتعدًا  ي�شري 
غري ركوب البحر و�شيد ال�شمك والبحث عن اللوؤلوؤ... �شياد يحكي 
حكاية الزمن حني يتوقف الزمن عن امل�شري، ويق�س حكاية الإن�شان 
يجد  ل  بحر حني  �شورة  وير�شم  بدائية،  حياة  الإن�شان  يعي�س  حني 
قلبه.  يف  الطمئنان  وتبعث  تداعبه  القمر  اأ�شعة  غري  �شيئًا  البحر 
�شرقتني الطبيعة ب�شحرها اخلالب يف ذلك ال�شباح املعطر برذاذ 
البحر، ن�شييت نف�شي، و�شرح ذهني يتابع اأمواج البحر تعلو وتهبط، 
تت�شارع اأحيانًا وتتباطوؤ اأحيانًا اأخرى، ُتخرج زبدًا يطفو على ال�شطح 
يحكي  وهو  الزمن  �شفحات  من  �شفحة  تكتب  يختفي...  ثم  دقائق 
املتوا�شل  �شعيها  يف  الأمم  حكاية  وال�شعوب...  احل�شارة  حكاية 
التقهقر، و�شكونها  التقدم، و�شراعها املرير مع  لتحقيق املزيد من 
�شم�س  وهروب  الليل،  �شواد  باقرتاب  ت�شعر  حني  وا�شت�شالمها 

احل�شارة يف ح�شن الظالم. 
تعلو  موجات  باأحد...  مبال  غري  طريقه  يف  ي�شري  املوج  كان 
برقتها،  وتتباهى  ببطء  تتحرك  وموجات  عنفوانها،  وت�شتعر�س 
ليلها  وتغفو  روؤو�شها  فتتطاأطاأ  رويدًا  رويدًا  تخبو عزميتها  وموجات 
يف انتظار �شباح جديد واإ�شراقة �شم�س واعدة... وهنا تخيلت نف�شي 
لكن  اأتذوق طعم عنفوانها.  اأن  اأحاول  باأهداب موجة عاتية،  اأتعلق 
املوجة ترتكني معلقًا، ل اأ�شتطيع اأن اأتركها خوفًا من الغرق، واأخاف 
اأن اأبقى ملت�شقًا بها فتحملني بعيدًا اإىل عامل غريب ل اأعرف عنه 
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�شيئًا... �شعرت باإنني على و�شك ال�شقوط يف بطن بحر هائج حتكمه 
اأحدًا. نظرت خلفي يف حماولة لإلقاء نظرة  حيتان كبرية ل ترحم 
جافة  رمال  على  م�شتلقني  وجدتهم  ال�شاطئ،  �شكان  على  اأخرية 
وحولهم اأطفال يلعبون يف الطني، ينعمون بدفء بحر ل يعرف غري 
الأنهار  هجرته  اأن  بعد  بعيد،  زمن  منذ  املد  ن�شي  بحر  اجلزر... 
يف  الينابيع  ون�شبت  الرملية،  العوا�شف  عليه  وق�شت  واجلداول، 
اأح�شائه، فتبخرت مياهه، وغدا م�شتنقعًا تغلب امللوحة على مياهه 
اأو طحالب، ل تقرتب منه طيور، ول  اأ�شماك  ورذاذه، ل تعي�س فيه 
البحر،  م�شري  علي  عز  ميت.  بحر  اإىل  فتحول  جمال،  اإليه  ترد 
ومنظر الأهل، وحال الوطن، وم�شتقبل الأطفال، اأدركت عندها اأن 
ل مكان يل يف ذلك املكان، واأن الزمن �شرق كل �شيء و�شار يف حال 
�شبيله، واأن البحر مل يعد قادرًا على العطاء كما كان... �شعرت باأن 
الروح  ياب�شة، حترق  اإىل �شحراء  ويتحول  عيني  اأمام  يجف  البحر 
اإغرورقت  اأدري  اأن  ودون  القدم...  قبل  العني  وتدمي  قبل اجل�شد، 
عيناي بالدموع، وهنا �شعرت باأن علي اأن اأرحل، لأن البكاء ل يبني 
بيتًا، والنتظار ل ي�شلح حاًل، والعناد مقربة للوقت واجلهد والفكر.
دواعي  وعن  اجلامعة،  من  ا�شتقالتي  �شبب  عن  �ُشئلت  حني 
اأولها  يقول  رئي�شية:  اأ�شباب  اأربعة  قدمت  الكويت،  برتك  قراري 
بقدرته  واأن  الكويت،  العاملني يف  الأجانب  اأطفال من  لديه  اإن من 
يربيهم يف  لكنه مع ذلك  الكويت،  ويعلمهم خارج  اأطفاله  يربي  اأن 
الكويت، فاإنه يرتكب خطاأ كبريًا بحق اأطفاله، لأن نف�شيتهم وطريقة 
ال�شجر املثمر والزرع  تفكريهم �شتكون غري طبيعية، ب�شبب فقدان 
واخل�شرة واجلبال واله�شاب والوديان واحليوانات. وال�شبب الثاين 
يقول اإن من يع�س ويعمل يف دولة ما، وله حاجة عادية من موؤ�ش�شات 



272

اأو  روؤية طبيبه،  اأو  �شفره،  لتجديد جواز  بحاجة  يكون  كاأن  الدولة، 
احل�شول على حقه برتقية وظيفية ب�شبب التفوق اأو الأقدمية، فاإنه 
يعلم اأنه اإذا حتلى بال�شرب �شياأتي دوره بعد دقائق اأو �شاعات اأو اأيام 
اأو �شنوات، ويجد نف�شه يف اأول ال�شف يومًا ما. لكن اأي �شخ�س غري 
اأنه  اأي �شف  كويتي يعي�س ويعمل يف الكويت، يكت�شف حني يقف يف 
يتحرك اإىل الوراء ب�شكل متوا�شل تقريبًا، لأن كل كويتي ياأتي يقف 
اأمامه وي�شادر دوره وحقوقه. لذلك مل يكن باإمكاين اأن اأقبل العي�س 
يف جمتمع فر�شتي الوحيدة فيه هي اأن اأعود اإىل الوراء مع كل دقيقة 
متر. اأما ال�شبب الثالث فيقول اإنني بلغت من الن�شوج  درجة كافية 
لأعرف ماذا اأريد، واإنني ل زلت �شابًا مبا يكفي كي اأبداأ حياتي من 
 I am old enough to know what I want; and جديد. 
ال�شبب  اأما   .still young enough to start all over again
بالن�شبة  العربي  العمل يف منطقة اخلليج  اإن  الرابع والأخري فيقول 
العربي  يقدمها  خدمة  علم"،  هو"خدمة  خليجي  غري  عربي  لأي 
خدمتي  فرتة  انتهت  �شنوات   6 وبعد  الأكرب.  و�شعبه  الأكرب  لوطنه 
ملمار�شة  اأعود  اأن  علي  وكان  التقليدية،  العلم  خدمة  جتاوزت  التي 
حياتي املعتادة، بعيدًا عن النتظار الذي ل يحمل اأماًل، وبعيدًا عن 
خماوف انعدام الأمن الوظيفي التي تتزايد يومًا بعد يوم، وبعيدًا عن 
القوى التقليدية التي تنادي بت�شييق احلريات ال�شخ�شية والفكرية 

وتالحقني بال هوادة.
وكما اأنني مل اأجد من ي�شتقبلني يف مطار الكويت حني دخلتها 
عام 1970، مل اأجد من يودعني حني غادرتها عام 1976. اإل اأنني 
غادرت الكويت ب�شعور غلب عليه الر�شا عن النف�س، ب�شبب التطلعات 
الإن�شانية الطموحة التي اأ�شهمت يف غر�شها يف عقول الطلبة ويف كل 
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زاوية من زوايا اجلامعة. نعم، لقد اأجنزنا الكثري يف جمال تطوير 
واملجتمع،  الطالب  حياة  يف  اجلامعة  دور  وتر�شيخ  التعليم،  نظام 
واإقامة اأكرث من م�شروع بحثي وعلمي رائد. لكن ذلك الكثري ل يعني 
اأننا جنحنا يف اأداء ر�شالتنا الرتبوية اأو الوطنية اأو الإن�شانية كاملة، 
التعليمية  العملية  تطوير  نحو  الأ�شا�س  حجر  و�شعنا  اأننا  يعني  بل 
وحترير العقل من هيمنة ثقافة تقليدية وتراث ديني يكبل احلرية. 
كانت البيئة الثقافية التي عملنا من خاللها هي حجر العرثة الأهم 
الذي اعرت�س طريقنا، وال�شخرة التي حتطمت عليها اآمالنا واآمال 
غرينا يف نهاية املطاف، يف الكويت ويف غري الكويت من دول عربية. 
الإن�شان  لتحرير  متهيدًا  بالكامل  العقل  حترير  ن�شتطع  مل  لذلك 
واملجتمع، اإذ بقي العقل العربي مقيدًا، وبقي الإن�شان العربي مكباًل، 
وبقي املجتمع العربي متخلفًا وغارقًا حتى اأذنيه يف متاهات فل�شفات 
�شمولية وتقاليد جمتمعية ل متت حلياته ول للعامل الذي يعي�س فيه 
ب�شلة. نعم، لقد جنحنا يف مهمتنا �شمن حمددات البيئة الثقافية 
والوقت الذي اأُتيح لنا يف الكويت، لكننا ف�شلنا يف �شباقنا مع الزمن 
اأو  اجتماعية  مبحددات  يعرتف  ول  للوقت،  حدودًا  يعرف  ل  الذي 

ثقافية اأو تراثية اأو فكرية. 
نعم،  اأمل.  بخيبة  �شعرب  النف�س،  عن  بالر�شا  ال�شعور  ومع 
هناك اجنازات عديدة على امل�شتوى ال�شخ�شي ت�شتدعي العتزاز، 
لكن هناك احباطات كثرية على امل�شتوى الوطني والقومي والإن�شاين 
ت�شتدعي العرتاف بالف�شل، وتفر�س البحث عن الأ�شباب وا�شتنباط 
اأدوات جديدة لتجاوز الف�شل وحمنة العقل يف التعامل مع الف�شل باأمانة 
وعلمية. ويف النهاية غادرت الكويت حزينًا لأنني تركت خلفي اأ�شدقاء 
واأحباء وجتربة حياتية ثرية بكل معنى الكلمة... ثرية من النواحي 
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العلمية والثقافية �شاعدتني على اإن�شاج الكثري من اأفكاري ونظرياتي 
املتعلقة بتطور املجتمع، وتوطني العلوم والتكنولوجيا يف املجتمع، ويف 
جمال التنمية املجتمعية ب�شكل عام، ويف معنى الهوية وفحوى الثقافة 
القومية ودورها يف حتقيق التنمية مبفهومها ال�شامل. كانت جتربتي 
خاللها  مار�شت  حياتي،  م�شرية  يف  حتول  نقطة  مبثابة  الكويت  يف 
حريتي يف التعليم يف اجلامعة ب�شكل كامل، وحريتي يف ن�شر اأفكاري 
يف و�شائل الإعالم املتاحة، وحريتي يف اإعادة ت�شكيل حياتي ومواقفي 
من الذات والغري من النا�س، من احلا�شر واملا�شي وامل�شتقبل، من 
ثقافة الرتاث وتراث الثقافة. كما تركت خلفي يف الكويت ذكريات 
اأن  تن�شى، ول ميكن  اأن  واأ�شدقاء وطلبة ل ميكن  جميلة مع زمالء 
تتوقف عن اإثارة خيايل واإثراء حياتي وجتديد اأفكاري ما دمت حيًا. 
كان خروجي من الكويت مغامرة كبرية... بداية لرحلة جديدة 
عامل  يف  والت�شتت  املنايف،  ويف  الفكر  عامل  يف  ال�شتات  طريق  على 
غريب يتناق�س مع عاملي الذي ن�شاأت فيه واأحببته ب�شدق وحاولت 
يف  والف�شل  ال�شيا�شة  دنيا  يف  الواعي  التورط  باأمانة...  له  الوفاء 
الفل�شطينية  الق�شية  بغري حدود خلدمة  العطاء  ال�شيا�شيني،  تغيري 
والكذب  اجلهل  األوان  بكل  املطلية  الإحباط  جدران  اأمام  والتوقف 
والف�شاد على ح�شاب املبادئ. اأمل كبري حتطم حتت وطاأة"الوطنية" 
و�شعارات حماية الرتاث والدين والثقافة العربية، واإحباط اأجربين 
التي كانت  القومية  اأنقذين من بحرية  اآخر  اإىل عامل  الهروب  على 
يت�شع  الذي  الإن�شانية  يوم، ورماين يف بحر  بعد  يومًا  مياهها جتف 
�شاعة بعد �شاعة. لكن كان علي اأن اأتعلم التجديف يف ذلك البحر 
الهائج اأوًل، واأن اأقطعه بالعر�س كل يوم، واأن اأخاطر بحياتي اأحيانًا 

حني يكون املوج عاليًا والروؤية �شعيفة. 
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�سق�ط اخليارات
و�شلت اإىل الأردن عائدًا من الكويت بعد ا�شتقالتي من اجلامعة 
وكلي ت�شميم على الإقامة يف عمان وعدم الهجرة للخارج جمددًا، 
اإل اأن املخابرات الأردنية مل ترتكني كي اأعي�س ب�شالم يف بلدي، وكي 
اأ�شع معرفتي وخربتي يف خدمة الوطن واملواطن. ومنذ و�شويل اإىل 
تالية،  اأ�شابيع  ب�شعة  مدى  وعلى  الأردنية،  العراقية  احلدود  نقطة 
اأو  تهديد  املخابرات بطريقتها اخلا�شة، ومن دون  اأجهزة  اأقنعتني 
وعيد باأنني �شخ�س غري مرغوب فيه. وعلى �شبيل املثال، ا�شتقبلني 
�شاب �شغري ال�شن يعمل موظفًا يف جهاز ال�شتخبارات على احلدود 
الأردنية حني و�شلتها من العراق لياأخذين اإىل غرفة خ�شبية تفتقر 
تلو  ال�شوؤال  يل  يوجه  واأخذ  بائ�س  مكتب  خلف  جل�س  �شيء...  لكل 
مذنب  كتلميذ  اأمامه  واقفًا  تركني  فيما  ا�شتفزازي،  ب�شكل  الآخر 

اأحرتق غيظًا واأ�شبح يف بحر من العرق ب�شبب �شدة احلر. 
�شاألني ذلك ال�شاب اجلاهل عما كنت اأفعل يف الكويت، وحني 
اأخربته بطبيعة عملي، قال باأن عملي يف الكويت يعني بب�شاطة اأنني 
غري خمل�س لالأردن، واأنني ل اأحرتم اجلامعة الأردنية ول اأقدرها، 
لذلك ف�شلت العمل يف جامعة الكويت. وكي اأتخل�س منه، اأو هكذا 
ظننت، قلت له اإن اإدارة اجلامعة الأردنية مل ترد على ر�شالتي حني 
قدمت طلبًا للتدري�س فيها، لأنه على ما يبدو مل تكن حينئذ بحاجة 
مثلك  �شخ�شًا  ترف�س  اأن  للجامعة  ميكن  ل  قال  لكنه  خلدماتي. 
اآخر، وهنا  �شبب  بد من  يحمل ما حتمله من موؤهالت علمية... ل 
�شاألني عن ال�شبب، ما جعلني اأقول له، اأنا ل اأعرف ال�شبب، عليك 
اأن ت�شاأل اجلامعة فقد يكون لديها اجلواب. وقبل اأن يطلق �شراحي 
كبريًا  عددًا  �شادر  الوطن،  اإىل  العودة  رحلة  مبوا�شلة  يل  وي�شمح 
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الرمياوي،  اهلل  كتب عبد  بينها  ومن  معي،  التي حملتها  الكتب  من 
وطه  حممود،  جنيب  زكي  للدكتور  اأخرى  وكتب  اأدوني�س،  وال�شاعر 
ح�شني وغريهم، اإ�شافة اإىل بع�س الكتب الإجنليزية التي مل يرق له 
منظرها... كانت عملية ال�شتجواب وطريقة ال�شتجواب وم�شادرة 
الكتب عملية مقيتة ومهينة، اأدخلت القلق اإىل راأ�شي واملخاوف اإىل 
قلبي قبل الو�شول اإىل بيتي، وقبل اأن اأتذوق طعم ال�شتقرار �شاعة 

واحدة.    
قمت بعد اأ�شابيع قليلة من عودتي اإىل عمان برحلة اإىل القاهرة 
للم�شاركة يف اجتماع عادي ملجل�س اإدارة ال�شندوق العربي للمعونة 
من  عائدًا  عمان  مطار  اإىل  و�شلت  وحني  الإفريقية.  للدول  الفنية 
تقريبًا  �شاعة  م�شي  وبعد  املخابرات،  م�شئول  ا�شتوقفني  القاهرة 
ق�شاها خلف باب غرفة مغلقة، قام باحتجاز جواز �شفري واإعالمي 
ذلك  كان  �شاعة.   24 خالل  العامة  املخابرات  مراجعة  علي  باأن 
ب�شرعة  البيت  اإىل  للو�شول  مت�شوقًا  وكنت  اليوم هو 1976-4-14، 
اأهل  من  اأحدًا  اأخرب  مل  اأ�شيل.  اإبنتي  ميالد  عيد  مع  ت�شادف  لأنه 
اجلواز  م�شادرة  لأن  املطار،  يف  حدث  مبا  الأ�شدقاء  اأو  البيت 
واخلوف  للقلق  مدعاة  الأيام  تلك  يف  كان  املخابرات  ومراجعة 
عيد  حفلة  انتهاء  بعد  التعذيب.  واحتمالت  وال�شجن  العتقال  من 
امليالد، ات�شلت خل�شة بال�شديق عبد الرحمن اأبو رباح لإعالمه مبا 
حدث، وا�شت�شارته يف كيفية اإعداد نف�شي لتلك املقابلة التي مل اأكن 
الذهاب يف  بعدم  رباح  اأبو  اأ�شار  منها.  التخل�س  ول ميكن  اأتوقعها 
اليوم التايل، وعدم دخول مبنى املخابرات وحدي، ولذلك طلب مني 
ال�شبت لرتتيب موعد مع  اإىل مكتبه يف جبل عمان �شباح  الذهاب 
اأحد كبار امل�شئولني، واعدًا مبرافقتي اإىل مبنى املخابرات الرئي�شي 
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يف العبديل. وحني اأخربته باإنهم اأمروين مبراجعة املركز خالل 24 
اأيام  اأحد يداوم  �شاعة، طماأنني قائاًل، ل تقلق، غدا اخلمي�س، ول 
اخلمي�س. على الرغم من تطمينات ال�شديق اأبو رباح، ق�شيت يومي 
اخلمي�س واجلمعة متوترًا وقلقًا، اأتوقع و�شول رجال املخابرات اإىل 

بيتي يف اأية حلظة. 
التا�شعة  ال�شاعة  اأبو رباح يف متام  و�شلت مكتب عبد الرحمن 
�شباحًا ح�شب املوعد... كان اأبو رباح حينئذ ي�شغل من�شبًا رفيعًا يف 
جامعة الدول العربية، اأمينًا عامًا م�شاعدًا ل�شوؤون ال�شياحة العربية. 
اأحوايل،  على  والطمئنان  املطار  يف  حدث  ما  تفا�شيل  �شماع  بعد 
اأ�شار  املوظفني،  من  اأحد  فيها  يكن  مل  جماورة  غرفة  اإىل  اأخذين 
ت�شمع  اأن  اأريدك  وقال يل  املكتب،  على  املوجود  التلفون  اإىل  هناك 
اأوًل در�شًا يف النفاق قبل الذهاب اإىل العبديل. قام اأبو رباح بعدها 
العام  املدير  نائب  الدجاين  رجائي  بال�شيد  مكتبه  من  بالت�شال 
تعليماته.  ح�شب  املكاملة  على  ات�شمع  كنت  فيما  املخابرات،  لدائرة 
اأبو رباح قائاًل: �شيدي  وحني رد ال�شيد الدجاين على املكاملة بادره 
ومولي... اأريد اأن اأمثل بني يديك اليوم ومعي اأخي واأ�شتاذي الدكتور 
يا  موؤدبًا  اأراك  مايل  قائاًل:  الدجاين  ال�شيد  رد  وهنا  ربيع.  حممد 
الليلة  ويف  البدر،  يا�شيدي  اإنك  رباح:  اأبو  اأجابه  اليوم...  رباح  اأبو 
الدجاين يف  اإىل مكتب رجائي  و�شلنا  البدر. وحني  ُيفتقد  الظلماء 
مبنى املخابرات العامة، لحظت وجود ملف كبري على مكتبه، ات�شح 
وعن  عني  معلومات  من  لديهم  ما  على  يحتوي  ملف  اأنه  بعد  فيما 
ال�شيد الدجاين حال و�شولنا فنجاين  لنا  ن�شاطاتي املختلفة. طلب 
قهوة، وبعد حديث ق�شري يف اأمور ل عالقة لها بق�شيتي، فتح امللف 
املوجود اأمامه وقال يل: اأخربين عن ن�شاطاتك ال�شيا�شية. وهنا قلت 
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اإىل نظرة مريبة، ثم قال،  �شيا�شية. نظر  ن�شاطات  اأية  لي�س يل  له 
هذا كالم غريب... األ تقوم باإلقاء حما�شرات عامة تتطرق للعديد 
وتكتب  وموؤمترات  ندوات  يف  ت�شارك  األ  ال�شيا�شية؟  الق�شايا  من 
�شحيح،  هذا  قائاًل  اأجبته  وفكرية؟  �شيا�شية  ق�شايا  تعالج  مقالت 
ولكن لي�س يل ن�شاطات �شيا�شية. وهنا �شاألني ال�شيد الدجاين ماذا 
اأعني حني اأقول لي�س يل ن�شاطات �شيا�شية مع اأنني اأقوم بن�شاطات 

ذات بعد �شيا�شي. 
الر�شمي  قائاًل: مع احرتامي لك وملركزك  النقا�س معه  بداأت 
كاأحد اأبناء النخبة التي جتل�س على قمة الهرم ال�شيا�شي والجتماعي 
يف الأردن، ا�شمح يل اأن اأ�شاألك �شوؤاًل ب�شيطا: هل لك راأي فيما يجري 
يف وطننا العربي من اأحداث، وفيما يتعلق بالق�شية الفل�شطينية من 
نعم،  قائاًل:  الدجاين  ال�شيد  اأجابني  �شمت،  حلظة  بعد  تطورات؟ 
ثانية قائاًل، مع  املو�شوع. وهنا خاطبته  راأي يف هذا  بالفعل  اإن يل 
اأن  تعتقد  هل  والجتماعي،  ال�شيا�شي  وملوقعك  لك  ثانية  احرتامي 
�شوارع  يكن�س  يومه  يق�شي  الذي  الب�شيط  الإن�شان  ذلك  الزبال، 
عمان ويجمع النفايات، له راأي يف حال بلدنا ووطننا العربي وق�شية 
فل�شطني؟ م�شيفا القول، اإن موقعك يف جهاز املخابرات ميكنك بكل 
راأي  له  اأن  اأعتقد  نعم،  قائاًل:  اأجابني  الأ�شياء.  هذه  معرفة  تاأكيد 
كذلك. وهنا قلت له ملاذا يكون من حقك كم�شوؤول جتل�س على قمة 
الهرم الجتماعي اأن يكون لك راأي �شيا�شي، واأن من حق زبال يجل�س 
يف اأدنى مراتب الهرم الجتماعي اأن يكون له راأي �شيا�شي، واأنه لي�س 

من حقي كاأ�شتاذ جامعي اأن يكون يل راأي �شيا�شي؟ 
اأفهم  ل  يقول،  جعله  ما  �شمع،  مبا  الدحاين  ال�شيد  فوجئ 
وهنا  بال�شبط؟  تعني  ماذا  يل  تو�شح  اأن  لك  هل  تعني...  ماذا 
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�شيا�شي.  ن�شاط  يل  لي�س  لكن  �شيا�شي،  راأي  يل  اإن  بب�شاطة،  قلت: 
�شاألني  اإذن؟  ال�شيا�شي  والراأي  ال�شيا�شي  الن�شاط  بني  الفرق  ما 
ال�شيد الدجاين. الراأي ال�شيا�شي هو وجهة نظر من ق�شية �شيا�شية 
يطرحها  اأن  ميكن  عامة،  فكرية  حتى  اأو  ثقافية  اأو  اقت�شادية  اأو 
�شاحبها علنًا وُتناق�س ب�شكل مفتوح، فيما اأن الن�شاط ال�شيا�شي عمل 
منظم �شمن حزب اأو حركة �شيا�شية ت�شعى لتغيري نظام حكم قائم، 
وحيث اأنني ل اأنتمي لأي حزب اأو تنظيم �شيا�شي يف داخل الأردن اأو 
خارجها، فاإنه لي�س يل ن�شاط �شيا�شي. اإن باإمكانك، كما اأن باإمكان 
العدو اأن ي�شتفيد من راأي �شيا�شي، وميكن ملن ل ي�شت�شيغ راأيًا اأن يلقي 
به يف �شلة املهمالت، وكم هي املرات التي راأيت �شورتي اإىل جانب 
مقال من مقالتي ملقى بها يف ال�شوارع. �شمت ال�شيد الدجاين فرتة 
كادت تطول، ثم نظر يل نظرة احرتام، وقال، مل مير علي �شخ�س 
مبثل هذا الوعي وهذه ال�شراحة، اأرجو اأن تكون �شريحًا مع ال�شباب 

اأي�شًا.
من  اإثنان  مكتبه  اإىل  و�شل  حتى  اجلملة  تلك  يكمل  كاد  ما 
قام  وهناك  خمتلف،  جناح  يف  بعيدة  غرفة  اإىل  قادوين  املوظفني، 
ال�شخ�س امل�شئول بطلب فنجان قهوة يل ثم بداأ با�شتجوابي باإعتذار 
قائاًل: كما تعرف يا دكتور، نحن دولة �شغرية وحماطة بالأعداء من 
كل جانب، واأن علينا جميعًا اأن نحافظ عليها وعلى اأمنها خدمة لكافة 
املواطنني. وفيما كان ي�شتجوبني باأدب بالغ، كان املوظفان الآخران، 
اأنها  اأعتقد  مريبة،  بطريقة  حويل  يدوران  العميالن،  بالأحرى  اأو 
كانت ذات هدفني: اإدخال الرعب اإىل قلبي اأوًل، واأخذ �شورة كاملة 
يل من كافة اجلهات وطبعها يف ذاكرتهم ثانيًا، حتى يكون باإمكانهم 
التعرف ايل ب�شهولة من بني مئات الأ�شخا�س واعتقايل اإذا ا�شتلزم 
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الأمر ذات يوم. وبعد اأن انتهى املوظف الأول من عمله، نقلوين اإىل 
غرفة اأخرى جماورة، حيث تكرر فنجان القهوة والعتذار، وتتابعت 
ا�شتمرار  مع  اأخرى،  اأحيانًا  وامل�شحكة  اأحيانًا  املحرية  الأ�شئلة 

م�شوري الذاكرة بالقيام مبهامهم على اأكمل وجه. 
من  ال�شل�شلة  تلك  يف  والأخري  الثالث  امل�شئول  قابلت  وحني 
القاهرة،  لنا يف  الفور، كان زمياًل  اليه على  تعرفت  ال�شتجوابات، 
قد  املالكي  منري  ال�شديق  وكان  احلقوق،  كلية  يف  القانون  در�س 
عرفني عليه كزميل درا�شة له يف رام اهلل ورفيق درب يف حزب البعث 
اأنكر هويته، وقال رمبا كان هناك  الرجل  الإ�شرتاكي. لكن  العربي 
هناك  اأكن  مل  اأنني  وحيث  املعني.  ال�شخ�س  وبني  بينه  كبري  �شبه 
ل�شتجوابه، واأن الدخول معه يف جدال يحمل بني طياته خماطر بال 
فوائد حمتملة، وجدت اأن من م�شلحتي التغا�شي عن تلك الق�شية، 
اإذ اأن من حقه اأن يخفي هويته عني وعن غريي، لأن من املفرو�س 
اأن تبقى هوية العمالء �شرية. ويف نهاية ال�شتجواب الذي ا�شتغرق 
فر�شة  يعطني  مل  وثيقة  على  التوقيع  مني  طلب  ال�شاعتني،  حوايل 
اأخربتهم  باأنني  اإقرار  اأنه  على  م�شمونها  يل  �شرح  لكنه  لأقراأها، 
ثم  واأمانه...  ب�شراحة  الأ�شئلة  كافة  عن  اأجبت  واأنني  باحلقيقة، 
حوايل  يف  مكتبه  من  خرجت  وحني  ال�شفر.  جواز  وناولني  �شكرين 
الثانية بعد الظهر، رافقني م�شورا الذاكرة حتى الباب اخلارجي، 
فيما كانت معدتي تتلوى من اجلوع والأمل، بعد اأن �شربت من القهوة 
خالل �شاعات معدودة اأكرث مما اأ�شربه عادة على مدى �شهر كامل.

بعد مراجعة ما حدث يف ذلك اليوم الع�شيب، ات�شح يل اأنه كان 
لدى املخابرات الأردنية معلومات وافية عن حياتي ون�شاطاتي ك�شاب 
�شغري يف مدر�شة ه�شام بن عبد املللك الثانوية يف اأريحا، وعن فرتة 
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وجودي وعالقاتي ال�شخ�شية ون�شاطاتي الطالبية اأثناء وجودي يف 
القاهرة كطالب جامعي. كما اكت�شفت اأي�شًا اأنه كانت لديهم تغطية 
اجلالية  اأبناء  من  غريي  ون�شاطات  لن�شاطاتي  بالن�شبة  كاملة  �شبه 
و�شاملة  كاملة  وتغطية  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف  الأردنية 
فقد  الأملانية،  بال�شاحة  يتعلق  فيما  اأما  الكويتية.  لل�شاحة  بالن�شبة 
اكت�شفت اأنه مل يكن لديهم عمالء يف مدينة �شتوجتارت للتج�ش�س على 
الطالبية.  الن�شاطات  ومتابعة  والفل�شطينية  الأردنية  اجلالية  اأبناء 
اأن  ودقيقة، وحيث  لديهم من معلومات �شحيحة  كان  ما  ويف �شوء 
الكثري من تلك املعلومات كانت اإما �شخ�شية اأو خا�شة، تعرفت اىل 
هوية عدد من العمالء الذين زودوهم بتلك املعلومات. كانت ده�شتي 
كبرية حني تاأكدت اأن اأحد عمالئهم يف اأريحا كان زمياًل يف املدر�شة 
من بني قادة حزب البعث العربي الإ�شرتاكي الطالبية، واأنه ا�شتمر 
ع�شوًا فاعاًل يف حزب البعث وعلى عالقة جيدة مع قادة احلزب يف 
�شورية، واأن اإثنني من العمالء يف اأمريكا كانا من بني نا�شطي حركة 
القوميني العرب الطالبية وحركة فتح. اأما ده�شتي الكربى فجاءت 
اإدارة  بارزا يف جمل�س  اأحد عمالئهم كان ع�شوًا  اأن  اكت�شفت  حني 
تقريرًا مف�شاًل  الفل�شطيني، حيث كان يعطيهم  القومي  ال�شندوق 
باأول، وعما كان يطرح فيه من  اأوًل  عن مداولت املجل�س وقراراته 

اأفكار واقرتاحات. 
بل  احلد،  ذلك  عند  الأردنية  املخابرات  مع  ق�شتي  تنته  مل 
على  �شادروها  التي  الكتب  بع�س  اإرجاع  بحجة  ثانية  ا�شتدعوين 
القت�شادية  ن�شاطاتي  عن  ول�شوؤايل  العراقية،  الأردنية  احلدود 
وخططي امل�شتقبلية. ومع اأنهم مل يجدوا لدي ما يخيفهم من النواحي 
الأمنية اأو ال�شيا�شية، اأو ما يقلقهم من اأفكاري القت�شادية، اإل اأنهم 
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مل يرتكوين كي اأ�شتعيد حياتي املعتادة، اإذ كان هناك جندي م�شلح ل 
يفارق ال�شارع ال�شغري الذي كنا نقيم فيه. يف بداية الأمر، مل اأعط 
لذلك الأمر الكثري من الهتمام، بل تعاملت معه بطريقة هزلية، اإذ 
كنت اأقول لأ�شدقائي باأن احلكومة عينت يل حرا�شة خا�شة ب�شفتي 
رجل مهم وخطري، ل يعرف م�شدر خطورته اأو �شبب اأهميته... رجل 
ل ن�شاط له غري ما يدور يف راأ�شه ال�شغري من اأفكار. لكن مثل تلك 
احلرا�شة ت�شلب الإن�شان راحة النف�س والطمئنان، وحترم احلار�س 
واملحرو�س من احلرية، وهنا اكت�شفت اأن املخابرات العربية تتعامل 
يف  خائن«.  هو  اإذن  يفكر  »هو  اأ�شا�س:  على  النا�س  من  اأمثايل  مع 
�شوء تلك التطورات، قررت الرحيل والعودة اإىل اأمريكا، تلك الدولة 
التي رف�شُت عر�شها املتعلق بالهجرة. وبالتايل قبلت م�شطرًا مبداأ 
الرتاجع عن الوعد الذي قطعته على نف�شي باأن ل اأهجر الوطن، ول 

اأهاجر منه ثانية.  
مرات  �شرابي  ه�شام  الكويت  يف  وجودي  اأثناء  ا�شت�شفت 
عديدة، كان اآخرها يف ربيع عام 1975 حني جاء ومعه ال�شيد بيرت 
 School of International( الدولية  الدرا�شات  كلية  عميد  كرو 
Service( يف جامعة جورجتاون. كان الهدف من الزيارة اطالعي 
على م�شروع لتاأ�شي�س مركز درا�شات اأكادميي يف جامعة جورجتاون 
فيما  وا�شت�شارتي  حتت ا�شم"مركز الدرا�شات العربية املعا�شرة"، 
الكويت  دولة  يف  امل�شئولني  اإىل  الو�شول  وكيفية  بامل�شروع  يتعلق 
بغر�س احل�شول على دعم مايل. وبعد الطالع على امل�شروع املقرتح 
اأ�شياء  تنق�شه  لكن  املبداأ،  حيث  من  جيدًا  وجدته  بعمق،  ودرا�شته 
عليه  �شهرت  لذلك  العربية،  الثقافية  واحل�شا�شيات  بالهدف  تتعلق 
على  كرو  بيرت  اطلع  وحني  �شياغته.  باإعادة  وقمت  ال�شباح،  حتى 
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الن�س املعدل يف اليوم التايل، قال هذا م�شروع جديد، لكنه اأف�شل 
من امل�شروع القدمي. وقبل اأن يغادرا الكويت عائدين اإىل وا�شنطن، 
ح�شل ه�شام �شرابي وبيرت كرو على ما جاءا من اأجله من دعم مايل 

ومعنوي من دولة الكويت. 
فيها  يعرب  كرو  ال�شيد  من  ر�شالة  و�شلتني  قليلة،  اأ�شابيع  بعد 
اإجناح فكرة  اإ�شهامًا يف  به  ما قمت  ب�شبب  ولزوجتي  �شكره يل  عن 
املركز، وب�شبب حفلة الع�شاء التي اأقمناها على �شرفهم يف بيتنا، كما 
ا�شتملت الر�شالة على دعوة لزيارة جامعة جورجتاون وق�شاء ف�شل 
اأو  بالقبول  عليها  الرد  دون  من  بالر�شالة  احتفظت  فيها.  درا�شي 
العتذار. وحني جاء قرار الرحيل من عمان بعد �شنة تقريبًا، وجدت 
ر�شالة  للعميد  كتبت  لالإبحار.  جاهز  جناة  قارب  الر�شالة  تلك  يف 
وا�شنطن.  اإىل  مبا�شرة  لل�شفر  وا�شتعدادي  وقبولها  بالدعوة  ُمرحبًا 
اأيام معدودة و�شلتني ر�شالة من الدكتور مايكل هد�شون مدير  بعد 
مركز الدرا�شات العربية املعا�شرة يرحب بي ويدعوين لتدري�س مادة 
على الأقل اأثناء وجودي معهم. حملت الر�شالة وذهبت اإىل ال�شفارة 
اإىل  لل�شفر  فيزا  على  ح�شلت  وهناك   ،1976-6-2 يوم  الأمريكية 
التايل،  اليوم  ويف  وحنني.  اأ�شيل  وبناتي  زوجتي  ب�شحبة  وا�شنطن 
ا�شرتيت تذاكر �شفر لنا جميعًا، وقمت بتحديد موعد �شفري واإجراء 
احلجز الالزم، فيما تركت موعد �شفر زوجتي وبناتي مفتوحًا. قلت 
لزوجتي �شاأت�شل بكم حال ترتيب ال�شكن واملدار�س، ويف �شوء ذلك 

�شنحدد موعد ال�شفر.  
اإىل  عمان  يف  نقلتني  التي  الطائرة  منت  على  �شعدت  حني 
الطائرة  باأن  �شعرت   ،1976-7-21 يوم  كوبنهاجن  عرب  وا�شنطن 
بحلوه  وع�شقته  عليه  تعودت  الذي  عاملي  غري  غريب  لعامل  حتملني 
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ومره، بن�شوة الن�شر ال�شغري فيه، واإحباطات الهزائم الكربى على 
اأر�شه. كانت الطائرة بالفعل حتملني اإىل عامل ل يعد ب�شيء �شوى 
املزيد من عذابات الغربة واحتقانات الغرتاب، الغربة عن الوطن 
جعلني  وهذا  الذات.  يف  والغرتاب  والثقافة،  والأ�شدقاء  والأهل 
اأ�شعر باأنني �شاأعي�س بعيدًا عن الوطن مع اأفكار وم�شاعر واأحا�شي�س 
جيا�شة ق�شت �شنوات �شعبة من عمرها ل تفكر اإل يف الوطن وق�شايا 
احلزن  بني  متنقلة  عا�شت  واأفكار  م�شاعر  الوطن...  يف  ي�شكن  من 
والفرح، ال�شعادة والتعا�شة، الإثارة والحباط، وحُماولًة تغيري واقع 
اأن الأفكار والأفعال وامل�شاعر  اأي جناح يذكر. ومع  �شيىء من دون 
ف�شل يف فر�س  الواقع  اأن ذلك  اإل  ال�شيىء،  الواقع  تغيري  ف�شلت يف 
نف�شه عليها واإرغامها على التعاي�س معه والقبول باحباطاته... اأفكار 
الكثرية،  ومقالتي  ودرا�شاتي  كتبي  يف  الورق  على  معظمها  كتبُت 
واآراء  الدرا�شة،  قاعات  يف  طلبتي  اأمام  عنها  عربت  واأحا�شي�س 
األقيتها على املالأ يف حما�شرات جامعية وعامة، واآمال هم�شت بها 
يف اآذان م�شئولني جامعيني و�شيا�شيني مل تلق ما ت�شتحقه من عناية، 

ما جعلها تعي�س العمر حزينة مغرتبة. 
اأن  اإل  عملنا،  يف  واجهتنا  التي  واملخاوف  ال�شعاب  كل  ومع 
اأ�شرْت على قول احلقيقة،  العلمية  التقليدية ومعاريف  اأفكاري غري 
كل احلقيقة، والت�شريح بها علنا اأمام املالأ. ومع و�شوح احلقيقة، اإل 
اأنها مل جتد اآذانًا �شاغية ترغب يف �شماعها، كما واأن التنبوؤات التي 
كتبُتها ون�شرُتها فيما يتعلق بامل�شتقبل العربي وروؤيتي املظلمة له مل 
جتد اأحدًا على ا�شتعداد للتفكري فيها. اأما التخيالت املتعلقة بكيفية 
�شنع م�شتقبل م�شيء فلم جتد م�شئوًل عربيًا لديه الوعي اأو الهتمام 
الكايف لدرا�شتها، فيما مل يجد ت�شخي�س الأمرا�س الثقافية التي كنا 
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وما نزال نعاين منها"مثقفا" عربيا يعي اأهميتها. اإن الوعي ب�شرورة 
العربي، وما تقت�شيه عمليات ال�شالح من  الواقع  التغيري وا�شالح 
مع  ومتناق�شًا  �شعيفًا  يزال  وما  كان  عميقة  جمتمعية  حتولت 
�شوء  ويف  العربية.  املجتمعات  حياة  على  املهيمنة  الفئات  م�شالح 
اأجواء الإرهاب والتخلف التي �شادت وما تزال ت�شود حياة املجتمعات 
يطرح  اأن  واملعرفة  بالوعي  يت�شف  �شخ�س  كل  على  اأ�شبح  العربية 
اأفكاره وم�شاعره على املالأ ب�شراحة، واأن يقوم بالرتويج ملا يوؤمن به 
من مبادئ بال خوف، اأو اأن يقوم بتزييف وعيه وخيانة مبادئه حتت 
غطاء الواقعية. اإل اأن الوعي امللتزم بق�شايا وطنية واإن�شانية ل يرتك 
ل�شاحبه جماًل كي يتقاع�س اأو يرتدد، بل يدفعه دومًا اإىل التنبيه ملا 
هو متوقع من تطورات، والتحذير مما هو قادم من اأخطار وكوارث. 
اإن الإن�شان امللتزم بال�شالح عن وعي وعلم ل يهمه العزل الر�شمي 
والهمال الإعالمي، كما واأن التهديد والوعيد ل يخيفه عادة، لأنه 
قادر على العي�س مع اأفكاره وتخيالته وم�شاعره الإن�شانية ب�شالم. اإن 
ال�شيء الوحيد الذي يخيف الإن�شان الواعي امللتزم هي ق�شوة الغربة 
ُدد  جَتَ حياة  تعي�س  واملعارف  والعلوم  فالأفكار  الغرتاب.  ومعاناة 
اأبدية يف انتظار قدوم ال�شاعة، �شاعة النهو�س من الكبوة،  وترقب 
وحلظة اتخاذ اأول خطوة على طريق احلرية والتقدم لتقود عمليات 

ال�شالح والتغيري اإىل بر الأمان. 
الأردن،  اإىل  والعودة  الكويت  مغادرة  قررت  حني  عزائي  كان 
خلفي  تركت  اأنني  هو  اأمريكا  اإىل  الأردن  من  الهجرة  قررت  وحني 
احلرية  طريق  نا�شية  على  منارة  تركتها  وجريئة...  خالقة  اأفكارًا 
والتقدم يهتدي بنورها من يبحث عن النور من اأبناء ال�شعب العربي، 
كانت  خوف.  دون  من  ع�شره  يعي�س  اأن  يريد  من  بظلها  ويحتمي 
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اأفكاري وتنبوؤاتي وما تزال متثاًل عاريًا يعطي كل من يخ�شى روعة 
الفن فر�شة كي يلعنه ويلعن الع�شر الذي يعي�س فيه، ويعطي كل من 
احللم  عامل  يف  معه  وي�شافر  يعانقه  اأن  اخليال  ويع�شق  الفن  يحب 
قمت  �شنة،   37 جتاوزت  التي  الغربة  �شنوات  مدى  وعلى  واملتعة. 
اأفكاري لتكون عني ماء نقي تروي ظماأ كل عط�شان، وراية  بتطوير 
و�شالحًا  باأمانة،  ووطنه  اأمته  يتطلع خلدمة  من  كل  يحملها  متاألقة 
معرفيًا ي�شتعني به كل من ينا�شل من اأجل ا�شتعادة كرامته وحريته، 

وعزاء لكل من يحرتم اإن�شانيته. 
اإىل م�شتقبل ما كان له  الكويت مبثابة عودة  كان خروجي من 
اأبنائها، وكان خروجي من  اأن يكتمل يف دولة ل م�شتقبل فيها لغري 
عليه  يهيمن  بلد  يف  الفكري  التكل�س  حمنة  لتجاوز  حماولة  الأردن 
هاج�س اأمني يعمل على طرد اأف�شل ما لديه من عقول خالقة. وحني 
و�شلت اأمريكا راأيت الأمل يبت�شم اأخريًا، ولكن على ا�شتحياء، لذلك 
مل يحقق يل كل اآمايل، بل حقق يل ما كنت اأمتناه يف جمالني فقط: 
الإنتاج الفكري، وتعليم الأبناء... ح�شول الأولد على اأف�شل تعليم 
يريد  من  لكل  معرو�س  فكري غزير  واإجناز  ال�شم�س،  ممكن حتت 
بكثري  الأكادميي  الفكر  جتاوز  اإجناز  مقابل...  بال  منه  ينهل  اأن 
ال�شل�شلة  وهذه  والرواية،  وال�شعر  والثقافة  الفل�شفة  عامل  ليدخل 
حمطات  من  العديد  عرب  حياتي  رحلة  ت�شف  التي  الكتب  من 
ال�شتات... حمطات ع�شت حياتي فيها متنقاًل بني الغربة يف املكان، 
والغرتاب يف الزمان. لكن الغربة والغرتاب هي جتارب فيها ق�شوة 
الكثري من  الن�شر والأمل، والكثري  الف�شل والحباط، وفيها حالوة 
وال�شمري  النف�س  يف  عميقة  ب�شماتها  ترتك  ذكريات  الذكريات... 
والوجدان، وتتحول مع تقادم ال�شنني اإىل"ذكريات تاأبى الن�شيان"، 
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بداأنا  الوطن،  يف  رحلتنا  توقف  ومع  احلرمان.  تاأبى  وطموحات 
رحلة"غربة واغرتاب" ل تنتهي. 

وا�شنطن 2013






