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 كلمة الناشر 

حافلةً بالعطاء، سواء يف عمله      حياةً   -١أمد اهللا يف عمره   -لقد عاش معايل الوالد الشيخ عبد اهللا بلخري         
الوظيفي بالدولة، أو نشاطاته األدبية واالجتماعية اليت أكسبته مكانة مرموقة يف اتمع، فظل ذلك النجم                
الالمع يف عامل األدب والشعر والثقافة، مؤثراً ومتأثراً مبعطيات جيله، حامالً احللم األكرب ألمة إسالمية قوية،                

وطارت ..  اء العروبة من اخلليج إىل احمليط دون حدود مصطنعة وحواجز مفتعلة           ووطن عريب جيمع كل أبن    
وبىن أكثر شعره امللحمي على أسس راسخة من الفكر الديين           ..  أحالمه العظيمة ذين اجلناحني العمالقني    

 .العميق، والوالء املطلق ألمة عربية كان هلا القدح املُعلّى يف ازدهار وتطور احلضارة اإلنسانية

 ةلقد سعدت بالعمل مع معاليه كمدير للمكتب اخلاص، ومن مثَّ باإلضافة إىل ذلك كمدير عام لإلدار                
 بذلك شرفت بأن أكون -ومل تكن وزارة اإلعالم-العامة يوم كانت املديرية العامة لإلذاعة والصحافة والنشر 

دي مدى  لللصيقة، وصداقة معاليه بوا   من أكثر الناس احتكاكاً به، ومن واقع هذه الصلة الوطيدة، واملعرفة ا           
 الذي طُبع عام  "  وحي الصحراء "ت بإصدارمها كتاب     اليت توج  -رمحه اهللا -سنوات آخر مشوار حياته     

هـ، هذه الصلة الوطيدة، واملعرفة احلميمة، جتعلين أؤكد بقاء الشعر يف وجدان ونفس معاليه طوال               ١٣٥٥
حيث ذكر يف حتليله من     ..  حممود رداوي بفترة االنقطاع عن العطاء     الفترة اليت أشار إليها املؤلف األستاذ       

فترة فتوته وشبابه املبكر، وفترة ما :  أبدع خالهلما معاليه قممه الشعرية ومها   نيخالل هذه الدراسة القيمة فترت    
د أثبت  بعد تقاعده عن العمل وسياحته يف األرض اليت أوحت إليه بالكثري من روائعه الشعرية اخلالدة، وق                

 أن تواصل عطاء معاليه     وال شك ..  املؤلف إنه من الصعب التفريق بني الفترتني يف قوة الشعر ومتانة بنيانه           
 هو املؤشر الرئيسي يف استمرارية اخلط الشعري وانسيابه دون -رغم عدم نشره إلنتاج تلك الفترة الفاصلة-

 .كرميفاصل يؤبه له بني الفترتني اللتني أشار إليهما املؤلف ال

 على جتاوز ساحته املنغلقة يف      اًإن الشفافية العميقة اليت يتمتع ا معايل الشيخ عبد اهللا بلخري قد أعانته كثري              
وهي فترة شهدت عنفوان التحكم االستعماري       )  م١٩١٣(هـ  ١٣٣٣  ذلك الوقت، حيث ولد معاليه يف عام       

صوات احلرية واالنعتاق مكممة، ومل تبد يف األفق أية         مبقدرات األمة العربية وغريها من الدول اإلسالمية، وكانت أ        
وحىت حركات التحرر من االستعمار، الذي جثم على صدر معظم الدول           ..  أفكار جلمع مشل األمة العربية وتوحيدها     

تعمل وليست هناك أية بادرة جلمع مشل األمة العربية لتشكل كياناً واحداً أو              ..  العربية، ما زالت يف مهدها تقريباً     
وهكذا جاء شعر معاليه يف بدايات حياته غريباً    ..  هلدف موحد بالرغم من عناصر اللغة والدين والعرق اليت جتمع بينها          

سابقاً ألوانه، وأوسع أفقاً من فطاحل الشعراء واملفكرين الذين          ..  وأكرب بكثري من سنه   ..  عن البيئة اليت نشأ فيها    
                                                 

 .م يف العاصمة اللبنانية بريوت، ودفن ا٨/١٢/٢٠٠٢هـ املوافق ٤/١٠/١٤٢٣ انتقل إىل رمحة اهللا يف  ١



واألدلة على كل ذلك من شعر معاليه واضحة وجلية، وقد وردت يف            ..  بةكانوا يسيطرون على الساحة يف تلك احلق      
 .سياق هذا اإلصدار الذي بني أيديكم

لقد كان معايل الشيخ عبد اهللا بلخري من الرعيل األول الذي شهد مع جيله النهضة املباركة على يد                   
 حيث كانت فترة حافلة جبالئل      -طيب اهللا ثراه  -مؤسسها وباين كياا املؤسس امللك عبد العزيز آل سعود          

األعمال، ونكران الذات، والبعد عن األثرة واألنانية بكل أشكاهلا، كان العمل وال شيء غري العمل يستويل                
على جمامع القلوب والنفوس، فيظل الشخص املؤمتن على العمل يرعاه بعناية فائقة، ظهرت يف اإلجنازات                 

ات املتواضعة اليت ميزت تلك الفترة، وقد كان اإلخالص وصدق النية            الرائعة اليت متت تباعاً رغم اإلمكاني     
والعزم الكبري الذي امتاز به أولئك الرجال جعل مهّهم منصباً على جتويد ما أوكل إليهم، فإذا ذا الكيان                   

 .يقوم على عواتقهم قوياً معاىف، حىت سلّموا الراية إىل اجليل التايل خفاقة شاخمة

كانت املطلب األعز على ذلك اجليل الرائد الذي ينتمي         ..  احة الضمري ال راحة األجسام    وأحسب أن ر  
إليه معايل شاعرنا الكبري، فقد كان يستنهض ِهمةَ كل من يعمل معه ليكون بذات احلرص والتفاين اللذين ال                  

 سبيله بكل غاٍل يعرف سوامها، فكانت مرحلة خصبة من العطاء اخلري الذي يورث حب الوطن، والتضحية يف
 .ومرختص

مل جيد الشعر يف وجدان معايل      ..  اخلاص والعام ..  خالل تلك الفترة اليت استغرق العمل فيها كل اهلم        
 إىل ه، وإذا اشتد أواره خرج مداداً على ورق سرعان ما جيد طريقهشاعرنا الكبري متنفساً غري أن ميور يف داخل

يت ما زالت خمطوطة حىت يومنا هذا، على أمل أن تالمس حنني القراء             خر بكثري من القصائد ال    زاألدراج اليت ت  
 .واحملبني الذين تتحلق أفئدم وفو نفوسهم على امتداد الوطن العريب واإلسالمي هلذه الروائع

وآمل أن يسعد القارئ الكرمي بسلسلة احلوارات اليت أجراها األستاذ الصحفي خالد باطريف مع معاليه               
ويلي هذه احلوارات دراسة نقدية     "..  عبد اهللا بلخري يتذكر   "بعنوان  "  الشرق األوسط "ريدة  وسبق نشرها جب  

عبد اهللا بلخري شاعر "مؤلفه القيم " كتاب االثنينية"بقلم األستاذ حممود رداوي، وقد سبق أن نشرت له ضمن 
" للشرق األوسط"ر والتقدير ، ويطيب يل أن أتقدم خبالص عبارات الشك"األصالة واملالحم العربية واإلسالمية

اجلريدة على ما قدمته من خدمة للمثقف العريب على امتداد الوطن العريب الكبري، كما أشكر األستاذ                   
الصحفي الالمع خالد باطريف على اهتمامه مبثل هذه املواضيع اهلامة اليت تلقي الضوء على جوانب كثرية من                 

خ األستاذ حممود رداوي على كرمي اهتمامه وحسن اختياره          والشكر موصوالً لأل  ..  حياة روادنا األفاضل  
 .ملوضوع دراسته القيمة



وإنين أتطلع بشوق كبري إىل نشر ديوان شعر معاليه متوجاً بالقصائد اليت مل تنشر حىت اآلن، ولعل يف                   
عطائه اخلالد على مر     أقل القليل الذي نقدمه وفاًء وعرفاناً وامتناناً لشاعرنا الكبري الذي أنار مساء أمتنا ب              اهذ

 .األجيال

 عبْد املقصُود حممّد سعيْد خوجه



 

   

 



 ذكريات الطفولة

يف حملة الشبيكة أحد أحياء مكة املكرمة املعدودة، بدأت         "  زقاق اجلنايز "يف شارع متعرج صغري امسه      
 قصر  -ملناسبة با مل يعد موجوداً  -التعرف على ما حويل، وصنعت أول عالقايت به، كان على هذا الشارع              

وطبعاً كان هذا القصر بالنسبة لنا يف تلك األيام شيئاً كبرياً وعظيماً، ومما             "  اخلنجي"وارف كبري يسمى بيت     
 معلقاً يف سقف –" جاز"وهو فانوس يعمل بالـ " أتريكا"أذكره عنه أنين رأيت يف مدخله ألول مرة يف حيايت           

د روحيي رئيس ديوان النائب العام مللك البالد على          املدخل، وكان يسكن هذا القصر يومئذ الشيخ حام        
فيصل بن عبد العزيز غفر اهللا له، وكان مستأجراً للقصر وال ميلكه، إذ إن ملكيته تعود                "  امللك"احلجاز األمري   

 .آلل اخلنجي، وهم عائلة جتارية، هلا أعماهلا وأمالكها يف جدة ومكة املكرمة وكلكتا باهلند

" احملجوب"اً مسجد يقصد أهل تلك احمللة ألداء الصلوات اخلمس امسه مسجد          وكان على الشارع أيض   
منذ أكثر .. وكان أمام املسجد ساحة معروفة، بأا مقر موعة من العربات الشعبية، اليت جترها اخليل والبغال

 .من مائيت عام، قبل أن تعرف السيارات أو يسمع ا

لوحيدة يف حملة الشبيكة، وامسها املدرسة األهلية، وهي عبارة عن ويف هذا الشارع أيضاً كانت املدرسة ا
حممد أمني املاحي، وكان التعليم فيها :  مدرسة حتضريية أو متهيدية لألطفال، ويديرها الشيخ احلافظ لكتاب اهللا         

م، ١٩٢٦  –هـ  ١٣٤٦مقتصراً على قراءة القرآن الكرمي ومبادئ العلوم، وقد التحقت ذه املدرسة عام             
م، وكنت ضمن مائة طالب، نتلقى      ١٩١٣  -هـ  ١٣٣٣كان عمري اثين عشر عاماً، إذ إنين من مواليد          و

علوم القرآن، وما جد بعد ذلك من علوم مع تطور املدرسة، مثل احلساب، واحملفوظات األدبية، واخلط                  
 .واملواد الدينية، مثل التجويد، والفقه، والتوحيد، والنحو ومبادئ األدب

أيب من إدخايل املدرسة يف بادئ األمر هو حفظ القرآن الكرمي، باعتبار أن األسرة كلها من وكان هدف 
سة، الشيخ حممد أمني املاحي، فكان يستبقيين إذا انصرف          رحفظة القرآن الكرمي، وقد اهتم يب مدير املد        

ويف مكة املكرمة . جموداًالطالب عند آذان العصر ساعة كاملة، ليستمع إىل ما أحفظه يومياً من القرآن الكرمي 
حينئذ، كان الناس يشجعون حفظة القرآن من الفتيان، فيعطون اإلمامة لصالة التراويح مبساجد مكة املكرمة               

      يف رحلته ملكة   "  ابن بطوطة "ث عنها الرحالة العريب املعروف      يف رمضان للمتفوقني منهم، وهي ظاهرة حتد
ن الكرمي، كانوا يتولون اإلمامة مبجموع املصلني يف املسجد         وسجل أنه الحظ أن فتيان مكة من حفظة القرآ        

كانت الصالة قبل العهد السعودي ويف أوائله تتم يف رمضان باملسجد احلرام، على              (احلرام ومساجد مكة    
 ).شكل مجاعات يؤم كل مجاعة إمام، مث متّ توحيد الصالة وصار يؤم املصلني مجيعاً إمام واحد



 فأوكل إيلّ مدير املدرسة الشيخ أمني املاحي إمامة الناس           -سبحانه وتعاىل -وهكذا فقد شرفين اهللا     
لصالة التراويح يف رمضان مبدرسته، فكنت أصلي م كل ليلة عشرين ركعة، فأقرأ يف الليايل العشر األول                  

 من  من رمضان عشرين جزءاً من القرآن، لتبقى بعد ذلك عشرة أجزاء، أقرأها يف العشرين ليلة املتبقية                 
 .رمضان، ختفيفاً على املصلني، وأداًء للسنة النبوية يف ذلك

احلجازي القدمي، ) اجلبة(مع الروب " باأللفية"وطبعاً فقد كان علي أن أرتدي العمامة احلجازية املعروفة 
 متعارف عليها، ويتقنها صناع متخصصون،      ف، بشاش أبيض، بطريقة   صوالعمامة كانت تلف على قبعة من اخل      

 .واختفت تلك العمائم واجلبب اليوم. تبدلت فيما بعد بالغترة والعقالوقد اس

مل تكن وضعاً خاصاً لطالب العلم والشيوخ وحفظة القرآن يف احلجاز فحسب، بل كان هناك               "  اجلبة"و
 . متقاربة متخالفةلما يشبهها عند علماء وطلبة الشام واملغرب واألزهر الشريف، على أشكا

 عامني حفظت خالهلما القرآن الكرمي، وتلقيت مبادئ العلوم اليت تدرس فيها،            بقيت يف هذه املدرسة   
وكنت خالل هذين العامني أنتظم يف املساء، وألتحق بعدد من حلقات التدريس يف املسجد احلرام، ومل أكن يف 

على سن ومستوى يسمح يل باستيعاب ذلك، ولكن جرت العادة حينئذ، أن يشجع اآلباء أبناءهم وحيثوهم،                
االلتحاق حبلقات كبار العلماء يف احلرمني الشريفني، مبكة املكرمة واملدينة املنورة، حىت قبل أن يكونوا مؤهلني 
هلا وذلك طلباً للربكة، ولكي يتعود األحداث على اجللوس إىل العلماء، حىت إذا كربوا التحقوا م مريدين                  

ني العلماء، وكل ليلة أجلس إىل عامل وأستمع إليه، وأتذكر          وذا كنت أنتقل بغري انتظام ب     .  وطالباً مستفيدين 
ة دمن هؤالء العلماء الشيخ اجلليل حممد سعيد مياين، وهو جد الوزير أمحد زكي مياين، كان يدرس يف باب الزيا

من املسجد احلرام، وكذا الشيخ احملدث عمر محدان احملروسي، وكان يدرس يف حصوة باب العمرة، والشيخ                
نيد، وكان يدرس يف حصوة باب الوداع، والشيخ علي املالكي، مفيت املالكية يف عهد الشريف                 عمر باج 

حسني، وكان يدرس يف باب النيب، والسيد عباس املالكي وكان يدرس يف رواق باب السالم الكبري، والشيخ                 
س قريباً من املقام أمحد ناظرين، وكان يدرس يف رواق احملكمة الكربى، والشيخ حممد علي التركي، وكان يدر       

 .احلنفي بعد صالة املغرب من كل يوم

هـ، أي بعد مرور عامني على التحاقي باملدرسة األهلية وانتظامي يف حلقات املسجد             ١٣٤٨ويف عام   
احلرام، التحقت مبدرسة املسجد، وهي كربى املدارس، يف أوائل القرن العشرين امليالدي والرابع عشر                

 -هـ  ١٣٥٣   حىت خترجت منها عام    ، املدرسة أحلى سنوات الصبا والشباب     اهلجري، وقد قضيت يف هذه    
 .وكانت برامج العلوم فيها مشاة لألزهر الشريف مبصر ولدار العلوم فيها. م١٩٣٣

 



 قصة إنشاء مدرسة الصولتية

اليت مسيت كذلك   "  الصولتية"مل تكن مدرسة الفالح هي األوىل، فقد سبقتها مدرسة أخرى هي املدرسة             
، واحلقيقة أن هلذه    "صولة النساء "نسبة إىل أمرية هندية مسلمة، كانت تنفق على هذه املدرسة، هي األمرية              

املدرسة قصة تستحق أن تروى، فقد سعى إىل تأسيسها عامل هندي مسلم بعيد النظر متوقد العقيدة، امسه                   
سلمني يف العامل اإلسالمي، ومأسام يف      الشيخ رمحة اهللا بن خليل اهللا، عاش يف اهلند، وأدرك أبعاد مأساة امل             

اهلند بالذات مع االستعمار الربيطاين يف أول عهده، وملس اجلهل املتفشي يف هذا العامل اإلسالمي من أقصاه إىل    
أقصاه، وقد شغلته هذه الظاهرة كثرياً وأقلقته، وقد هداه تفكريه إىل أن مصيبة املسلمني يف ظل االستعمار،                  

 العلم بينهم، وقرر أن يبدأ بإشعال جذوة حىت لو كانت صغرية للعلم يف هذا العامل اإلسالمي           هو انطفاء جذوة  
املظلم، ولقد احتار من أين يبدأ، هل يبدأ بإنشاء مدرسة يف بالده اهلند؟، أم يسعى إىل إنشائها يف بلد إسالمي                    

 أم القرى مكة املكرمة، إذ ال ميكن أن        آخر، استقر تفكريه أخرياً على أن يبدأ بعاصمة اإلسالم وقبلة املسلمني          
 اجلهل يف مهبط الوحي، واليت نزل ا أول فعل أمر للمسلمني بالتعلم              ييصلح حال العامل اإلسالمي إذا بق     

وصمم الشيخ رمحة اهللا، وعزم على احلج، الستطالع األحوال يف مكة املكرمة، وبعد أن أدى                  ".  اقرأ"
 باملسجد احلرام انكشف له األمر العظيم، وهو أن مكة املكرمة عاصمة  الفريضة، وخالل فترة درسه وتدريسه    

اإلسالم، ال يوجد ا مدرسة واحدة، ويقتصر التعليم فيها على التعليم الديين، يف املسجد احلرام فقط،                   
 .واجلماعات حمدودة من ااورين فيها واحلجاج إليها

مبكة املكرمة، يضيء ويقود بعثاً     "  سراج"جة ماسة إىل     وقد قرر أن احلا    ،عاد الشيخ رمحة اهللا إىل اهلند     
ويف اهلند  .  علمياً يستقطب الناشئة واألجيال العربية واملسلمة، من أبناء البالد وما جاورها من بالد العرب              

عرض الشيخ رمحة اهللا األمر على عدد من املصلني من علماء اهلند فاستصوبوا رأيه، وعرض فكرة إنشاء                   
فتحمست لألمر ووعدته بأن متده بكل ما يستلزم        "  صولة النساء "املكرمة على األمرية اهلندية     مدرسة يف مكة    

وأن يعود يف احلال إىل مكة      .  إنشاء املدرسة من ماهلا اخلاص، وشجعته على البدء الفوري بتنفيذ الفكرة           
 .للشروع بإخراج هذه الفكرة إىل الوجود

لك تن السلطة العثمانية، اليت كانت حتكم احلجاز يف         وعاد الشيخ إىل مكة للحصول على التفويض م       
الفترة، من أواخر القرن التاسع عشر امليالدي، واختار لبناء املدرسة املكان املعروف يف مكة املكرمة بـ                  

وبعد ذلك بارك اهللا فيها، فتخرج      .  وتأسست فعالً املدرسة  .  حتت جبل الكعبة من حملة الشبيكة     "  اخلندريسة"
أمحد قاري، حسن   :  ماء املسجد احلرام، وقضاة ووجهاء مكة املكرمة، ومنهم الشيوخ األجالء         منها أكثر عل  



املشاط، وحممد علي اليماين، وأمحد الغزاوي، وعبد الوهاب دهلوي، وعباس قطان، وعبد احلميد اخلطيب،               
والعمرة، وال تزال   ومئات من علماء العامل اإلسالمي الذين التحقوا ذه املدرسة عند أدائهم لفريضة احلج               

هذه املدرسة قائمة اليوم يف املكان نفسه الذي أسست فيه، ويكاد أن ميضي عليها قرن كامل من عمرها املديد 
 .إن شاء اهللا

جنيب اهللا، املنتمي إىل أمري     )  الطبيب(والشيخ رمحة اهللا بن خليل، املعروف خبليل الرمحن بن احلكيم            
اهلندية عام )  مظفر ناجار (مبحافظة  "  كريانة"ن رضي اهللا عنه، ولد يف قرية        املؤمنني ذي النورين عثمان بن عفا     

م يف عائلة واسعة الثراء، عظيمة اجلاه والنفوذ، ودرس كتباً من كتب الشريعة اإلسالمية ١٨١٨ -هـ١٢٣٣
تعلم اللغة  واللغة العربية على يد أبيه، وما أن أمت الثانية عشرة من عمره، إال وكان قد قرأ القرآن الكرمي، و                  

لطلب التعليم العايل، والتحق مبدرسة األستاذ حممد حيات،        "  دهلي"مث ارحتل إىل العاصمة اهلندية      .  الفارسية
 للملك اهلندوسي ا، فانتقل إىل بيت أبيه،        هـ عمل والده خليل اهللا سكرترياً     ١٢٥٠وأقام ا، ويف عام     

وحيفظ يف الليل األشعار اليت تتحدث عن بطولة           ،وكان يتلقى العلم صباحاً على يد أستاذه حممد حيات         
وبعد مدة، سافر الشيخ    "  هندورائي ناوز "على امللك   "  أكرب نامه "وشجاعة جالل الدين حممد أكرب، املسماة       

، وواصل تعليمه على كبار العلماء واألساتذة من "لكنوء"رمحة اهللا إىل مدينة العلم واألدب واحلضارة يف اهلند          
 سعد اهللا، والعارف باهللا الشيخ عبد الرمحن احلبشي، والطبيب احلكيم فيض حممد، الذي درس                املفيت:  أمثال

وعلى مجاعة أخر من جهابذة علماء املسلمني، حىت إذا مت ذلك كله، تصدر الشيخ               .  على يده علوم الطب   
، وكان من   "انةكري"رمحة اهللا جمالس التدريس واإلفتاء، فأسس مدرسة شرعية يف مسجد قريته ومسقط رأسه              

تالميذه عبد السميع الرامبوري، وشهاب الدين العثماين، وحافظ الدين الدجالوي، وعشرات بل مئات               
 .غريهم



 تفنيد حجج النصارى

فند فيه هجمات علماء النصارى      "  إظهار احلق :  "ولقد ألف الشيخ رمحة اهللا كتاباً مشهوراً هو         
، وضلل به الكثري ممن     "ميزان احلق "يف كتابه   "  بفندر"انيت  تتسومغالطام، اليت مجعها القسيس املبشر الربو     

 رمحه اهللا علقت صحيفة    للشيخ   "إظهار احلق "اطلعوا عليه يومئذ، وملا ظهرت الطبعة األوىل من كتاب          
)London of times  (–"    اإلجنليزية قائلة "  لندن أوف تاميز)  :         لو دام الناس على قراءة هذا الكتاب لتوقف نشر

 ).لنصراين إىل األبدالدين ا

وفكرة نشر هذه الكتاب كان صاحبها واملشجع عليها، السلطان العثماين عبد احلميد الثاين، فقد                
بعد أن وصل إىل تركيا أن اهلند تنصرت، ولن تقوم           "  بفندر"وصلت إليه اإلشاعات اليت أطلقها املبشر        

املسلمني، وخشي السلطان عبد احلميد على       لإلسالم قائمة، وأنه غلب يف مناظرة عاملاً كبرياً من علماء             
مستقبل اإلسالم، فأرسل إىل احلجاج اهلنود يف مكة املكرمة، يسأهلم عن قصة هذه املناظرة، فردوا عليه بأن                  
الشيخ رمحة اهللا هو طرف هذه املناظرة، وأنه موجود يف مكة املكرمة يومئذ، يدرس يف املسجد احلرام، فأرسل                  

وسافر الشيخ إىل إسطنبول، وقابل السلطان وقص عليه ما حدث، وطمأنه بأن املبشر             السلطان يدعوه إليه،    
النصراين يبالغ فيما يقول، فطلب منه السلطان أن يبقى عنده، حىت يؤلف كتاباً جيمع فيه املسائل املتنازع فيها                  

عالً بقي الشيخ يف    بني املسلمني والنصارى، ليكون الكتاب مرجعاً يف يد املسلمني للرد على النصارى، وف             
 :وهو مكون من جزئني وحيتوى على التايل" إظهار احلق"ضيافة السلطان حىت ألف كتاب 

 .مقدمة -١

 .بيان كتب العهد القدمي واجلديد -٢

 .إثبات وجود التحريف يف كتب العهد القدمي واجلديد -٣

 .إثبات النسخ -٤

 .إبطال التثليث -٥

 .إثبات إعجاز القرآن -٦

 . بأدلة من التوارة واإلجنيل، ودفع مطاعن القسيسنينبوة حممد إثبات  -٧

وتفنيد حججه وحجج " بفندر"وقد كتبه بالفارسية للرد على " إزالة األوهام"كتاب : ومن مؤلفاته أيضاً 
الذي أثبت  "  الربوق الالمعة "، وكتاب   "أحسن األحاديث يف إبطال التثليث    "املبشرين من أمثاله، وكتابه     



البحث " بأدلة من التوراة واإلجنيل، نبوة سيد املرسلني حممد عليه أفضل الصالة والتسليم، وكتاب               الشيخ فيه 
 .حقق فيه مسألة حتريف اإلجنيل" يف إثبات النسخ والتحريف



 قصة المناظرة

تستحق بالفعل أن تروى، ففي منتصف القرن التاسع عشر،         "  بفندر"وقصة املناظرة بينه وبني القسيس      
 الربوتستانت يف اهلند، واستخفوا باملسلمني، وألفوا الكتب يف نقد القرآن             ىبشرون من النصار  تغلغل امل 

وكان .  واألحاديث، وهامجوا اإلسالم وكموا عليه أمام املساجد، يف ظل محاية شركة اهلند الشرقية للبالد              
 اليت كانت اهلند يف –هب اإلسالمية   أقدرهم على التأليف وإثارة الفنت بني املذا      "  بفندر"رئيس البعثة التبشريية    

 .قوة وبطش االحتالل الربيطاين للهند، متوج ا وتضطرب فيها

وقد تصدى هلؤالء عدد من علماء املسلمني اهلنود، ومنهم الشيخ رمحه اهللا الذي اشتهر يف هذا الشأن،                 
 يف اهلند، وهو واثق أنه      للمناظرة العلنية، أمام مراسلي الصحف وسفراء الدول      "  بفندر"حىت طلبه القسيس    

ولقد استجاب الشيخ للدعوة والتقى بالقسيس يف املوعد احملدد أمام أعداد كبرية من احلضور،                .  سيغلبه
، والشيخ  "حمرف"وبدأت املناظرة حول اإلجنيل ومدى مصداقيته، وكان القسيس حياول التأكيد بأنه غري               

 الشيخ، حنن نعترف بأن التحريف يف اإلجنيل يف سبعة أو أيها: حياول العكس، وبعد حماورة طويلة قال القسيس
مثانية مواضيع، ولكن هذه ال يعين ضرراً كبرياً يف كتاب كبري، وهنا صاح موظف إجنليزي حكومي كبري                   

إن الوثيقة الرمسية إذا    :  يكفي هذا القدر من النقاش، والتفت إىل القسيس ساخراً وقال         !  كفى:  حيضر املناظرة 
 كلمة مزيفة أو مزورة فإا تفقد مصداقيتها، وال تعترب بعد ذلك وثيقة معتمدة، وانتهت بذلك                اتضح أن فيها  

 .وانتشرت أخبارها يف اهلند وتداوهلا الناس يف كل مدينة وقرية.. املناقشة لذلك اليوم

يوم ، ويف الويف اليوم التايل استكملت املناقشة حول التوراة وحول النسخ ونبوة رسول اهلدى حممد 
. كان قد هرب، وانتهت بذلك املناظرة     "  بفندر"الثالث تقرر استكمال املناظرة ولكن القسيس اإلجنليزي         

وتعقبت جيوش اإلجنليز العلماء، وعاقبت من ظفرت به منهم، وفرضت التبشري للمسيحية على املسلمني                
 .مني ومجاهريهم ويهامجوموهيأت هلم سبل التجوال يف املدن واحلواضر، ينازلون علماء املسل.. بالقوة

وهاجر الشيخ رمحة اهللا، ضمن من هاجر من علماء املسلمني، هرباً بدينه ونفسه من طغيان اإلجنليز،                 
واجته إىل مكة املكرمة، وكانت يف ذلك الوقت ملجأ املضطهدين من أبناء األمة اإلسالمية، واشتغل بالدرس                 

 أمره ما كان وسبق احلديث عنه، وأسس املدرسة الصولتية          والتدريس يف املسجد احلرام، وكان بعد ذلك من       
ورعاها وأبناءها، وال يزال أحفاده قائمني عليها حىت يومنا هذا، أما الشيخ رمحة اهللا بن خليل، فقد انتقل إىل                   

هـ ١٣٠٨ والعشرين من شهر رمضان عام يف الثامن" مكة املكرمة"جوار اهللا يف البلد الذي أحب، يف أم القرى 
 .م ودفن ا١٨٩١ -



 

 : 
  

  

  
  

 



 قصة محزنة

الشاب حممد علي زينل كان رجل أعمال ناجحاً يف جدة وهو من أسرة جتارية معروفة، هلا عالقاا                   
ويف ).  العريب(التجارية وأمالكها وأنشطتها يف جدة ومكة املكرمة، وباريس وكلكتا باهلند، ولندن واخلليج              

ملكرمة مع بعض أهله، ونزل يف أحد بيوت األسرة للراحة بعض األيام            مرة من املرات توجه للعمرة إىل مكة ا       
قبل العودة إىل جدة، وذات يوم كان حممد علي زينل يقف يف شرفة الدار، يراقب جتمعات القوافل وحركة                   
املسافرين حتت بيته مبكة، عندما الحظ أن بدوياً يف إحدى القوافل يستوقف املارة من أهل مكة ليسأهلم أن                   

قرأوا له ورقة يف يده، يبدو أن ا عنوان مقصده، والغريب أنه امتد به الوقت طويالً، ماداً يده بتلك الورقة                    ي
اليت يعرضها على املارة لقراءا، وكلهم من سكان مكة واملقيمني فيها، ومل جيد أحداً من الذين استوقفهم                   

يف نفسه أن يبلغ اجلهل هذا املدى، يف مهد الوحي   حيسن القراءة والكتابة، تأمل الشاب، حممد علي زينل، وحز          
وعاصمة اإلسالم وقبلة املسلمني، وشغله هذا اهلاجس طويالً حىت هداه تفكريه إىل القيام ببناء مدرسة منظمة                
كبرية تكون مشعالً من نور ينشر العلم وخيرج لإلسالم رجاالً حيملون مشعله، وينشرون هداه يف بقاع العامل                 

 تليها بعد النجاح يف إنشائها مدرسة       –مسقط رأسه –ه، وأن يبدأ هذا املشروع مبدرسة يف جدة          كل ياإلسالم
 .فالح أخرى يف مكة

 وقرر أن يبدأ ا، ومل تكن يف جدة بتلك األيام مدارس باملعىن الصحيح              -مسقط رأسه -عاد إىل جدة    
ساجد، ينتظم فيها الصبية حول معلم      للكلمة مطلقاً، وإمنا كانت هناك كتاتيب وزوايا وحلقات بأركان امل          

 .هقحيفِّظهم القرآن الكرمي، وقد يتجاوزون ذلك إىل اخلط واحلساب ومبادئ الف

البداية كانت متواضعة جداً، إذ مل تكن املدرسة أكثر من غرفة واحدة، اتفق الشيخ حممد علي مع أحد                  
ة فعالً بعدد قليل من الطالب، وكانت        املعلمني على استقبال من يلتحقون ا للدراسة، وبدأت الدراس         

املشكلة اليت تعوق زيادة الطالب، أن اجلهل املتفشي بني األهايل يف ذلك احلني، جعلهم حياربون قيام هذه                   
املدرسة، وال يشجعون من يلحق ا ابنه، ولكن هذه الصعوبات مل تكن تعيق الشاب املتحمس حممد علي زينل 

مر وزاد عدد الطالب امللتحقني باملدرسة شيئاً فشيئاً، وتوسعت املدرسة وأضيفت           عما نواه، فبدأت جهوده تث    
إليها بعض الغرف األخر الحتواء الزيادة، وبدأ بعض رجال اإلصالح واخلري يف مدينة جدة يعاونون ويسامهون 

 .يف دعم املدرسة، ومن بني هؤالء كان الشيخ حممد صاحل مججوم وأخوه وبعض جتار املدينة

 



 ول مدرسة فالح مبكة املكرمةأ

بعد أن جنحت مدرسة الفالح يف جدة، ورسخت جذورها وأصبحت معلماً هاماً فيها، عزم الشاب                
حممد علي زينل على الذهاب إىل مكة املكرمة واإلقامة فيها أياماً، يتلمس فيها إمكانيات إنشاء مدرسة أخرى                 

لقات العلماء ويستمع إليهم، على أمل أن خيتار من         هناك، وهكذا كان، وأخذ يطوف يف املسجد احلرام حب        
ينشرح صدره له، فيوكل إليه معاونته إلنشاء مدرسة يف أم القرى مكة املكرمة، وبعد تردد طويل على كل                   
من توسم فيهم األمل يف حتقيق ما كان يفكر فيه، وبعد زيارته بعض الكتاتيب والزوايا اليت يحفظ فيها القرآن 

ة من أبواب   ديف باب الزيا  "  اباًكت" كان قد أسس     –مكة وأحيائها، وجد يف شيخ مرب        يف بعض حمالت    
 ما رجا أن يكون الشخص املناسب إلنشاء املدرسة، وكان ذلك            –املسجد احلرام لتحفيظ القرآن الكرمي      

ابه، ه يف كت  الرجل هو الشيخ املريب احلافظ لكتاب اهللا عبد اهللا محدوه السناري، إذ كان حممد علي زينل يزور                
ويستمع إىل طريقة تدريسه، ورأى طريقة إدارته للصبيان وامللتحقني بكتابه، وملا ارتاح إليه فاحته يف ما يفكر                 
فيه، فوجد عنده احلماسة والتشجيع والتجاوب، واتفق معه على أن ينقل كتابه وتالميذه إىل بناية أخرى أكرب                 

املدرسة اسم مدرسة الفالح مبكة املكرمة، وكان ذلك يف عام          منها، وأن تتوسع الدراسة فيها، ويطلق على        
 ).م١٩١٠( هجرية ١٣٣٠

وهكذا قامت مدرسة الفالح يف أم القرى، يديرها املريب الفاضل الشيخ عبد اهللا محدوه، وينفق عليها                 
 املعلمني املفكر املصلح الشاب حممد علي زينل رضا، واستقطبت هذه املدرسة منذ أول عهدها عدداً كبرياً من

يف مكة واملدرسني يف املسجد احلرام، وبارك اهللا فيها فكانت نواة ملا تطور بعد ذلك من هذه املدرسة،                     
ا، وساهم يف إنشاء املدرسة وإدارا وتطويرها عدد من      هلوأصبحت تضم بضع مئات من أبناء مكة وااورين         

هر الدباغ، والشيخ أمني فوده، والشيخ عبد اهللا        املربني األفاضل اآلخرين من املكيني البارزين، كالسيد طا       
 .محدوه وغريهم

وتطورت املدرسة يف عهد الشريف حسني، مث يف عهد امللك عبد العزيز، وأصبح خرجيوها والدارسون               
اهلامشية مث السعودية، وانتشر طالا     :  فيها هم صفوة علماء احلرمني الشريفني، وكبار موظفي احلكومتني         

ذلك يف أحناء العامل اإلسالمي، من أندونيسيا وماليزيا واهلند والصومال واليمن وحضرموت            ومتخرجوها بعد   
والبحرين واخلليج وشرق أفريقيا وغرا، مث أنشئت هلا يف أقطار خمتلفة يف العامل اإلسالمي فروع كثرية،                  

عض متخرجي مدرسة   أنشأها مؤسسها حممد علي زينل وتالميذه، ومساها باسم مدرسة الفالح، وأوكل إىل ب            
عاصمة "  املكال"الفالح مبكة املكرمة تأسيس تلك املدارس وإدارا، فكانت هناك مدرسة الفالح يف                 

حضرموت، أسسها آل الدباغ املكيون، وعلى رأسهم السيد طاهر الدباغ، اآلنف الذكر، وأخوه السيد                
مئات من طالب تلك البالد،     حسني الدباغ، وكانت أول مدرسة يف جنوب جزيرة العرب، انتمى إليها              

ودرسوا فيها وخترجوا منها، واستلموا بعد ذلك الوظائف القيادية الكبرية يف بالدهم، وكان أكثر املدرسني                



فيها هم من أهل مكة، املتخرجني من مدرسة الفالح وقد درس ا الشيخ عمر محدان ومجيع أفراد أسرة آل                   
ل، وحسن شيبه، والسيد صبحي احلليب، والشيخ        ي بن عق  الدباغ املهاجرين إىل حضرموت، والسيد أمني      

 يوم كان هناك قبل     -الشاعر الشهري -وساهم يف إنشائها الشيخ أمحد إبراهيم الغزاوي         .  الطيب الساسي 
 .عودته إىل احلجاز، وغريهم من علماء وشباب حضرموت

 فروع للمدرسة يف العامل اإلسالمي

 فالتحق ا مئات من أهلها ومن أهل        ،"عدن" يف مدينة    وأسس آل الدباغ بعد ذلك فرعاً للمدرسة      
اليمن والبلدان ااورة هلا، وعم خريها مبثل ما عم خري مدرسة الفالح يف حضرموت على ما حوهلا من بالد،                   

 .وكان بني املدرسني ا عدد آخر من أهل مكة، كاألستاذ عمر حسني، والسيد األديب علي حسن فدعق

 مدرسة الفالح مبكة مدرسة فالح ثالثة يف مدينة ديب على اخلليج العريب، ذلك              وأنشأ متخرج آخر من   
هو العامل الفاضل الشيخ حممد نور سيف، بتوجيه من احلاج حممد علي زينل، ولقد عم اهللا باخلري اخلليج العريب 

من فصوهلا، وال   بفضل مدرسة الفالح هذه، فأصبح هلا الفضل يف تعليم مئات ممن تلقوا العلم فيها وخترجوا                
 واملثقفون من أبناء اخلليج أنفسهم، وقامت بعدها مدارس         نتزال هذه املدرسة إىل اآلن، يتعاقب عليها املربو       

 .أُخر نشرت العلم بأقطار اخلليج العريب، وحذت حذو مدرسة الفالح

، "ديب"م وترىب يف مدينة     ١٩٠٤  –هـ  ١٣٢٤وفضيلة الشيخ حممد نور سيف بن هالل ولد عام           
سافر إىل مكة املكرمة طلباً للعلم، فحفظ القرآن الكرمي وأتقنه قراءة وجتويداً، مث بدأ حبفظ املتون يف الفنون                  و

 .املختلفة، وواصل دراسته للمراحل التعليمية مبدرسة الفالح مبكة ويف املسجد احلرام

لمذ على عدد من    وقد استفاد من وجوده جماوراً باحلرم املكي، فواظب على حلقات العلم فيه، وتت             
كي، والشيخ حممد العريب التباين، وتلقى منهم       ال امل ليالشيوخ األجالء، منهم الشيخ عمر محدان، والشيخ ع       

علوم التاريخ والسرية النبوية واحلديث والتفسري وعلومهما وعلوم اللغة من حنو وصرف وبالغة، وكان بني                
 .هـ١٣٤٧د علوي مالكي عام أفراد الدفعة اليت خترج فيها من الفالح زميله السي

ويف املرحلة األخرية من دراسة الشيخ حممد نور بالفالح، كان مؤسس مدارس الفالح احلاج حممد علي        
زينل، قد أنشأ مدرستني من مدارس الفالح يف البحرين وديب، واختار إلدارة الثانية الشيخ حممد نور سيف،                 

تكليف الشيخ حممد بالتوجه إىل ديب، لإلشراف على        وكتب إىل مدير مدرسة الفالح يف مكة، وطلب منه           
 .مدرسة الفالح هناك، ومدرسة األمحدية احلكومية، فقام ذه املهمة خري قيام

م سافر إىل مكة ألداء مناسك احلج، مث استقر ا، يدرس يف احلرم املكي ١٩٤٨ -هـ ١٣٦٨ويف عام 
ة يف بعض أعوام إقامته فيها، وقضى أكثر من ثالثني          الشريف ويف داره، كما تولَّى إدارة مدرسة الفالح مبك        



عاماً يف جمال التأليف والتدريس، وكانت حلقاته يف املسجد احلرام أربع مرات يف اليوم، بعد صالة الفجر،                  
 . وكان يدرس يف فترة الصباح مبدرسة الفالح،وبعد صالة العصر، وبعد صالة املغرب، وبعد صالة العشاء

مره املديد، انتقل إىل رمحة اهللا يف البلد الذي أحب، مكة املكرمة، رحم اهللا الشيخ                ويف الثمانني من ع   
 .حممد نور سيف العامل العابد املريب، والتقي الورع، وأثابه على ما خدم به اإلسالم واملسلمني

أحناء وأقام احلاج زينل مدرسة فالح خامسة يف مدينة بومباي باهلند، وجلب هلا املربني واملعلمني من                 
خمتلفة من العامل العريب، وكان بينهم الشيخ حافظ وهبة، وعدد من خرجيي مدارس الفالح يف مكة، نذكر منهم 

سامي كتيب، وعبد القادر    :  السيد حممد حسن كتيب، وزير احلج واألوقاف السابق، واألساتذة         :  املعروفني
ن كانوا يؤلفون يف بومباي، بعثة علمية       ا مفلح، وغريهم مم   بعثمان، ومحزة عجاج، وعبد اهللا عثمان، وأمحد        

ملدارس الفالح يف مكة، وكانوا يعلمون يف الفالح يف بومباي، ويتعلمون يف الوقت نفسه هناك، وأفاد اهللا تعاىل 
حممد :   املدرسة وتلك البعثة اجلزيرة العربية واهلند واخلليج مبن انتسب إليها وتعلم فيها، وبينهم السادة               هذ

عمر غراب، والسيد عمر عقيل، والسيد إسحاق عزوز، مدير مدرسة الفالح مبكة فيما بعد              حسن أخضر، و  
 .ومعاون، أمري مكة بعد ذلك

وهناك مدرسة فالح أخرى يف الصومال، وأخرى يف شرق أفريقيا، وثالثة يف جزر القمر، يف احمليط                  
امها هناك األستاذ زكريا األنصاري،     اهلندي الغريب، وال ننسى أيضاً مدرسة الفالح يف الكويت، وهي اليت أق           

والد األديب الكوييت املعروف، األستاذ عبد اهللا زكريا األنصاري، وروى األستاذ عبد اهللا عن تأسيس والده                
أصل عائلتهم  :  م، أن ١٩٨٤)  أذار( مارس   ٢٨ملدرسة الفالح يف الكويت جلريدة القبس الكويتية املؤرخة يف          

ن، حيث قدم والده من عمان، إىل الكويت، وأقام ا وكان له بيت يف حملة                من احلجاز، مث هاجروا إىل عما     
 .، وعائلته املكونة من أب وحنو عشرة إخوة)فريج العبد الرزاق(

وكان الوالد قد ترك عمان، حيث ولد، إىل الكويت، حيث أقام ا، وولدت له تلك الذرية، بطلب من 
م، ولكي يفتتح مدرسة لتحفيظ القرآن الكرمي، وكانت مدرسته         ماماً ملسجده إعائلة آل عبد الرزاق، ليكون      

عندما وصل والدي من عمان     ).  مدرسة الفالح (من أوائل املدارس األهلية القدمية يف الكويت، وكان امسها          
، وله منها ابن مساه حيىي تويف يف        )بين خالد (إىل الكويت، كان متزوجاً من سيدة من عمان تنتمي إىل قبيلة             

م وكان عمره يزيد    ١٩٤٦من عام   )  كانون الثاين (وعاش الوالد حىت تويف يف الكويت يف شهر يناير          الكويت  
 .على الثمانني

كانت أوىل دراسيت يف    :  ويعود األستاذ عبد اهللا زكريا إىل مدرسة الفالح والتعليم يف الكويت فيقول            
، وبقيت يف املدرسة ثالث     م وكان عمري حينئذ مخس سنوات     ١٩٢٧  عام)  مدرسة الفالح (مدرسة الوالد   

، وكانت نفس بيت الوالد الذي نشأت فيه مع          )سكة بن دعيج  (سنوات، وكانت هذه املدرسة واقعة يف       
أخويت، وفيها تعلمت القرآن الكرمي، وبعض مبادئ القراءة، مث فكرت يف االلتحاق باملدرسة املباركة، فذهبت               



الذي كان بيته ملحقاً باملدرسة، أما      )  سيد عمر عاصم  (م، وكان ناظرها فيها يومئذ      ١٩٣٠  إليها فعالً عام  
عبد الرمحن الدعيج، ومال سامل السحينان، ومال عثمان العثمان، وعبد العزيز             :  أساتذتنا فيها فأذكرهم  

 .الفارس، ومال إمساعيل، وعبد اهللا العمر

كمدرس فيها، مث   )  مدرسة الفالح (وبعد سنني قضيتها يف املدرسة املباركية، عدت إىل مدرسة الوالد            
مدرسة ( صاحل، مث أغلقت هذه املدرسة       هعلي عبد الرمحن الدعيج وشقيق    :  تركتها، وفيها بعض املدرسني منهم    

 ).الفالح

وكانت هذه املدارس كلها مستوحاة يف تسميتها من مدرسة فالح مكة ومن شهرا، وبتوفيق اهللا                 
 .حلرمني الشريفنيسبحانه وتعاىل ملؤسسها والقائمني عليها، من علماء ا

 الفالح يف غرب أفريقيا

 كان زميلي وصديقي يف مدرسة الفالح مبكة املكرمة احلاج حممود باه عمر باه، وكنا ندرس معاً يف                   -
احلرم املكي، وأذكر أنه جاء من بالده موريتانيا مشياً على قدميه إىل مكة املكرمة طلباً للعلم، بعد أن تعلم                    

عمره عشرون عاماً، على شيخه الشيخ عمر داود جاه، يف قرية تسمى ويدو بوسيايب، القرآن الكرمي وحفظه و
يف إقليم ومقا بالسنغال، وتلقى هناك مبادئ علوم الفقه عليه، وبعد ذلك على شيخه عامل القراءات الشهري                  

 .الشيخ عبد الرمحن التركزي

، ويف مكة املكرمة احتضنه      عاماً ٢٣م وعمره   ١٩٣١ إىل مكة، ووصلها عام      هقضى عامني يف طريق   
اليت كانت  )  اخللوة(الشيخ علوي بن عباس املالكي، وأدخله املدرسة الصولتية، مث مدرسة الفالح، وأسكنه              

              ة جبوار احلرم، ويف حلقات     بريللسيد عباس املالكي، مث البنه علوي بن عباس املالكي، يف رباط باب الد
 معه، وطلبنا العلم معاً حنو عشر سنوات متوالية على السيد علوي            التدريس باحلرم، ويف تلك اخللوة، تزاملنا     

 .املالكي

هـ حصل على شهادة التخرج من الفالح، وسافر على قدميه عائداً إىل             ١٣٦١م  ١٩٤١ويف عام   
استقباالً حافالً، وهناك أنشأ أول مدرسة فالح       )  جاوول(موريتانيا وهي بالده، حيث استقبل من أهايل قريته         

عام )  داكار( فتوجه إىل    ،أفريقيا، مث واصل إنشاء مدارس فالح أُخر يف املناطق والبالد ااورة           يف غرب   
، )مايل(يف ) خاي(م إىل مدينة ١٩٤٧، مث توجه عام )كريديفونس(م وأقام أول مدرسة عربية يف مدينة ١٩٤٥

 بالد السنغال وموريتانيا وغينيا،      وهي ،وافتتح ا مدرسة كبرية، استفاد منها طالب مايل والبالد ااورة هلا          
وكل أحناء غرب أفريقيا، وأطراف الصحراء الغربية، وواحاا املتناثرة يف بالد السوس، وواصل الشيخ حممود 

هـ مدرسة يف مجهورية غينيا، مث      ١٣٧٧  –م  ١٩٥٧يف مجيع تلك الديار رسالته العظيمة، وافتتح يف عام           
 ويف  ،م، وأنشأ فيها أربع مدارس، يف أربع مدن خمتلفة من أصقاعها          ١٩٥٩توجه إىل الكامريون وليبرييا عام      



م أرسلته بالده إىل مجهورية ١٩٧٤ ويف عام ،م عاد إىل موريتانيا ليواصل رسالته العظيمة من هناك١٩٦٢عام 
جاز مع  اجلابون للمسامهة يف تعليم اللغة العربية، وهناك قام بافتتاح بضع مدارس أُخر، وزار احلاج حممود احل               

وفد من أسرة مدارس الفالح هناك، طالباً املساعدة والدعم باملال والكتب من حكومة اململكة العربية                  
السعودية، وكنت يف ذلك احلني نائب رئيس ديوان امللك سعود بن عبد العزيز رمحه اهللا، وال زلت أذكر حلظة 

إن وفداً موريتانياً يطلب    :  ان امللكي عندما قالوا يل    لقائي به بعد فراقنا ثالثني عاماً، فقد كنت يف مكتيب بالديو          
ذكره شاباً حنيالً، وأراه أمامي وقد أمقابليت، فسمحت له ودخل الوفد يتقدمهم احلاج حممود، فلم أعرفه ألنين 

تقدم به العمر، وزاد طوالً وعرضاً، ولكنه عرفين منذ أول وهلة، فرفع عقريته ببيت شعر يل كان يردده أيام                   
راسة والزمالة معي يف الفالح، ويف حلقات الدرس يف احلرم، فعرفته على الفور، وتأكدت من ذلك من                  الد

" الشلَّة"فرددت عليه بقول كان قاله لنا يف مناسبة طريفة، وأخذته           "  كرمية"وجهه، ألن إحدى عينيه كانت      
 . من ذكريايت املقبلة لطرافته وظرفه وقد أذكره يف أحاديث–وال جمال لذكره " اخللوة"عليه الزاملة لنا وله يف 

 بعد ثالثني عاماً من الفراق، وجلسنا نتذكر أيام الدراسة باحلرم املكي، ويف الفالح              وكان لقاؤنا مؤثراً  
ويف اخللوة، واندفع يسألين عن الرفاق واإلخوان والزمالء واألصدقاء، عن حال كل واحد منهم، وماذا فعلت 

 !به الدنيا؟

 للملك سعود رمحه اهللا فعرض طلباته، فاستجاب هلا امللك بأرحيية وكرم مل يتوقعه               وقدمته بعد ذلك  
حىت إنه كان يتوقع أن يعود ببضع مئات من الكتب، فوجد نفسه يرجع إىل بالده حبمولة كبرية، . احلاج حممود

ضاء، ولقد أفاد   شحنت يف صناديق تزن أطناناً من الكتب، عن طريق البحر من جدة إىل السنغال والدار البي               
اهللا ذه الكتب واملصاحف يف دعم املدارس الفالحية اليت أقامها احلاج حممود يف غرب أفريقيا، وشجعته على               

ذا الفيض من العون أسس مدارس أُخربناء املزيد منها بعد توفر املال والكتب، و. 

ج حممود، كثري السفر واحلركة،     والتقيت به مراراً بعدها، وأكثر من مرة لقيته يف بريوت، وكان احلا            
خلدمة رسالته ونشر دعوته يف بالد املغرب األقصى، وبذل جهوداً كبرية البتعاث خرجيي مدارسه تلك بعد                 
ذلك إىل املعاهد واجلامعات اإلسالمية يف أحناء العامل اإلسالمي، ملواصلة تعليمهم، وخاصة إىل األزهر الشريف، 

 الذي كان حيتل بالد غرب      –أصعب ما يف ذلك ممانعة االستعمار الفرنسي        وإىل معاهد مكة املكرمة، وكان      
 ورفْضه منح التسجيالت وجوازات السفر، األمر الذي اضطره إىل ريب تالميذه             –أفريقيا يومئذ لذلك    

ىل األزهر الشريف، وإىل احلرمني الشريفني، وكانت له ولطالبه حكايات ال تصدق يف إبطرق شتى، ليوصلهم 
ملغامرة، بتخطي حدود األقطار املغربية حنو الشرق، إذ كانوا يتخفون ويهربون من مراكز احلدود الفرنسية                ا

سرياً على األقدام أشهراً طويلة، بدون زاد وال ماء، وهم فتيان صغار يقودهم أساتذم، ويعاونوم يف الفيايف                 
 .والقفار، إىل مصر والسودان وتشاد وليبيا



إىل رمحة اهللا، بعد أن أنشأ تسعة       )  باه عمر باه  (هـ انتقل احلاج حممود     ١٣٩٨  –م  ١٩٧٨ويف عام   
وتسعني مسجداً، وسبعاً وسبعني مدرسة عربية يف معظم دول غرب أفريقيا، تديرها هيئة مركزية يف موريتانيا،            

المية يف األقطار   نشر الدعوة اإلس  :  امسها اهليئة الفالحية حملاربة اجلهل وحمو األمية، وأهدافها املعلنة هي           
األفريقية، وتعليم الناس مبادئ الدين احلنيف، وتعليم أبناء املسلمني القرآن الكرمي، وتدريس السنة احملمدية،              

 .يف غرب أفريقيا) لغة القرآن الكرمي(ونشر اللغة العربية 

ية يف أفريقيا، فقد غفر اهللا تعاىل له، وأحسن ثوابه على جهاده الطويل العظيم لنشر اإلسالم واللغة العرب    
، وداعياً إسالمياً نادر املثال بني دعاة اإلسالم واملسلمني، ولقد كتبت عنه ذكريات عجيبة، كان زعيماً مصلحاً

ذكرت فيها صالبة عقيدته اإلسالمية، وكفاحه وجهاده وشجاعته النادرة يف مقارعة االستعمار وحربه،               
سالم، مبا ال يقره اإلسالم وال يرضاه، وله يف ذلك املذهل             ومنازلته الفرق الضاللية اليت تقوم باسم اإل       

واملعجب، كان له صفات الدعاة من رعيل املسلمني األوائل، مِشعة يف عزمه وحزمه، ويف دعوته باحلكمة                 
ابنه الذي كان يزورين بعد وفاة والده كلما قدم من غرب أفريقيا إىل (واملوعظة احلسنة، وقد جرى على سننه  

، على شواطئ احمليط األطلسي،     )ز، فيطلعين على مواصلته اقتفاء أثر والده يف رعايته مدارس الفالح           احلجا
وعلى صالته الوثيقة برابطة العامل اإلسالمي يف مكة، وباألزهر الشريف مبصر، ويطمئنين بأن نتائج مساعي                

لوفاً، وهنا نعود مرة أخرى بل      والده قد أينعت وقطفت مثارها، وأن املنتسبني إىل مدارس الفالح أصبحوا أ            
ومرات مكررة إىل ذكر الشيخ املوفق للخري حممد علي زينل رضا، وأن كل ما أسهبت يف ذكره وبيانه وتبيانه           
يف ذكريايت هذه هو من بركة بيئته الصافية يوم أشعل مبكة ذلك املشعل املتواضع الذي مساه مدرسة الفالح،                  

ضاً يف مشارق األرض ومغارا، فللفالح منتسبون ومتخرجون ومريدون         فانتشر نورها وضياؤها املتواضع أي    
ا وماليزيا والفلبني واحلبشة والصومال وزجنبار وجزر القمر، وهكذا تكون النية            يآخرون يف بالد أندونيس   

 احلسنة مبعثاً هلذا الضياء الساطع من العلم واملعرفة، يشرق ضياؤها من مكة على تلك األقطار واألمصار، يف                
 .مغارب الشرق ومشارقه وعليه تقوم يئة العامل اإلسالمي الزاخرة اليوم

يسعدين أن أحكي لألجيال الشابة قصة كفاح احلاج حممد على زينل، هذا الرجل العظيم، من أجل نشر 
اغيني على نور العلم واملعرفة بني أبناء بالده، مث أبناء العامل اإلسالمي كله، يف وقت كانت فيه األمية واجلهل ط     
 .العامل اإلسالمي بأسره يف القرون املظلمة األخرية، بعد القرون املضيئة املشرقة قبل ذلك للمسلمني

وقبل أن أحتدث عن هذه الشخصية العظيمة، دعين أحتدث عن الظروف اليت أحاطت بعاملنا املسلم يف                
 .ذلك احلني

لقرن التاسع عشر، وبدايات القرن     لقد كانت أرض احلجاز يف القرن اهلجري املنصرم، وأواخر ا           
امليالدي احلايل، جمرد والية من واليات الدولة العثمانية، اليت تردت أحواهلا حىت مسيت بالرجل املريض، وزاد                
الطني بلة اشتعال احلرب العاملية األوىل، وما ترتب على هذه احلرب من مزيد من الضعف للدولة العثمانية،                  



 واخلرافات والفقر يف الواليات التابعة هلا ومنها احلجاز، حىت اارت األمرباطورية             ومزيد من احملن واجلهل   
 .العثمانية حتت ضربات القوى املعادية

وكان االستعمار األورويب واإلجنليزي والفرنسي بالذات نشطاً يف ذلك احلني، ومعه االستعمار اإليطايل             
ة أبناء العرب وأبناء اإلسالم باجلهل والتناحر واخلرافات         واهلولندي يف حماربة اإلسالم واملسلمني، وحماصر     

ومطامعه ..  والتفكيك، حىت ال تقوم هلم قائمة، ويظلوا أبد الدهر حتت ضربات االستعمار، وسيطرته وإداراته             
 .وبطشه متهيداً اليار الدولة العثمانية، مث االستيالء على أجزائها وحمو االستقالل واحلرية عنها

 واملدينة املنورة حلجاج البحر، وملتقى      ، جدة، امليناء البحري العريق ومدخل مكة املكرمة        ويف مدينة 
يف هذه املدينة . مث إىل ما وراءها من الشمال والغرب والشرق...  القوافل التجارية، ومنطلقها إىل باقي احلجاز     

 .م١٨٨٤ -هـ ١٣٠١ولد احلاج حممد علي زينل رضا احلجازي مولداً ونشأة وتربية ومستقراً عام 

وكانت أسرته من األسر التجارية الغنية املعروفة، واليت متتد أعماهلا ونشاطها التجاري بني احلجاز واهلند 
 .وباريس ولندن وموانئ اخلليج العريب

ومل يكن بني أفراد أسرته رجل من رجال العلم والتربية، ولكن اهللا وهبه البصر والبصرية وعزمية                   
أحس مبا حوله من معاناة، وأمية، وجهل، وأدرك بثاقب نظره أن حال األمة، وحال مهد                املصلحني، فرأى و  

وينطلقون ا من أرض القداسات يف      .  الرسالة السماوية لن يصلح إال برجال وعلماء حيملون مشاعل النور         
 .مكة إىل شىت بقاع العامل اإلسالمي، لينريوا ا الطريق لألجيال املقبلة يف كل مكان

مبكة "  الصولتية" ذلك احلني مل يكن هناك مدارس ومعاهد نظامية، اللهم إال إذا استثنينا املدرسة                 ويف
املكرمة، ولذا فقد قرر أن يضع اللبنة األوىل، يف مسقط رأسه مدينة جدة، فأنشأ ا أول مدرسة فالح كما                    

اهللا يف ذلك، مث بأهل اخلري      م، ومن مث استعان ب    ١٩٠٣  -هـ  ١٣٢٣سبق وذكرنا يف احللقتني السابقتني عام       
واإلصالح يف جدة، من أمثال الشيخ عبد الرؤوف مججوم وأخيه الشيخ صاحل مججوم، وعلماء أجالء ومربني                

 .أفاضل من أمثال الشيخ حممد حسني مطر مدير مدرسة فالح جدة فيما بعد



 مدارس ومناهج عليا

ح يف جدة، مث يف مكة املكرمة، اليت أسست         وهؤالء الرجال األفاضل سامهوا يف التدريس مبدرسيت الفال       
 .م وسامهوا يف ختريج أجيال من الرجال الصاحلني املتسلحني بالعلم والدين١٩١٠-هـ ١٣٣٠عام 

وكان احلاج حممد علي زينل قد اختار ملدارسه مناهج دينية وعلمية، مقاربة لتلك اليت تدرس يف األزهر، 
 .ومسى شهادة التخرج بالشهادة العاملية

إال أن هذا مل يكن كافياً، فكان ال بد من مدارس تقدم خلرجيي الفالح الدراسات العليا، ولذا فقد بىن                   
حيث يقيم يف بومباي باهلند مدرسة فالح عليا، تقدم باإلضافة إىل العلوم الدنيوية، علوم التفسري والفقه                  

 .ليج العريب واليمنواحلديث واالجتماع، وأحلق ا عشرات من أبناء احلجاز واهلند واخل

ومل يكتف احلاج حممد علي زينل بذلك، بل قام بإنشاء ودعم وتأسيس مدارس فالح أُخر يف مناطق                  
 . يف اخلليج وجنوب اجلزيرة العربية، والصومال وشرق وغرب أفريقيا،متعددة من بالد العامل اإلسالمي

خرج اليابانيون على العامل باللؤلؤ      وقد استرتفت هذه املشاريع ميزانيته، وزاد األمر سوءاً عندما            
 .الصناعي، فانتكست جتارة اللؤلؤ الطبيعي اليت كان يشتغل ا احلاج حممد علي زينل

أذكر من اخلرجيني ممن حتضرين أمساؤهم بدون ترتيب ومع حفظ األلقاب، السيد علوي مالكي، طاهر                
در، حممد أمني كتيب، حمسن باروم، عبد       زخمشري، حممد حسني منصوري، حممد عبده مياين، فايز إبراهيم ب          

احلليم رضوي، علي جعفري، حممد أمني عطاس، حامد هرساين، عبد اهللا عريفي، ندمي طاهر كتيب، مصطفى                
حسني حمضار، إبراهيم طاسان، عباس زواوي، حممد أمني رضوان، حسني شطا، عبد اهللا حممد نور باشا، حممد    

وي، إبراهيم النوري، حسني سرحان، عبد الوهاب آشي، إسحاق         ي، هاشم زوا  دعمر مجيل عرب، حممد خلي    
عزوز، حممد نور سيف، حسن حسنني، معتوق حسنني، حسن حممد كتيب، سامي كتيب، واألساتذة عبد                 
اللطيف اجلزار، وعبد القادر جزار، وعبد الرحيم األهديل، وأمحد صاحل كعكي، وأمحد شطا، وعبد القادر                

امفلح، ومئات آخرين من هؤالء أمثاهلم، وكلهم كما نرى من خرية الرجال الذين             وعبد اهللا عثمان، وأمحد ب    
 .خدموا أمتهم وجمتمعهم وبالدهم

اليت أسسها الشقيقان علي    "  الصحراء"أما أول مدرسة أسست يف البادية احلجازية، فهي مدرسة            
الواحات واملزارع انتشاراً   ، وكانت اجلهالة واألمية منتشرة بني بادية تلك          )املسيجيد(وعثمان حافظ يف    

 .مرعباً



وقصة بناء هذه املدرسة، أن مؤسسيها السيدين علي وعثمان أبناء السيد عبد القادر حافظ أحسا عام                
 على منهاج وزارة املعارف     – كخطوة أوىل    –م، باحلاجة املاسة لبناء مدرسة ابتدائية       ١٩٤٥  –هـ  ١٣٦٥

اعا الوصول إىل هذه املنطقة النائية عن حواضر املدن، وأقاما          السعودية، ورغم صعوبة املواصالت، فقد استط     
بالفعل املدرسة يف غرفة ملحقة مبقهى شعيب للمارة بالطريق، وملا كان التعليم النظامي غريباً، وغري مقبل عليه،              

لتعليم يف  وال معتاد عند أهل البادية، فقد وجد الشقيقان متاعب مجة يف إقناع أولياء األمور بتسجيل أبنائهم ل                
املدرسة، خاصة وأن األبناء كانوا يقومون مبساعدة آبائهم، يف املزارع والرعي ومجع احلطب وخدمة املارين                

 .منهم واملسافرين

هذا النفور وهذه املصاعب، دفعت الشقيقني إىل أن يدفعا مكافآت مادية بسيطة للطلبة إذا قبلوا                  
يف املدرسة، مث عندما زاد عدد الطالب يف املدرسة، التمسا من            االنتماء إليها، تشجيعاً هلم على حمو أميتهم        

املغفور له امللك عبد العزيز ختصيص مكافآت تشجيعية لكل طالب مقدارها نصف ريال يومياً، فصدر أمره                 
رمحه اهللا بذلك، وصرفت هذه املكافآت اليومية لكل طالب، وهو مبلغ كبري يف ذلك الوقت أغرى أبناء                   

 .سةالبادية باملدر

فقد وجدا أيضاً صعوبة يف توفري مدرسني ومدير        .  ومل تكن هذه كل املصاعب اليت واجهها املؤسسان       
 .للمدرسة، وامتنع كل من عرضوا عليه العمل يف املدرسة، نظراً لظروف املعيشة الصعبة يف الصحراء

ومن أهل اخلري واإلصالح، وأخرياً وجدا يف األستاذ سامل داغستاين، وهو أحد رجاالت التربية والتعليم، 
، وقد حتمس للعمل، وحتمل التضحيات يف سبيل        "مدرسة الصحراء "الشخص املناسب إلدارة تلك املدرسة      

 ".املسيجيد"تأدية هذه الرسالة، وانتقل بأسرته لإلقامة بقرية 

 وكانت  ،كما كان املؤسسان السيدان علي وعثمان حافظ يقومان بزيارات دورية منتظمة للمدرسة            
وسيلة املواصالت الوحيدة يومئذ هي سيارات الشحن الكبرية، اليت تقضي وقتاً طويالً يف الطريق الوعر بني                 

ومن هنا . ىل قساوة مناخ املنطقة برداً قاسياً يف الشتاء وحراً الفحاً يف الصيفإإضافة . املدينة املنورة واملسيجيد
 .العمل على إزالة أمية تلك البادية يف تلك الوديانجاءت التضحية العظيمة يف القيام مبشروع املدرسة، و

 .ومع ذلك حتمل هؤالء املصلحون كل هذه الصعوبات يف سبيل العلم ونشره

وبدأت املدرسة يف أول األمر بثالثة عشر طالباً، مث زاد العدد بعد زمن إىل أربعة وثالثني طالباً، قبل أن                   
ب الذين اقبلوا عليها من كل املناطق واجلبال احمليطة، وساهم يف           يبنى مقر كبري هلا، استوعب مع الوقت الطال       

من الشيخ عبد اهللا السليمان احلمدان وزير املالية السابق رمحه اهللا والشيخ حممد سرور              :  إنشاء هذا املقر كل   
سعود ن، مث كان امللك عبد العزيز، وامللك        دالصبان رمحه اهللا، والسيد حسن الشربتلي، والشيخ حممد بن ال         

 .مع كل هذا العون واملساعدة والتشجيع



) املسيجيد(فكان الطالب جيتمعون يف مسجد القرية        .  ومل تكن هناك كهرباء، وال مساكن داخلية       
لالستذكار على ضوء فوانيس الغاز العتيقة، وكان واضحاً لكل من زار تلك املدرسة من مفتشي املعارف                  

 ومحاس وإخالص أساتذم، مما يؤكد أن أبناء البادية يتمتعون           وغريهم، نباهة طالا وإخالصهم ومحاسهم،    
 بعقول ناة وذكاء فطري، وبصائر متقدة حتتاج فقط إىل ما يرويها وينميها بالعلم واملعرفة، وحمو أميتهم                 فعالً

 .وجهلهم مبا فرضه اهللا عليهم

حت تضم املراحل   هـ سلم الشقيقان علي وعثمان حافظ املدرسة، وقد كربت وأصب         ١٣٨١ويف عام   
االبتدائية واملتوسطة والثانوية وا مئات الطالب، إىل وزارة املعارف السعودية، وكانت مدارسها قد انتشرت              

 .يف البادية واهلجر، ويف كل جتمع سكاين، بعد أن أديا دورمها كامالً وقاما بالرسالة خري قيام

قافة والعلم، فقد أسسا أيضاً جريدة      والشقيقان، علي وعثمان حافظ أصحاب فضل على الفكر والث         
املدينة املنورة قبل حوايل مخسني عاماً يف ظروف صعبة للغاية، وأقاما أول مطبعة يف املدينة املنورة واستوردا هلا                  
املكائن واألجهزة الطباعية من مصر، وقاما بتركبيها بأنفسهما، بعد أن كانت هناك مطبعة صغرية نقلت من                 

 . أواخر القرن العثمايندمشق إىل املدينة يف

وكان هلذه الصحيفة ولتلك املطبعة فضل كبري على األدب واألدباء واحلركة الثقافية والعلمية يف املدينة          
األستاذ حممد  :  املنورة، فقد تبنت أقالماً كثرية من ناشئة األدب والفكر يف ذلك احلني، وعمالقته اليوم مثل               

وعبد القدوس  .  مني مدين رمحهما اهللا، وضياء الدين رجب رمحه اهللا        حسني زيدان، والسيدين عبيد مدين، وأ     
األنصاري، وأمحد رضا حوحو، والشيخ حممود شويل العامل احملدث الذي أعان اجلريدة وساندها، والسيد                

 حممد  ياسني طه، وعبد العزيز الربيع رمحه اهللا، وعبد السالم هاشم حافظ، واملرحوم محزة شحاته، واملرحوم               
عبد املقصود خوجه، واملرحوم أمحد قنديل، وطاهر زخمشري، وعبد ايد شبكشي، وحسن حيىي، وحممد  سعيد

 سرور الصبان، واملرحوم حممد عمر      حممدعلي مغريب، ومحد اجلاسر، وأمحد السباعي رمحه اهللا، واملرحوم           
اهيم فوده، وعثمان    وإبر ،توفيق، واملرحوم أمحد غزاوي، وحسني عرب، وحممود عارف، وحممد هاشم رشيد          

 .الصاحل، وأمثاهلم وهم كثريون

 



 المعهد العلمي السعودي

ويف أوائل العهد السعودي أنشأ املغفور له امللك عبد العزيز مدرسة الستقطاب الطالب والتالميذ من               
ة  مسيت املعهد العلمي السعودي، وكان مقرها يف حملة أجياد، احملل            -تقريباً-م  ١٩٤٤أحناء اململكة عام    

 .وأمام ما كان يسمى يومئذ دار املؤمتر اإلسالمي.. املعروفة يف أم القرى مكة املكرمة

 لتأسيس وإدارة املدرسة والتدريس ا عدداً من املربني األفاضل،          -رمحه اهللا -وقد اختار موحد اجلزيرة     
والشيخ ماجد  من بينهم الشيخ جت البيطار، والشيخ كامل القصاب، ومها من أفاضل علماء سوريا،                

 .الكردي من أفاضل أهل مكة

مث تطورت املدرسة بعد ذلك إىل أن عين إلدارا الشيخ إبراهيم الشورى ومعه بعض املدرسني املصريني 
 .والسعوديني

والتحق ذه املدرسة عدد كبري من أبناء البالد، وانتظموا يف دراستها وصفوفها، إىل أن خترجوا بعد                 
 .كبرياً من الوظائف القيادية يف الدولة، ويف املدارس يف خمتلف أحناء البالدذلك، وشغلوا عدداً 

ومن املشهورين الذين التحقوا باملعهد، وتلقوا علومهم فيه وخترجوا منه، بعض من برز من رجاالت                
مد فضيلة الشيخ عبد اهللا خياط خطيب املسجد احلرام، والشيخ حم       :  اململكة، علماء وأدباء وشعراء، من بينهم     

حلمي اخلطاط، والسيد أمحد علي الكاتب املعروف، واألستاذ العالمة املؤرخ املشهور محد اجلاسر، وصاحب              
املؤلفات املفيدة اليت نفع اهللا ا النهضة األدبية والعلمية يف هذه البالد، واألستاذ العالمة أمحد عبد الغفور                  

هيم أمني فودة، واألستاذ أمحد العريب، وعدد آخر من         عطار، واألستاذ عبد اللطيف أبو السمح، واألستاذ إبرا       
ل احلاضر، بينهم األستاذ حممد سعيد عبد املقصود، وأمحد سباعي ومها رائدان من رواد              يمشاهري رجاالت اجل  

وكان األستاذ حممد حسن كتيب خريج مدرسة الفالح ممن ألقوا دروساً وحماضرات يف هذا              .  اليقظة احلاضرة 
 .سعودياملعهد العلمي ال

 



 ينابيع علم ومعرفة

الصولتية أوالً، مث الفالح يف مكة ثانياً، مث املعهد العلمي السعودي املشار إليه آنفاً،                :  فهذه املدارس 
ومدرسة الصحراء، واملدرسة الفخرية مبكة، كانت الينابيع الثرة األوىل يف هذا اجلزء من جزيرة العرب، ألن                

م ومدارسها، كان مقتصراً يف احلجاز بالذات على املسجدين، احلرمني           ما كان من قبلها من معاهد العل       
ويف اليمن عرفت بعض املدن بأا كانت ينبوعاً للعلم الذي يفد            .  الشريفني يف مكة املكرمة واملدينة املنورة     

يف اليمن، وصنعاء حاضرة    "  وزبيد"كمدينة  :  لالستقاء منه طالب تلك البالد وما جاورها من بلدان أخر          
اليمن، وحجة، ويف اجلنوب نذكر حضرموت، وأا كانت حتتوي على عدد مما كان يسمى باألربطة، وهو مجع 
رباط يرابط طلبة العلم لتلقيه على مشاخيهم ويسكنون فيه، ويتلقون فيه معيشتهم من اإلعانات والتربعات                

 . والصدقات

ابع العلم األوىل يف مشال اجلزيرة، وقد       ويف جند كانت الرياض، وقبلها الدرعية، ومدينة عنيزة، من من         
ازدهرت الدعوة السلفية بفضل علمائها واملتخرجني على أيديهم، وكان يف األحساء يف شرق اململكة ينبوع               

 ببعض  – قاعدة اإلقليم املسمى باألحساء      –آخر من ينابيع العلم يف اجلزيرة، حيث اشتهرت مدينة اهلفوف           
فقد اشتهرت يف أواخر العهد العثماين   .  ن أطراف اخلليج مبا فيها الكويت والبصرة      األربطة اليت جتتذب إليها م    

بأا كانت واحة تسد حاجة ذلك الشرق، من تلقي العلم ووفادة طالب العلم إليه، وكانت ألسرة املشايخ                  
يف الدرعية أوالً، مث آل مبارك فيها املقام احملمود، يف إيواء طالب العلم وتعليمهم، مع أسر أحسائية أُخر، منها   

الرياض، مث عنيزة بتخصيص هي جديرة به، فقد كانت اليقظة السلفية الزاخرة اليت انبثقت يف العامل العريب،                  
من نفحاا ودعواا، منذ حنو قرنني منصرمني، جتاوبت فيه الدرعية والرياض من مآذن الدعوات الصاحلية                

 مث يف طرابلس الغرب، وواحاا العلمية       ،والسنوسية يف املغرب  السلفية األخر يف صنعاء، والقاهرة وبريوت       
السلفية اليت ازدهرت على مشارف الصحراء املغربية، تلتها أيضاً دعوات مماثلة يف تونس واجلزائر، ننوه ا                 

هذه هنا كنهضة العلماء السلفيني بزيادة الشيخ ابن باديس، وزميله شيخنا الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي،                
اجلمعية وتلك اجلماعة امللتفة حوهلا هناك، اليت نشرت العقيدة السلفية، البعيدة عن االحنراف والزيغ والفنت،               
فكانت مجيع هذه املشاعل واملآذن بواكري حركات اإلصالح يف العامل اإلسالمي، اليت تأثر ا علماء اهلند،                  

وكان .  هلي وكلكتا وأمحد أباد وحيدر أباد وغريها      فأنشأوا مجعيات احلديث، ونشر العلم يف حواضرهم، من د        
للرواد آل سعود، وحممد رشيد رضا، والشيخ اإلمام حممد عبده، ومجال الدين األفغاين، واإلمام الشوكاين،                

     وي الشهرية، والشيخ مجال الدين القامسي، وطاهر اجلزائري، وحممد عبد          دوعلماء اهلند، يف طليعتهم أسرة الن
يب، وأمحد عباس املهاجر من مصر إىل بريوت، وشيخ اإلسالم يف أواخر العهد العثماين، الشيخ                القادر املغر 



وأعالم آخرون  .  مصطفى صربي أفندي، صاحب الصوالت واجلوالت يف الدفاع عن امللة اإلسالمية واخلالفة           
لذاكرة بذكرهم يف   من األزهر، وجوامع الزيتونة والقرويني حىت بالد شنقيط، هؤالء وغريهم ممن مل تسعف ا             

 .هذه العجالة املرجتلة، كانوا إرهاصات هذه النهضة اإلسالمية الزاخرة يف كل مكان

 



 

    

  
   

     

   
  



احلق أن تلك املرحلة على ما كان ا من شح نسيب يف مصادر وأوعية الثقافة العصرية والعلوم احلديثة،         
 جهادهم املخلص، من أجل نشر العلم       إال أا حفلت برجال عظام، يسجل هلم تاريخ البلد بأحرف من نور           

 .واملعرفة، وتدريس وتربية النشء على أحسن ما يكون عليه التعليم والتدريس والتربية

وسبق أن حتدثت يف الفصول السابقة عن بعض هؤالء، وأتكلم اآلن عن فئة أخرى، من هؤالء املعلمني                 
يخ عبد اهللا بن إبراهيم بن محودة بن حممد نور احلسني           واملربني العظام، فمنهم العامل املريب حافظ كتاب اهللا الش        

ل عائلته من إقليم دنقلة بالسودان، وهي عائلة عرفت         صيف السودان، وأ  )  سنار(السناري، نسبة إىل إقليم     
حبفظ كتاب اهللا تعاىل، وبطلب العلم وتعليمه، وكان والده يتجول بأسرته يف أماكن كثرية من بالده، فرزق يف 

هـ، ١٢٨٤، يف عام    هأيب سن، املعروفة هناك عندما حل فيها وأقام ا، بابنه الشيخ عبد اهللا محدو             حلة رفاعة   
فحفظ القرآن يافعاً، حفظه جموداً جتويداً رائعاً، ومعه طالئع معلوماته األوىل عن الفقه والتوحيد وعلوم اللغة،                

آن وطلبة العلم، وجدد حفظه للقرآن      ورحل بعد ذلك إىل مكة املكرمة وانتظم فيها يف حلقات حفّاظ القر            
ظ القرآن ا، كاحلافظ الشهيد إبراهيم سعد، والشيخ أمحد حامد التيجي، حىت            اعلى من اشتهر يومئذ من حفّ     

إذا متكن من ذلك يف مكة املكرمة، سافر إىل املدينة املنورة ملحقاً حبرمها النبوي الشريف، وأنشأ فيها كتاباً                   
لقرآن على ما كان يفعل أهلوه يف السودان، مث عاد إىل مكة املكرمة، وفتح فيها كتاب                للصبيان، يعلمهم فيه ا   

تعليم وحتفيظ القرآن يف باب الزيادة من أبواب احلرم املكي الشريف، ما لبث هذا الشيخ يف كتابه هذا أن                    
 .د املعطي النوريةعرف يف مكة، واشتهر ا بني بقية الكتاتيب اليت كانت فيها، وأشهرها كتاب الشيخ عب

ويف هذا الكتاب التقى الشيخ عبد اهللا باحلاج حممد علي زينل رضا، الذي كان قد أنشأ مدرسة الفالح                  
هـ، للبحث عمن يتعاون معه إلنشاء مدرسة الفالح،        ١٣٣٠جبدة، وجاء إىل مكة بعد ذلك بسنوات يف عام          

به وحزمه وعزمه، فاتفقا على أن يكون ذلك الكتاب         فالتقى بالشيخ عبد اهللا واستمع إليه، وشهد إدارته لكتا        
 .نواة ملدرسة الفالح، وهكذا كان

املعروف بفضله وبعلمه وبورعه، فبقي يف إدارا حنو أربع          "  حممد حامد "واختري أول مدير ملدرسة الفالح      
هـ حل  ١٣٣٥عام  ، مث يف    "حممد عطاء اهللا الفاروقي   "سنوات، مث عني قاضياً يف جدة، فتوىل إدارا الشيخ          

هـ توىل الشيخ ١٣٣٦حوايل عام كامل، حىت إذا حل عام " حممد طاهر الدباغ"حمله يف إدارة املدرسة السيد 
رمحه اهللا إدارة مدرسة الفالح يف مكاا املشهور يومئذ، وفيما بعد يف عمارات الشريف علي  "  عبد اهللا محدوه  "

حملة القشاشية مطلة على املسعى، وبقيت الفالح هناك إىل         بن الشريف عبد اهللا باشا أمري مكة بعد ذلك يف           



حيث سعى مع غريه لبناء مقر هلا يف الشبيكة وهي به إىل            "  زإسحاق عزو "عهد مديرها يف ما بعد السيد املريب        
 .١اآلن

إلدارة الفالح والنهضة ا، وكانت قد كربت واشتهرت، وتدفق على          "  عبد اهللا محدوه  "تفرغ الشيخ   
ا أبناء مكة، وأبناء ااورين مبكة يومئذ من أحناء العامل اإلسالمي، وبذل الشيخ جهوداً عظيمة يف                االلتحاق  

الذي جييء من مقر جتارة أهله يف جدة إىل مكة، " حممد علي زينل"تركيز الفالح حتت إشراف مؤسسها احلاج 
 .رالتفقد شؤوا ومراقبة سريها، وعون القائمني على التدريس فيها وإدا

 عضواً  – وقد اشتهر بفضله وعلمه ورجاحة عقله        –واختار أمري مكة يومئذ أن يكون الشيخ عبد اهللا          
يف أواخر أيام الشريف حسني وحكمه، فلم يدم الس املشار إليه           )  جملس شورى اخلالفة  (فيما مسوه يومئذ    

 .هـ١٣٤٣دي، يف عام طويالً، فانتهى بانتهاء العهد اهلامشي يف احلجاز وبداية العهد السعو

وعرف امللك عبد العزيز رمحه اهللا أن ملدرسة الفالح مكانتها وفضلها، فأكرم مؤسسها احلاج حممد علي 
ا ملدارس  زينل، عندما التقى به وشكره على مكرمته بتأسيس الفالح، وزار املدرسة نفسها يف زيارات قام                 

يها، وأعاا بات من النقد، وأرسل لطالب كل         مكة وجدة وتفقدها، وتعرف على مديرها واملدرسني ف        
مدرسة ضيافة غذائية، كان وقعها عميقاً يف نفوس الطالب، وأصبح الشيخ عبد اهللا مديراً للفالح، وأوصى                 

أن يعاونه يف اإلدارة بعض علماء مكة يستشريهم ويساعدونه، كان بينهم الشيخ أمني " حممد علي زينل"احلاج 
لطيب املراكشي، وظل أمر الفالح على هذا النحو، منذ استهل العهد السعودي، حىت             فودة، والشيخ حممد ا   

 .هـ١٣٥٠لقي الشيخ عبد اهللا وجه ربه يف ليلة اخلميس املوافق السابع عشر من مجادى اآلخرة عام 

عمر فشيع يف مجاهري غفرية إىل مقربة املَعالة مبكة املكرمة، وصلى عليه يف املسجد احلرام الشيخ أنور                  
باجنيد، ورثاه عدد من علماء وأدباء احلرمني الشريفني، وأشادوا بفضله وعلمه وتقواه، وشرفه اهللا تعاىل يف                 
بعض شهور األعوام األوىل من العهد السعودي، باختيار امللك عبد العزيز ليكون بني أئمة الصالة يف ظالل                  

 يف تأليف بعض الكتب التربوية، يف التوحيد        الكعبة من املسجد احلرام، كما شارك يف سنوات الفالح األوىل         
 .والتجويد والترغيب والترهيب، للمنتسبني إىل مدارس الفالح العديدة

أنشأ الشيخ عبد اهللا محدوه يف ما أسس من كتاتيب، مث يف مدرسة الفالح بعد ذلك، أنشأ جيالً من                     
يه وحتت إدارته عشرات من كواكب      الشباب املتعلم واملثقف واحلافظ لكتاب اهللا تعاىل، وخترج على يد          

  سني يف املسجد احلرام مبكة، فكان هؤالء مع متخرجي املدرسة الصولتية والفخرية              وشهب علماء املدر

                                                 
 .ونقلت املدرسة إليه.  ملعباً لكرة القدم شيد هلا مؤخراً قصر على الطراز احلديث يف حي جرول على األرض اليت كانت ١



املعروفتني مبكة أيضاً، مث من زاملهم وواكبهم من متخرجي املعهد العلمي السعودي، املؤسس يف أوائل العهد                
 .تارة اليت محلت رسالة العلم والعرفانالسعودي، كان هؤالء كلهم الصفوة املخ

 احلرمان الشريفان منارتان للعلم

وخترج .  منذ بزوغ اإلسالم وإىل يومنا هذا كان احلرمان الشريفان وما زاال مشرقني بأنوار اإلسالم               -
 يف كل من مكة املكرمة واملدينة         علماء الصحابة يف العهد النبوي على يد صاحب الرسالة العظمى حممد          

ملنورة، مث فاضت بعد ذلك علوم احلرمني الشريفني على مشارق األرض ومغارا بالفتح اإلسالمي الواسع                ا
الشاسع، ومرت األربعة عشر قرناً املاضية والعامل اإلسالمي بأسره يغترف من ينابيع وأار هاتني املدينتني                 

ما من أجل مهمة التلقي واالغتراف الثقايف       العظيمتني، بالوفود إليهما يف مواسم احلج والعمرة، واإلقامة فيه        
والعلمي، حيث تلتقي فيهما الكفاءات العظيمة من علماء األقطار اإلسالمية ومن القادة واملؤسسني من                

 .الصحابة والتابعني وممن تبعهم بإحسان إىل يومنا هذا

لتالقي والتعارف  ولقد كانت فريضة احلج من ِحكم اهللا تعاىل العظيمة، اليت تستوجب االختالط وا              
والتعلم والتعليم، فيختلط أبناء اإلسالم الوافدون على احلجاز خالل هذه القرون بعضهم ببعض، ويتالقون               
ويأخذون بعضهم عن بعض، حىت إذا ارتووا وشبعوا، نفروا منها إىل أوطام، وقد أصبح لكل واحد منهم                  

خصياً ويتذكرهم، ويروي يف ما تلقاه عنهم ما        شيوخه وأساتذته ومعلموه، وأصبح مريداً هلؤالء يعرفهم ش        
يرويه، بأسانيده املتصلة إليهم وم وبأمسائهم، فتجد مجاهري من أبناء املغرب األقصى يف مدنه املعروفة يف تلك                 

" اجلزائر"و  "  وهران"و  "  تلمسان"و  "  سبتة"و  "  طنجة"و  "  فاس"و  "  مراكش"األيام، أو ما نشأ بعدمها مثل       
يف السنغال، والصحراء الغربية األخرى، وتونس وليبيا، جتد هؤالء         "  السوس" يف موريتانيا و     "شنقيط"ومدن  

قد أخذوا العلم عن أهله ممن قدم كقدومهم ألداء فريضة احلج إىل مكة، من بالد خبارى ومسرقند، وخيوا                    
 أندونيسيا والفلبني   والقرم وأبرييا، أو من أمثال هؤالء احلواضر، يف أصقاع بالد اهلند الشاسعة، وبالد              

وماليزيا، وهؤالء مجيعاً بدورهم كانوا يأخذون من علماء املغرب، وعن علماء األندلس وإسبانيا والربتغال               
مث يف ليبيا ومصر وبالد األناضول فيما يسمى . وجنوب فرنسا وصقلية، بعد أن بقي اإلسالم فيها قروناً عديدة

اإلسالمية، كيوغوسالفيا وبالد رومانيا وجنوب إيطاليا وبلغاريا،       بتركيا اليوم، أو ما جاورها من األصقاع        
وهؤالء كانوا خيتلطون يف موسم احلج، حيث يلتقي العلماء من كل هذه األصقاع يف احلرمني الشريفني،                  
ومعروف أن علوم اإلسالم قد حفظها علماء هذه األقطار واألمصار، وأصبحت وشائج يربط بعضها بعضاً                

 يك الَِّذ ربِماَقْرأْ ِباس اإلسالم مبا استنوه تلبية ملا جاء يف كتاب اهللا تعاىل من وجوب القراءة يف              واملنتمون إىل 
لَقخ  وغريها من اآليات، يف تفضيل العلم والندب إليه ووجوب نشره وفضل محلته، مث يف السنة الشريفة من

 العابد، مث يف تلك السالسل املتفق عليها من          احلث على طلب العلم، ولو يف الصني، وتفضيل العامل على          



الرواية والتلقي والتدوين والتسجيل واحلفظ، الذي ينفرد به املسلمون عن مجيع شعوب األرض، والذي نشأ               
عنه علم احلديث وأسانيده ورواته وتعديله وجرحه وإجازته، وغري ذلك من ذلك اخلضم املتالطم، مبا اشتهر                

 .العلم حقه من الدراية والعناية والتمحيص، واالستقراء واإلمالء واإلجازة والنشربه املسلمون، يف إعطاء 

كان احلجاز مباءة كل هذا خالل أربعة عشر قرناً، وعلماء ما وراء النهر يف أفغانستان وجنوب شرقي                 
على هذه  روسيا وأطراف الصني الغربية وأقطارها مبا فيها إيران، كانوا كعلماء املغرب واألندلس، شهداء               

املسرية العلمية املنقطعة النظري يف تاريخ احلضارة البشرية، مبا ال مقارنة هلا مع أي جهد أو بذل أو دراسة أو                    
 األصقاع النائية املترامية    همتحيص يقوم ا أي شعب من شعوب األرض، بل إا أصبحت يف مجيع هذ                

فمدارس األندلس  .  ء لألمم الغربية والشرقية معاً    األطراف، مدرسة سلوك، ومنطاً من أمناط االقتداء واالقتفا       
الشهرية العلمية منها واحلضارية، كانت الينبوع األول الذي عبت منه أوروبا الغربية والشرقية معاً، وكان                
أئمة املسلمني فيها، كابن حزم، وابن رشد مع علماء الطرف اآلخر من املشرق، كابن سيناء، والفارايب،                  

 املذاهب اإلسالمية األربعة اإلمام الشافعي، واحلنفي، واملالكي، واحلنبلي، واألوزاعي يف            والغزايل، مث أئمة  
بل إن .  ما بطرق أخر  إما مباشرة و  إالشام، هؤالء مجيعاً كانوا ينابيع احلضارة العلمية اليت أخذت عنها أوروبا،            

انية والرومانية، اليت أصبحت بعد ذلك  علماء العرب هم الذين نقلوا الثقافة الغربية وترمجوها من أصوهلا اليون          
أساس النهضة العلمية يف الغرب، خالل القرون املاضية، واليت كانت أساس ما عرفه الغرب بعهد النهضة                 

 .املسيحية وعصر العلوم والبحث

 تدفق الينابيع

رها، يف  املقصود بكل ذلك تبيان ما للحرمني الشريفني وما للجزيرة العربية من فضل على البشرية بأس              
العلم واحلضارة، ولعلنا اآلن ويف هذا العصر إذا مل نقل يف هذه العقود الثالثة من تارخينا احلاضر، نستبشر                   
خرياً ذه اليقظة العربية اإلسالمية الزاخرة، اليت تغمر ذلك العامل اإلسالمي القدمي، بفيض، جديد من العلم                 

عشرات اجلامعات، واليت انبعثت يف عاملنا اإلسالمي بعد جالء          تتمثل يف    ،احلديث، واحلضارة الثقافية اجلديدة   
االستعمار عن الدنيا العربية واإلسالمية يف مشارق األرض ومغارا، وها هي اجلامعات يف كل قطر عريب                  
وإسالمي، مث يف اجلزائر وتونس وليبيا، ويف مصر السباقة إىل كل هذا، بأزهرها وعلمائها، مث يف بالد الشام                   

ة، مث العراق والسودان واليمن، ويف اهلند وأندونيسيا وما حوهلا، مث شرقي أفريقيا، حبيث أصبحت هذه                 قاطب
األقطار مشرق عهد جديد لنهضة نرجو اهللا تعاىل أن تكون ضة قوة وعزة وسؤدد لإلسالم واملسلمني،                  

ا يف األرض كما انطلق مبثلها سلفهم األولون، فيمألون الدنيا هدى وخرياً وسالماًينطلقون . 

وإالَّ من يصدق أن يطري أول شاب عريب مسلم، حول الكون الشاسع الواسع، مشتركاً باسم العرب                 
) سلطان بن سلمان آل سعود    (واملسلمني يف تلك اجلوالت العلمية املعجزة، ذلك هو الشاب النابغة األمري             



قه أحد قبل عشرين عاماً، وستكون هذه       صيتهم وحقق من أمانيهم ما ال يصد      ى  الذي رفع ذكر العرب، وأعل    
الظاهرة املعجزة سابقة لرحالت عربية أخر، نزاحم فيها علماء ومغاوير العامل، املنكب باملنكب، وما ذلك على 

 .اهللا بعزيز

جتد هذه الوثبة يف البالد السعودية، بعد البداية املتواضعة جداً حلاهلا اليت بدأت يف أوائل هذا القرن،                  
العلمية، يف جمموعة من املدارس اليت أنشئت فيها، فالتحق ا أبناء البالد السعودية، وااورون ا                حبركتها  

والوافدون إليها، كانت أوائلها مدارس بسيطة قبل العهد السعودي، مث جاءت النهضة السعودية الكربى،               
وأقطارها، وآخرون كانوا مدرسني    وقد محل لواء العلم وتعلمه فيها أعداد من أفاضل علماء اإلسالم يف جند              

يف املسجدين النبوي واملكي، من أهلهما أو من ااورين أو املستوطنني حوهلا، وبرز من هؤالء املتعلمني عدد                 
 .شاركوا زمالءهم ومواطنيهم يف أحناء اململكة، منهم شعراء وأدباء ومؤرخون

صاري، واألستاذ العالمة األديب حممد حسني      ونذكر من أبناء املدينة املنورة األستاذ عبد القدوس األن        
وتأسيسهما "  علي وعثمان حافظ  "زيدان يرمحه اهللا، ونذكر منهم آل الربي، وال نغفل عن جهود السيدين              

ملدرسة الصحراء لتعليم البادية، فشاركوا يف هذه االلتفاتة مشروع امللك عبد العزيز، الذي أنشىء بعد أن                 
ث املعلمني إىل القرى وبوادي جند واحلجاز، ينشرون العلم ويزيلون األمية             استقر له احلكم يف جند، فبع      

واجلهل، فكانت هذه املقدمات هي مقدمات ملا تالها بعد ذلك من جامعات ومعاهد ومدارس، عمت احلضر                
، وعشرات  ١   حىت أصبحت هلذه البالد سبع جامعات كربى       ،والبادية، وانتشرت يف كل مكان من هذه البالد       

املعاهد والكليات واحملافل العلمية، متناثرة يف كل مكان يف ضتها احلالية، مل يعرف ماضي هذه البالد                 من  
فهو شيء أشبه باخليال، وهناك اآلن حوايل املليون وربع املليون طالب هلذه البالد من البعثات                :  قبلها مثله 

ر به، فله احلمد واملنة، وإذا ذكرنا أعيان        العلمية يف الغرب والشرق ما ال عهد ألي بلد عريب أو إسالمي آخ            
املدينة املنورة جييء يف مقدمتهم األستاذان عبيد وأمني مدين، وحسن صرييف، وهاشم رشيد، والسادة آل                 

 .أسعد، وآل الربي، والوزير حممد عمر توفيق وغريهم وغريهم

 

                                                 
 . أصبحت اآلن مثان جامعات بعد إنشاء جامعة امللك خالد يف أا، ويتوقع افتتاح املزيد من اجلامعات يف عدة مدن من اململكة ١



 

  
  
    

    

   
   

  



 الشيخ أمين الماحي

األول، وأضاءوا املشاعل األول ِلحركة التعليم يف اجلزيرة        أحد الرجال العظام، الذين صنعوا البدايات       
العربية الشيخ أمني املاحي، مؤسس كتاب املاحي بالشبيكة الذي حتول بعد ذلك إىل املدرسة األهلية يف رباط                 

 .اهلندي) جوناقد(

د اهللا محدوه   والده حممد املاحي فهو أمني حممد املاحي، نشأ يف مكة متصالً اتصاالً وثيقاً بالشيخ عب                
السناري مدير مدرسة الفالح مبكة، فيما بعد تزوج الشيخ أمني إحدى بنات الشيخ عبد اهللا وتوىل بامسها                  

 .الطوافة ملدة سنوات، حىت استطاع بعد ذلك االستقالل عنها بالطوافة للسودان حىت تويف رمحه اهللا

 الفالح بعد تأسيسها يف حملة       حفظ القرآن الكرمي عن ظهر قلب يف مبدأ حياته، والتحق مبدرسة            
جبوار احلرم املكي مبكة املكرمة، وطلب العلم على عدد من فضالء املشتغلني بالعلم والقراءة                "  القشاشية"

املشرف على حمليت الشبيكة واهلجلة من " جبل عمر "والتدريس يف املسجد احلرام، ويسكن يف ما يسمى اليوم          
مسي بامسه  "  كتاب"هـ بإنشاء   ١٣٣٩لفالح معلماً ا استقل يف عام       مكة، وبعد بقائه بضع سنني يف مدرسة ا       

يف حملة الشبيكة، فالتحق به لفيف من فتيان احمللة وغريها، وما لبث هذا الكتاب أن اشتهر                 "  كتاب املاحي "
، واختار له عدداً من     ١٣٤٣يف أوائل العهد السعودي عام      "  املدرسة األهلية "واتسع وكثر طالبه فسماه     

وكان .  علمني، وأدخل فيه بعض العلوم األدبية واإلنشائية واحملفوظات والفقه والنحو، فأقبل الطالب عليه            امل
األستاذ :  هـ١٣٤٦من معلمي هذه املدرسة يف أول عهدها من كانوا أساتذة يل فيها يوم التحقت ا يف عام                  

شرف عليها  أل مديرية املعارف يوم     عبد الكرمي طيب، والشيخ علي مود الباين، وأستاذ مصري انتدب من قب           
الشيخ كامل قصاب املريب، الشامي الشهري، ومن معلميها بعد ذلك بسنوات عبد اهللا كوشك، وصديق بشري                
أمحد، وعبد اهللا متويل، ومجيل حكيم، وعبد اهللا باجودة، والشيخ ماجد كردي من مشاهري مكة يومئذ،                   

من مهراجات اهلند املسلمة أكثر من      )  جوناقد(رباط وقف حكومة    وغريهم، وبقيت املدرسة األهلية يف مباين       
عشرين عاماً، مث انتقلت املدرسة منها إىل مبىن آخر جماور، ملدخل مسجد احملجوب املعروف يف تلك الساحة                 
املسماة بامسه وظل فيها سنوات عديدة، كان طالب مدرسته يزيدون ويتناقصون، وهو مقبل على أداء مهمته                

هم وحتفيظهم القرآن احلكيم، فقد كان حافظاً جموداً ال يكف لسانه عن التالوة، وهو الذي حفظين                 يف تعليم 
 وجعلين أصلي التراويح إماماً بطالب املدرسة وبرجال حملة الشبيكة           ١٣٤٧ و   ١٣٤٦القرآن يف عام    

ل ليلة من ليايل    ااورين للمدرسة عامني متواليني وكنت أقيم صالة التراويح عشرين ركعة أتلو فيها ك              
رمضان يف العشر األوائل جزءين كاملني من القرآن حفظاً عن ظهر قلب، ويف العشرين األخرية من ليايل                   



وتقيم املدرسة يف . رمضان أقسم العشرة أجزاء األخرية من القرآن عليها حىت خيف على املصلني القيام واألداء
دي باعتباري اإلمام ما يوزع خالهلا من املرطبات بعد ختم اية رمضان حفلة يشترك فيها املصلون، ويدفع وال

 .صالة التراويح ليلة العيد

يف بعض أدوار ازدهار هذه املدرسة األهلية بلغ عدد طالا بني املائة وبني اخلمسني طالباً، مث توالت                  
 .بالسنوات فتناقص املنتسبون إليها كما كانوا يف أوائل عهد إنشائها إىل عشرات من الطال

طلع ا أكثر من    ضوكان للشيخ أمني يف أواخر شيخوخته مكابدة جمهدة يف مواصلة أداء مهمته اليت ا             
ستني عاماً، فكان وحيداً يكافح يف خدمة املدرسة، ويف خدمة احلجاج السودانيني الذين يفدون على امسه                  

اونه فيه أبناؤه حممد صاحل     ألداء فريضة احلج، فريعى شؤوم ويشرف على خدمتهم، وأنشأ هلذا مكتباً ع            
 .وحممد بشري

وضعف نظره يف أواخر سين حياته وأجهدته احلياة، فوهن جسمه حىت فقد النظر واوت صحته، ومع                
 جيابه شؤون حياته وأداء رسالته حىت توفاه اهللا عن عمر ناهز اخلامسة والتسعني                صابراً كل هذا بقي صامداً   

جياهلا الكثرية الذين تسلموا بعد خترجهم من مدرسته مناصب عديدة، وكان           عاماً، ففقدته مكة معلماً مربياً أل     
 هـ١٣٤٦بتلك املدرسة يف عام منهم األستاذ عبد اهللا عريف األمني العام للعاصمة الذي كان زميالً يل           

هـ، ١٣٥٣هـ، حىت خترجت من الفالح يف عام ١٣٤٨ إىل مدرسة الفالح يف عام هـ، قبل انتقالنا معا١٣٤٧ًو
هـ، حيث عدت إىل مكة فالتحقت      ١٣٦١ باجلامعة األمريكية يف بريوت إىل عام        ١٣٥٥مث التحقت يف عام     

باملكتب اخلاص لوزير املالية يومئذ الشيخ عبد اهللا السليمان، حيث بقيت به حنو ستة شهور انتقلت منه يف عام 
نه تدرجت إىل أن أصبحت مديراً      ىل الشعبة السياسية بديوان امللك عبد العزيز يف الرياض، وم         إهـ  ١٣٦١

هـ ١٣٨١ويف عام   .  هـ١٣٧٤للمديرية العامة لإلذاعة والصحافة والنشر اليت كلفت بإنشائها يف عام            
أصبحت وزير الدولة لإلذاعة والصحافة والنشر، حيث حتولت هذه املديرية وهذا اللقب إىل وزير وزارة                 

 .م١٩٦٢ -ـه١٣٨٢اإلعالم، وبقيت فيها إىل أن تقاعدت يف عام 

 



 محمد الدباغ

السيد حممد طاهر الدباغ هذا السيد اجلليل شخصية عربية إسالمية مصلحة، وهو حممد طاهر بن                 
مسعود بن الطيب بن احلسن بن العريب، يرفع نسبه بارتفاع نسب أسرته إىل اإلمام احلسن املثىن بن احلسن بن 

  .علي بن أيب طالب من فاطمة الزهراء بنت رسول اهللا 

 كما جرت العادة يومئذ     –هـ، والتحق   ١٣٠٨ولقد ولد السيد طاهر الدباغ يف مكة املكرمة يف عام           
 بأحد الكتاتيب االبتدائية يتدرج فيه يف مبادئ القراءة والكتابة، مث أوائل سور             –يف مكة أن يلتحق الصبيان      

هر هذا كله، مث التحق وهو يف حنو القرآن الكرمي حىت خيتم املصحف الشريف قراءة وجتويداً، وكان للسيد طا          
العاشرة من عمره بإحدى املدارس املصرية، فكانت بداية ثقافته ومبادئ علومه، تدرج فيها يف الرياضيات                
وعلوم القرآن واللغة، حيث بقي بتلك املدرسة يف مصر بضع سنوات عاد بعدها إىل مكة مع أهله، فالتحق                   

كبار املشايخ واألعالم، فكان ينتقل يف حلقام ويواظب على          بالدراسة يف حلقات املسجد احلرام على        
تذته عالمة مكة يومئذ الشيخ حممد علي مالكي، والشيخ مجال          ادروسهم، فكان ممن يذكرهم من مشاخيه وأس      

 .مالكي، والشيخ مشتاق أبو أمحد اهلندي

وم املعاين والبيان   قرأ على هؤالء وعلى غريهم علوم الفقه والتفسري واحلديث وأصوهلما، ودرس عل            
حىت إذا تزود من هذه العلوم الزاد الغزير التحق مبدرسة           .  والبديع والتوحيد واملنطق والفرائض واحلساب    

هـ، واستمر فيها حىت توىل إدارا يف       ١٣٣٠الفالح دارساً ومدرساً ومشاركاً يف النهضة ا، وذلك يف عام           
هـ، حيث بقي ا حىت عام      ١٣٣٧لية مدينة جدة يف عام      هـ، حىت اختري بعد ذلك مديراً ملا      ١٣٣٥عام  

هـ، مث توىل يف هذا العام منصب وزارة املالية يف عهد الشريف علي بن احلسني، الذي دام عاماً                    ١٣٤٣
هـ إىل بالد اهلند، مث زار اليمن، مث عرج على عدن، وحضرموت،             ١٣٤٣واحداً تقريباً، مث رحل يف عام       

لدباغ وأفراد أسرته اليت حلت مبدينة املكال عاصمة حضرموت، شاركهم يف            فشارك أخاه السيد حسني ا    
تأسيس مدرسة الفالح ا، فكانت هذه املدرسة أول مدرسة نظامية مهمة يف تلك البالد، مث ما لبث أن قام                    

 .خر يف مصر والعراق وأندونيسيا وماليزياأبرحالت وجوالت 

 



 تأسيس مدرسة تحضير البعثات

هـ إىل بالده ومسقط رأسه مكة      ١٣٥٤ مث عاد يف عام      ،هـ١٣٥٣ العراق يف عام     عاد بعدها إىل  
هـ، ١٣٥٥ للمعارف يف عام     املكرمة مشموالً بترحيب املغفور له امللك عبد العزيز وكرمه ورعايته، فعينه مديراً           

اهللا مدرسة حتضري وترك له امللك احلرية التامة يف النهضة باملعارف وتأسيس املدارس ونشر العلم، فأسس رمحه          
البعثات مبكة، وحقق ا رغبة امللك عبد العزيز يف يئة الظروف املالئمة لعصر جديد من الثقافة، فكانت                   
مدرسة البعثات هذه الوثبة الكبرية يف ضة اململكة العربية السعودية، إذ استقطبت مجاهري الشباب الناهض،               

ها، واهتم ا امللك، وخصص هلا السيد طاهر الدباغ وقته كله           فالتحقوا ا أفواجاً من مدن البالد وحواضر      
وحوله مجع من األساتذة واملعلمني، مشوا ا وأقاموها حىت كانت نواة اجلامعات اليت انبثقت يف ما بعد                    

 .وتطورت حىت أصبحت طليعة ما حنن فيه اليوم

 تلك املديرية العامة للمعارف     وقدر للملك فهد يف ما بعد أن يتوىل وزارة املعارف اليت انبثقت عن             
 .فوثبت بالنهضة العلمية بثبات غير جمرى تاريخ العلم يف البالد

ذلك الرجل الذي أحملت بشيء من تاريخ حياته هو السيد املصلح طاهر الدباغ، الذي كانت له                   
ية، وكان السيد   ولعائلته تلك األيادي البيضاء يف مكة ويف حضرموت ويف عدن، فنفع اهللا م البالد العرب               

طاهر قد ختطى بالد العرب إىل بالد أندونيسيا، فشارك يف الدعوة واإلرشاد فيها يوم أقام فيها تلك املدة                    
القصرية، ورحم اهللا امللك عبد العزيز رمحة واسعة ألنه كان يعرف أقدار الرجال، وحفظ اهللا امللك فهد الذي                  

يد طاهر الدباغ املصلح املتواضع الذي كان عند حسن ظن          ، ورحم اهللا الس   "املعارف"رعى العلم منذ تسلم     
 .امللك عبد العزيز وحسن ظن بالده وأمته وشعبه

أثاب اهللا السيد حممد طاهر الدباغ على مجيع ما قدم لبالده وأمته من ثقافة ومعرفة وعلم، فقد كان من               
به ومما مسعته، سواء مما مسعت من       الصاحلني املصلحني، ولقد كتبت عنه ما أسلفت مما علمت عنه ومما حدثين             

امللك عبد العزيز مث امللك فهد يف ثنائهما عليه كلما جاءت مناسبة يقتضي منها التنويه بالرجال العاملني،                   
 .وعسى أن تسنح يل الفرص باحلديث عنه أكثر لنويف رجاالتنا حقهم فيما يستحقون على أجياهلم وأبنائهم

 



 الشيخ الطيب المراكشي

مد الطيب املراكشي، هو الذي توىل إدارة مدرسة الفالح مبكة على إثْر وفاة مديرها السابق،               الشيخ حم 
وهو شيخنا وأستاذنا الطيب املراكشي، علم من أعالم مدرسة الفالح وشيخ من مشايخ علماء احلرمني                 

 .الشريفني، وهو عامل من مسقط رأسه يف املغرب األقصى

على حنو مخسني كيلو متراً من مدينة مراكش الشهرية يف ذلك           )  ارمن(ولد يف قرية مراكشية يسموا      
 ١٢٩٦، وقد كانت والدته يف عام       "الشلوح"الوطن اإلسالمي العريب، وهو ينتسب إىل فخذ من أفخاذ قبيلة           

هجرية، وترعرع الصيب الشلوحي يف بيت أهله بني آله من مشايخ القبائل املعروفني بني قومهم بالعلم ودرسه                 
سه، حىت إذا تلقى أوليات علمه يف كتاب القرية، وتدرج فيه حىت ختم القرآن مث حفظه وجوده عن                   وتدري

، "بنغازي"وحل منها مدينة    "  طرابلس الغرب "ظهر قلب، بدأت مسريته العلمية فرحل إىل ما كان يسمى            
ا وقراها،  وكانت الدعوة السنوسية قد شعت وبزغت وتعززت وانتصرت، وعم طلب العلم حواضر ليبي              

فتلقى يف بنغازي أوليات املتون يف التوحيد والفقه املالكي والتفسري واحلديث وأصوهلما على يد لفيف من                 
 .جهابذة البالد وأعالمها

وبعد بقائه فيها بضع سنني تاقت نفسه إىل شد الرحال إىل وادي النيل ليعب العلم من معاهدها، فكان                  
 على من هاجر قبله إليها من علماء املغرب كله، وعلى علماء             هـ فتلقى يف مصر   ١٣٢٤له ذلك يف عام     

 .األزهر أنفسهم العلم، فحفظ املتون وخاض حبر املعارف عاملاً ومتعلماً

مث هبط الشام بدمشق، وتلقى من أعيان علمائها، كما أخذ عن غريهم، فكان من مشاخيه يف طرابلس                  
 نازل االستعمار اإليطايل وحاربه وجاهد يف سبيل اهللا،         الزعيم ااهد السيد أمحد الشريف السنوسي، الذي      

خذ أوكان من مشاخيه بدمشق يوم نزهلا شيخ احملدثني وعامل الشام بأسره الشيخ بدر الدين الدمشقي، لقيه و                 
 .هـ، كما أخذ عن علم من أعالم الشام هناك هو الشيخ مجال الدين القامسي الدمشقي١٣٢١عنه يف عام 

نا حممد الطيب املراكشي أن يهاجر من الشرق األدىن إىل أصقاع وبقاع الشرق               مث قدر اهللا لشيخ   
ندونيسيا يف رحلة علمية انتدب للقيام ا للتعليم يف مدارسها، فلقي علماء تلك البالد، وأخذ أاألقصى، فرتل  

احلجاز عنهم وأخذوا عنه، وأصبح له طالب كثريون انتشروا هناك مع آالف الطالب يف املغرب وليبيا و                 
 .والشام فيما قبل ذلك وبعده

هـ، ومن مكة كانت رحلته ١٣٢٨وكانت وفادة الشيخ الطيب إىل مكة املكرمة وهجرته إليها يف عام 
هـ، حىت عاد منها بعد عام ماراً مبصر والشام حىت وصل املدينة املنورة مث مكة               ١٣٣٠ا يف عام    يإىل أندونيس 



درسة الفالح، حىت إذا توىف اهللا مديرها الذي سبقه الشيخ عبد اهللا           هـ، فالتحق مدرساً مب   ١٣٣٢املكرمة عام   
ه السناري أُمجع على تعيينه مديراً ملدرسة الفالح، وكنت طالباً يومئذ فيها، فعم اهللا به اخلري والربكة على     ومحد

 اإلدارة  أجيال كانت من تالمذته، أو تالمذة لتالمذته، واستمرت إدارته للفالح بضع سنوات، مث تنحى عن              
هـ، ودفن يف   ١٣٦١وبقى مدرساً بني املدرسني فيها حىت كرب وشاخ، وأدركته املنية يف شهر صفر من عام                

مقربة املعالة، يف نفس القرب الذي دفن فيه سلفه يف إدارة مدرسة الفالح الشيخ عبد اهللا محدوه السناري                    
 .رمحهما اهللا

لعلم، وكان ينوب عن األساتذة الذين يتغيبون عن        كان الشيخ حممد الطيب املراكشي ممن أخذت عنه ا        
الدرس لظروف طارئة، فنأخذ عنه احلديث والتفسري والنحو، وكان عاملاً تقياً، ورعاً وصاحلاً مطلعاً على                 

 .حوادث وأحداث عصره يف الصحافة، متفرغاً لنشر العلم واملعارف يشع ما أينما حل وحيثما ارحتل

 .راكشي، فقد كان من بقية السلف الصاحل يف زماننارحم اهللا شيخنا الطيب امل
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لقد قامت الدعوة السلفية اليت متخضت ا جزيرة العرب، مث انبثقت منها يف جند، وبالذات يف مدينة                  
م، عندما التقى يف مدينة الدرعية اإلمامان       ١٧٤٥هـ، املوافق   ١١٥٨الدرعية أوالً يف فجر انبثاقها يف عام        

 . وحممد بن عبد الوهابحممد بن سعود

فقد كانت جند يف تلك السنوات شبه مقطوعة عن التأثريات العلمية، اليت كان من املمكن أن تصل                  
إليها من األقطار العربية ااورة واألقطار اإلسالمية املتباعدة، مع أن احلركات العلمية اليت كانت سائدة يف                 

 بصفة خاصة يف تلك األيام، كانت متواضعة وبسيطة، وكانت          العامل اإلسالمي، ويف أطراف اجلزيرة العربية     
 .تتفاوت يف قوا ويف ضعفها بني قطر عريب وقطر عريب آخر

يف جند إىل مدينة الدرعية " العيينة"وقد اضطر اإلمام الشيخ حممد بن عبد الوهاب إىل االنتقال من بلدته        
ري بلدته ومن مشايخ القبائل والبلدان احمليطة ا،        يف ضواحي مدينة الرياض اليوم، مكروباً ومضطهداً من أم        

 .اليت مسعت بربوز الشيخ وظهوره يف بلدته تلك بعد تلقيه العلم يف احلجاز، ويف العراق

وكان هذا االضطهاد الذي تعرض له اإلمام حممد بن عبد الوهاب قد استمر سنوات عديدة، رأى                  
دعوة إىل السلفية اإلسالمية الصافية النقية، ملا كان يسود جند          بعدها أن أصله وعشريته وقومه يف جند أوىل بال        

ن التعاليم اإلسالمية الصافية،    عيف تلك األيام، بصفة خاصة والعامل اإلسالمي بأسره بصفة عامة، من تباعد              
 .ومن شيوع اجلهل، والبعد عن مبادئ اإلسالم العظيمة

إلسالمية من اخلرافات والبدع واالحنراف عن      فقد أصاب جند ما أصاب سواها من البلدان العربية وا         
اجلادة اليت كان يسري عليها السلف الصاحل يف بلدان اإلسالم، فضاقت بالشيخ حممد بن عبد الوهاب قريته،                 

، وكان  "الدرعية"إىل بلدة   "  العيينة"وضاق ا، وضاق به أهلها، وضاق م بدوره، فرأى أن يهاجر من بلدة              
 .و اإلمام حممد بن سعود، الذي كان من أبرز أمراء األسرة السعودية يومئذأمري الدرعية يومئذ ه

ومسع األمري حممد بن سعود بوصول الشيخ إىل بلدته، وكانت أخباره قد سبقته إىل أمري الدرعية وإىل                  
 البلدان النجدية األخرى، فذهب إليه، وهو يف بيت مضيفه الذي نزل عليه يف الدرعية، وتالقى الرجالن يف                 

وعرض الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف حديث طويل         .  غرفة استقبال البيت املذكور، يف لقاء تارخيي مبارك       
على اإلمام حممد بن سعود األوضاع املتردية اليت تتخبط فيها جند ومن فيها ومن حوهلا من البادية، وأسهب                   

خبروج البادية بأسرها تقريباً عن     لألمري احلديث عن سوء العاقبة وشر املنقلب الذي تضطرب فيه البالد،             
وهم قلة متباعدة، متناثرة، يف     .  مبادئ اإلسالم، وخبروج البلدان احلاضرة، على مثل ذلك، إال من رمحه اهللا            

 .أماكن قليلة من بلدان جند

وقال الشيخ حممد بن عبد الوهاب إن اجلهل الذي يتخبط فيه الناس واحنسار الثقافة والعلم واملعرفة                 
ألسباب اليت يعرفها األمري، هي شيء ال يرضي اهللا وال رسوله، وإن الواجب على من تعلم وعلم من                  عنهم با 



الرجال أن يصدع باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وإن الواجب على من توىل أمراً من أمور املسلمني من                  
عمل على إخراج الناس مما هم      حكامهم ورؤسائهم ومشايخ قبائلهم أن يتالقى مع طلبة العلم والعلماء يف ال           

عليه من جهل واحنراف، وإن الدعوة اإلسالمية الصحيحة املتوارثة من السلف إىل اخللف جيب أن يكون هلا                  
املقام احملمود بعد اآلن بني بادية جند وحاضرا، مث ما جاور جند من البلدان العربية األخرى، فالدعوة إىل اهللا                   

 . الصاحلني من اخللف عن الصاحلني من السلفوإىل الكتاب والسنة هي مرياث

إنين عارض عليك   :  " فقال له  –حيدث اإلمام حممد بن سعود    –واستطرد الشيخ حممد بن عبد الوهاب       
هذا األمر، أدعوك إليه، وأحثك عليه، وأبرئ ذميت من عدم التبليغ، وأرى أن يف هذه الدعوة من مثلي ملثلك، 

خطاك ويؤيد مقامك، وجيعلك من الدعاة الصاحلني الذي أرجو أن تكون وأنت يف عز ومنعة وحكم، ما يثبت   
وسيبسط اهللا لك إذا قمت ذا      .  به من أمراء اإلسالم وخدمة الشريعة واآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر          

الواجب فضله وتوفيقه ونصره، وسنكون حولك نشد عضدك ونسري خلفك ونشترك معك يف األمر باملعروف 
 عن املنكر، فننقذ بذلك إذا صفت السرائر وحسنت النية والطوية منا ومنك، فتقوم أنت ونقوم معك                 والنهي

ذا الواجب الذي كلفنا اهللا به وندبنا إليه، ويف هذا عز الدنيا واآلخرة، وإين أبشرك من اآلن بأننا إذا                      
 ." قام مقامك العزة والرفعة واملنعةتعاضدنا وتكاتفنا وتآخينا على القيام ذه الدعوة أن ستكون لك ولكل من

ولقد كان اإلمام حممد بن سعود يصغي إىل كل ما أفاض به الشيخ، ويستمع وهو متهلل األسارير،                  
منشرح الصدر، قوي العزمية على هذا األمر الذي وصل إليه يف بالده، فما كان منه إال أن مد يده يصافح                     

 يقوم معه مبا دعاه إليه، وأن يؤيده وينشر دعوته، وأن يكونا من الشيخ حممد بن عبد الوهاب ويعاهده على أن
تلك اللحظة متآخيني متناصرين يف الدعوة إىل إزالة البدع واخلرافات والضالل الذي تتخبط فيه بادية جند                 
 وحاضرا، وأن ال يصدهم أو يثين عزميتهم يف سبيل ذلك أية عقبة من العقبات، يستعينان على إزالتها بالصرب        

 .  من كل هذا، هو العودة إىل اهللا، وإىل شريعته وسنة رسولهواجلهاد واإلخالص، وأن يكون القصد األعظم

 .ولل وجه الشيخ بدوره وتعانق الرجالن، وكان املوقف موقفاً بطولياً بارك اهللا فيه وأيده ووفقه

جداً، من بيوت تلك البلدة ومن هنا، ومن تلك احلجرة املتواضعة اليت ضمت الرجلني يف بيت متواضع      
املغمورة اليت ال حول هلا وال طول على ما جاورها، من بلدان جند، انبثقت هذه الشعلة النورانية تضيء                    
دياجي اجلهالة والعماية يف قلب جزيرة العرب، مث تفيض بعد ذلك على أطراف اجلزيرة العربية يف عهد اإلمام        

فتصل الدولة السعودية ذه الدعوة . ود، املشار إليه يف هذا احلديث سعود الكبري من ذرية اإلمام حممد بن سع       
اجلديدة اخلالصة املخلصة، إىل أطراف جزيرة العرب بأسرها، من أطراف دمشق وحوران وفلسطني واألردن              
يف الشمال، إىل شواطئ البصرة واخلليج العريب بأسره حىت عمان، ويف اجلنوب تصل إىل جنران ومن جنران                  

 حضرموت، وتصل بعد ذلك، ومع ذلك، إىل احلجاز نفسها وإىل احلرمني الشريفني، وتتمخض                تصل إىل 



اجلزيرة العربية حينئذ ذه احلركة املباركة اليت أزاحت عن اجلزيرة ما علق بأحوال أصلها وسكاا من                   
 .االحنراف واخلروج عما كان عليه السلف الصاحل من املسلمني فيها

آل سعود منذ تلك اللحظة، ورفع صيتهم وأعلى كلمتهم، ومجع حوهلم احلواضر            وبارك اهللا يف أسرة     
والبوادي، ومشت رايام تضطرب يف جوانب اجلزيرة العربية، حاملة هذه الدعوة اددة ملا كان عليه حال                

 .البالد العربية يف عصورها األوىل من اخلري والدعوة واإلرشاد

.  من اهللا سبحانه وتعاىل، هلذه األسرة منذ قيامها بتلك الدعوة حىت اليوم     وتواىل النصر والتوفيق والتأييد   
نستثين من ذلك االضطراب املتقطع الذي حصل بني الفينة واألخرى يف جند بالذات وبني أفراد األسرة نفسها 
يف بعض األحيان، وكان كل ذلك بسبب ردود الفعل الكبرية اليت تغشت هذه الدعوة وأحاطت ا من                   

 انبثاق هذه الدعوة وبعد انتشارها يف       دفقد رأت الدولة العثمانية عن    .  دولة العثمانية وهي يف أواخر عهودها     ال
جزيرة العرب أن فيها ما خييف ويهدد خالفتها وسلطاا وقوا ونفوذها، خصوصاً وأا قد غمرت أقطاراً                 

ة هلا، وبعثت قوادها واحملكومني من قبلها يف        متباعدة تقع حتت دولتها ونفوذها، فألبت عليها البلدان ااور        
مصر ويف الشام ويف العراق ويف اخلليج، بعثتهم ليحاصروا هذه الدعوة اليت فوجئت بأا يف بضع سنوات من                 

 .انبثاقها قد استولت على احلرمني الشريفني ووصلت كما قلنا إىل أطراف العراق والشام وفلسطني واليمن

ثمانية عليها سراً وجهراً، فألبت شيوخ القبائل وزعماءها، سواء أكانوا يف عقر            فكانت محلة الدولة الع   
دار الدعوة أم يف ما جاورها من بلدان وأقطار، وبادرا باحلرب، فبادرت الدعوة السلفية هذه املبادرة مببادرة 

 الكتب ونشرت   وتألبت على الدعوة السلفية قوى أخرى فألفت      .  أعظم منها، فكان الصراع عنيفاً بينهما     
الدعايات حتارا، وتنازهلا وتبارزها، بل لقد أخرجتها حىت من سلفيتها وصفائها، وما شهد به كل من وفد إىل           
احلج يف العهد األول للدولة السعودية من علماء اإلسالم، الذين جاهد كثري منهم بتأييدها ونصرا، وجاهد                

 .كثري منهم مبحاربتها ومنازعتها

ل املثال يف اليمن عامل عظيم هو اإلمام الشوكاين، فصدع يف بالده بتأييد هذه الدعوة                وقام على سبي  
ورفع صوته بتلبيتها، وقام أمثال له يف أماكن أخرى من العامل العريب، بل ومن املغرب بأقطاره األربعة مبثل ما                   

 .قام به اإلمام الشوكاين على اختالف يف اجلالء والوضوح ويف القوة والعزم

ن حقنا وحق املتسلسلني أن يذكروا ألئمة هذه الدعوة املتسلسلني من صلب اإلمام حممد بن سعود                وم
حىت يومنا احلاضر، فضلهم ومكانتهم وجهادهم، فقد أوذوا يف سبيل ذلك كثرياً، كما أوذي كل مصلح من                 

شيخ حممد بن عبد الوهاب     كما جيب علينا أن ننوه ونشيد بأبناء اإلمام املصلح ال         .  املصلحني يف امللل األخرى   
وبأحفاده ومبن تبعه بإحسان إىل يومنا هذا، فنذكر للشيخ فضله وما وفقه اهللا إليه من صدق العزمية وصفاء                   
النية والتبتل إىل اهللا بدعوته لألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وإنه من هذه الشخصيات العظيمة اليت نوهنا                 

 .بقة، إذا مل يكن أعظمهم تأثرياً وأبعدهم صيتاً وأصدقهم جهاداًبأمساء عدد منهم يف أحاديثنا السا



 والثانية اليت قام    ،األوىل اليت قام ا اإلمام حممد بن سعود املشار إليه آنفاً          :  فقد قامت دولتان سعوديتان   
م به،  ا وجددها اإلمام عبد العزيز بن عبد الرمحن الفيصل آل سعود، الذي حذا حذو سلفه وقام مبثل ما قا                  

بل ولقد وفقه اهللا بأن يرسي يف اجلزيرة العربية قواعد وحدة عربية إسالمية ال ينافسه يف مثلها أحد، وهي                    
اليوم تفيض على اجلزيرة العربية وعلى العامل اإلسالمي بأسره من أقصاه إىل أقصاه باخلري وبالعلم وباملعارف                 

 والريادة، مع بعد القائمني مبثل هذا األمر عما تعنيه كلمة           وباجلامعات وباهليئات وباملؤازرة وباألخوة والقيادة    
القيادة والريادة، فإم يرون أن ما يقومون به إمنا هو تشريف من اهللا سبحانه وتعاىل هلم للقيام به، ملا أفاء اهللا                     

 .عليهم من فضل وتأييد وتوفيق، فهم بذلك خلف صاحل لسلف صاحل إن شاء اهللا

ف وتآزر به جدهم األكرب الشيخ حممد بن عبد الوهاب مع أئمة األسرة                سبيل ما تعاضد وحتال   
 .السعودية

رحم اهللا هذا السلف الصاحل، وتغمدهم برمحته ورضوانه ونسأل اهللا خللفهم أن يكونوا كسلفهم إن                
 .شاء اهللا

 



 علماء اإلسالم بددوا الدعايات الظالمة

ام وشعرائهم وصحافتهم يف العقود األخرية من       ولقد قام عدد كبري من علماء اإلسالم ودعام وكت        
قرننا هذا بإلقاء أضواء منرية مشرقة على هذه الدعوة، بددوا ا بواقي الدعاية الظاملة الغامشة اليت انتشرت                  

شرنا إليها، فألفوا يف سبيل ذلك الكتب، وأنشأوا الصحف ومحلوا األقالم            أعن هذه الدعوة بالتأثرات اليت      
فحون ويضيئون كل ما علق بصفاء تلك الدعوة، ولألدباء والشعراء والعلماء يف منتصف القرن              يدافعون وينا 

إىل يومنا هذا مقام حممود ننوه به ونذكره ونشري إليه، سواء أكان من رجاالت احلجاز أم رجاالت جند، وهذه           
على هذه احلقائق   صحافتهم وأقالمهم وآثارهم املكتوبة قد أصبحت اليوم مراجع عظيمة تلقي األضواء              

 .وتدحض األباطيل اليت نشرت حوهلا

ولعلي أذكر من دون ختصيص من الكتاب والشعراء واملؤلفني بصفة خاصة، من قاموا بواجبهم حنو                
بالدهم ووطنهم وهم كثر، كثرة نشكر اهللا عليها وحنمده، وندعو هلم بالزيادة يف القيادة والريادة للجماهري                

على هذه النهضة العلمية املشرقة اليت غمرت يف القريب املنصرم واحلاضر املعروف            اإلسالمية، حىت يتعرفوا    
 .بإلقاء أضوائها على هذه الدعوة املباركة

ال يفوتنا بعد أن ذكرنا يف هذا االستطراد، أن ننوه مرة أخرى بعلماء جند اآلخرين من أسرة الشيخ،                   
مام الكبري حممد بن عبد الوهاب، ممن أخذوا العلم عنه أو           والذين يعتربون تالميذ وأبناًء وأحفاداً روحيني لإل      

عن أبنائه وأحفاده أو عن مريديه، وأصبحوا بذلك قادة مرشدين وهادين، مهديني سواء أكان هؤالء يف جند أم 
كانوا يف أطراف اجلزيرة األخرى، أم كانوا يف األقطار اإلسالمية العديدة اليت وصلت إليها دعوة الشيخ عن                 

طالبه ومحلة رسالته، وهم يعدون باملئات إذا مل نقل باأللوف عرب هذين القرنني املاضيني منذ انبثاق                  طريق  
 .الدعوة يف الدرعية، إىل يوم الناس هذا

 



 طلب العلم في المساجد

يف أوائل القرن اهلجري الرابع عشر، ذكرنا كيف انبثقت فيه مالمح التعليم والثقافة يف احلجاز يف                  
درسي املشار إليه مبدارس الفالح، واملدرسة الصولتية، واملدرسة الفخرية، مث ما تال هذه املدارس بعد      نظامها امل 

 .ذلك من مدارس أخرى يف الثلث األول من القرن الرابع عشر

: لقد كان كل شيء يف احلجاز قبل هذا ومع هذا يعتمد على طلب العلم يف املسجدين الشريفني                   
ملسجد النبوي باملدينة املنورة، ونظام التعليم يف هذين املسجدين هو النظام التعليمي            املسجد احلرام يف مكة، وا    

اإلسالمي املتوارث عرب العصور والقرون يف شرق العامل اإلسالمي ومغربه، ويف اجلوامع املشهورة اليت ظهرت               
 يف مدينة فاس يف املغرب عرب مئات السنني يف بعض البلدان العربية كجامع الزيتونة يف تونس، وجامع القرويني

 .األقصى واجلامع األزهر يف القاهرة

وكان النظام يف هذه اجلوامع مثل النظام يف احلرمني الشريفني يعتمد على املشايخ من أجالء العلماء،                 
يتحلق حوهلم طلبتهم يف أركان هذه اجلوامع، ويتلقون عنهم علوم الدين املختلفة من حديث وتفسري وفقه                 

 . ذلكوحنو وغري

، ويف جامع مدينة الرياض بعدها، الترتيب اإلسالمي نفسه "الدرعية"أما يف جند فقد كان يف جامع مدينة 
لطلب العلم وتعليمه، أي احللقات املختلفة، تتكون كل حلقة منها من جمموعة من الطالب، يقل عددهم أو                 

شار إليها من فقه وحديث وقرآن       يكثر حول شيخ من مشاخيهم، يأخذون بني يديه العلوم اإلسالمية امل            
 .وتفسري، وما يتعلق بعلوم العربية اليت ترتكز عليها هذه العلوم

ونظام املدارس احلديث الذي عرف يف أواخر القرن الثالث عشر اهلجري، وأوائل القرن الرابع عشر               
وفاً يومئذ يف جند فقد كانت    يف بعض األقطار اإلسالمية ااورة، مث يف مدارس احلجاز املشار إليها، مل يكن معر             

احلاجة إىل كل تلك تتم كما قلنا، ويف جوامع البلدان النجدية األخرى، كالقصيم وحائل وجيزان يف امة،                  
 .والطائف يف احلجاز

وقد خترج مشاهري علماء جند وأدبائها األوائل يف مثل تلك احللقات املشار إليها، ويف عهد امللك عبد                 
 األمور يف جند بعد اضطراا اضطراباً معروفاً بني البادية بعضها مع بعض، بدأ التفكري يف                العزيز وبعد استقرار  

إنشاء بعض املدارس، فأنشأ امللك عبد العزيز مدرسة يف الرياض، تكاد أن تكون األوىل حداثة ومناهج، مث                  
لكي القدمي يف قلب    أنشأ ما يسمى مبدرسة األمراء، ومن معهم من طالب آخرين، جعل مقرها يف القصر امل               

وكان املدير األول املنتدب إلدارا األستاذ املريب السيد أمحد العريب أمد اهللا يف حياته، تاله بعد . مدينة الرياض



ذلك يف إدارة املدرسة الشيخ عبد اهللا عبد الغين اخلياط اإلمام يف املسجد احلرام واملستشار السابق يف وزارة                  
 هذه املدرسة والتعليم فيها عدد آخر من رفاقه، منهم األستاذ الكاتب أمحد علي أسد    املعارف، يعاونه يف إدارة   

 .اهللا

وعندما عاد امللك عبد العزيز من زيارته ملصر، احتفى بعودته أهل الرياض، وأرادوا أن يقيموا حفلة                 
حلفل، فأشار عليهم   تكرمي وترحيب به، فجمعوا هلا مبالغ من املال وطلبوا من امللك عبد العزيز حضور هذا ا               

بأن يصرف هذا املبلغ يف وجه من وجوه اخلري لصاحل الشعب، وحبذا لو كان إقامة مدرسة أهلية يف مدينة                    
الرياض، ومنحهم قطعة أرض معروفة يف البطحاء اليت تشق قلب الرياض، أقاموا عليها بنيان تلك املدرسة،                 

 .وافتتحت بعد انتهائها وأقبل عليها الطالب

 



 لعلماء في المعهد اإلسالميمئات ا

مث هناك املعهد اإلسالمي الذي كان يشرف عليه فضيلة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ، املفيت                  
من الرياض، مث خترج منه مئات من العلماء واألدباء الذين           "  دخنة"األكرب، وقد التحق به يف مقره مبحلة         

القضاء وإدارة املكتبات، وكلهم مشهور ومعروف بني الناس        سامهوا يف احلركة الثقافية والتعليمية ويف شؤون        
 .بكل خري

وما دمنا قد ذكرنا املعهد اإلسالمي املشار إليه يف الرياض، فإن امللك عبد العزيز قد أمر بإنشاء معهد                  
يف مدينة الطائف، والتحق ذا املعهد مئات أخرى من شباب وطالب العلم            "  مدرسة التوحيد "عال آخر مساه    

 سامهوا يف وضع الثقافة واملعارف يف األجيال        ون البالد السعودية بأسرها، وأصبح من هؤالء مئات مرموق        يف
الصاعدة املوجودة اآلن، وهم مئات من طالئع هذه النهضة، بني قاض ومدرس وأديب وشاعر وكاتب يشار                

واألديب "  د اهللا بن مخيس   عب"إليهم بكل إجالل وإكرام، لعلي أذكر منهم باخلري األستاذ األديب الشاعر             
وقد أشرف على هذه املدرسة يف سنوات عديدة من بداياا فضيلة العامل السلفي               ".  اركبفهد امل "املرحوم  

الشامي الشيخ احملدث حممد جت البيطار، وبذل يف سبيل رفعة شأا وتوطيد أركاا ما كان قدوة ملن جاء                  
 .شار إليها يف الطائفبعده من مديري وأساتذة مدرسة التوحيد امل

 املنبع األول ألول جامعة أنشأها املغفور له        -ما دام الكالم مستمراً عن الرياض     -وقد كانت الرياض    
، فكانت أوىل اجلامعات السبع اليت توالت بعد ذلك يف           "جامعة امللك سعود  "امللك سعود ومسيت بامسه     

امعة امللك عبد العزيز يف جدة، وجامعة البترول واملعادن الظهور، وهي اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، وج
يف الظهران، وجامعة امللك فيصل يف الدمام، وجامعة اإلمام حممد بن سعود يف الرياض، وجامعة أم القرى يف                  

وغريها من الكليات الشرعية واملعاهد الفنية واملدارس الصناعية والكليات العسكرية، واليت هي . مكة املكرمة
 .ع هلذه اجلامعات يف مناطق ومدن اململكة املختلفة أو مستقلة عنهافرو

 



 شكيب أرسالن

أتذكر ممن كان يغشى جملس األمري يف مكتب حسني العويين ويزوره مساحة مفيت لبنان يومئذ الشيخ                 
دولة الرئيس حممد خالد، والكاتب العريب الشهري أمني الرحياين، واحملامي والسياسي اللبناين حبيب أبو شهال، و

رياض الصلح، وتقي الدين الصلح، وكاظم الصلح، والزعيم علي ناصر الدين من مؤسسي عصبة العمل                 
، أو  يومئذالقومي يف لبنان وسوريا، ومن يفد على بريوت من رجاالت سوريا، وأخصهم رجال الكتلة الوطنية

 غاصاً برجاالت العرب والصحافة     ممن جييئون إليها من طرابلس، فيكون جملس األمري شكيب حيث ما يوجد           
 .واألدب، وممن يفد إليها من األردن أو من فلسطني

لقد كنت أحتني الفرص كلما ساعدتين ظروف دراسيت يف اجلامعة األمريكية وأجيء إىل جملس األمري                
شكيب، وأجلس بني من جيلسون وأستمع فيما يدور فيه من أحاديث مع من يستمعون، وقد شجعين على كل 

ك ما كنت ألقاه من عطف ومودة األمري شكيب بالذات، وأغبط نفسي على هذه النقلة اليت خرجت ا                   ذل
من احمليط االجتماعي الضيق يف مكة إىل مثل هذا احمليط الزاخر والصاخب برجاالت ذلك الرعيل ااهد من                 

ان يزور بريوت مرات    البلدان العربية أتذكر الزعيم السوري املشهور يومئذ فخري البارودي، الذي ك            
وكرات وجييء إىل جملس ومرتل األمري شكيب، فيكون فيه جنماً ساطعاً بني جنوم تلك ارة من األعالم                    
العرب، وكانت قد سبقت يل معرفة بالزعيم البارودي يف مكة يوم جاءها عضواً يف وفد سوري يتألف منه،                   

شاعر الشام، وكانت زيارته ملكة " شفيق جربي" ومن دولة الرئيس مجيل بك مردم، والشاعر السوري الشهري    
يومئذ يف موسم احلج من العام الذي حج فيه وفد كشافة العراق الذي جرت له يف احلجاز احتفاالت أدبية                    
مشهورة شهدها الوفد السوري، بني من شهدها من الوفود العربية األخرى اليت جاءت ألداء فريضة احلج                 

 .لذلك العام

   ى وفد الكشافة العراقية يومئذ يف املهرجان الذي أقامه شباب مكة لتحيتهم               وكنت بني من حي
والترحيب م، والذي حضرته شخصيات كبرية من العامل العريب واإلسالمي ممن وفد إىل موسم حج ذلك                 

دة  وكانت حتييت الشعرية هي قصي     .العام، وكان بينهم الكاتب املصري الشهري السيد حممد الغنيمي التفتازاين         
 :كان مطلعها

ن حضــرموت إىل محــى بغــدادمــ
 

ــالد   ــوطين وب ــرة م ــبه اجلزي يش
. 

ــادي  ــل أو ن ــع حاف ــل مج يف ك
 

شــجو بذكــراها وأهــتف بامسهــاأ 
. 

ــعادي   ــعادها إس ــعيي ويف إس س
 

ــياا  ــبيل ح ــت ويف س ــنها خلق م
. 

 



 

وصـــبابيت يف أمـــيت وبـــالدي
 

ــلٌّ  ــهك ــبابة ل ــب ص ــيمن أح  ف
. 

 .وهي كاملة يف ديوان شعري املخطوط حتت الطبع

مد الغنيمي، وعلى فخري البارودي، وسر كل منهما بالنفس          ويف هذا احلفل تعرفت على السيد حم      
الشعري الذي جتلّى يف تلك القصيدة، على صغر سين وأنا طالب يف مدرسة الفالح مبكة، وتعلَّق يف ذهن                    
االثنني ما علق من معاين هذه القصيدة، وبقي فخري البارودي منذ تلك السنة عندما يزور بريوت وجييء إىل                  

األمريكية فيزور ويتفقد بعض أصدقائه فيها، وبينهم األستاذ الكبري قسطنطني زريق، واألستاذ             حرم اجلامعة   
ويكون امسي بني األمساء اليت يبحث عنها       ..  العريب القومي فوائد مفرج، والطالب يومئذ باجلامعة حممد شقري        

 فيمن يأخذ من الطالب إىل      فخري البارودي بني الطالب يف اجلامعة األمريكية ليلتقي يب، وقد يأخذين معه            
الواقع يف ساحة الشهداء يف قلب      "  أبو عفيف "املعروف على بوابة اجلامعة، أو إىل مقهى         "  فيصل"مقهى  
فإذا التقيت به يف جملس األمري شكيب املشار إليه آنفاً يف مكتب حسني العويين، يتذكر قصيديت يف                  .  بريوت

، فيكون سرور األمري شكيب أرسالن بسماعها باعثاً على ذكره          مكة ويروي أبياا األربعة األوىل ملن حيضر      
 .البيت الذي تعلق بذهنه يف القصيدة اليت حييته ا يف مكة أيضاً

وهكذا كانت أيامي يف بريوت تتخلل الدراسة فيها جوالت أدبية كنت أنتهزها ألجدد ا صالت ودية            
 .ألياممع الرعيل األديب الذي كانت بريوت تزخر به يف تلك ا

 



 !الصحافة والصحفيون في بيروت

أتذكر أنين كنت أتردد أيضاً على بعض الصحف اللبنانية واالت األدبية ا، فأتعرف على أصحاا                
 .وتغمرين غبطة كبرية مبا يظهر يل من ترحيب ومودة ومؤانسة

لشهري جربان  أتذكر أنين زرت دار جريدة النهار ألتعرف على صاحبها ورئيس حتريرها الصحفي ا              
التويين، وكيف سر بزياريت له، وطلب مين أن أكتب تعريفاً باململكة العربية السعودية، وكان امللك سعود يف                 

ملاذا ال تكتب مقاالً تعرف فيه      :  ذلك العام يف لندن حلضور حفلة تتويج امللك جورج السادس فيها، فقال يل            
 .ين متواليني يف جريدتهءقاالً مطوالً نشر يف جزويل العهد السعودي لقراء جريدة النهار؟ فكتبت م

وعندما صدرت جريدة بريوت ألول مرة يف أواسط الثالثينات امليالدية، مسعت خبرب صدورها، وفرحت        
عندما علمت أمساء القائمني على إصدارها وحتريرها وبينهم األستاذ الكبري حميي الدين منصور، وفؤاد قاسم،               

الكبري، والتقيت " بالتياترو"ت إىل إدارة اجلريدة، يف عمارة تقع أمام املسرح املعروف وعبد اهللا املشنوق، فذهب
. هناك باملشرفني على هذه اجلريدة، وعرفتهم مبا كنت أعرف به من ألقاه عن اململكة العربية السعودية                  

ويل، وكان قد فتح    وأتذكر أين اجتمعت ألول مرة يف إدارة هذه اجلريدة باألستاذ الكاتب الوطين أنيس النص             
، وكان يوقعها   "األرقام تتكلم "سلسلة متوالية من املقاالت الوطنية صادرة حتت عنوان         "  بريوت"يف جريدة   

، وكنت قد فرحت باملقال األول فيها ملا كانت تزخر به من وطنية صادقة واستقصاءات               "نون.  ألف"بتوقيع  
 تتكرر لألستاذ أنيس من أجل ذلك، حىت استمرت         وحبث علمي عن حقوق املسلمني يف لبنان، فكانت زياريت        

اليت "  بريوت"أكثر من عامني، وهي املدة اليت كانت هذه السلسلة من املقاالت تتواىل يف حقول تلك اجلريدة                 
 .تنشرها

، وكانت  "املكشوف"وأتذكر أيضاً أنين كنت أطالع الة األدبية الثانية اليت صدرت يف بريوت باسم               
، كان بني من يشرف على حترير هذه األخرية الشاعر الشهري بشارة  "املعرض" أدبية أوىل باسم     قد سبقتها جملة  

على إثْر اطالعي على    "  املكشوف"اخلوري، وطليعة الشباب الناهض يف لبنان، كما توالت زيارايت لة             
تلك الة عدد من الكتاب     سلسلة من املقاالت النقدية املثرية احلادة، اليت اتفق على كتابتها وعلى نشرها يف              

اللبنانيني الشباب الذين كانوا يتحمسون يف منازلة عباقرة كتاب مصر، وكان بني هؤالء الشاعر سعيد عقل،                
واألساتذة يوسف غصوب، ورئيف اخلوري، وصالح اللبكي، وفؤاد زهر، يشجعهم ويثريهم صاحب الة              

حيفة املكشوف ليتحلق حوله على صفحاا هذا النفر نفسها األستاذ فؤاد حبيش، وهو ضابط متقاعد أنشأ ص
وعندما رأيت املقاالت   .   العربية –وكانوا من طالئع الكتاب اللبنانيني ذوي الثقافة اإلفرنسية         .  من الشباب 



اليت أخذت جملة املكشوف تنشرها واجم ا كبار كتاب مصر ومؤلفيها الشهريين بإبداعهم وفكرهم                 
 اإلفرنسية من خرجيي جامعات فرنسا،      –ملصرية، وختفي بينهم ذوي الثقافة املصرية       وريادم يف الصحافة ا   

كانت تلك املقاالت النقدية املوجهة إليهم واملهامجة هلم من هذه النخبة اللبنانية ذوي الثقافة اإلفرنسية مقاالت 
 املراقبة، وترمي بعض من     حادة يف نقدها وغمزها وملزها، كان يقصد منها اإلحراج، إذ أا كانت حتمل طابع             

رمت من كتاب مصر بالسرقة األدبية، من تلك السرقات األدبية املعروفة يف تاريخ اآلداب العاملية بأا السطو 
 .أو االقتباس أو االختالس من اآلداب األخرى وادعاؤها لغري من كتبوا

 



 دفاع عن أدب مصر

 وإمياين ملصر وجهابذة علمائها ومفكريها وكتاا       ولقد عز علي وأنا يف سورة شبايب ويف عمق محبيت         
وشعرائها أن يسلقوا مبثل تلك املقاالت امللتهبة، اليت تدعي أن بعض أولئك الكتاب املصريني كانوا يسطون                

تتبىن هذه احلملة وتدعو    "  املكشوف"وكانت  .  على بعض مقاالت األدباء اإلفرنسيني وينسبوا إىل أنفسهم       
   ال بد يل من زيارة املكشوف والتعرف على         :  ا الشباب الطالع على عمالقة مصر، فقلت       إليها وتؤلب

أصحاا واملناقشة مع كتاا، ألنين مل أتصور أن ما يرمون به النهضة الثقافية يف مصر وأصحاا هو صحيح،                  
" التياترو"ح  ووصلت إىل دار املكشوف وهي تقع يف نفس العمارة اليت تقع فيها جريدة بريوت أمام مسر                

 .الكبري

وال أزال أتذكر كيف رقيت سلم مدخل العمارة العايل أقطعه وثباً، فيما رأيت على مييين باب غرفة                  
، فدخلته هادئاً متحمساً مسلماً على الرجل الذي كان جالساً على مكتبة الذي             "دار املكشوف "كتب عليه   

وفه، فسألت عن األستاذ فؤاد حبيش، فرفع إيلّ رأسه يتناثر على جوانبه جمموعة من زواره وهو يف استقبال ضي
ال من احلجاز، فاهتز لكلمة احلجاز لقلة من يرى : أنت عراقي؟ فقلت: أنا، فعرفته بنفسي، فسألين: وهو يقول

منهم بني زواره، أو لعلين كنت األول يومئذ ممن ينتسبون للحجاز يدخل مكتبه، فرحب األستاذ حبيش يب                  
فحييته حتية صادقة وعرفته بأنين طالب يف الكلية الثانوية         .  تفضل:   كرسي جبانبه وهو يقول    مبتسماً وأشار إىل  

إنين من قراء املكشوف واملتعلقني ا، ولقد أحبب أن أتعرف عليك وأن             :  من اجلامعة األمريكية، وقلت له    
لبنانيني إىل لفيف من    أستفسر منك عن هذه السلسلة من املقاالت اجلارحة اليت يوجهها لفيف من الكتاب ال             

 .عمالقة الكتاب املصريني

ال مأخذ يل، بل أريد أن أتعرف على        :  هل لك مأخذ على ما قرأت؟ قلت له       :  فابتسم دوء وقال يل   
صحة هذه الدعاوى من أن ذلك اللفيف املصري كان بعضهم خيتلس من اآلداب اإلفرنسية وينشرها يف مصر 

قد كفيناك املؤونة حينما وضعنا النصوص اإلفرنسية حبروفها اإلفرجنية          ل:  على أا من إنتاجه الفكري، قال     
وأشرنا إىل مصادرها، ووضعنا إىل جانبها ترمجتها العربية املطابقة هلا، وأشرنا إىل الكاتب املصري الذي يدعي                

ن من كتبها ال    أال ترى أن هذه احلملة مبالغ فيها، وأ       :  فقلت له .  أا له وهي ليست له، وإمنا لكاتب إفرنسي       
يقصد التصحيح بقدر ما يقصد التشهري والتجريح، وأن حييط ذلك النفر من رواد احلركة األدبية مبصر                  

 . بضباب يعتم به على إشراق وبيان هذه النهضة العربية يف مصر وعلى ريادا لألمة العربية بأسرها



هذا احلماس لكتاب مصر؟ قلت     هل تتحمسون يف احلجاز مبثل      :  فابتسم األستاذ حبيش وهو يقول يل     
نعم، ألننا تالميذ ألدباء وعلماء مصر، ومريدون هلم، ونعترب مصر ومن انتسب إليها أو وجد ا معقل                  :  له

هذا أمر ال خيتلف فيه اثنان، قال       :  وهل يقر املصريون بالعروبة اليت تنسبوا هلم، فقلت له        :  قال يل .  العروبة
لعلهم :  اليت ينتمي إليها رواد األدب املصري والثقافة العربية يف مصر، قلت له أال تعلم باحلركة الفرعونية   :  يل

، فتكونون أنتم الذين أثرمت مثل هذه       "الفينيقية"املعدي الذي جاءهم من لبنان عن       "  الفريوس"قد تأثروا بـ    
 يا أخي إن    صدقين:  أشرق وجه األستاذ عندما أثرت هذه النقطة وقال يل        .  الزوابع يف مصر وسوريا ولبنان    

وهل تؤمنون أنتم   :  كبار األدباء يف مصر ال يؤمنون بالعروبة اليت تؤمنون أنتم ا يف خارج مصر، فقلت له                
 !بالعروبة اليت ال يعترف ا بعض املصريني؟

يف لبنان جتد لدينا ضة عربية ال ينكرها على لبنان وسوريا منكر، واحلركة الفينيقية اليت لدينا :  فقال يل 
: حركة صحيحة انبعثت من شواطىء البحر األبيض املتوسط، فنحن ننتسب إليها، ونشيد ا، فقلت له               هي  

إن من املسلم به    :  ما الذي تقصد؟، قلت له    :  قال!  وقبل أن تظهر على شواطىء البحر األبيض أين كانت؟        
تلف فهي إذن حركة عربية     متاماً أن الفينيقيني هم سكان شرق اجلزيرة العربية وجنوا، ال خيتلف يف ذلك خم             

وجتريد الفينيقية من عروبتها ومنابعها ولباسها، ما حياول بعضهم أن يبعد ا عن جزيرة العرب إىل البحر                   
األبيض حىت أقصاه، هو أيضاً مما نأخذه عليكم، ونرى فيه ما نرى يف فرعونية من حياربكم وهو شطط مقصود  

 .منكم ومنهم

 من جزيرة العرب يف شواطىء اخلليج ومن جنوب اجلزيرة بالذات من            اً كان الفينيقيون هم عرب    نفإذ
ا األخرى إىل ما    هاليمن وحضرموت وعمان، خرجت موجام يف عصور متباينة ومتباعدة وخمتلفة يتلو إحدا           

وراء جزيرم، حىت استقرت يف شواطىء الشام الكربى، بعد أن مرت بالشام وباألماكن الشمالية واجلنوبية               
 .واليونان بصفة خاصة" قرطاج" وراء بوابة جبل طارق، بل وإىل ما خلفه من الشمال الغريب ويف تونس إىل ما

ومشى حبثنا ووقفنا حول هذا املوضوع ساعة طويلة من الزمن، كان بعض إخواننا األدباء قد جاءوا                 
عني بزياريت له وجديل    كعادم للسالم على األستاذ حبيش، ويعلم اهللا أن األستاذ فؤاد حبيش كان قرير ال              

معه، وكان فرحاً بسماعه ما مسع مما ال خيفى عليه، وهلذا كان يعرفين على من جييء ويشركه معنا يف املناقشة،                    
، مث تطورت حىت قال     "املكشوف"ومل تنته هذه الزيارة حىت أصبحت يل عالقة بعدد من أولئك الكتاب مبجلة              

عريفاً شامالً عن احلركة األدبية يف اجلزيرة العربية، وأنت أول من جاءنا يا أخي ملاذا ال تكتب لنا ت:  يل األستاذ 
إنين أعدك ذا وسأكتب لعدد من إخواين الشباب يف اجلزيرة ليوافوا جملة            :  منها وال نعرف شيئاً عنها؟ فقلت     

العربية  أضواء على بوادر حركة متواضعة بدأت اآلن تومض بني جبال اجلزيرة              ياملكشوف مبا نأمل أن يلق    
 .وعلى سهوهلا وشواطئها



فرحت بذلك فرحاً صادقاً، وعدت إىل الكلية فكتبت كتاباً من صفحات ثالث أو أربع جعلته باسم                 
طالئع كتابنا من أصدقائي، وبعثته إليهم يف مكة بواسطة صديقي األستاذ حممد سعيد عبد املقصود، ورجوته                 

ألساتذة حممد حسن عواد، وعبد الوهاب آشي، وحممد         ، وكان بينهم ا   "املكشوف"محلهم على الكتابة يف     
سعيد عبد املقصود، وحممد سرور، ومحزة شحاتة، وأمحد قنديل، وحسني سرحان، وحممد سعيد العامودي،               
وحممد حسن الكتيب، وأمحد إبراهيم الغزاوي، وحامد حممد الكعكي، وحممد خليل العناين، وأمحد السباعي،               

إن الناس ال يعرفون عنكم شيئاً يف أحناء        :  وقلت يف كتايب إليهم   .  ضرين أمساؤهم وعزيز ضياء، وعدد آخر ال حت     
العامل العريب بأسره، وذكرت هلم احلركة األدبية يف لبنان وأكثرهم يعرف الكثري عنها، إال أنين فصلت ما جيب            

  واألردن بعد ذلك،     مشتركاً بني أدب اجلزيرة العربية وبني أدباء لبنان مث سوريا وفلسطني            أن يكون ملتقى 
على أن هناك جسراً آخر كان ممدوداً بني مصر وبني احلجاز جيب أن يقوى وتتضافر اجلهود لنقله من العزلة                   

 .إىل اهلواء الرباح الذي حييط بنا من وطننا العريب الكبري

 أو وطلبت من كل واحد من أولئك اإلخوان بواسطة الصديق حممد سعيد عبد املقصود أن يكتب مقاالً  
بذلك "  املكشوف"إين قد وعدت جملة     :  تعريفاً بنفسه وتعريفاً باألدب يف احلجاز، وشددت يف طليب وقلت          

فيما أحاول أن خنرج به ملواكبة النهضة العربية اليت بدأت بعد احلرب             "  تفشلوين"وجملة املعرض فأرجو أال     
 .العاملية األوىل يف كل مكان من الوطن العريب الكبري

تاب، ومرت األسابيع والشهور ومل أحصل على جواب منهم إال من األخ حممد عبد                 وذهب الك 
وكان .  املقصود، وآخر من عبد الوهاب آشي، وثالث من السيد حممد حسن كتيب أحتفظ بني أوراقي ا                 

ي أكثرها جتاوباً من األستاذ حممد حسن الكتيب وآمل أن أنشره، بنصه يف مناسبة أخرى، وفيه ويف كتاب اآلش                 
هنا غري جادين يف اخلروج من قوقعام، وختطي احلواجز إىل          "  اجلماعة"وعبد املقصود خيبة أمل كبرية يف أن        

 .تلك األماكن اليت أشرت إليها

إنين قد دعوت أكثر اجلماعة، وقرأت هلم كتابك وتباحثنا فيما جيب أن يلىب به               :  ويقول حممد سعيد  
وأنا أعتقد أنه لن يفعل ألنك أنت أعلم باحلال مبا ال حيتاج إىل           :  ولالطلب، فوعد كل منهم بأنه سيفعل، مث يق       

 جوابه مثل ما قال يل أبو عبد املقصود، واألستاذ حممد           يف يل   قال  عبد الوهاب آشي  األستاذ  .  شرح وتطويل 
حسن كتيب كتب يل مع جوابه املطول مقالني أدبيني عن حركة األدب يف احلجاز، فرحت ما وسلمتهما                   

 .ففرح ما ونشرمها" املكشوف" وصاحب جملة لرئيس

ويف الوقت الذي كنت على اتصال بإخواننا األدباء يف مكة وجدة كنت أتعاون مع زميلي يف اجلامعة                  
األمريكية يومئذ، األستاذ أمحد عبد اجلبار يف التعرف على أدباء لبنان، والتعريف باحلركة األدبية احلجازية،                

عند صدورها واستقطاا لعدد من أدباء سوريا       "  األديب"فيما بعد بأدباء جملة     فكان األخ أمحد على صلة      
ولبنان أثناء احلرب العاملية الثانية، وعلى رأسهم صاحبها النابغة األديب الصديق املكافح ألبري أديب، ولقد                



 املكشوف  ةجمل، نشرت يف    "ويسألونك عن األدب يف احلجاز    "كتب األستاذ أمحد جمموعة من املقاالت بعنوان        
وكنت أنا جاداً يف التجوال بني دور الصحف يف بريوت ودمشق ويف األندية              ).  األديب(وأخرى يف جملة    

 .واجلمعيات األدبية يف اجلامعة األمريكية، أختلط باألدباء والشعراء وأفرح بلقائهم ويفرحون هم بلقائي

وم مفعمة باحملبة واإلخاء والصدق،     كانت أهداف الشباب العريب يومئذ صافية وهلجام صادقة وقل        
ويف مجعية العروة الوثقى باجلامعة العليا، ويف مجعية     ..  وكنا نتعاون على كل ما يرفع شأن العروبة والتعريف ا         

، ويف الكلية الثانوية العامة ا، يوم كنا نتحلق يف اجتماعات وندوات وسهرات، وكنا من                )الشباب العريب (
ة كلها، ال هم لنا إال العمل على مكافحة االستعمار يف الوطن العريب الواسع من اخلليج إىل شىت األقطار العربي

" العروة الوثقى " كان األستاذ قسطنطني زريق رائداً من رواد شباب           –أقصى احمليط من املغرب األقصى      
وأتذكر بني الدعاة الكثريين    باجلامعة ومستشاراً هلا، وكان معه عدد من املؤمنني ذه الدعوة واملبشرين ا،              

من األساتذة والطالب يف أواخر الثالثينيات امليالدية بينهم من ذكرته، وبينهم األستاذ املوسوعي العبقري                
، كان مستشاراً جلمعية الشباب العريب يوم كنت رئيساً )املورد(الكبري الصديق منري بعلبكي، صاحب موسوعة 

 .هلا

ربية بني مجاهري تلك الكتلة، وكنا منتسبني أيضاً إىل اجلمعية الكبرية            فكنا نتعاون يف بث الروح الع     
اليت انتسبت إليها، واشترك يف عضويتها مجاعات عربية كبرية كانت النخبة الواعية يف               )  العروة الوثقى (

 عيسى  رشدي املعلوف، واألستاذ  :  وأتذكر األصدقاء .  احلركات العربية االستقاللية واحملاربة لالستعمار بأسره     
العيسى من كبار موظفي اإلذاعة الربيطانية العربية، واألستاذ نصري املعلوف، وفؤاد مفرج، وحسيب وعبد              
احلميد سراج ابين دولة الشيخ عبد اهللا سراج من الطائف، والدكتور أجمد غنيمة من األردن، واألستاذ أمحد                 

ب، والسيد فخري الشيخ من العراق، واملهندس       عبد اجلبار، والوزير عبد املنعم الرفاعي، وحممد كنعان اخلطي        
 .عارف العارف

م، يوم ١٩٤١و  ١٩٢٥هذه أمساء لذلك النفر من الشباب العرب كانت يف احلقبة املتداولة بني عامي         
كنت أنا بينهم يف الكلية الثانوية أعمل يف ذلك اال، ولقد سبقنا قبل ذلك عدد كبري جداً من عباقرة مثقفي                  

 .ساتذة وطالبالشباب من أ

مث جاء بعدنا مئات خترجوا من اجلامعة األمريكية، وعادوا إىل بلدام فتسلموا مقاليد القيادة والريادة               
وعلى اخلصوص ألوف من هؤالء كانوا ظاهرة استلفتت األنظار يف          ..  من األردن وفلسطني وسورية، والعراق    

م، ١٩٤٥فيها عام   )  هيئة األمم املتحدة  (ربى  مؤمتر سان فرانسيسكو، عندما أسست املؤسسة العاملية الك        
فارس :  أتذكر طليعتهم الدكاترة واألساتذة   .  فكان خرجيو اجلامعة األمريكية واملنتسبون إليها خنبة قيادية بارزة        



اخلوري، وشارل مالك، وفاضل اجلمايل، وناظم القدسي، مث جتيء خنبة الشباب الذين التفوا حوهلم، وشاركوا               
 .١ن معهم وهم كثريو

، هوالذكريات املبعثرة اآلن، مترمجاً عن ذلك العهد الذي عشناه ونشأنا في          .  أسرد هذه اخلواطر العابرة   
 واحلقد  ،مل تكن العداوة الشرسة   .  واضطربنا يف جماالته، يغمرنا كلنا الصفاء واحلب واإلخالص وال شيء غريه          

ومل تكن لنا قضايا توحدنا وجتمعنا إال العمل        .  الدفني، والبغضاء والفتنة قد غمرت قلوب الشباب العريب بعد        
سراً وعلناً على إخراج االستعمار الغريب من أقطارنا العربية كلها، ال نفرق بني أحد منهم، وال نعمل لقطر                   

 :عريب غري األقطار العربية الشقيقة كلها، أو كأننا

ومـن مصر إىل مين إىل جند وتطوان       
. 

ــبغدان ...   ــام لـ ــن الشـ مـ
. 

ما قال صاحب هذا النشيد صديقنا وشيخنا وزعيم الشباب العريب بأسره ااهد فخري البارودي               ك
لتقدمي وال مل نكن نعرف، وال يوجد بيننا ا. رمحه اهللا، وهنأه اهللا بانتقاله إىل رمحة اهللا قبل أن يشاهد ما حنن فيه          

 .الرجعي، وال الذيلي وال العميل، وال الرأمسايل وال املسحوق، وال األذناب، وال اخلوارج وال املنحرفون

 

                                                 
ر القومية اليت    عن االجتاه العريب واملشاع    -عبد اهللا بلخري  -إن هذه األفكار واخلواطر اليت يسردها صاحب هذه الذكريات             ١

الذي )  دولة البعث وإسالم عفلق   (كانت ختتلج يف صدور أولئك الشباب آنذاك، تنفي ما قرأناه مؤخراً يف كتاب مطيع النونو                
 .وعلى رأسهم قسطنطني ازريق.  بالقومية العربيةىراح يكيل االامات ويثري الشبهات، كيفما اتفق، حول كل من ناد



  قتصادي المصري طلعت حربالزعيم اال
  واألسباب السرية لزيارته الخاصة لمكة المكرمة

 ولقائه بالملك عبد العزيز

م كانت العالقة السياسية يومئذ بني اململكة       ١٩٣٣/هـ١٣٥٣بعد خترجي من مدرسة الفالح يف عام        
العربية السعودية واململكة املصرية يف عهدي امللك عبد العزيز آل سعود وامللك فؤاد األول ملك مصر                  

وكان امللك فؤاد منذ ). املَحمل(مقطوعة، على أثر احلادث املشهور الذي مسته الصحافة املصرية يومئذ حبادث 
 عبد العزيز يف احلجاز، وأصبح احلجاز جزءاً من الكيان السعودي الكبري املسمى باململكة استتب األمر للملك

العربية السعودية، قد تردد وامتنع عن االعتراف بالوضع اجلديد يف احلرمني الشريفني، فحاول امللك عبد                
ذلك أن امللك .. ه مل يفلحالعزيز بشىت الوسائل أن يزيل من ذهن امللك فؤاد ما يساوره من جراء ذلك، إال أن          

فؤاد كانت له أفكار يف تلك األيام خيالية، وكان مصطفى كمال أتاتورك يف تركيا قد ألغى اخلالفة يف تركيا،                   
 هذا املنصب الصوري الذي مل تِبق األيام له مهابة وال قدراً،            يفهجس يف ذهن امللك فؤاد أنه جدير بأنه يعتل        

تراف بامللك عبد العزيز تكون الساحة خالية له للقيام حبركة التفاف، عسى            وكان يظن أنه بامتناعه عن االع     
 .، وقد عمل من أجل ذلك كثرياً سراً وعلناًةأنه يكون مرشحاً هلذه اخلالف

وكان امللك عبد العزيز يعلم علماً كامالً أن الشعب املصري بأسره حيبه ويقدره وحيترمه، وأنه متعلق                 
لشريفني، ال يستطيع امللك فؤاد وال غريه أن يؤثر بتلك العاطفة الدينية واألخوية اليت               تعلقاً رائعاً باحلرمني ا   

 .اشتهر ا الشعب املصري يف مجيع أدوار حياته

وهلذا فقد كانت عالقة اململكة العربية السعودية بالشعب املصري يف تلك األيام، وال تزال، عالقة                 
 وكانت أبواب اململكة مفتوحة للحجاج الذين يلقون كل          متسمة باألخوة والصداقة والترحيب والعطف،    

 .تكرمي وترحيب

وكان امللك فؤاد قد أصر على أن يصحب احلج املصري يف كل عام، ما كان معتاداً أن يصحبه مما                     
واحململ املصري هو بعثة عسكرية مسلحة تصاحب هذا احململ الذي كان عبارة عن             .  يسمى باملَحمل املصري  

س باحلرائر وغريه، وحممول على مجل له تاريخ عميق، جيري إرسال تلك البعثة، أو               ب ملب هودج من خش  
احلملة العسكرية يف األصل، للمحافظة على سالمة حجاج الشعب املصري، ألن السلطات التركية واحمللية يف 

. لشعب املصري  مل يكن باستطاعتها فرض احلماية واألمن والسالمة حلجاج ا         -قبل العهد السعودي  -احلجاز  
وكانت البلدان العربية األخرى ترسل أيضاً هيئات عسكرية مسلحة تصاحب حجاجها لنفس الغرض الذي              

 .جييء له احململ املصري



ولذلك كان هناك احململ الشامي، جييء من دمشق ماراً على فلسطني واألردن، فيلتحق ذه احلملة                
ن تلك البلدان تلمساً للسالمة والعافية من تلك القوى من           املسماة حبملة احململ الشامي، مجاهري احلجاج م      

 الفرص لسلبهم وبهم    االبادية الذين جرت العادة أن يتعرضوا للحجاج الوافدين يف مواسم احلج، وينتهزو           
 .ىل قتل من استعصى منهم عن تسليم ما لديه من مالإوالتعرض هلم، بل قد يتعدى األمر 

 العراقي، واحململ اليماين، والغرض من كل هذه املسميات أن توفر تلك            كما أن هناك ما يسمى باحململ     
 .البلدان قوة تصاحب حجاجها وتدافع عنهم حيث تصاحبهم إىل مكة املكرمة وتعود معهم إىل بلدام بإيام

فلما وصل امللك عبد العزيز احلجاز بسط أمناً وسالمة ال نظري هلما يف تاريخ هذه اجلزيرة منذ مئات                   
لسنني، فأصبحت تلك القوة املسلحة اليت تأيت على ما تعودت عليه من املدافع واألسلحة والبنادق املصاحبة                ا

صرف النظر عن إميان احلكومة السعودية بأن ما جيري لبعثة احململ ومصاحبته، وما             بهلا غري ذات موضوع،     
يت يدعو إليها امللك عبد العزيز، ولذا فقد        حياط به من عادات ال يقرها اإلسالم وال الدعوة السلفية املطهرة ال           

طلب من احلكومة املصرية أن ال حاجة هلذه املظاهرة العسكرية، فإنه مسؤول عن سالمة احلجاج وكفيل ا،                 
وزعيم بأن يبسط األمان واالطمئنان والسالمة على اجلزيرة العربية، مبا يوفر هلم إلغاء هذا احململ وأداء                  

 .المفرائض احلج يف أمن وس

أوعز امللك فؤاد إىل الصحافة املصرية بأن اجم احلكومة السعودية مهامجة شديدة على إبطال شعار من 
حىت إذا جاء موسم احلج وجاءت      .   فيما يزعمون، ومل ترد اململكة العربية السعودية على ذلك         جشعائر احل 

رفه عن منعها، ومسح هلا أن تستمر فيما        البعثة العسكرية املصرية املسماة باحململ، وغض امللك عبد العزيز ط         
 .كانت تستمر فيه، طلباً لصداقة مصر وترك املوضوع حيل نفسه بالزمن

جرى يف أيام التشريق مبدينة مىن، أن خرج احململ بني مجاهري وآالف احلجاج مبوسيقاه وطبوله ونفريه                 
خ القبائل العربية النجدية، ورأوا     وأسلحته، يشهر ويظهر أسلحته بني احلجاج، فكرب ذلك على زعماء ومشاي          

يف هذه املظاهر إقراراً لبدعة ال يليق يف عهد امللك عبد العزيز أن تستمر، خصوصاً ما يتعلق فيها بالطبل                     
والزمر واألغاين يف املشاعر احلرام من عرفة ومزدلفة ومىن ومكة املكرمة، مث بعد ذلك يف املدينة املنورة،                   

العسكرية حول احململ، وهي يف استعراض يف مىن أيام التشريق، ببعض قوى              فاصطدمت احلامية املصرية    
الذين استنكروا ما رأوا وما مسعوا، وجرى بني الفريقني السعودي واملصري تالسن ومبارزة كالمية " اإلخوان"

 .يف حتليل هذه املظاهر اإلسالمية أو يف حترميها

 من رجال احململ على اإلخوان، فكادت الكارثة يف          مث ما لبث هذا الرتاع أن انتقل إىل إطالق النار          
مدينة مىن، ويف أول يوم من أيام التشريق أن حتدث منها ما ال حتمد عقباه، لوال تدخل امللك عبد العزيز بنفسه 
وإرساله البنه ونائبه يف احلجاز املرحوم امللك فيصل بن عبد العزيز الذي كان شاباً يف تلك األيام، وكان                    

عن سالمة احلج واحلجاج، فتوجه يف احلال على وجه قوة إىل مكان احلادث، واخترق اجلماهري                 مسؤوالً  



املتنازعة، وأمر بالكف عن إطالق النار، وألزم القوات السعودية باالنسحاب حاالً، ورجا من احلملة املصرية               
نطفأ احلريق واللهيب،   وتغلب على املوقف حبكمته وحسن تدبريه، فا      ...  العسكرية أن تكف عن إطالق النار     

وقرر امللك عبد العزيز على إثر ذلك أن مينع احململ يف األعوام املقبلة، فزاد يف حنق امللك فؤاد ويف إثارته،                     
 .فأصر على عدم إنشاء عالقة سياسية دبلوماسية بني البلدين

لك عبد العزيز   وجرت حماوالت كثرية من قبل امللك عبد العزيز إلصالح ذات البني مل تفلح، فترك امل              
األمر جيري على ما كان جارياً، وظل يوصي حبجاج الشعب املصري الوافدين على احلجاز يف مواسم كل                  

. عام، وأن يبذل للحجاج املصريني كل كرم وضيافة وحرية، وأن تترك العالقة السياسية إىل أن حيني أواا                 
ء جو ودي كانت السعودية حكومة وشعباً       ومرت األعوام فرأت احلكومة املصرية أن تتلمس وسيلة إلنشا         

فأوعز إىل الزعيم االقتصادي املصري املشهور طلعت حرب باشا أن يزور اململكة، . تترقبه وتنتظره وترحب به
وأن جيتمع فيها مبلكها وحكومتها، وأن يبدأ مساعي إعادة املياه إىل جماريها بإنشاء فندق يف مكة، وإنشاء خط       

وجدة، وأن ينشىء بنكاً يسمى بنك مصر، فرعاً لبنك مصر الشهري بالقاهرة، وكانت هذه              طريان بني القاهرة    
أما املستتر منها فقد كان السعي إلعادة الصفاء واملودة بني قصر عابدين وبني اململكة،               .  الغاية هي الظاهرة  

ياسة امللك فؤاد   وذلك بسبب احلمالت الصحفية املصرية الكثرية اليت شنتها الصحافة يف القاهرة ضد س              
امللك عبد العزيز، الذي كان يف نظر تلك الصحافة داعياً من دعاة السالم والسلم               مع  ومقاطعته للتعاون   

واألخوة اإلسالمية بني مجيع البلدان العربية، وأخصها مصر وشعبها وحكومتها ومن انتسب إليها وتسمى               
 .بامسها

ح له بأداء العمرة وبزيارة األماكن املقدسة،       وطلب طلعت حرب باشا من السلطات السعودية السما       
 امللك عبد العزيز بذلك، ووصل إىل جدة على طائرة خاصة لزيارة اململكة بعد ترتيب متفق عليه هلذه                  بفرح

 .الزيارة

يف سيناء، فقد كان    "  الطور"بالقاهرة، ومل تستطع أن تتجاوز      "  أملاظة"قامت طائرة طلعت باشا من مطار       
ىل إومن الطور يف الرحلة الثانية للطائرة       .   األيام يف أول عهد الناس به وبالطائرات والطيارين        الطريان يف تلك  

ىل جدة، حيث هىيء هلا مكان يقع أمام وزارة اخلارجية           إمدينة الوجه، مث بعد ذلك على ينبع أو رابغ مث            
 .السعودية اليوم على الضفة الغربية من البحرية الواقعة هناك

ورحب بطلعت حرب باشا وبوفد بنك . ملكان مبا ميكن أن يسمى مطاراً ولكنه هكذا كانومل يكن هذا ا
مصر املصاحب له، وجرت هلم احتفاالت كثرية، بينها احتفال يف مكة أقامه وزير الدولة واملالية يف تلك األيام 

قصيدة ترحيبية بالوفد    عبد اهللا بلخري يف أحد هذه االحتفاالت          ىالشيخ عبد اهللا السليمان رمحه اهللا، وألق      
االقتصادي املصري، تعرض فيه على غري معرفة وال اطالع صاحب الدعوة الشيخ السليمان، على ما تطرق                
من قصيدته إليه، من استنكار القطيعة واجلفاء وقطع العالقات الدبلوماسية بني البلدين، منذ بضع سنني وعدم                



وكانت القصيدة مفاجأة   .  سعودي واملصري من صميم قلوما    استئنافها وإعادا على ما يرجوه الشعبان ال      
للضيوف وللمضيف، فقد كان مستهلها ترحيباً تقليديا من شاب متحمس ال يزال طالباً يف مدرسة الفالح ويف 

 :عمر حوايل بضع عشر سنة، وعز عليه ما كان جارياً بني البلدين وكان مطلعها يقول

ــيال  ــرة وأص ــروض بك يف رىب ال
 

يــا حمــام اِحلمــى تغــن بشــعري 
. 

ــيال  ــةً والن ــوت ِدجل ــرد الص ي
 

وارفـع الصـوت حـني تسجع حىت        
. 

ــوع احلجــا ــياليف رب ز أمســى مق
 

عـلَّ مصـراً تصـغي فتسـمع ماذا         
. 

وبعد أبيات أخر من نفس الترحيب والتأهيل هذا، جاء املقطع           .  ومتضي القصيدة على هذا النحو    
 .معنياملفاجىء للضيف واملضيف وللسا

مــا عــرفنا لســره تعلــيال   
 

ــنا    ــنانة م ــف الك ــباً موق عج
. 

ــوال  ــى أن نق ــا عس ــادت فم ومت
 

ــدت   ــنا وص ــدون م ــرب األبع ق
. 

ــزوال  ــا أن يـ ــا آن للجفـ أمـ
 

ــتام  ــدود وح ــا الص  ــر أجدي
. 

ال ميلــك فــرد ســواه فــيه فتــيال
 

ــون    ــرى الك ــذي ب ــماً بال قس
. 

مــيال" مصــر"إىل " مكــةٌ"ملشــت 
 

شرباً" مكة"لـو مشـت مصـر حنو         
. 

كبري عند مساع هذا املقطع، ويعلو التصفيق وطلب وتزول الدهشة من السامعني ومن الضيف املصري ال
 :اإلعادة، فيستمر الشاعر يف هذا العتاب فيقول

ــوال  ــره املفعـ ــي اهللا أمـ يقضـ
 

قـد صـربنا وسـوف نصـرب حىت         
. 

ــل  ــب"فق ــيال" للمح ــرباً مج ص
 

أسرف يف اهلجر  " احلبـيب "وإذا مـا     
. 

وذهل الوفد وذهل املضيف بأن يتعرض شاب صغري متحمس يف حفلة كهذه هلذا العتاب، الذي قد                 
والواقع كان عكس ذلك، إال أن وقعه قد        .   املصري يظن إنه كان موعزاً به أو كان مقصوداً أن يسمعه الوفد          

كان على احلاضرين مؤثراً حلداثة سن الشاعر، وحلماسته يف إلقائه، ويء هذا العتاب شعراً يف مناسبته                  
اخلاصة، إذ مل يكن يعلم إال القليلون أن الغرض من وراء إيفاد البعثة هو جس النبض إلعادة العالقات                     

 . مهمتها االقتصاديةالدبلوماسية بعد أداء

وقام الزعيم املصري طلعت حرب باشا يصافح الشاعر ويثين عليه، فكأمنا ترجم ما يف صدره، وشكر                
الوزير السعودي الشيخ عبد اهللا السليمان بدوره الشاعر على هذه الفرصة اليت اهتبلها، وأهلب فيها ما كان                 

 .برباطها التقليدي عرب العصورجيول يف نفوس الطرفني من حمبة وصداقة، تربط الشعبني 



وقام طلعت حرب باشا قبل سفره من احلجاز يف تلك الرحلة باستدعاء الشاعر، وأخذ منه القصيدة                 
 .ودعاه إىل تناول الغداء عند الوفد املصري يف دار الضيافة السعودية يف مكة

جلامعة األمريكية يف بريوت بعد مرت األيام بعد هذا اللقاء، وشاء اهللا أن أي دراسيت بالفالح وألتحق با
ذلك، وجاء طلعت حرب إىل بريوت ومعه النسخة األوىل من أول فيلم أخرجته شركة بنك مصر للسينما،                  

للسيدة أم كلثوم لعرضه يف دور السينما يف بريوت وسوريا، وبعث إىل الشاعر يف اجلامعة               "  وداد"وهو فيلم   
رج، وقد كان يتتبع أخباره حىت عرف أنه قد التحق طالباً            يدعوه لتناول الغداء معه يف فندق السان جو        

وذهب الشاعر فرحب به الزعيم املصري الكبري ترحيباً فيه الكثري من العطف            .  باجلامعة األمريكية يف بريوت   
واحلنان واحملبة والفرحة، بأنه قد أصبح تلميذاً يف أكرب جامعة يف الشرق األوسط، حىت إذا انتهى الغداء قال                  

بعد ظهر غد، وأنك    "  وداد"اليت ستبدأ عرض فيلم     "  األمري" إنه مدعو إىل مقصورته اخلاصة بدار سينما         :له
 .اخلاصة مع ضيويف اخلاصني ومع زمالئك السعوديني، وكانوا يومئذ أفراداً" بلكونيت"ستكون معي يف 

ي هو صاحب املؤسسة اليت وفرح الشاعر ذه اللفتة الكرمية وبأنه دعي إىل فيلم ألم كلثوم، وبأن الداع
 .أخرجت هذا الفيلم، وأتبعته بعدد من األفالم العربية واإلسالمية األخر

 عأتعلم يا ابين أن قصيدتك اليت حييتنا ا يف مكة منذ بض            :   وقال له طلعت حرب باشا مبتسماً      -
د، جلس نبض احلكومة سنوات، كانت بني أوراق تقريري الذي كتبته سراً يف رحليت تلك بإيعاز من امللك فؤا        

 السعودية إلنشاء عالقة دبلوماسية وإعادة كسوة الكعبة؟

إن قصيدتك كانت بني أوراق ذلك التقرير الذي قلت فيه للملك فؤاد وحلكومته بأنه حىت الشباب                 
 .الصغار يف املدارس يستنكرون القطيعة واجلفاء والفرقة بني بلدين شقيقني متآخني مها مصر والسعودية

غبطة الشاعر مبا مسع ال توصف، وما يظن يف يوم من األيام أن يسمع ما مسع، ألنه كان يصدر                    كانت  
ومما جيدر ذكره يف هذا الصدد أن العالقة بعد         .  فيما قال عن حس عريب إسالمي طاهر ال عالقة له بالسياسة          

املشاكل واخلالفات  ذلك قد تطور التمهيد إلعادا من كبار رجاالت البلدين حىت متت، وانتهت وأزيلت               
واحلزازات بني امللكني وأعيدت الكسوة املصرية للكعبة على ما كانت عليه مما هو معروف ومستمر بعد                  

والعالقة بني البلدين يف الواقع عرب التاريخ بأسره ثابتة منذ اآلف السنني، مددها اإلسالم باملصاهرة بني                .  ذلك
مل مصر للواء اإلسالمي والعريب منذ      حبل اإلسالم، مث بعد ذلك      النيب ومصر، مث بعد ذلك بالفتح املبني ودخو       

املوجات التترية والصليبية املتوالية اليت كانت تكر على بالد العامل العريب يف الشام ويف مصر، حىت استقرت                  
وكان ملصر وللمملكة السعودية األوىل أثرمها يف محاية الشرق اإلسالمي من الغزاة              .  األمور وهللا احلمد  

 .املعتدينو
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 امللك عبد العزيز -وأنا صيب صغري أفقه وأعي-م تقريباً، رأيت فيه ١٩٢٦افق وهـ امل١٣٤٥يف العام 
 . من الرياض إلمامة احلجيج وقيادته يف ذلك العامهداخالً إىل احلرم، عند مقدم

اب احلرم املكي رأيته بعد أن مسعت ضوضاء املوكب من سيارات وغريها يف طرف املسعى على مدخل ب
، فانطلقت من أحد أركان املسجد متجهاً إىل ذلك الباب لرؤية ما مسعنا من هذه                "باناجه"املواجه لبيت آل    

اجللبة خارج املسجد، فقد علمنا أنه امللك عبد العزيز قد وصل صباح ذلك اليوم من الرياض، وأنه قادم إىل                   
 .املسجد احلرام ألداء مناسك العمرة

حيايت كيف وقع نظري من بعيد على شخصية امللك عبد العزيز، وهو يف موكبه منحدراً لن أنسى طول 
من ذلك الباب، متجهاً إىل الكعبة املشرفة، وكان يف مالبسه البيضاء، ال أنسى طول قامته، وال أنسى إشراق                  

 وهو حاسر الرأس،     املتماوجة اهلامات حوله،   اجلموعوسامته، وال أنسى هامته العظيمة املرفوعة املطلة على         
أشعث الشعر، عريض املنكبني، حتف به حاشيته من األمراء ومن احلرس ومن املرافقني، وكلهم حمرمون                  

بينما مجيع من حفوا به     ..  بالعمرة يف مثل زيه ال يفرق عنهم، إال بطول هامته وقامته، وبأنه ال حيمل سالحاً               
 ..مسلحون

 وكان أكثر من كان يف املسجد احلرام حينئذ، قد تركوا           كان موكب امللك حينئذ متجهاً إىل الكعبة،      
أماكنهم واجتهوا ملشاهدة امللك يف موكبه مقبالً على الطواف بالكعبة، مبتدئاً بتقبيل احلجر األسود، مث منطلقاً                
بعد ذلك يف دوراته السبع حتت أستار الكعبة، وقد أصبحت اجلموع اليت حتف به صفوفاً متراصة خلفه، وهو                  

 .مهم يف وقار وطمأنية وهدوء وتواضعيتقد

كانت صحته يومئذ ممتازة، وال أزال أتذكر كيف كنت أراه يرفع ميناه عند اإلشارة إىل الركن اليماين،                 
مث ميسح ا عليه، مث يتجه بعد ذلك، إىل احلجر األسود فيقبله يف كل دورة من دورات الطواف السبع، حىت                    

ام توجه إىل املصلى خلف مقام إبراهيم، فأحرم بركعيت سنة الطواف، حىت            إذا انتهى من الطواف بالبيت احلر     
إذا انتهى منهما رفع يديه داعياً، وقبل أن يقوم أقبل عليه كالعادة الزمزمي الذي حيمل ماء زمزم فصب له يف                    

ن التشبع من من ذلك املاء فيمألها ثالث مرات، وامللك يتناوهلا من يده ويشرا، حىت إذا ما انتهى م             "  طاسة"
ماء زمرم يف جملسه ذلك، قام متوجهاً إىل أمام مقام إبراهيم، حيث وضعت له سجادة جلس عليها ينتظر أذان         

 .املغرب ليؤدي الفريضة مع مجاهري املصلني خلف إمام املسجد احلرام

م امللك وصلينا كما صلى الناس حوله، حىت إذا ما انتهى من صالة املغرب وأدى ركعيت سنة املغرب، قا
متوجهاً إىل باب الصفا، ليبدأ أداء السعي بني الصفا واملروة، وقد اكتظ املسعى مبن وقفوا على أطرافه                    

 .يشاهدون امللك عبد العزيز وهو يؤدي هذه الشعرية من مناسك العمرة



حىت إذا مت له ذلك ركب سيارته إىل القصر امللكي املعروف يف طرف مكة يومئذ املسمى بقصر                    
 .السقاف

كانت هذه النظرة األوىل اليت ألقيتها على شخصية امللك عبد العزيز يف حيايت، سبقها طبعاً مساعي                  
بصيته وامسه ومكانته، وبأنه ملك هذه البالد، إذ كنت يف ذلك العام مل أدخل املدرسة االبتدائية بعد، ففد كان 

 .هـ١٣٤٦دخويل ألول مرة للمدرسة يف العام اآلخر وهو عام 

 



 تتكرر كل عامصور 

كان اسم امللك عبد العزيز وصورته يومئذ ملن كان يف مثل سين من الفتيان ميأل أذهاننا بصور ورؤى                   
 .براقة مشرقة عجيبة

كانت هذه الصور تتكرر يف موسم ذلك العام يف كل عشية من أيام اجلُمع يف األشهر احلرم، حيث كان 
صره إىل املسجد احلرام ليقوم بسنة الطواف، مث املشاركة بأداء          امللك رمحه اهللا يتوجه يف عشية كل مجعة من ق         

فريضة املغرب أمام مقام إبراهيم حتت أستار الكعبة، حىت إذا ما أدى الفريضة وتسنن، قام يف موكبه متوجهاً                  
 مكة من املسعى املعروف يف" آل باناجه"إىل الباب الذي دخل منه إىل املسجد احلرام، وهو الباب املقابل لبيت 

 .جبوار املسجد احلرام يف عهده األول، قبل أن يتم اهللا نعمته فيدخل املسعى بني جدران املسجد احلرام

 عشيات يوم اجلُمع من الشهور اليت يكون فيها امللك يف مكة عيداً ملن كان يف مثل سين من                    توكان
ث يتسىن لعامتهم وسواد    الفتيان مبكة، وملن يكون قد وفد إىل مكة من احلجاج يف موسم كل حج، حي                

مجاهريهم وهم ألوف كثرية، مشاهدة امللك عبد العزيز بن سعود الذي مسعوا به وأقبلوا إىل بالده يف أمن                    
 . وطمأنينة ويسر وسعادة

أما خاصة احلجاج ورؤساء الوفود واملشاهري من العلماء واألعالم ومشايخ القبائل والبارزين من                
األخرى، فقد كان امللك جيلس هلم يف أوقات معينة بعد أن تصل إليه أمساؤهم،              رجاالت اململكة وبالد العرب     

ويعرف أماكن إقامتهم ليدعوهم إذا ما طلبوا السالم عليه إىل قصره، حيث تعج م ساحة القصر وأروقته                  
ومداخله، مث يفضون بعد ذلك إىل جملس امللك الواسع، فيمتلئ م ويتصدره امللك على أريكة مشاة                   
لآلرائك املبثوثة حوله اليت جيلس عليها من جاء للسالم على امللك، ويتحدث إليهم يف كل جملس مبا يفيض به  

 .من التعاليم اإلسالمية وأخبار احلج واملداولة معهم يف شؤون اإلسالم واملسلمني

اب احلرم  إذن فقد كنت مثل أمثايل من الفتيان يومئذ، أترقب عصر كل يوم مجعة، ألكون قريباً من ب                 
املكي الذي تعود امللك أن يدخل إىل املسجد احلرام منه، ألقف مع من يقف من الصغار والكبار لرؤية                     
ومشاهدة امللك عبد العزيز، مألت هذه املناسبات إحساسي ومشاعري غبطة وحمبة وسروراً، بأنه قد قدر يل                

طرباً بني أمثايل، حنف مبوكب امللك من       أن أرى ما كان الناس يتمنون أن يروه، أن أسري بني املشاهدين مض             
بعيد، وال تكاد أنظارنا أن تتحول عن رؤية تلك اهلامة والقامة الوارفة العالية اليت ال تكون متعالية يف مثل                    

 .ذلك املوقف حول الكعبة املشرفة

 



 واختارني الملك عبد العزيز موظفاً في ديوانه

وىل يف حيايت، وانتقلت إىل مدرسة الفالح يف دور تعليمي       وتطورت األيام بعد ذلك، دخلت املدرسة األ      
هـ كنت قد بدأت حماوالت الكتابة والشعر، فبدأت أشارك حينئذ يف ١٣٥٠الثانوي مبكة، حىت إذا جاء عام 

، عندما "مكة املكرمة"احلفالت واملناسبات الرمسية والشعبية اليت تقام يف القصر امللكي، أو يف ميادين العاصمة 
 امللك قادماً إىل احلجاز يف مواسم احلج والصيف، فكنت أشارك وألقي بني يدي امللك عبد العزيز                   يكون

حماواليت األوىل يف الشعر مع غريي ممن يقومون مبثل ذلك، إما من كبار العلماء والشعراء الوافدين من األقطار 
إبراهيم الغزاوي، والصديق الشاعر    العربية ااورة، وإما مع زميلي وصديقي الشاعر الكبري الشيخ أمحد            

 .الكبري خري الدين الزركلي، وغريمها

وقد أشري إىل الشاعرين الكبريين األستاذ علي أمحد باكثري، واألستاذ الكبري الشاعر حممد حممود                 
الزبريي، عندما قدم كل منهما من وطنه، األول من حضرموت، والثاين من صنعاء عاصمة اليمن ألداء                  

صداؤها يف األندية األدبية يف احلجاز يومئذ تتماوج ا، وقد          أألقى كل واحد منهم حتية ما تزال        و.  الفريضة
وباملناسبة فما  .  نشرا جريدة أم القرى يومئذ، وبقيت ذكرى عاطرة يتذكرها املتذكرون ويرويها املعجبون            

أن خيتارين امللك عبد العزيز نفسه      كان مير على خاطري أو ببايل يومئذ وبعدئذ أن تتطور يب األيام، فيقدر يل               
م، القيام مع بعض ١٩٤١هـ ١٣٦١موظفاً يف ديوان جاللته، وأن يوكل إيل يف بداية عملي بني يديه يف عام  

زمالئي يف الديوان بتتبع وتسجيل مجيع اإلذاعات الصادرة من العواصم العربية يومئذ، والعواصم الغربية،               
ندالع نريان احلرب العاملية العظمى الثانية، لنسجل تلك اإلذاعات يف          وكان ذلك يف السنوات األوىل من ا      

ها أأوقاا املعروفة ساعة بساعة يف كل يوم وليلة، وحنملها إىل جاللة امللك الذي ينتظرها بفارغ الصرب، لنقر                
 احلرب  يف ضحى كل يوم، وبعد العصر، وبعد العشاء منه من أعوام          :  على أمساعه يف جمالسه الكربى الثالثة     

األستاذ حممد عبد العزيز : العاملية اخلمسة، ويكون امللك مصغياً هلذه النشرات املختلفة، اليت أقرأها مع زمالئي
واألستاذ عبد اهللا بن عبد احملسن      .  املاجد، واألستاذ علي عبد العزيز النفيسي، واألستاذ أمحد عبد اجلبار          

 .، واألستاذ عبد اهللا بن سلطانالبسام، واألستاذ عبد العزيز بن إبراهيم العمر

وهي مبعناها اللغوي كانت تؤدي ما كنا نقوم به، كتابة بالقلم           "  التسجيل"وما دمت قد ذكرت كلمة      
وعلى الورق، إذ مل تظهر يومئذ املسجالت املعروفة اليوم ومل تكن تعرف، فكان عملنا كله اإلصغاء التام إىل                  

ستعجل ملالحقة ما يذاع نكتبه يف األوراق وباملراسم واألقالم يف عجلة           بداية أخبار كل إذاعة، مث االنكباب امل      
وتأن ومالحقة، حىت ندرك ذه العملية املرهقة تقريباً كل ما ينشر ويقال، لتجيء قراءتنا بعد ذلك ملا مسعنا                   



. يب.  يب"عة الـ   وكتبنا وسجلنا مطابقة تقريباً ملا أذيع ونشر كلمة كلمة باللغة العربية، وباإلجنليزية من إذا              
من لندن، ومل يكن يومئذ ألمريكا صوت يسمع من إذاعاا غري أصوات قنابلها ومدافعها على امليادين                "  سي

واملدن والقرى يف أوروبا وما حوهلا، مما دخلته أمريكا يف احلرب العاملية الثانية ضد دول احملور، وهي أملانيا                   
 . ذلك يف الشرق األقصىالنازية، وإيطاليا الفاشية، واليابان بعد

كنت مكلفاً يف عملي هذا من قبل امللك عبد العزيز، بأن أكون مسؤوالً عن تسجيل اإلذاعات العربية                 
 قد  ه ويف العام الذي قبل     م١٩٤١من إذاعات احملور كل صباح وعصر ومساء، وكانت أملانيا يف عام              

 -مل بأسره بسبب ذلك، وكانت لربلني        اكتسحت غرب أوروبا اكتساحاً خميفاً كاد أن يقلب تاريخ العا          
 عشرات اإلذاعات جبميع اللغات وبينها اللغة العربية، -عاصمة الرايخ الثالث يومئذ ومقر القيادة العليا هلتلر 

يف بغداد قبل اندالع احلرب وأوائل شهورها، قد        "  اهلر قروبا "إذ كان الوزير املفوض األملاين الشهري الدكتور        
انية عندما قررت إنشاء قسم عريب مستقل بني أقسام إذاعاا باللغات األخرى، واجتذب             أعان حكومته األمل  

املذيع والصحفي العراقي الشهري يومئذ وبعدئذ صديقنا املرحوم السيد يونس البحري، وهو شخصية عراقية              
م إىل  ١٩٣٩ام  متعددة اجلوانب واملواهب املتضاربة، استجذا الدكتور قروبا وأرسلها يف بداية احلرب ع            

إذاعة القسم العريب يف إذاعة برلني، يشرف       "  جوبلز"برلني، فأناط به وزير الدعاية األملانية املشهور الدكتور         
عليه ومعه عامل سلفي شهري من أصل مغريب هو فضيلة األستاذ تقي الدين اهلاليل، الذي صادف عند اندالع                   

يف إحدى جامعات املغرب، فكلف بأن يكتب التعليقات        "  ضرحما"احلرب أنه كان يدرس يف أملانيا، وهو اليوم         
املختلفة ليقرأها األستاذ يونس حبري مع ما يكتبه البحري نفسه حتت إشراف هيئة املراقبة اليت يشارك فيها                  

 .العامل املذكور

لعربية كما كنت أسجل أيضاً اإلذاعات العربية اليت كانت إيطاليا تذيعها على العامل العريب من حمطتها ا               
، الواقعة على البحر األدرياتيكي املعروف، وكانت حلكومة فيشي الفرنسية بعد            "باري"الواقعة يف مدينة    

             مسؤوالً عنها   االحتالل األملاين لباريس ولشمال فرنسا إذاعة عربية أخرى، كانت من اإلذاعات اليت كنت 
واجلزائر "  املغرب"يتعلق باألقطار العربية كـ     وحمرراً ألخبارها وناقالً ملا يذاع وينشر منها، خصوصاً فيما           

إذاعة : وكانت يف البلقان إذاعة جديدة أنشأها هتلر بعد احتالله ليوغوسالفيا واليونان، كانت تسمى. وتونس
 ".الشرق األوسط"

وبعد ذلك أنشأت اليابان قسماً عربياً خمتصراً يف إذاعتها من طوكيو، موجهاً إىل العامل العريب، وكانت                
إذاعة ضعيفة البث ال يصل صوا إلينا إال مشوشاً غري واضح، لكن امللك حيرص على أن نلتقط منها ما                     

أندونيسيا وماليزيا وبورما   :  نستطيع الهتمامه مبصري البالد اإلسالمية الواقعة حتت نفوذ اليابان يومئذ وهي           
 .يثري خماوفهوالفلبني، فكان أمرها واستيالء اليابان عليها يهم امللك ويقلقه و



وذا دخلت إذاعة طوكيو فيما يسمى بإذاعات احملور اليت جعلها امللك عبد العزيز من نصييب يف                  
. يب. يب(التسجيل واملراقبة، بينما كان األستاذ الزميل املرحوم حممد عبد العزيز املاجد مسؤوالً عن إذاعة الـ          

يزية األخرى اليت جتيء من إذاعات أوروبا املختلفة، إذا         باللغة اإلجنليزية، ولبعض أقسام اإلذاعات اإلجنل     )  سي
الربيطانية، اليت كان امللك يهتم ا اهتماماً خاصاً، وال         "  سي.  يب.  يب"مل يتعارض وقت إذاعتها مع إذاعة الـ        

امل يفوته منها وال من إذاعات احملور، املشار إليها آنفاً، وال من غريها من اإلذاعات العربية األخرى يف الع                   
العريب شيء عام، مبا يف ذلك إذاعات القاهرة وبغداد وتركيا احملايدة يومئذ، واليت كان امللك عبد العزيز                   

متني يحيرص على مساع إذاعتها، ألا كانت تنقل أخبارها بصفة حمايدة حياداً تاماً تقريباً، بني اجلبهتني العظ                
 .احللفاء واحملور: املتصارعتني على ساحة أوروبا

ن من املسؤولني عن تسجيل ورصد األخبار اإلجنليزية من إذاعة بريطانيا وغريها األستاذ أمحد عبد               وكا
 ما غاب    إذا  خصوصاً ،اجلبار السفري اليوم يئة األمم يف سويسرا، يقوم مع أو عن األستاذ عبد العزيز املاجد              

 .األستاذ املاجد لسبب من األسباب، أو كان يف إجازة

 – الذي أرجو أن ال يكون ممالً عن هذه القصيدة مرة بعد أخرى               –ذا االستطراد   أريد أن أختتم ه   
 :باالعتذار عما قد يتبادر إىل أذهان القراء بأا فرصة أمدح ا نفسي فيتذكرون قول الشاعر

قصـيدة قاهلـا عمـرو بـن كلثوم        
 

ل مكرمة أَهلـى بـين تغلـب عـن ك 
. 

ومعاذ اهللا أن أقصد إىل شيء مما قد يتبادر إىل األذهان، وإمنا طُرف وملَح جاءت مناسبتها فرأيت أن                   
 .أذكرها

األثر الذي تركه جميء البعثة الكشفية العراقية إىل الرياض ومكة واملدينة، من حوايل نصف قرن وما                 
شاعت بني الشباب من روح عربية وإسالمية زاخرة، كان عظيماً، فقد كتبت عنها باستفاضة الصحف                 أ

العراقية والسعودية، وأشارت إليها بعض الصحف املصرية، وبعض الصحف السورية، فتشوقت فرقة الكشافة 
عد أن قررت ذلك    العربية يف دمشق، إىل أن تقوم بدورها بزيارة كشفية أخرى من الشام، إىل احلجاز، وب               

 .نوهت بعزمها للقيام بتلك الرحلة يف الصحف السورية، وكان ذلك بعد جميء البعثة العراقية ببضع سنوات

اً ضافياً ومسهباً عن عزم البعثة الكشفية السورية القيام         ربالدمشقية حينئذ خ  "  األيام"ونشرت جريدة   
ماسية، وكنت قد أصبحت يومئذ طالباً يف الكلية        بأداء فريضة احلج، وهي مبالبسها الكشفية، وأناشيدها احل       

ريكية يف بريوت، فقرأت ما كتبته جريدة األيام، إذ كنت حريصاً على قراءة              مالثانوية العامة من اجلامعة األ    
هذه اجلريدة بني اجلرائد العربية األخرى، فكان ملا قرأت وقع سار أهاج مشاعري وأشواقي إىل مثل هذه                   

 .ليت نوهت سلفاً ا وأشرت إىل آثارهاالبوادر الطيبة، ا



وقررت السفر يف العطلة األسبوعية من بريوت إىل دمشق للبحث عن مقر ورئاسة البعثة الكشفية                 
للسالم عليها، والترحيب ا باسم الشباب السعودي، وما قد تراءى يل بأا قد حتتاج إىل بعض املعلومات،                  

وصلت إىل دمشق، فأخربت بأنه يف الشارع الذي يقوم فيه الربملان           وأتذكر أين سألت عن مقر البعثة عندما        
، فوجدته  "املرجه"السوري، والذي ختترقه حافالت الترام، فركبت الترام الذي مير بذلك الشارع من ساحة              

مملوءاً بالركاب وال مكان ملن يقعد، فوقفت يف حشد من الشباب السوري كان من أغرب ما لفت نظري أم 
ندما وقفت بينهم يتكلمون باللهجة املصرية مداعبة منهم يل، فقد ظنوا أين مصري، فكنت أستمع                بدأوا ع 

أرجو أن تتفضلوا باإلشارة علي باحملطة اليت تقف فيها احلافلة أمام نادي            :  ساكتاً برهة من الزمن مث قلت هلم      
 ".الكشاف العريب"

حنن أعضاء يف مجعية : فقال يل! أنا سعودي.  ال:إذن أنت لست مصرياً؟ فقلت له: فبادرين أحدهم بقوله
الكشاف ومتوجهون اآلن إىل مقرها، فتفضل معنا يف احملطة اليت سنقف فيها، فشكرم مث توقفت احلافلة                  

 مرحبني يب عندما أخربم قبل أن ندخل اجلمعية     -وكانوا أربعة -لشباب  اوخرجنا منها مجيعاً، وأخذين أولئك      
نبأ عزم الكشافة على زيارة مكة فرأيت أن أجيء مرحباً،          "  األيام"، قرأت يف جريدة     بأنين طالب يف بريوت   

وواضعاً نفسي حتت تصرفها فيما إذا أرادت أية معلومة عن وجهتها، وسأكتب معها رسائل لبعض إخواين                 
 .األدباء من شباب مكة ليحتفوا ا ويقوموا حنوها بالواجب

 قلته هلم، حىت وصلت إىل غرفة االنتظار باجلمعية، والتفت حويل           فكان سرورهم كبرياً بعدما مسعوا ما     
من كان بالدار، وزاد إكرامهم يل عندما علم اجلميع أين جئت من بريوت مرحباً م وعرفوين على البعثة                    

 .اإلدارية

ذكر وكان من أولئك الشباب الذين لقيتهم يف احلافلة مث احتفوا يب مع غريهم يف النادي من ال أزال أت                  
أمساءهم ألم قد أكرموين إكراماً كبرياً والزموين طيلة ذلك النهار حيفون يب، كما جئت أنا ألحف م، كان                  
بينهم من أصبح بعد ذلك وزيراً وحمافظاً ملدينة حلب بعد حنو ثالثني عاماً، وحمامياً مث مشرفاً على شؤون سكة                   

، والثالث  "أمحد اإلسطواين "، واآلخر هو األستاذ     "قويلإمساعيل ال "حديد احلجاز وهو معايل الصديق األستاذ       
 ".إمساعيل عالء الدين"األستاذ 

وقضينا النهار يف زيارات ملعامل دمشق، وأخذوين بعدها إىل مطعم األمراء يف مدخل سوق احلميدية،                 
وكان من أحسن مطاعم دمشق يومئذ على ضيافتهم، مث أخذوين إىل حمل آخر يف نفس الشارع امسه                     

 . أكلنا فيه أنواعاً من املثلجات واملشروبات اجلميلة،"األسدية"

 الكشاف وتعشينا، مث كتبت هلم رسالة باسم الصديق األستاذ حممد سعيد عبد             يمث عدنا مساًء إىل ناد    
ومدير مطبعة احلكومة يف مكة يومئذ، ومن أبرز من اهتموا بالكشافة " أم القرى"املقصود، رئيس حترير جريدة 

 .ية، ومن يؤهل ألن يهتم ويرحب بالبعثة الكشفية العربية األخرى من دمشقالعراق



وكتبت رسالة أخرى للشيخ حممد سرور الصبان، كبري أدباء مكة يومئذ، أعرفهما على هذه البعثة اليت                
 كنت واثقاً أا ستكون على ضيافة امللك عبد العزيز، كما كانت البعثة العراقية ضيفة على جاللته أيضاً،                  

وسلمتهم الرسالتني وسألتهم عن الطريق اليت سيتوجهون منها إىل احلجاز، فقالوا يل إم قد حجزوا يف باخرة                 
 يف بريوت بعد أسبوع يف طريقهم إىل جدة عن طريق            وناحلجاج من ميناء بريوت إىل جدة، وأم سيكون       

 .السويس

 تقف فيها باخرة احلجاج يف العادة،       اليت"  الكرنتينة" جبانب   افكنت عندما وصلوا إىل بريوت وحلُّو     
كنت هناك مستقبالً هلم ومرحباً م، وقضيت معهم الساعات اليت سبقت ركوم الباخرة، وودعتهم على                
أمل أن تكون رحلتهم موفقة ناجحة، وأن تزيد يف عرى احملبة والصداقة بني شباب الشعبني السوري                    

 .والسعودي

 



 حفاوة دافقة بالبعثة السورية

لوا إىل مكة واحتفى م الشباب كما احتفت م احلكومة، ومشلهم امللك عبد العزيز كعادته بكرمه وص
وعطفه وضيافته، وغابوا حنو شهر، ما لبثوا بعد ذلك أن عادوا بنفس الطريق اليت توجهوا ا إىل بريوت،                    

 .ليقضوا فيها األيام احملدودة باحلجر الصحي" الكرنتينة"ونزلوا يف 

اليت كنت أقرأها يومياً مترقباً فيها أخبار هذه البعثة من الرسائل اليت كانوا             "  األيام"يف جريدة   وقرأت  
يبعثوا من احلجاز، وفيها أخبار تنقالم واالحتفاء م يف كل مكان من اململكة، وقرأت خرب وصوهلم املنتظر          

عندما هبطوا إليه، وكان ممنوعاً     "  الكرنتينة"إىل بريوت، فعرفت اليوم والتاريخ، فكنت يف انتظارهم يف ميناء           
على الزوار أن خيتلطوا باحلجاج عند عودم من احلج قبل قضاء األيام الصحية، فكان معي يف اجلامعة تلميذ                  

ىل لبنان وأقام فيه وأصبح دكتوراً وطبيباً للمدينة الصحية وامسه الدكتور           إصديق جزائري األصل، قدم والده      
، فأخربت أميناً أنين أريد أن أكون يف استقبال باخرة احلجاج ألرحب            "أمني"ه وهو زميلي    شريف، واسم ابن  

سأخرب والدي وسيمنحك : ىل دخول الكرنتينة؟ فقال يلإبعودة الكشاف العريب السوري فيها، فكيف السبيل  
 .اإلذن اخلاص بذلك، فتتخطى بذلك القيود الصحية الصارمة

 الفرنسي، وهكذا لقيت الدكتور شريف ورحب يب وأخذين معه إىل           وكان ذلك العهد عهد االنتداب    
               ذه الوسيلة، وكان ترحييب بالبعثة الكشفية حار ا، وكان  الباخرة، فكنت من أول من اختلط باحلجاج

ترحيبهم وشكرهم واغتباطهم مبا لقوا من الشباب يف مكة خصوصاً من كتبت إليهم، وأمسيهم مرة أخرى                 
 . سرور الصبان، واألستاذ حممد سعيد عبد املقصود رمحهما اهللامعايل الشيخ حممد

جلسنا يف احلجر الصحي ساعات، ذكروا يل فيها أنباء وتفاصيل حجهم وتنقالم والقصائد واخلطب              
 يف صحف الشام، وهكذا فعلوا، وبقي بعضهم        االيت ألقيت يف الترحيب م، وكانوا ينوون أن ينشروا أكثره         

 .قاالت عن هذه الرحلة وما أدت من مودة وإخاء بني البلدينيكتب سلسلة من امل

 



 

   

   

  



 يف  يببعثة الكشافة العراقية، وبعثة الكشاف العر     :  ما دمنا يف إسهاب احلديث عن البعثتني الكشفيتني       
 دمشق، فإن االستطراد يقتضي مين وقد شاركت مبا ذكرت يف البعثتني املشار إليهما يف ما سبق، أن أذكر بعثة

جامعية ثالثة قدر يل أن أكون بني أعضائها إىل قطر عريب عزيز وهو العراق من قطر عريب عزيز آخر وهو                      
، "العروة الوثقى "فقد كانت يف اجلامعة األمريكية يف بريوت مجعية عربية قومية أدبية تسمى مجعية                .  لبنان

م، لتستقطب تلك اجلمعية    ١٩٣٥م  أنشأا اجلامعة األمريكية منذ سنوات عديدة قبل وصويل إليها يف عا           
الطالب العرب من أقطارهم العربية املعروفة، حىت جيدوا فيها جماالً واسعاً للتمرين على إنشاء احملافل                   
واجلمعيات اليت تنمي عقيدم العربية القومية يف ذلك الوقت، الذي خرجت فيه األقطار العربية من احلرب                 

اإلسالمي العثماين إىل النفوذ االستعماري الفرنسي يف سوريا ولبنان           العاملية األوىل متحررة من النفوذ       
 .واملغرب، واإلجنليزي يف العراق ومصر وجنوب اجلزيرة العربية وفلسطني، والنفوذ اإليطايل يف ليبيا

وكانت القومية العربية والدعوة إليها وإثارة غرائزها قد منت وظهرت منذ أوائل القرن العشرين                
أواخر سين احلكم العثماين عندما انبثقت يف دول البلقان اليت كانت حتت النفوذ العثماين كاليونان           امليالدي، و 

وبلغاريا ورومانيا وما يسمى بيوجوسالفيا اليوم وألبانيا، قوميات تلك الشعوب العديدة املختلطة واملتناثرة              
 بإثارة قومياا العنصرية اليت تستطيع واملتحاربة، واليت كانت حتقن من قبل الغرب وروسيا القيصرية، وتشحن

 .ا التمرد واالنفصال عن النفوذ العثماين املسلم يوم كان مسيطراً على مجيع تلك األقطار

ولقيت القومية يومئذ أرضاً خصبة يف تلك الشعوب، ألا كانت قد جنحت ووجدت أرضاً خصبة يف                 
، وكإيطاليا اليت   "بسمارك"بقيادة زعيم وحدا قبل ذلك      منابعها األوىل، اليت صدرت عنها كأملانيا املوحدة        

، وعندما احتدت "غاريبالدي"توحدت دويالا املختلفة واملتنافرة واملتحاربة حتت سيطرة زعيمها املشهور أيضاً 
، أملانيا بعد صراع مرير بني إماراا وعناصرها ودويالا، واستقرت على ما كان يسمى الرايخ األول مث الثاين           
. واحتدت إمارات إيطاليا املختلفة يف صقلية وفينيسيا ونابلي وجنوه وتوسكانا وروما واألقطار الشمالية منها             

استقرت حينئذ يف نظام ملكي مشابه للنظام اإلمرباطوري يف أملانيا، سرت عدوى هاتني القوميتني اجلرمانية                
حياء أملانيا وإيطاليا وروسيا القيصرية وفرنسا       واإليطالية، إىل شعوب البلقان حتت رعاية وتغذية وتنمية وإ         

فتناثرت مبادئ القومية بني شعوب البلقان، وقامت الثورات الشبيهة بالثورات اليت قامت يف أملانيا              .  وبريطانيا
وإيطاليا قبل ذلك، وكلها كانت تصبو بعون وتوجيه ومساعدة تلك القوى األوروبية الكبرية لتدمري                  

 .نية وحتطيمها وحموها من الوجوداإلمرباطورية العثما

يف تلك العهود اليت كانت الدولة العثمانية متد ظالهلا على إمرباطوريتها الشاسعة الواسعة يف شرق                 
ومشال أوروبا ويف غرب وجنوب آسيا، كان العريب يسري من عدن املعروفة على احمليط اهلندي صاعداً يف أرض 

 إذا افترضنا أنه على     –سيا الصغرى، ومن مث يستمر سائراً ومسافراً        مستمرة إىل الشام ولبنان واألناضول وآ     
 إىل بلغاريا ورومانيا، وما يسمى اليوم بيوغوسالفيا، وإىل ار، حىت يصل بعد ذلك إىل أسوار مدينة                 –قدميه  



 جواز سفر   عاصمة النمسا، ويف كل هذه الرحلة ال حيتاج العثماين والعريب الذي كان عثمانياً إىل محل              "  فيينا"
 ".فيينا"يف " الدانوب"وال هوية، ألنه كان ميشي يف بالده وحتت علمها إىل أن يصل كما قلنا إىل حوض ر 

هذه اإلمرباطورية الشاسعة الواسعة، اليت قامت منذ العصور الوسطى وأصبحت يف عشرات السنني              
روس واجلرمان واإليطاليني والفرنسيني    أكرب قوة ضاربة يف شرق أوروبا، يتردد إىل خلفائها أباطرة وملوك ال           

 .واإلسبان، حىت نصل إىل أباطرة وملوك بريطانيا

إذن كانت املؤمترات السرية والعلنية اليت تعقدها الدول الغربية والشرقية، ختتلف فيما بينها اختالفاً               
ي كيف السبيل يستوجب محل السالح وخوض احلرب، وال يتفق إال يف نقطة واحدة يف مجيع تلك الدول، وه

إىل تفتيت اإلمرباطورية العثمانية وإزالتها واقتسام مجيع تلك األقطار اإلسالمية والعربية اليت كانت حتت                
 .سيطرا، واستعمارها من قبلهم

أما األقطار اليت كانت حتت النفوذ العثماين فالسعي كله كان على استقالهلا من النفوذ العثماين أوالً، مث       
 .ا دوالً قوية تسري يف الفلك العريب والشرقيتقويتها وجعله

عمل الغرب أيضاً على إثارة القومية يف األقليات اليت تتألف منها الدولة العثمانية نفسها، فأثاروا النعرة          
والقومية الطورانية، حىت تستقطب شباب الشعب التركي املتطلع يومئذ إىل حياة غربية شبيهة باحلياة اليت                 

الكبرية احمليطة به، ونفخوا يف الشباب التركي من روحهم للتمرد على اإلسالم، الذي كان               يراها يف الدول    
دين الدولة ولواءها وعرش خالفتها، لتنشأ دولة تركية عنصرية تقوم على قومية ال دينية، كما حصل بعد                  

 .لناًذلك بتطور احلوادث حىت وصلت تركيا إىل هذا اال املرسوم هلا رمساً مبيتاً سراً وع

وقامت األقلية الكردية أيضاً تبحث عن قومية تشابه قومية تركيا، وقام الشعب اليوناين الذي كان حتت 
النفوذ العثماين أيضاً يبحث عن أصله وفصله بثورات متوالية وحروب متتالية ضد الدولة العثمانية، حىت                 

 .استقل وانفصل وأصبح دولة مستقلة

انيا، وهي جزء من الدولة العثمانية، وكانت من أقوى األجزاء اليت           وحصل يف اجلبل األسود، ويف ألب     
تتألف منها تلك الدولة، أن قامت فيها ثورات قادها دعاة للقومية األلبانية حىت انفصلت عن الدولة العثمانية                 

 .بدورها، وأصبحت اليوم دولة قومية وعنصرية ال دينية

دون التخلص من العهد العثماين، مبا فيه من تاريخ         وجاء دور العرب، فتحركوا كما حترك غريهم يري       
إسالمي ارتبط م وشاركوا فيه، وجاءهم التشجيع أيضاً من أنفسهم ومن قادم الذين خترجوا وتعلموا يف                 
املدارس الغربية، والذين درسوا القوميات الشرقية والغربية بدورهم، وعرفوا كيف قامت فيها الثورات               

بعضها عن بعض، أو االحتاد بعضها مع بعض، حىت استقرت يف مستهل القرن               والصراعات واالنفصال   
 .العشرين على ما استقرت عليه



قامت الثورة يف احلجاز بوعود من بريطانيا للملك حسني شريف مكة يومئذ، بعد أن اندلعت نريان                 
الرسل قد بدأت فور م، وكانت املفاوضات السرية وجس النبض وتبادل ١٩١٧احلرب العاملية األوىل يف عام  

اندالع احلرب، لينضم الشريف حسني إىل اخللفاء الدين أعلنوا احلرب على الدولة العثمانية، على وعود                 
، وهو أحد قادة اإلجنليز الدهاة      "مكماهون"متخضت عنها تلك املفاوضات السرية مسيت فيما بعد بوعود           

 اإلجنليز، ويف تلك الوعود رسائل       قبل انت حمتلة من  الذين استقروا يف القاهرة قلب البالد العربية، واليت ك        
يف البالد " مكماهون"متبادلة بينه وبني الشريف حسني، تتعهد فيها بريطانيا بلسان رجلها املطلق النفوذ يومئذ    

العربية باستقالل مجيع البلدان العربية اآلسيوية كلها، من عدن واليمن واحلجاز وسوريا ولبنان والعراق                
 .آسيا الصغرى ، وهي حدود األناضول يف الشمال الغريب من"طوروس"حىت جبال وفلسطني 

م، يقودها أبناؤه   ١٩١٦ومت االتفاق على ذلك فقام الشريف حسني مبا مسى بعد ذلك بثورته يف عام                
علي وعبد اهللا وفيصل وزيد، وجرت األمور حينئذ مبا يعلمه اجلميع بانتصار احللفاء على الدولة                 :  األمراء

عثمانية، وقد تفككت بسبب هذه الزعازع والزالزل واحلروب املركزة عليها لتدمريها، وسقطت البلدان              ال
العربية حينئذ حتت النفوذ اإلجنليزي والفرنسي، كما أشرنا إىل ذلك آنفاً، ألنه يف نفس الوقت الذي كانت                  

ة، كان مؤمتر جيتمع يف مدينة      وبني الشريف حسني يف القاهرة وجد     "  مكماهون"املفاوضات السرية جتري بني     
، صدرت عن اجتماعات احللفاء الغربيني ومعهم روسيا القيصرية يومئذ قبل "سان رميو "صغرية بإيطاليا تسمى    

، ومسيت نتائجها وقراراا اليت صدرت عن ذلك املؤمتر         ١٩١٧الثورة البلشفية املعروفة بعد ذلك يف عام        
ملندوب الربيطاين، الذي توىل صياغة تلك املعاهدة، واملسيو بيكو هو      املستر سايس هو ا   "  سايس بيكو "مبعاهدة  

املندوب الفرنسي يف جناح احللفاء املشتركني يف تصفية اإلمرباطورية العثمانية، ومل يعلم العرب وال الشريف               
 العثمانية،  حسني طبعاً يومئذ مبا جرى، وال مبا مت وال بتلك املعاهدة اليت قسمت األجزاء املنفصلة عن الدولة                

إىل ما أصبح بعد احلرب العظمى األوىل يعرف كما قلنا مبصر والسودان وفلسطني والعراق وجنوب اجلزيرة                
العربية لإلجنليز، وسوريا ولبنان لفرنسا، وليبيا إليطاليا، واملغرب األقصى بالفعل حتت النفوذ الفرنسي من               

ة الشيوعية يف روسيا والقضاء على احلكم القيصري فيها،         تونس إىل اجلزائر إىل املغرب، إال بعد اندالع الثور        
وانفصاهلا عن حلفائها الغربيني املشار إليهم الذين دخلت احلرب معهم ضد أملانيا وار وبعض دول البلقان                

 .والدولة العثمانية حليفة هذا احملور

بحت البالد العربية حتت    ومت كل شيء يف العام العريب يومئذ وفق ما اتفقت عليه الدول العظمى، وأص             
االستعمار الغريب، وأعلن وعد بلفور الذي كان مبيتاً بني الوعود اليت كانت مقررة، مث أعلنت بعد ذلك وأفاق 

وا منه ومن خالفته اإلسالمية، فوقعوا حتت براثن االستعمار         ررالعرب على أم حاربوا النفوذ العثماين ليتح      
ومل .  ل اإلسرائيلي فيما بعد، وهو ما مل مير هلم على بال ومل يفكروا فيه              الغريب اجلديد، وحتت براثن االحتال    

يتصوروا يف يوم من األيام أن قيامهم مع بريطانيا وفرنسا سيوردهم املورد الذي وقعوا يف شراكه، وال يزالون                  



ع اجلميع يتخبطون بعد ذلك للخروج من تلك الشباك يف صراع طويل انتهى بعد احلرب العظمى الثانية بوقو
 .يف شباك وحبائل إسرائيل، وهو ما هم اليوم فيه

يف هذه األعاصري، ويف هذه املفاجآت اليت مل حيلم ا العرب ومل يعلموا ومل يتوقعوا أبداً، شباب العرب                  
بدورهم يف سوريا ولبنان وفلسطني واألردن يتحسسون مواقعهم ويبحثون عما خيرجهم من ظلمة االستعمار              

ور االستقالل الذي وعدوا به، مثناً ملشاركتهم يف حرب الدولة العثمانية والثورة عليها واالنقضاض ىل نإالغريب 
على قواها يف بالدهم، وكانت هناك مجعيات قومية عربية حمدودة، قد قامت وظهرت يف السنوات األخرية من 

فع عن العرب أما عنصرية     سنوات الدولة العثمانية، قامت يف إسطنبول ويف بعض البلدان السورية، لتدا            
الذي اعتنق الطورانية التركية مبدأَ قومياَ له، يتملص ا من ظالل اإلسالم              "  الطوراين"الشباب التركي   

واخلالفة حتت إغراء وعون ومساعدة الغرب، فكان من خططه أن يدعو إىل تشجيع الشعب التركي على قيام            
 التركي، خيرج ا الشعوب العربية اإلسالمية اليت التصقت دولة طورانية، وهو العنصر األول والقبلي للشعب

وانضمت إىل الدولة العثمانية لالحتماء ا من الغرب والتحصن بقواها العظيمة يومئذ من هجمات االستعمار            
الغريب على البالد العربية، مبا يف ذلك هجمات االستعمار الربتغايل واإلسباين والفرنسي واإلجنليزي على                

 وأقطار الشمال والغرب اإلفريقي، وما كان حييط بالعامل العريب من أفريقيا وآسيا يومئذ، ولعبت تلك                 مواقع
اجلمعيات القومية اليت ظهرت يف إسطنبول دوراً أولياً للدفاع عن العرب وعن مكانتهم، وعن تراث اإلسالم                

بية ورسم وصدرت التعليمات    ولكن كان األمر قد بيت من القوى الغر       .  الذي حيمله الشعب التركي نفسه    
بتنفيذه يف شىت امليادين املختلفة من رقعة الشرق األوسط والبالد العربية بصفة خاصة، هذا ما دفع بعض                   

 لتنشيط  – وال جامعات يومئذ يف مستهل القرن إال اجلامعة اللبنانية واجلامعة األمريكية              –طالب اجلامعات   
 حذو الدول القومية الغربية مبا فيها الدول العلمانية التركية          وأن حيذ ومنو هذا الشعور بالضياع، والتفكري يف       

 .اليت قامت على أنقاض اإلمرباطورية العثمانية وهكذا كان

نعود إىل احلديث عن مجعية العروة الوثقى اليت استهللنا بذكرها يف هذه احللقة، ونقول بأن اجلامعة                  
صاعدة حتت أنقاض كارثة ايار الدولة العثمانية وكارثة ايار         األمريكية يف بريوت بسربها أغوار األجيال ال      

يف األقطار العربية املشار إليها، واليت هلا بني جدران اجلامعة ويف صفوف             "  مكماهون"اآلمال والوعود من    
 كلياا أكرب عدد من الشباب العريب الذين التحقوا ا ليدرسوا ويتعلموا، ويتخرجوا بعد ذلك على املنهاج                

 .الغريب املعروف يف الغرب بشطريه األورويب واألمريكي

فقد رأت اجلامعة إفساح اال للمتحمسني من طالا يف أن تكون هلم ندوة عربية يلتحقون ا وينتمون 
إليها، وجيتمعون فيها حتت إشراف مستشار من كبار رجاالت اجلامعة وأساطينها، يسهل هلم اللقاء والبحث               

س واألحاديث القومية اليت يفرجون ا مهومهم وكروم مما وقعوا فيه، وهكذا قامت مجعية               واخلطابة والدر 
العروة الوثقى ليلتحق ا من شاء من طالب اجلامعة املنتمني إىل أي قطر عريب، وفتح هلا جمال االجتماع                    



على مقاعد الدراسة   والتجمع يف جو دميقراطي يستطيع فيه كل طالب أن يبدي وجهة نظره اليت حتصل عليها                
العلمية يف كلياا، وتنتخب هلا رئيساً ممن يرتضيه الطالب املنتسبون إليها، على أن يكون سري العمل فيها حتت 

وأتذكر أن يف أوائلهم الدكتور الكبري قسطنطني زريق، الذي ألف كتاب            .  إشراف مستشار تعينه اجلامعة   
لقرن، واضعاً اللمحات اليت جيب أن تتلون ا القومية العربية          الوعي القومي يف أواسط الثالثينيات من هذا ا       

اليت تدعو إليها مجعية العروة الوثقى، وانتشرت الفكرة ألن الشعور ا قد كان كما قلنا رد فعل للخيبات                   
 .والنكبات املتوالية اليت مرت على البالد العربية، وكلها تقريباً من الغرب

عمل فيها واشتهر مببادئها عدد كبري من متخرجي اجلامعة األمريكية يف           وقد انتمى إىل هذه اجلمعية و     
بريوت، الذين أصبحوا يف نصف القرن احلايل أصحاب األمساء الكبرية أو الالمعة يف بعض جماالت السياسة                 

 .والعلم والتربية واالقتصاد واالجتماع والعسكرية

، كان بني   ١٩٤٥عام  )  سان فرانسيسكو "دة يف   وعندما اجتمع املؤمترون لوضع أساس هيئة األمم املتح       
رؤساء وأعضاء الوفود العربية عدد بارز من خرجيي اجلامعة األمريكية يف بريوت، ومن امللتقني مع مبادئ                  

الرئيس فارس اخلوري، والدكتور شارل مالك،      :  ، أذكر منهم بدون ترتيب وال إطالة      "العروة الوثقى "مجعية  
مث التحق بالوفود   .  لدكتور فاضل اجلمايل، وغريهم من خرجيي اجلامعة األمريكية       والدكتور قسطنطني زريق، وا   

العربية على هيئة األمم خالل األربعني عاماً املنسلخة من عمرها عشرات آخرون من خرجيي اجلامعة                  
ت يف العامل   األمريكية يف بريوت، أو املنتسبني إىل العروة الوثقى فيها، وبني رجاالت الثورات العربية اليت قام              
 .العريب ويف فلسطني بالذات عشرات من املتخرجني من تلك اجلامعة واملنتسبني إىل العروة الوثقى

نعود إىل مجعية العروة الوثقى بعد هذه اإلطالة اليت آمل أال تكون مملة، وإن كانت يف ذاا حملات عابرة                   
م، ١٩٣٥امعة األمريكية يف بريوت يف عام       جر إليها االستطراد واقتضاها اإلسهاب، فعندما وصلت إىل اجل        

والتحقت بالصفوف األوىل من الكلية الثانوية العامة، لضعفي يف اللغة اإلجنليزية، فقد كنت وعدد من رفاقي                
يف مدرسة الفالح قد قاطعنا دروس اللغة اإلجنليزية اليت فرضت يومئذ علينا ومل نرض بتعلمها، فلما قدر يل                   

ت اللغة اإلجنليزية بالنسبة يل عائقاً يف مواكبة الصفوف العالية يف الكلية الثانوية، اليت               االلتحاق ببريوت كان  
كان بإمكاين مبا تلقيت من علوم العربية يف مدرسة الفالح واملسجد احلرام، أن أختطى بعضها إىل أعلى منها لو 

ويل إىل بريوت يف االنغماس يف      كانت لغيت اإلجنليزية تساعد على ذلك، غري أين برغم ذلك قد بدأت فور وص             
تتبع الشعر واألدب، ولقيت اال واسعاً جداً لشاب متطلع مبتديء مثلي، ورأيت يف طالب اجلامعة يف                  
صفوفها العليا عدداً كبرياً من النابغني املشهورين بالشعر واألدب، وكانوا كلهم أعضاء ينتمون إىل العروة                

 األسبوع الثاين من وصويل وقد بلغها خرب البعثة السعودية اليت كنت            وقد تفضلت العروة الوثقى يف    .  الوثقى
عضواً فيها، أن دعتين إىل حفل يتعرف فيه أعضاء اجلمعية املنتمون إىل كل البالد العربية وأن ألقي بينهم                    

 .قصيدة يتعرفون ا على أول شاعر جييء من احلجاز



 أصدقاء العروة الوثقى

 عمر اخلليل وكان عربياً – يف ما بعد –ئيس العروة الوثقى يومئذ الدكتور يف ذلك احلفل الذي ترأسه ر
قومياً، تعرفت على عدد من الشعراء أذكر بينهم الصديق األستاذ رشدي املعلوف، والشاعر املعروف سعيد               

ه كان يدعى   ولكن.  عقل، الذي ال صلة له ال جبمعية العروة الوثقى وال باجلامعة األمريكية وال بالقومية العربية              
 ".وست هول"ما يف اجلمعية وإما يف قاعة احملاضرات املشهورة باجلامعة يف بناية إإللقاء بعض قصائده، 

وعرفت يومئذ أيضاً الصديق الدكتور حممد عبده غامن، وهو من عدن خترج من اجلامعة يف أواسط                  
رج على يديه سواد املثقفني واملتعلمني يف      الثالثينيات، وعاد إىل بالده فأصبح مديراً عاماً للمعارف يف عدن، خت          

كليات عدن ومعاهدها ومدارسها، وعرفت األستاذ الشاعر عيسى العيسى، الذي خترج من اجلامعة وكان               
عضواً يف العروة الوثقى، مث عاد إىل بالده فلسطني، وكان حيرر يف إذاعة الشرق األدىن يوم كانت يف القدس،                   

 .لة اليت كانت تصدر عنها ويشرف عليها عدد من أدباء فلسطنيوينشر من أشعاره قصائد يف ا

 سراج وهو سعودي يف الطائف، كما ال حيتاج أن نقول والذي             نيوعرفت فيها الصديق الشاعر حس    
كان أردين اجلنسية يومئذ، وكان يل أخاً كرمياً مع شقيقه األستاذ عبد احلميد سراج، الذي تنقل يف مراكز                   

يف األردن، كان آخرها سفرياً يف إيطاليا، حيث تويف هناك، وعرفت أيضاً الدكتور أمحد               دبلوماسية كثرية   
 ..كمال وشقيقه الدكتور علي كمال الطبيب اليوم يف مستشفيات بغداد

ومجعية العروة الوثقى يطول الكالم عنها، ولكين أقول إا كانت جماالً يل أرتوي منه وألتقي فيه بتلك                 
لعريب، الذين كانت أهوائي يف تلك األيام وما بعدها تلتقي معهم يف الشعور العريب اجلامع،               النخبة من العامل ا   

 وأن ندعو إىل وحدا ومجع مشلها، وعدم         ،والروح املتوثبة واإلصرار العميق يف أن خندم البالد العربية          
جلمعية وتنشرها يف جملتها    االعتراف باحلدود الفاصلة بينها، وكانت األناشيد واحملاضرات اليت تدعو إليها ا           

املسماة بامسها، واليت استمرت بضع عشرة سنة، فكانت ال تفوتين حماضرة فيها، وكان أكثر املنتمني إليها يف                 
م، وكنت أشارك يف أكثر نشاطاا      ١٩٣٩م إىل أن اندلعت احلرب يف عام        ١٩٣٥تلك السنوات ما بعد     

ني عليها، خصوصاً الود الذي كان يشملين به مستشارها          وحماضراا للصداقة اليت أشرت إليها مع القائم      
الدكتور قسطنطني زريق، والذي كان يرى يف إفساح اال يل يف أن أكون بني أعضائها متثيالً للجزيرة                   
العربية، حىت إن العروة قد دعت يف سنة من سنواا إىل مؤمتر عام للطلبة العرب يف العامل العريب يف اجلامعة                     

ممثل اجلزيرة  " يف بريوت، واختارتين كما مستين يف منشوراا عن املؤمتر وبطاقاا للدعوة إليه                 األمريكية
 ".العربية

وأتذكر من أعضاء اجلمعية التحضريية لذلك املؤمتر الذين زاملتهم كما مسوين واختاروين، ممثالً للجزيرة         
جنة التحضريية عن فلسطني، والصديق الدكتور العربية األصدقاء الدكتور أمحد كمال، وقد مسى مندوباً يف الل       



أجمد غنمة اختري مندوباً عن األردن، وقد كان يف أكثر سنواته األخرية طبيب شركة التابالين من السعودية إىل 
لبنان، وآخرون من هيئة التحضري ملؤمتر الطالب العرب، مسوا مندوبني عن األقطار العربية األخرى سوريا                

وب اليمن وعدن هو الدكتور حممد عبده غامن كما أشرت إليه، وكانت سكرترية اللجنة     والعراق ومصر ومند  
 .التحضريية للدعوة هلذا املؤمتر اآلنسة مدحية طه باشا اهلامشي من العراق

 :الدعوة إىل العروبة والوحدة العربية

لعروبة وإىل الوحدة   وهكذا اشتهرت مجعية العروة الوثقى يف اجلامعة األمريكية ببريوت بدعوا إىل ا            
العربية، والتعارف بني األقطار العربية وتبادل الزيارات واحملاضرات واللقاءات بني اجلامعات واحملافل العلمية             
ومجعيات الشباب، وعلى هذا وجهت وزارة املعارف العراقية وكان يرأسها يومئذ وزيرها صاحل جرب ومديرها               

م الدعوة إىل العروة الوثقى،     ١٩٣٩ايل أمد اهللا يف حياته يف عام        صديقنا معايل الرئيس الدكتور فاضل اجلم     
الستضافة وفد من أعضائها يكون عدده حوايل اخلمسني طالباً وطالبة، يزورون بغداد واملدن العراقية األخرى، 

،  يومئذ يف قلب عاصمة الرشيد     ئوهو النادي العراقي العريب القومي الذي أنش      "  املثىن"ويتعرفون على نادي    
 .فاستقطب دعاة الوحدة العربية املؤمنني ا والعاملني من أجلها

م قبل اندالع نريان احلرب العاملية الكربى        ١٩٣٩وهكذا تألف وفد العروة الوثقى يف ذلك العام          
بشهور، وتألف من ذلك العدد احملدد من وزارة املعارف العراقية، واختارتين العروة الوثقى أن أكون بني                  

 .ؤلفني من األقطار العربية كلها باسم ممثل اجلزيرة العربيةأعضائها امل

وهكذا كان استعدادنا هلذه الزيارات القومية اليت كنا حنلم ا ومبثلها إىل األقطار العربية األخرى،                 
وتوجهنا بالسيارات من بريوت إىل دمشق بعد ترتيب مسهب لربنامج الزيارة مت بني اجلمعية وبني وزارة                  

الدكتور شارل  :  وكان رأس هذا الوفد بعض كبار أساتذة اجلامعة وهم        .  لعراقية، وقدمت فيه األمساء   املعارف ا 
مالك، والدكتور قسطنطني زريق، واألستاذ أنيس املقدسي، واألستاذ الصديق حممد كنعان اخلطيب، واألستاذ            

 .، وذلك النفر من الطلبة والطالبات الذين ال حتضرين أمساؤهمصورايتيوسف 

ل الوفد إىل دمشق قبيل املغرب، فهيئت له ثالث حفالت كبرية، رأى املشرفون على الوفد، عندما                وص
حضرت احلافالت ويأت لالنتقال إليها من التاكسيات الصغرية اليت محلتنا من بريوت، أن يعقدوا مؤمتراً                

 املسافة بني دمشق وبغداد     سرياً بينهم يضعون فيه خطة تنظيم الطلبة والطالبات يف السيارات الثالث، ألن            
كانت تقتضي السري ليالً واراً، حىت تقطع ا صحراء ما يسمى ببادية الشام أو صحراء سوريا الكربى،                   
فرأوا أن يضعوا الطالبات، وكان عددهن حنو عشرين طالبة، يف إحدى السيارات الثالث يكون سريها بني                 

فلم تكن الطريق يومئذ بني العاصمة      .  لليل ورمال الصحراء  السيارة األوىل والثانية خوف الضياع يف ظلمة ا       
األموية والعاصمة العباسية خمططة وال معبدة وال مسفلتة، والضياع كان ملثل هذه السيارات اليت يقطع ا                 



السائقون الرباري والقفار يف ظلمات الليل وحىت يف النهار كان يتكرر كثرياً، وكثرياً ما تنتج عنه احلوادث                  
 .وارثوالك

وفرقوا الطالب اآلخرين يف جداول بأمسائهم على السيارتني األخريني، وأن يركب األساتذة متفرقني يف             
وكان اجتماعاً واقفاً على جانب الطريق يف       .  السيارات الثالث، وقد فكروا يف اجتماعهم الذي مل نعلم به          

املنافسة واألماين كانت جتيش يف صدور خطة السري يف مهس بينهم حىت ال يستمع الطالب إليه، ألن الصراع و
أعضاء البعثة من الشباب يف كيف يكون إركاب زميالم الطالبات، وهل سيكون مفرقاً يف كل سيارة؟ وهذا       

 -أمد اهللا يف حياته-ما كانوا يعتقدونه، فجاء ترتيب األساتذة رؤساء الوفد خصوصاً الدكتور قسطنطني زريق 
لة للطالبات، وأن يركب جبانب سائقها أستاذ اختاروه لوداعته وكرب سنه وهو            أن تكون السيارة الوسطى كام    

 .األستاذ يوسف صورايت، وأن يكون معه يف مؤخرة السيارة الكبرية اخلاصة بالطالبات أحد الطلبة

ذة فيمن يكون خمتاراً من الطالب أعضاء الوفد مع الطالبات،           ت وهنا جاء تداول الرأي بني األسا      
" عبد اهللا بلخري  "ى ذلك كان ينتظر أن يكون ساخناً بني أولئك الشباب، فوقع اختيارهم على               والصراع عل 

باإلمجاع، بعد أن رأوا وهم يبتسمون بان هذه املهمة اليت يتطلع إليها هؤالء الشباب جيب أن ال تكون إال                    
ومن مكة، فله يف    "  حاللابن  "للشاب عبد اهللا بلخري، ألن أسباب ترشيحه واختياره متوفرة يف رأيهم بأنه              

ذلك ما يربر اختيارهم له ونزوله عند حسن ظنهم يف أن حيافظ على القطيع، وأن يكون مع األستاذ املشار إليه 
 .وسالمة الركاب" حفظ األمن"يف املقدمة، مسؤوالً عن 

هم وانتهى على هذا قرارهم يف رسم سري سيارات الوفد يف املوكب، وكان أعضاء الوفد مبتعدين عن                
يتسمعون إليهم ويتلقطون ما قد يصل من حماورم، لريوا كيف سيكون موضع زميالم يف الليلة الظلماء اليت 
يفتقد فيها البدر، فلما انتهى األساتذة إىل ذلك القرار، ال أزال أتذكر كيف رفع الدكتور زريق صوته منادياً،                  

خطة :  فأقبلنا عليه طالباً وطالبات، فقال لنا     )  ايا شباب، تفضلو  ..  يا شباب .  (وقد بدأت ظلمة بعد املغرب    
أن يكون الفريق األول من : السري اآلن لقطع العراء خالل هذا الليل حىت نصل إىل بغداد بعد مغرب الغد هي

الشباب يف السيارة األوىل، وسيكون معهم جبانب السائق الدكتور شارل مالك واألستاذ كنعان اخلطيب،               
أنيس املقدسي جبوار السائق يف السيارة األخرى، وأن تتوسط السيارة الثالثة يف سريها             وسأكون أنا واألستاذ    

بني هاتني السيارتني ويكون فيها مجيع الطالبات، ويكون األستاذ يوسف صورايت جبوار سائقها، وأن يكون عبد 
ب صاخبني معترضني   اهللا بلخري يف مؤخرة السيارة، وعلى هذا الترتيب جيب أن يكون السري، وانفجر الشبا              

يا دكتور هذا ترتيب غري عادل، ملاذا ال تتفرق          :  يصيحون، ومنهم من يضحك ومنهم من حيتج، ويقول        
زميالتنا يف السيارات الثالث، وصاح أحد الزمالء ال أزال أتذكر امسه األستاذ أمحد السبع من قلقيلية يف                   

ملاذا عبد اهللا بلخري بالذات وليس غريه       :  وكان وال يزال من أعز أصدقائي يصيح على الدكتور         .  فلسطني
ألن عبد اهللا هو أبو اخلري، ولن يصدر منه ما خيل باألمن، وهو             :  يكون مع الطالبات؟ فقال هلم وهو يضحك      



من مكة، جدير بأن يكون موضع األمانة والرعاية لزميالتكم الطالبات، كما أن أختيارنا لألستاذ الصورايت                
العوامل، فكلكم يعلم أنه أستاذ كرمي جدير مع عبد اهللا بلخري مبثل هذه املهمة،               كان مبيناً على مثل هذه      

. والتف حويل الطالبات يبدين سرورهن وفرحهن مهنئات على أن أكون يف صحبتهن ومسؤوالً عنهن                
 ملثل وزمالئي الشباب ميطرونين وابالً من الشتائم، وما كنت واهللا يف تلك اللحظة أعلم اختيار رؤساء الوفد يل

هذه املهمة أهو مدح يل، أم قدح فيما ال أريد أن أمسيه، وكل ما يف األمر أننا قد تواثبنا حينئذ إىل السيارات،                      
وأخذت مقعدي يف جو عابق من الصخب والضحك جييء من سيارتنا متبادلة مع زمالئنا الطالب يف                   

 .السيارتني األخريني

رتيب، وصدرت تعليمات الدكتور قسطنطني زريق املشرف ومت انتقال اجلميع إىل مقاعدهم على هذا الت
على الوفد إىل سائقي السيارات أن يكونوا صفاً واحداً متباعداً جتنباً لزوابع األتربة اليت ستثريها مثل هذه                  
السيارات الكبرية يف الصحراء، وأن حيرص اجلميع على تتبع السيارات الثالث، ومراقبة عدم ضياعها، وأن               

 .حلرص منصباً بصفة خاصة على السيارة اليت حتمل الطالباتيكون هذا ا

وهكذا هدرت حمركات احلافالت، وأشعلت أنوارها من الداخل واخلارج، وكانوا قد فرقوا علينا               
بطانيات من الصوف وقاية لنا من برد الصحراء يف آخر الليل وبعض قوارير املاء واخلبز واجلنب املشترى من                  

 . تطوي بنا البلد طياًأسواق دمشق والسيارات

، فقد بدأ الرتاع واخلالف بني الطالبات على البطانيات         "فردوسي الذهيب "وقامت املشكلة األوىل يف     
وعلى كل واحدة من الطالبات تريد أن جتلس جبانب صاحبتها، فال تقبل األخرى أن تتزحزح من مقعدها إىل                  

وبدأ السري وبدأت األناشيد من سيارات      .  فيهااملقعد اآلخر، وكانت مقاعد احلافلة على عدد من ركب           
الشباب اليت حتف بسيارتنا يقودها األستاذ كنعان اخلطيب بصوته اجلهوري، يرددون النشيد املعروف يومئذ              

فترتفع أصوام يف   "  حنن الشباب لنا الغد وجمده املخلد، حنن الشباب        "، والنشيد اآلخر    "موطين موطين "
هم، ويكون محاسهم مشتعالً كلما الحظوا أن حافلة الطالبات، تستمع إليهم،           الصحراء بني ضحكام وصخب   

وتصفق هلم، وأخذت الطالبات يصحن على أن أقود نشيداً من هذه األناشيد اليت كنا مجيعاً ننشدها يف                    
وارث اجتماعات العروة الوثقى ويف سهراا ولقاءاا وأمسارها، فخيبت آماهلن يف ذلك الستحيائي وخجلي املت

 .عن اآلباء واألجداد

وبقينا يف حنو ساعة كاملة وحنن نستمع من السيارات األخرى إىل صخب جارف وأصوات محاسية يف                
 ).امسعي يا جارة(أناشيدها، ولكن من باب 

ومرت علينا حنو ساعتني يف ذلك اجلو الصاخب ترتفع بنا السيارات وتنخفض يف مطبات متوالية ورمال 
ات السيارة فيها أنيناً وزئرياً وصخباً، حىت تعبت احلناجر وخارت القوى استعداداً للنوم،             كثيفة، تسمع حملرك  

ومال كل رأس على كتف الرأس ااور، وبقيت أراقب ما كنا فيه، حىت نامت الطالبات وبقيت يف حملي يف                   



). رعى أمراً عظيماً مل ينم    فمن  (مؤخرة السيارة، وبقي األستاذ الصورايت اجلالس جبانب سائق سيارتنا غري نائم            
وبعد مسرية حنو   .  وكان من حرص األستاذ الصورايت على السالمة أال يغمض له عني حىت ال ينعس السائق               

عشر ساعات قطعنا فيها أكثر الصحراء بني بغداد ودمشق، وصلنا إىل أول حمطة عراقية يف قلب الصحراء،                  
ائد حاميتها العسكرية الترحيب املنتظر، فقد كان منتظراً        فتوقفت السيارات ولقينا من ق    "  الرطبة"وهي حمطة   

اول إفطار الضيافة املعد وشرب     نلوصول الوفد إىل هناك، وقام النائمون وطلب منا أن خنرج من السيارات لنت            
 .الشاي والقهوة ففعلنا

غربت فا"  البودرة واحلمرة "وكان التعب قد أرهق اجلميع، وكان الغبار قد غطى معامل الزينة من               
الوجنات، وذبلت العيون، وخرج الشبان من سيارم يلتفون بزميالم حيفون ن ويستفسرون عن سالمة               
اجلميع يف ضوضاء حمببة وضحكات متناثرة، وكان نصييب منهم ما استجرت منه بالدكتور قسطنطني زريق،                

 .أن يكفهم عن االلتفاف حويل وتوجيه األسئلة واملشاغبات إيل

 ملئت السيارات فيها بالوقود، وانتهينا من مأدبة اإلفطار، وكانت الشمس ال تزال يف               وقضينا ساعة 
أول شفقها، مث ركبنا سياراتنا، وحفل كل مقعد من مقاعد هذه احلافالت مبن كان جيلس فيه إال من استبدل                   

ا رحلة اجلزء اآلخر من مكانه مبكان آخر فيما ال خيرج عن األوامر الصارمة لنا من قائدنا الدكتور زريق، وبدأن
الصحراء حىت قطعناها، مث استرحنا بعد ذلك ساعات، اضطرت السيارات فيها أن تتريث بنا عندما اشتدت                

بعد مغرب ذلك اليوم الذي تركنا دمشق       "  الرمادي"حرارة الظهرية فوق رمال الصحراء، مث وصلنا إىل بلدة          
حىت دامهتنا مجوع صاخبة متماوجة هازجة من رجال        يف مغرب أمسه، ومل نكد نصل إىل مداخل هذه القرية           

وشباب وطالبات حيملون األعالم وينشدون األناشيد ويدقون الطبول، وكلها ترحيب ذا الوفد من الشباب              
العريب القومي، وكانت اهلتافات لفلسطني والتحيات لسوريا ولبنان والعراق وللوحدة العربية ملء احلناجر،             

داخل املدينة، وفوجئنا حينئذ من كثرة الزحام مبن رفع عصاه ليدق نوافذ سيارة               وكان الظالم قد عم م    
، فتحطم الزجاج وجاءت بعض الشظايا يف وجه الطالبة اليت كانت           )على الطريقة العراقية  (الطالبات لتحيتهن   

من دم  خلف زجاج النافذة وعال الصياح حينئذ، وهنا جاء دوري يف أن أفعل شيئاً، ألن صياح الطالبات                   
اإلصابة الذي سال من وجه الطالبة قد جعلها ولولة استغاثة اشترك فيها كل الطالبات من تفجع ودعوات                  

 .جندة

وشققت الطريق بني مقاعد الطالبات إىل الطالبة ألرى ماذا جيب أن أفعل، ومل يكن أمام الصخب الذي                 
 الصورايت املسؤول األول فيها وأنا      التف حول السيارة ما يستحسن معه توقف السيارة، فقد كان األستاذ           

املسؤول الثاين خياطبين من النافذة اليت بني السائق وبني الطالبات، بأننا ال نستطيع الوقوف بني اجلموع                  
واَألوىل أن تبحثوا عما يصلح اإلصابة، فاستعنا ببعض الطالبات، وأخرجت منديلي الذي كان يف جيب ستريت 

وارجو أن يكون   (، وشققنا ذلك العباب املتالطم من املستقبلني يف هوسام           واستطعنا أن منسح به ما سال     



املعروف يف األقطار   "  اهلوس"، وليس من باب     "األهزوجة"اهلوسة يف اللغة الشعبية العراقية هي       "معلوماً أن   
 إمكانية  ، ومل يكن هناك   )العربية األخرى، فال يغضب علينا من يظن أننا نقصد ا معناها يف تلك األقطار              

وهكذا كان حىت وصلنا إىل مداخل      .  للتوقف للبحث عن دكتور، قد كانت النجاة هي األحزم واألسلم          
و "  الرمادي"بغداد، وبرغم وصولنا يف ساعات متأخرة فإن احلكومة العراقية، كما هيأت االستقباالت يف               

املمتدة من اجلهة الشامية فيها حىت      قبل ذلك، هيأت اجلماهري لالستقبال يف بغداد على طول الطريق           "  الرطبة"
 .العليا، اليت هيئت لرتول أساتذة وأعضاء وفد العروة الوثقى" األعظمية"مدرسة 

 



 استقبال حافل في بغداد

فخضنا الطريق يف أفواج متماوجة علت أناشيدها وهتافاا، وكان الدكتور زريق قد أهاب بالشباب يف              
 أن نرفع عقائرنا بني تلك اجلماهري مبا حنفظ من أناشيد محاسية أشرت إىل              السيارات اليت يركبوا، وأهاب بنا    

بعض كلماا فيما سبق، فكان التجاوب املتالطم بني ما يصدر من أعضاء الوفد وبني اجلماهري املستقبلني                  
صاخباً يدوي دوياً يصم األذان، وقد لقينا يف مدخل بغداد جمموعة من ضباط الشرطة الذين يركبون                   

من تزاحم مجوع املستقبلني فيها     "  الرمادي"دراجات النارية صفوا بالسيارات كلها، فقد بلغهم ما حصل يف           ال
وأخذ يعاجلها مبا لديه من مطهرات وقطن، مث وضع على موضع           "  طبيب"وحصول تلك اإلصابة، وكان معهم      

الشبان بعد ذلك، فتنة     على هيئة الصليب زادا، يف ما رأى          ةاجلرح البسيط الذي سال بدم غزير لصق       
 .ومجاالً

الواقعة جبوار املقابر امللكية، ووجدنا الدكتور فاضل اجلمايل حيف به عدد           "  كاظمية"ونزلنا أمام مدرسة    
كبري من رجاالت وزارة املعارف ينتظر الوفد، خصوصاً ومعه أصدقاؤه وزمالؤه يف الريادة العلمية وزمالة                

ور شارل املالك، والدكتور قسطنطني زريق، واألستاذ املقدسي، وكان         التخرج من اجلامعة األمريكية الدكت    
، وكان بني الطالبات طالبة     "مىت عقراوي "معه على ما أذكر بني أعضاء الترحيب من وزارة املعارف الدكتور            

، وكانت معروفة بنشاطها يوم كانت طالبة يف        "سرية اخلوجة "عراقية أصبحت فيما بعد مربية مشهورة وامسها        
 .غداد، مث بعد التحاقها باجلامعة، وهلذا كان بني املرحبني عدد من السيدات واملعلمات يستقبلن الطالباتب

والكالم مسترسل عن هذه البعثة والزيارة اليت قصد ا التقارب بني شباب البالد العربية بعضهم مع                 
 أردت أن أكتب ما أتذكر وهو       بعض، وقد طال احلديث عنها وما بقي منه سيكون على حنو ما تقدم فيما لو              

كثري، وأمساء أعضاء هذه البعثة اليت كنت بني أعضائها وزميالً هلا موجودة بني أوراقي وبعيدة عين، وكم أمتىن            
لو كانت بني يدي ألن أكثر أعضائها قد أصبحوا من رجاالت البالد العربية واملعروفني، ومن موظفي اهليئات                 

الدكتور :  أتذكر من أعضائها غري رؤسائها املشار إليهم فيما سبق، أتذكر          ولكين  .  االجتماعية واحلكومية 
خلدون احلصري ابن األستاذ الشهري ساطع احلصري، واألستاذ أمحد السبع، واألستاذ زهري عزت دروزه من               

 .فلسطني، واألستاذ يوسف شديد من لبنان، واألستاذ زهري العجالين من سوريا

ة احلسيين، وسريين مجال احلسيين من القدس، وليلى البستاين ونادية           فاطم:  ومن الطالبات اآلنسات  
 .سلمان، من لبنان، وعائدة احليدري من العراق، وال حتضرين بقية األمساء كما ذكرت



ووجدنا فور دخولنا يف أاء تلك املدرسة اليت خصصت لرتول البعثة موائد العشاء ممدودة وغرف النوم 
بوالً برغم حرارته املشهورة يف عاصمة الرشيد، فنمنا نوماً عميقاً حىت أدركنا              مهيأة، وكان جو بغداد مق    

 .الصباح

وأواصل ما أتذكر آمالً أن ال ختونين الذاكرة، فإن خانتين يف ذكر بعض األمساء فلي من مدى بعدها ما                   
 والسرور، فقد فتحنا فأذكر أننا قد أفقنا يف الصباح يف نشوة زاخرة من االبتهاج والفرحة     .  يصفح عنه الكرام  

، من  "الكاظمية"نوافذ غرف النوم فور استيقاظنا وتزامحنا على اإلطالل منها إىل ما حولنا من هذه الضاحية                 
 .ضواحي عاصمة اد والعروبة واإلسالم بغدادنا احلبيبة العزيزة الغالية يف قلب كل عريب ومسلم

جلتها، ويف رعاية هاروا وأمينها ومأموا، كانت كأننا مل نصدق أننا حتت ظالل خنيلها، وعلى ضفاف د
ا منذ لبينا دعوة وزارة املعارف العراقية للقيام ذه الزيارة، نهذه األفكار واألحاسيس واملشاعر تزخر ا جواحن

نا يف كل حلظة من حلظات أيامنا السالفة، حىت أصبحنا يف ذلك             بولوقد صاحبنا احلنني املنبثق من نياط ق       
 . وحنن يف قلب بغداد، بغداد اليت كانت وال تزال وستظل يف قلوبنا ويف قلوب أبناء العروبة واإلسالمالصباح

كان جيول خباطري وحنن يف سياراتنا نسري يف خضم اجلماهري، وأرجو أن ال يظن بأن يف هذه الكلمة                   
منشدة هاتفة بالعروبة أوالً،     من املبالغة، اجلماهري كانت تنتظر وصول الوفد إىل مداخل بغداد، هازجة              ئاًشي

والقسم األعظم كان باستقالل األمة العربية وبوحدا، وبفلسطني، كان جيول يف خاطري إحساس عميق ملك 
كل مشاعري وأنا أتذكر وأردد بيين وبني نفسي متلفتاً من نوافذ السيارة إىل أحياء بغداد اليت تطويها قول                   

 :الشاعر

ــاق ــوع يف اآلم ــاء الدم ــا بق م
. 

ــب   ــت حم ــم وأن ــذه داره ه
. 

وبالفعل فقد سالت دموعي من آماقي، وهلذا فقد بادرنا صباح ذلك اليوم بارتداء مالبسنا، وجاءتنا                
ورها األول، وأن على اجلميع أن يسرعوا إىل تناول         الدعوة بأن طعام اإلفطار جاهز، يف و تلك املدرسة يف د          

الطعام، فازدمحت القاعة بضوضاء الطالب وهرجهم، وقد انضم إىل القاعة عدد كبري ممن جاء صباحاً، من                 
رجاالت وزارة املعارف العراقية للترحيب بالبعثة والتحدث إليها، أو ملصاحبتها يف ابتداء تطبيق الربنامج املتفق 

ارا، اليت كانت مقررة ألن تكون بضعة أسابيع، وعلى رأس اجلميع صديقنا وأستاذنا الدكتور               عليه يف زي  
حممد فاضل اجلمايل أمد اهللا يف عمره، فقد كان مديراً عاماً يف وزارة املعارف لشؤون التربية والعلوم                     

 مع رؤساء البعثة فور وصولنا إىل والتوجيه، وقد كان منتدباً ملرافقة البعثة مدة بقائها يف العراق، وكان قد اتفق
املدرسة ببغداد يف الليلة املاضية على تفاصيل برامج هذه الزيارة، على أن نبدأ تطبيقها يف الساعة التاسعة من                  
صباح ذلك اليوم بزيارة البالط امللكي يف بغداد، وأخرب اجلميع بأن امللك غازي رمحه اهللا قد تفضل وجدد                   

لسالم عليه، فشاعت الفرحة بني أعضاء البعثة، وألقى الدكتور فاضل اجلمايل كلمة            ذلك املوعد الستقبالنا ل   



إنه قد مسح ملن يريد أن يصور زيارتنا جلاللة امللك          :  علينا خيربنا فيها مبا اتفق عليه خالل هذه الزيارة، وقال         
بة من رجال البوليس غازي بأن يفعل ذلك، وإننا سنتحرك بعد عشر دقائق من مكان إقامتنا، وستصاحبنا كوك

 .وراكيب الدراجات يف هذا املشوار

 



 !الخبر المفجع

وقمت من بني من كنت معهم على مائدة اإلفطار، ألعود إىل غرفة نومنا وآخذ معي آلة التصوير من                   
ال بد من أن آخذ آلة التصوير       :  حقيبيت، وسألين من جبواري إىل أين وحنن متأهبون للخروج؟ وقلت هلم           

د دقائق، وخرجت من الغرفة مهروالً ألصعد يف السلم على الطابق األول الذي كنا فيه، وكانت                وسأعود بع 
املفاجأة احلبيبة يل عندما ألقيت نظرة على الرواق املمتد يف تلك املدرسة، فإذا بصديق العمر زميلي يف مدرسة             

سيد علي حسن فدعق مقبالً من      الفالح وابن حاريت يف الشبيكة واهلجلة مبكة املكرمة وابن صديق والدي ال           
بو، وبدالً من أن يكون     أقصى الرواق، فقد علم يف صباح ذلك اليوم أنين بني أعضاء تلك البعثة، فأقبل إيل حي               

فلم أكد  .  متهلل األسارير ماداً ذراعيه يل ليحضن كل منا اآلخر، إذا يب أراه متجهم األسارير دامع العني                
آلخذ آلة التصوير واللحاق بالبعثة قبل أن يتحركوا إىل البالط          :  قلت له إىل أين؟ ف  :  أقترب منه حىت سألين   

: امللكي وزيارة امللك غازي والسالم عليه، فصاح يب يف صوت جهوري مفاجىء، شلَّ أعصايب وهو يقول يل                
ن من أين لك هذا اخلرب وحن     :  لقد قتل امللك غازي منتصف ليلة البارحة، فوقفت وامجاً بضع ثوان، مث قلت له             

اآلن متهيئون للذهاب للبالط ومعنا الدكتور فاضل اجلمايل الذي جاء قبيل ساعة ليصحبنا إىل بالط امللك؟                 
هذا اخلرب صحيح، وقد أخربين به منذ دقائق زميل من زمالئي يف كلية احلقوق جاءين مبكراً من بيته                   :  فقال

 قد بات البارحة خارج مرتهلم،      – امسه    وكان وزيراً للداخلية وال أتذكر     –إن والده   :  وهو يبكي ويقول يل   
وأنه عندما عاد إىل البيت كان يبكي وأخرب أهله بأن امللك غازي قد قتل، وعلمت الزوجة وعلم األوالد،                   
ورأى ذلك الزميل أن يسارع بذلك اخلرب إىل صديقه وزميله السيد علي فدعق، الذي كان يومئذ طالب علم                  

 .دها بكلية احلقوق العراقية واليت خترج منهايف كلية الكاظمية قبل أن يلتحق بع

قلت لألستاذ الفدعق، أنا ال أستطيع أن أصدق ما أمسع وال أستطيع أن أعود اآلن إىل أفراد بعثيت                    
وأخربهم مبثل هذا اخلرب وأحتمل مسؤولية إشاعته ونقله، فقد يكون مبالغاً فيه أو يكون متسرعاً يف فهم غري                   

انظر إىل  :  إليك اخلرب، فقال يل بعد أن جذبين من يدي إىل باب مدخل املدرسة            صحيح من زميلك الذي نقل      
علم املفوضية األملانية وهو خمنوقاً على ساريته، فقد بلغها اخلرب، وأعلنت حدادها برفع العلم خمنوقاً على ما                  

 فقال يل مؤكداً  رمبا يكون زعيم من زعماء أملانيا قد تويف،          :  قلت له يف سرعة وحنن نلتقط أنفاسنا       .  ترى
بإصرار بأن ما جاء به صحيح، فنفضت يدي من يده وعدت يف احلال إىل غرفة طعام اإلفطار املكتظة جبميع                    
أعضاء البعثة، ويف صدرها بني رؤسائها الدكتور حممد فاضل اجلمايل، والبهجة تغمر القاعة وتشرق من أسارير 

عة سنكون يف البالط امللكي بقصر الزهور وسيلتقي هناك األساتذة والطالب يؤاً وسروراً بأننا بعد نصف سا       
 .جباللة امللك غازي



أين آلة التصوير؟ وقبل أن : رجعت وامجاً إىل الكرسي الذي كنت أجلس فيه بني رفاقي، فسألين أحدهم
: قلت له .  ما لك ما الذي حصل؟ إنك متجهم األسارير       :  أجيبه بأنين مل أجدها يف حقيبيت لعذر طارئ، قال يل         

سأعطيك بعض الصور اليت سألتقطها للذكرى،      !  بسيطة:  فيظهر أين قد فقدت آلة التصوير فقال يل       !  ال شيء 
وأخذت أتفرس يف وجه الدكتور اجلمايل غري بعيد منه فوجدته يف قمة غبطته وسروره            .  وهو كذلك :  فقلت له 

ة ذلك اخلرب الذي مسعته من      بلقاء زمالئه من األساتذة، وقد صممت على أال يبدر مين أي شيء فيه رائح              
وبعد دقائق حتركت الكراسي حتت من كانوا جالسني عليها يف صخبة صاخبة، وقال             .  صديق األستاذ فدعق  

 .تفضلوا أيها اإلخوان واسبقونا إىل السيارات فنحن اآلن يف طريقنا لبدء برنامج هذا اليوم: الدكتور اجلمايل

و املؤدي إىل حديقة املدرسة، وكانت السيارات الثالثة للبعثة         وقام اجلميع وكنت بينهم وانسبنا يف البه      
وسيارة كبرية أخرى من احلكومة العراقية ملن سيصاحبوننا من العراقيني حتف ا جمموعة من البوليس راكيب                 

 .الدراجات، وأمامها سيارة صغرية فيها مكرب للصوت وا ضابط كبري ليقود املوكب إىل البالط امللكي

إىل السيارات كل إىل السيارة اليت كان فيها، وكنا قد اختلطنا بعد وصولنا بغداد، فلم يبق متييز وطلعنا  
بني حافالت الطالب والطالبات، فجلست بني زمالئي يف السيارة املتوسطة، وأنا أمحل مهاً كبرياً هلذا السر                 

 وال من املرافقني من رجال الشرطة       الذي اطلعت عليه منذ هنيهة ومل أر أية بادرة من حولنا وال يف الشارع،             
وكنت عند خروجي من املدرسة قد مددت بصري مرة أخرى          .  والبوليس، يدل على أن ما مسعت قد حدث       

إىل سارية العلم األملاين املنكس على مفوضيته، وكنت حريصاً حرصاً كامالً على أن ال يسمع هذا اخلرب أحد                  
اعته، سواء أكان صحيحاً أم غري صحيح، إذ إن الدكتور فاضل           مين نظراً خلطورته وختلصاً من مسؤولية إش      

اجلمايل كما قلت هو املسؤول معنا، وال ميكن مطلقاً أن ال يعلم أو أن ال يصله اخلرب وحنن قد ركبنا                        
السيارات، وكان من حويل من أصحايب الذين رأوين وامجاً منذ عوديت إىل قاعة الطعام وأثناء خروجي من                   

ولكين كنت  .  لسيارات، وخالل الدقائق اليت جلسنا فيها على مقاعدنا يلمحون أنين غري طبيعي           املدرسة إىل ا  
كما قلت مهيئاً نفسي لكتم هذا السر، وأن أكون يف رصانة طبيعية، عندما انفجر فجأة اخلرب احلقيقي على                   

 .أمساع مجيع من كان يف السيارة، وأوهلم الدكتور فاضل اجلمايل

ا السر اخلطري الذي أطلعين عليه زميل الصبا السيد علي فدعق الذي كان يومئذ              لقد ضقت ذرعاً ذ   
طالباً يف كليات بغداد، والتقيت به يف صباح ذلك اليوم فأخربين مبا مسع، فكرب علي كتمان السر هذا عن من                    

 اجلامعة  معي يف البعثة، ولكين أبيت البوح به خلطورته ولئال يصدر مين بالذات، فأنا طالب سعودي يف                  
األمريكية يف بريوت ضيف من ضيوف امللك نفسه يف بغداد ومن حقي أن يسمع هذا اخلرب من غريي، وأن                    

: يسمع به قبلي رجال احلكومة العراقية املرافقون لبعثتنا وعلى رأسهم كما قلت آنفاً الدكتور اجلمايل، وقلت               
دأ املوكب يف التحرك إىل البالط امللكي للسالم        إن شيئاً من هذا مل حيصل مين إىل أن جلسنا يف السيارات وب            

على امللك، أتذكر أصوات الدراجات النارية اليت يركبها البوليس املرافق لسياراتنا كيف ضجت وكيف                



ما هذا؟ بعد بضع دقائق سنكون يف البالط امللكي، وأين : يأت لالنسياب مبتدئة املوكب وأنا أقول يف نفسي     
نا أمحله كما حيمل اإلنسان القنبلة املتفجرة بني يديه، وأتطلع من نوافذ السيارة إىل              خربك يا صديقي فدعق وأ    

ما حويل يف الشارع املمتلىء بالناس، ذاهبني وآيبني، مث إىل الدكتور فاضل اجلمايل وهو واقف أمام باب                   
أساتذتنا رؤساء تلك   السيارة األوىل يتوىل االطمئنان، على أن كل من يف البعثة قد ركب السيارة مبا فيها                  

البعثة، إذ أقبل ضابط عسكري على دراجة نارية ضخمة ال أزال أتذكر خوذته العسكرية الفيصلية، وترجل                
أمام املوكب، مث توجه إىل الدكتور اجلمايل الذي رآه مشرفاً على ركوب السيارة لالنطالق باملوكب نفسه إىل 

سيفعل ذلك الضابط، فقد شعرت أنه حيمل ذلك اخلرب          كلها على ما     يالبالط امللكي، ولقد ركزت أنظار    
الذي محلته أنا وضقت بكتمة ذرعاً، ومرت ثوان والضابط بعد أن أدى التحية للدكتور اجلمايل يهمس يف                  
أذنه، عندها تعاىل صوت الدكتور اجلمايل يف صيحة عفوية ال أزال أتذكر منظره أمامي وأنا مطل من نافذة                   

 قاهلا ثالثاً، مث توجه خبطابه إىل أساتذتنا        –!  ال حول وال قوة إال باهللا     :  ذراعيه ويقول سياريت عليه وهو يرفع     
الدكتور شارك مالك، والدكتور قسطنطني زريق واألستاذ أنيس املقدسي ومن معهم من األساتذة اآلخرين               

 .تفضلوا، تفضلوا بالرتول من السيارة فعندي ما سأخربكم به.. تفضلوا: يقول هلم

 



 ن الخبر المفجعإعال

يا شباب، إن امللك : وتنفست أنا يف مقعدي الصعداء، وقلت خماطباً من حويل يف احلافلة اليت كنت فيها      
أعوذ :  ن يل وفتصايح من حويل صيحات صاخبة وهم يقول      !  غازي قد قتل يف منتصف ليلة البارحة رمحه اهللا        

ساعة يف اية تناول طعام اإلفطار، وها هو        لقد علمت به منذ نصف      :  باهللا من أين جئت باخلرب، فقلت هلم      
الدكتور فاضل اجلمايل حتت السيارة اآلن يتكلم مع ضابط الدراجة الذي رأيتموه منذ ثوان جييء ويترجل أمام 
الدكتور فاضل اجلمايل، ومسعتموه كيف يصيح ال حول وال قوة إال باهللا، فما هو إال هذا اخلرب الذي نقل إيل،                    

 . يكون صحيحاً اهللا أالّومل أصدقه ورجوت

وكان األساتذة قد خرجوا من السيارات، والتفوا حول الدكتور اجلمايل والضابط الذي نقل إليه اخلرب، 
وقد علت حوقلتهم كلهم ملا أخربهم به الدكتور اجلمايل، وال أزال أتذكر الدكتور شارل مالك والدكتور                 

شوها اخلرب، شوها اخلرب،    :  ور شارل يصيح ويقول   م، الدكت هقسطنطني زريق، وقد امتقعت أسارير وجوه     
 . والدكتور اجلمايل يرد عليهم متأثراً مبا نقله إليه الضابط بفحوى تلك الفاجعة،خياطب به الدكتور اجلمايل

قلت ملن حويل تأكيداً ملا قلته، وملا نبهين إليه األستاذ فدعق، انظروا من النافذة إىل العلم األملاين، وكان                  
لم هو العلم املعقوف حلكومة هتلر، فهو خمنوق على ساريته على املبىن الذي ترونه على ميينكم                  ذلك الع 

والتابع ملفوضية احلكومة األملانية، وجاءتنا صيحة رئيسنا الدكتور قسطنطني زريق وهو يقول خماطباً مجيع من               
لسيارات وتفضلوا باخلروج   ترجلوا من ا  ..  يا شباب ..  يا شباب :  "يف السيارات الثالث من أعضاء بعثتنا     

 .، فانساب اجلميع يف هرولة ودهشة"منها

ىل تلك الدقيقة أسباب دعوتنا إىل اخلروج إمن كان يف السيارتني األخريني غري اليت كنت فيها مل يفهموا 
 من السيارات، وال جميء الضابط الذي نشر اخلرب، أما من كانوا معي يف السيارة فقد قلت آنفاً إنين قد حبت                   

مبا مسعت إليهم فور مساعي حوقلة الدكتور اجلمايل، ودهشته ودعوته ألساتذة الوفد بالرتول من السيارة                 
 .وااللتفاف حوله إلخبارهم مبا مسع

يا شباب، لدينا خرب مزعج جدا األوىل أن نتكلم         :  وجتمعنا حول الدكتور اجلمايل فقال الدكتور زريق      
 .بترك السيارات لنذهب مجيعاً إىل هناك ونتحدث مبا نريد أن خنربكم بهفيه يف و مدرسة الضيافة، فعجلوا 

يف تلك اللحظة اليت ال يعرفها وال ميكن أن يصدقها من مل يشهدها ما سأرويه عنها مما وعاه مسعي ورآه                    
بصري، وتغشاين يف مشاعري، انفجرت الشوارع احمليطة باملكان الذي كنا نقف به على مدخل باب املدرسة                



أفواج صاخبة، باكية، مولولة، مهرولة من رجال ونساء وأطفال، وقد عال ضجيجهم علواً كبرياً، كلهم                 ب
 .مات غازي، مات غازي: يصيح

وهرولنا خلف أساتذتنا إىل مدخل املدرسة، فإىل قاعة الطعام اليت كنا فيها منذ نصف ساعة، وامتألت                
ع، من أن امللك غازي قد لقي مصرعه يف منتصف الليلة     املقاعد ووقف الدكتور فاضل اجلمايل يروي لنا ما مس        
إنين إذ أنقل إليكم هذا اخلرب الذي تلقيته كما رأيتموين منذ : البارحة، يف حادث غامض ال نعلم عنه شيئاً وقال

دقائق، سأترك للدكتور قسطنطني زريق ولزمالئي الدكاترة حرية ما سريون مما ينبغي على بعثتكم أن تتقيد به                 
 .ري عليهوتس

 



 برنامج جديد للزيارة

لقد تداولت اآلن مع الدكتور اجلمايل، وإخواين الدكاترة فرأينا         :  وقف الدكتور زريق حزيناً وهو يقول     
ن أن يتفرق أعضاء البعثة، وأن هلم حق التجول اآلن يف           آلاإلغاء مشوارنا هذا إذ زالت أسبابه، ونرى        "  طبعاً"

جمعني، وأن تسريوا مثىن وثالثاً على أقدامكم بدون سيارات وال جتمعات           شوارع بغداد بشرط أال تكونوا مت     
منكم، حىت تعودوا بعد ذلك يف الساعة الواحدة بعد الظهر إىل هذه املدرسة لنتناول مجيعاً طعام الغداء،                   

ة ونكون حينئذ قد علمنا بتفاصيل ما جرى، وما كان، لنقرر بعد ذلك ما الذي جيب علينا أن نفعله مبشاور                   
 .زميلنا الدكتور اجلمايل وإرشاده، ورأي وزارة املعارف اليت حنن ضيوفها

 



 جولة في شارع الرشيد

قام أعضاء البعثة كلهم، وخرجنا من املدرسة، وكنت قد صحبت حينئذ معي آلة تصويري، وذهبنا                
ك املدينة، يزيد طوله مجيعاً متفرقني غري جمتمعني نشق طريقنا إىل شارع الرشيد، وهو أكرب وأطول شارع يف تل           

على العشرين كيلو مترا، يشق بغداد من أوهلا إىل آخرها على مشارف ر دجلة، وكانت اجلماهري الصاخبة                 
قد تدفقت من كل مكان إىل ذلك الشارع، وقد بدأت حينئذ، وقد أصبحنا يف ذلك اخلضم املتالطم الصاخب 

 شعيب للعرضات احلماسية الشعبية،     ابقة بأا مسمى  ، وقد أشرت إليها يف احللقة الس       "اهلوسات"الباكي،  
املتفجرة يف احلوادث الطارئة، فلها أهازجيها وشعراؤها محلة مشاعلها، واجلماهري حوهلا، متوج وتتدفق، متأثرة              
مبا يسمعون، ومبا يرون ويشاهدون، مث بدأ اللطم وبدأت السالسل تدق الظهور، واألكف تدمي الصدور،                

من يقوم ذه االنفعاالت صدورهم وظهورهم، يف تشنج معروف، جييء يف مواكب عاشوراء             وقد حسر أكثر    
 .ومحرم، مما يعرفه الناس هناك

كنت أمشي مع رفاقي مبشقة زائدة نزاحم الناس املنكب باملنكب عندما مسعنا صوت سيارة تشق ذلك                
سريها بني الناس، وتصايح الناس من اجلوانب        لتعذر   ئالعباب شقاً بطيئاً جداً، حىت لتكاد حمركاا أن تنطف        

، ومل أكن أعرف يومئذ أن أبا صباح هذا هو نوري !"أبو صباح، أبو صباح"بالشارع، والسيارة مقبلة عليهم، 
السعيد الزعيم العراقي املشهور، ورئيس الوزارات العراقية املتعاقبة، قبل ذلك وبعده، وإمنا كنت أعلم أنه                

 .يوم زرنا بغداد يف هذه الزيارةرئيس جملس الوزراء 

وافتت اجلماهري عليه وهو يف سيارته جالساً وامجاً وليس معه غري سائق سيارته وضابط حرس جبانب                
السائق، وزجاج السيارة مقفالً تاماً، عندما بدأت األكف تضرب على زجاج النوافذ، وعلى أطراف السيارة،    

يقصدون األمري " اهللا، يا أبو صباح، تديروا بالكم على أمرينا فيصلخاطر "رافعة عقريا ختاطب نوري السعيد 
فيصل ابن امللك غازي الذي أصبح بعد ذلك ملكاً على العراق، حىت تدفقت هذه اجلماهري نفسها وغريها                  

 .بعد سنوات باالبتهاج بالثورة عليه واالحتفال مبصرعه

 



 زيارتي الطارئة للمفوضية السعودية

يد يهز رأسه يف هدوء ووقار حزين، كأنه جييب اهلاتفني به إىل ما كانوا يتصاحيون به                ورأيت نوري السع  
ويرجونه منه، وكان على ما أعتقد قد أمر سائق سيارته بأال يستعجل يف هذا اخلضم املترامي حوله، حىت ال                    

أر أحداً من اجلماهري    يثري عواطفه أو يسبب إزعاجه، وأن ال يستعمل املنبه بل يسري سرياً بطيئاً جداً، ومل                  
حىت غابت السيارة عين، وكان الوقت قد آن لنا         "  الورطة"يتصدى لفتح طريق السيارة، حىت خترج من تلك         

بأن :  ألن نعود إىل دار الضيافة لنتناول طعام الغداء، عندما مسعت جمموعة من الشباب حويل يصيحون                 
 األجنبية كلها يف ذلك الصباح، فقال للقائل بعض        املفوضية السعودية مل تنكس علمها، كما فعلت املفوضيات       

حيث املفوضية السعودية ورأيت أن سارية      "  الوزيرية"أنا آيب اآلن من حملة      :  كيف هذا؟ فقال هلم   :  من حوله 
العلم خالية من علمها، ومن مل يصدق فليذهب اآلن لريى ما رأيت، وثارت وطنييت ومحاسيت وقلت ال حاجة                  

وال بد أن أحبث عن وسيلة حتملين إىل املفوضية السعودية فقد علمت أا تقع يف حي                  اء،  ذيل بالعودة للغ  
: الوزيرية، مما مسعته من ذلك الشاب الذي كان يتكلم بصوت عاٍل بني اجلماهري حىت كاد أن يثريهم، وقلت                 

انت إشاعات يف   ال بد من إخبار من يف املفوضية مبا مسعت خوفاً من غضب اجلماهري الغاضبة الثائرة، فقد ك                 
صباح ذلك اليوم بأن مصرع امللك غازي كان مدبراً من اإلجنليز، حىت إن اجلماهري بعد ذلك يف املوصل                    

 .هجمت على القنصلية الربيطانية وقتلت قنصلها

انسللت من بني اجلماهري إىل أحد الشوارع الفرعية، أحبث عن وسيلة أستطيع ا أن أصل إىل املفوضية                 
ا متوجس أنه قد حيدث شيء، جيب أن يستعدوا له ويعلموه، مث أريد أن أعرف ملاذا مل يرفع                   السعودية، وأن 

أي عربية  "  عربانه"العلم السعودي منكساً كما جرت العادات اليت أعرفها يف مثل هذه األحداث، ووجدت              
، "ربنجيع"خيل سائرة يف الشارع الذي وصلت إليه، فصحت بصاحبها كما مسعت قبل ذلك من العراقيني                

إىل املفوضية السعودية يف الوزيرية،     :  فأشرت إليه، ووثبت إىل عربته، وقلت له      "  عيين"فجاءين منه اجلواب    
فانطلق يب حىت توقفت أمام باا ودفعت له األجرة اليت طلب ودخلت إىل حديقتها حىت وجلت باا الذي                   

أريد :  يف زيي املدرسي، يسألين عما أريد، فقلت له       باملفوضية مرحباً يب، وأنا     "  فراش"كان مفتوحاً، واستقبلين    
ما اسم الوزير، فارتاب من     :  مث قلت !  فالن:  الوزير املفوض السعودي، فقال يل ما امسك فقلت له امسي          

: إذا كنت ال تعرف امسه فلماذا تريد أن تقابله، أخربين؟ فتفضل وقابل السكرتري فقلت له              :  سؤايل، وقال يل  
وأضفت بأنين  :  ابل الوزير املفوض نفسه فرد علي مستفسراً عن امسي ليحفظه، فقلت له           أنا أريد أن أق   ..  ال

سعودي، وفتح باب مكتب الوزير املفوض، وأخربه بأن بالباب شاباً يقول بأنه سعودي وامسه فالن يريد                  
بق يل أن   دعه يدخل، فدخلت، فإذا مبعايل السيد محزة غوث هو الوزير يومئذ، وكان قد س             :  مقابلتك، قال له  



عرفت امسه وعرفت أنه من رجال امللك عبد العزيز، فسلمت عليه ورحب يب وأشار إىل الكرسي ااور له أن 
: هل أنت عبد اهللا بلخري، الشاعر الذي تنشر جرائدنا يف احلجاز أشعاره؟ فقلت له:  أجلس، والتفت إيل يقول   

 كأمنا يلمح إىل احلادث الذي علم يف         ،غدادإىل ب "  اليوم"وما الذي جاء بك     :  نعم، فرحب يب مث قال يل     
الصباح، فأخربته بأنين طالب يف اجلامعة يف بريوت، وقد دعتين مجعية العروة الوثقى ا ألكون عضواً بني                   

فقال .  أعضاء طالب األقطار العربية الذين دعتهم وزارة املعارف العراقية لزيارة العراق، وإننا وصلنا البارحة             
كانت تنشر أخباركم، مث أشار إىل        على مجيع أخبار بعثتكم من الصحف البغدادية، اليت        حنن مطلعون   :  يل

إحدى اجلرائد على مكتبه وهي صادرة يف صباح ذلك اليوم، وفيها صور موكب البعثة البارحة يف بغداد                   
للسالم على امللك والرمادي، وقد نشر فيها أيضاً برنامج البعثة بذلك اليوم، وأنه يستهل بزيارة البالط امللكي 

 .غازي بن فيصل

 



 لماذا لم ينكس العلم السعودي

بأنين جئتك اآلن للتشرف بالسالم عليك وأداء هذا الواجب علي كطالب سعودي، وألنين             :  قلت له 
بأن املفوضية  :  قد مشيت اليوم يف مواكب شارع الرشيد فسمعت من حتدث إىل مجع الناس بصوت عال                

بتنكيس علمها على سارية املفوضية، وأن من استمعوا منه ذلك استنكروه، فقال            السعودية مل تعلن حدادها     
هلم تستطيعون أن تذهبوا حلي الوزيرية لتروا املفوضية، وأن علمها غري منشور وال منكس، فرأيت من وطنييت               

تعلمون ما ال   وواجيب أن أنسل من بني اجلماهري وأبادر بايء إليكم ألخربكم مبا مسعت ملعلوميتكم، وأنتم                
 .نعلم على أين كنت عازماً أن أجد يف هذين اليومني فرصة أجيء لزيارتكم والتعرف عليكم

اهدأ يا بين، إن علمنا ال يرفع منكساً، يف أي حادث من       :  فابتسم السيد محزة وقد رآين وجالً، وقال يل       
فهذه التعليمات قد صدرت إلينا من األحداث، وزاد عليها، حىت ال مسح اهللا لو مات امللك عبد العزيز نفسه،  

امللك عبد العزيز نفسه منذ بضعة شهور على أثر استفسارنا منه يوم مات امللك جورج اخلامس، ما الذي                   
نفعل؟ فبلِّغت املمثليات السعوديات كلها يف اخلارج بأمر جاللته أن العلم السعودي حيمل شهادة التوحيد، فال 

 أحد، وحدادنا يف مثل هذه األحداث أال نرفع العلم حىت ال ننكسه، وهذا              ينكس ملوت أحد، وال يرفع ملولد     
موقفنا اليوم من هذا احلدث احلزين الذي أحزن امللك عبد العزيز بدون شك، وتلقيت منه برقية اآلن، بأن                   

بلغهم أسفه أقدم العزاء إىل من يستحقه وأن أشارك يف اجلنازة، كما أنه قد أبرق بدوره إىل احلكومة العراقية، ي
حىت يعلن اليوم، أو غداً املناداة باسم ابنه فيصل وجملس الوصاية عليه، فقد كان يف عمر أقل                   وحزنه مما مسع،  
 .من العاشرة

إنين :  أنا أشكرك أوالً على وطنيتك، ومسرور أنك زرتنا، وعندما قلت له           :  مث التفت إيل بامساً وقال    
هذا حمال ستتغدى معي، وبعد ذلك تعود إىل دار الضيافة، مث : ؟ قالسأعود اآلن إىل مقر البعثة اليت جئت معها

تزورين يف كل يوم، مث أخذ يستفسر مين عن كيف التحقت باجلامعة يف بريوت، وكيف جئت عضواً يف بعثة                   
 .إن رؤساءها يستشريون وزارة املعارف العراقية فيما تراه: العروة الوثقى، وماذا ستفعل البعثة اآلن، فقلت له

وتغدينا مع الوزير السعودي املرحوم السيد محزة غوث، الذي مل ينس يل تلك الزيارة وال أسباا، فإنه                 
قد عاد بعد ذلك من بغداد ليكون كما كان مستشاراً للملك عبد العزيز يف الرياض، وعندما احتاج امللك                   

بار من اإلذاعات يف الشعبة     عبد العزيز بعد ذلك بسنوات إىل سكرتري شاب يصلح مسجالً لألنباء واألخ            
هل تعلمون لنا موظفاً، يصلح     :  السياسية بديوان جاللته، سأل يف ليلة من الليايل من حوله من املستشارين            

للقيام مبثل هذه املهمة، فقال له املرحوم السيد محزة غوث صاحبنا يف بغداد، إنه يوجد يف ديوان الشيخ عبد                   



ه عبد اهللا بلخري، يصلح ملثل هذا العمل الذي تسألون عنه جاللتكم، فأبرق اهللا السليمان وزير املالية شاب امس  
وكنت يف منتصف الطريق بني     .  امللك يف احلال إىل وزير املالية يف الطائف بأن يبعثين يف احلال إىل الرياض              

 من  الطائف والرياض ألتوىل هذا العمل، فوصلت وعينت وبقيت حول جاللته أقوم مبثل هذا العمل وغريه               
 .األعمال

وهكذا كانت زياريت تلك يف بغداد سبباً ملعرفيت ملن كان سبباً لتلك السعادة العظمى اليت نلتها، عندما                 
 .أصبحت بعد ذلك من أقرب املقربني إىل امللك عبد العزيز على حداثة سين وبداية شبايب

ربوم سناً، ويستمعوا إليهم    وكم أمتىن لشباب أجيالنا الصاعدة اليوم أن يتعرفوا على الرجال ممن يك            
وحيضروا جمالسهم، ويستفيدوا من املعلومات اليت يسمعوا، وأخبار احلوادث اليت يرووا، فتزداد معارفهم،             
وتتفتق أذهام باملعرفة والثقاة والوعي، وسيستفيدون يف حيام معنوياً وعملياً الكثري من تلك املعارف اليت                

ال والتعرف م والسعي إىل زيارام واحلرص على أحاديثهم، وسيجمعون هذه            يلتقطوا، من معرفة الرج   
املعلومات، ويكتسبوا ليضيفوها بعد ذلك إىل ثقافتهم اجلامعية ومعلومام الغزيرة اليت اكتسبوها بدورهم يف         

تجملون به  حتصيلهم العلمي بني جدران املدارس واجلامعات واملعاهد، فيكون يف كل ذلك خري يكتسبونه وي             
 .فيما يعلمون، ويكتبون ويؤلفون



 مسألة الوصاية على العرش

ونعود إىل حوادث صباح ذلك اليوم الذي قتل فيه امللك غازي رمحه اهللا، فقد رجعت إىل زمالئي يف                   
دار الضيافة، فوجدم يتساءلون عين ألم مل يعلموا أين تغيبت عن مائدة الغداء، وكانت املظاهرات يف                  

يف زيارة  :  أين كنت خالل الساعات املاضية؟ فقلت له       :  بغداد صاخبة، وقال يل الدكتور زريق      شوارع  
للمفوضية السعودية والسالم على الوزير املفوض فيها، فسر مبا مسع وكانت اجلرائد البغدادية قد خرجت بعد 

رة امللك فيصل الثاين ظهر ذلك اليوم بأنباء احلدث وصوره، وبصور امللك غازي يف شىت مراحل حياته، وبصو
الذي نودي به بعد ذلك ملكاً على العراق، ونودي خباله األمري عبد اإلله وصياً على العرش، وكان هذا                    

 قد سرت حوله جمادالت كثرية يف الصباح وحوار شديد بني الناس،            – وهو الوصاية على العرش      –احلدث  
والدة امللك فيصل الثاين وزوجة امللك غازي، بأن        وحوار آخر يف جملس الوزراء ويف البالط امللكي، حسمته          

أعلنت على الس الذي اجتمع حوهلا، بأن امللك غازي كان يوصي دائماً بأن يكون األمري عبد اإلله، فيما                   
لو قدر اهللا عليه شيئاً الوصي على ابنه امللك فيصل وعلى عرش العراق، وأيد نوري السعيد وأعضاء وزارته                  

وا به بالغاً رمسياً، وذا انقطع اجلدل بني من يرى أن يكون الوصي األمري عبد اإلله، أو                  ما مسعوا، وأصدر  
 .األمري زيد بن امللك حسني، وهو عم امللك غازي الذي كان يومئذ كبري العائلة اهلامشية يف بغداد

ـ               العزاء،  ، وهو جملس  "الفاحتة"  وأقيم يف البالط امللكي مساء ذلك اليوم ما يسمونه يف العراق ب
وشيعت اجلنازة يف حفل كبري رأت بعثة العروة الوثقى أن ميشي إىل جملس العزاء بامسها، أساتذا، وطالب من              
كل قطر عريب من لبنان وسوريا واألردن وفلسطني ومن السعودية واختاروين ألكون الطالب السعودي الذي           

يت هناك مجوع املعزين من الوفود العربية ومن         انضم إىل رفاقه وذهبنا إىل البالط معزين، وأتذكر أنين رأ          
رجاالت العراق ووزارام، فرأيت األمري عبد اإلله واألمري نايف بن عبد اهللا بن احلسني أمري األردن يومئذ                  

مسع م ومل أرهم، ورأيت نوري السعيد       أوملكها بعد ذلك، ورأيت الوزراء والزعماء العراقيني الذين كنت          
، ولكين قد رأيته وزرته يف إحدى زياراته للبنان يوم كان يرتل إذا جاءه يف بيت صديقه                  الذي كنت أمسع به   

، وحضرنا موكب   "لزياريت هذه ومعي عدد من أعضاء العروة الوثقى حديث آخر         "الدكتور يوسف روضه،    
ظمية ومالصقة  اجلنازة أيضاً اليت سارت من البالط امللكي إىل املقابر امللكية اليت أشرت أا كانت يف الكا                

وقد دفن فيها امللك    .  للمدرسة اليت نزلنا فيها، وكانت قد أنشئت ليدفن فيها من يتوىف من العائلة امللكية              
فيصل بن احلسني كما دفن فيها يومئذ امللك غازي، وأتذكر أننا مسعنا جلبة حول املقربة امللكية، فخرجنا من                  

عبد اهللا بن احلسني قد وصل إىل بغداد قادماً من          "  امللك"دار الضيافة نشاهد ما الذي حدث، فإذا باألمري         
عمان معزياً مع أبنائه، وتوجه يف سيارة حوهلا بعض الدراجات النارية ودخل إىل الضريح وزار من فيه، فوقفنا        



خارجه مع من وقف لنشاهد األمري عبد اهللا ألول مرة، فلما خرج من الضريح وركب السيارة وبدأت تسري                  
منا على بضع خطوات منا، وهو ينظر إىل من حول السيارة، فرفعنا أكفنا مشريين إليه بالتحية، فرد                 به مر أما  

 .علينا برفع يده مشرياً إلينا مبثل حتيتنا

 



 مراسم الدفن وموكب الجنازة

وأتذكر يوم مراسم الدفن، وكيف جرى موكب اجلنازة، فقد توافدت على بغداد وفود كثرية من كل                
 وغريها، وتقرر أن حتمل اجلنازة عربة ملكية، ومشت صفوف املعزين خلفها، وسرنا حنن معهم                أحناء العراق 

وكان يومئذ الوزير أرشد العمري، وكيف كان جيول ويصول على          "  بغداد"وحوهلم، وأتذكر أمني العاصمة     
ليت انطلقت يف   ا"  اهلوسات"وأعود إىل   .  موجات اجلماهري اليت كادت أن تكتسح املشيعني يف محاسها احلزين         

شارع الرشيد ضحى يوم احلادث، وكيف سارت يف أهازجيها وولولتها وصخبها تتقدمها فرق اللطم ونسيجها 
تتعاىل مرتفعة  "  غازي..  غازي..  غازي"محلة السيوف إا كانت زج وتردد أهزوجة تكاد أن ال تتغري وهي             

نحيب، وأن شاعراً من شعراء تلك اهلوسات كان        يف أجواء الشارع، فترد عليها النساء بالندب والولولة وال        
يقود هذه املواكب وينشدها ما تردده خلفه ويثري ا محاسها، ومن هوساته اليت ال أزال أتذكرها قوله عندما                  

 :أزرق وعقاالً كبرياً" مشاغاً"رفعته اجلماهري على أكفها وكان يلبس 

ــرب   ــا ع ــرب ي ــازي"اهللا أك ــن داره" غ ــد م فق  
ــيارة  ــدمة الس ــن ص ــماء م ــواب الس ــت أب  وارجت

فتتلقف اجلماهري هذه األهزوجة، وترفع ا عقائرها مترحنة، صاخبة، ترددها يف أداء متشنج صاخب،              
فينشدهم   مبا لديه،وتسري ترددها حىت يشري إليها الشارع نفسه أو سواه إشارة أخرى، فتوقف معها لالستماع

وانقضى اليوم كله وبغداد يف حال ال ميكن        .  ويسة ثانية ينطلقون ا ويف مسريا على حنو ما كان بعد ذلك           
أن يصدق واصفها ما كانت عليه، وقد عدنا يف املساء إىل دار ضيافتنا نستمع إىل ما قرر أن يكون برناجماً                     

يارات مقترحة للوزارات والوزراء يف مكاتبهم ستتم بعد ثالثة أيام          لليوم التايل، فأخربنا الدكتور زريق أن ز      
بعد أن دأ هذه العواصف، لنتعرف على كل وزارة وجنتمع بوزيرها، على أن نقوم يف اليوم التايل بالتوجه                   
بدعوة من أمانة العاصمة إىل املكان الذي حصلت فيه الفاجعة لنرى آثارها الباقية، كأم كانوا يؤكدون                  

ماهري من خاصة الناس ومن وفود التعزية أن يتوجهوا إىل ذلك املكان ليشاهدوا العامود الكهربائي الذي                 جل
التوى وأصاب امللك وهو خلف عجلة القيادة، فشج رأسه وأفقده احلياة، ويبددون ذه الزيارات الشائعات               

 االستعمار الربيطاين كان وراءه،     الشعبية اليت انطلقت يف كل مكان هادرة مزجمرة بأن احلادث مفتعل، وأن            
وأن الصدمة اليت حصلت وامللك عائد من حمطة اإلذاعة اليت أنشأها يف مقر الزهور ويشرف عليها بنفسه،                  
ويذيع منها األخبار واالنتقادات الشنيعة لربيطانيا، وكان قضاًء وقدراً، فقد كان كعادته مسرعاً سرعة يعرفها               

 .ود، فالتوى فوق السيارة فأصابه يف رأسه، فكان يف ذلك القضاء على حياتهمن يعرفه، واصطدم بذلك العام



ولقد وقفنا حول ذلك العامود يوم ذهبنا لنشاهده، كما دعينا إىل ذلك، ووجدنا ضابطاً يشرح ملن                  
جييء احلادث ويشري إىل آثار عجالت السيارة، وإىل العامود نفسه وكيف التوى وهوى على رأس امللك،                 

 . معه مرافق مل يمس بسوء، لكنه غاب بعد أيام ومل يسمع عنه شيء بعد ذلك أو هكذا قيلالذي كان

ولقد كتب الكتاب واملؤرخون يف العراق واملعلقون يف الصحف األوروبية الشيء الكثري عما شاع                
 .وذاع عن مقتل امللك غازي، وتناوله كل منهم من الوجهة اليت تكاملت فيها له صورة ما حدث وجرى

الطبيب اإلجنليزي الذي كان طبيباً خاصاً للبالط امللكي العراقي، كتب بعد ذلك بضع مقاالت أتذكر               
أين قرأا، ذكر بعض هذه الشائعات، وطبعاً دحضها وبرهن على أن املوضوع قضاء وقدر وتسرع يف القيادة                 

اهللا من عواقبها، وال شيء غري      املعروفة عن امللك، واليت كان الناس دائماً يالحظوا ويتحدثون مستلطفني            
 .ذلك

بة تدفقت يف   خاجلماهري العراقية يف املوصل كما قلنا عندما اتصل ا اخلرب حماطاً بتلك اإلشاعات الصا             
هوسات مزجمرة وقضت على القنصل الربيطاين هناك، وبقيت مجيع املدن العراقية تفور بلهب الكارثة الذي                

 .ترك آثاره يومئذ يف كل مكان

لكالم عن التعازي والصالت بني العائلة اهلامشية يف العراق والعائلة السعودية يف الرياض، أتذكر يوم يف ا
تويف امللك فيصل بن احلسني األول، الذي تويف يف مدينة برين عاصمة سويسرا، ويف جناحه اخلاص بالفندق                  

ستعجلة، ذهب فيها إىل بغداد     ، وكان قد عاد لتوه من رحلة طائرة م         "بلفيو"الشهري بتلك العاصمة باسم     
شورية يف مشال العراق، واليت اندلعت يف غياب امللك فيصل،            بواقي اللهب الذي أحدثته الثورة اآل      ئليطف

وكان نائبه يومئذ ويل عهده وابنه امللك غازي، فجمع جملس الوزراء وحقق يف األخبار اليت جاءت عن تلك                  
تشارين اإلجنليز الذين كانوا يف ذلك العهد يف وزارة من            شورية، وتشاور معهم وأحضر املس    احلركة اآل 

الوزارات، فناقش امللك غازي تلك االضطرابات وأسباا ومهيجيها، وأصدر أمره للجيش العراقي بأن يقضي 
على احلركة قضاًء تاماً، بعد مساعه ما مسع وتوافر األدلة على افتعاهلا، وأن أيدي أجنبية صرحية ظاهرة كانت                  

، فضج الغرب بأسره يف صحافته وإعالمه، وكان امللك فيصل بن احلسني يومئذ كما قلنا خارج بالده                 وراءها
يف أوروبا، فأسرع بايء إىل بغداد للوقوف على أذيال تلك احلركة والتأكد منها، فوجد أن ابنه قد قام مبا                    

 .جيب أن يقوم عليه

إلكمال استجمامه ونقاهته، فقد كان     "  رينب"وعاد امللك فيصل بعد ذلك بالطائرة مرة أخرى إىل           
منهوك القوى ثقيل التبعة مما كان جيري هناك، وفجأة خرجت املمرضة اليت دخلت عليه بالدواء وهي تصيح                 
على من كانوا جمتمعني من رجاالته يف صالون الفندق، بأن يسرعوا إىل امللك فهو فاقد الوعي، وكان هناك                   

حتسني العسكري مرافقه اخلاص، وكان هناك األمري عادل أرسالن وعدد           طبيبه اخلاص و  "  قدري"الدكتور  
آخر من رجاالت العراق، دخلوا على امللك يف سريره فوجدوه قد قضى حنبه، وعرف العامل ذلك يف الربقيات            



اليت تبودلت ونشرت، وحزن امللك عبد العزيز حزناً خاصاً ال يعرفه إال من عرف أقدار أمثاله من الرجال،                   
يف مداخل مياه شط العرب خارجاً      "  لوبني"د سبق له أن اجتمع به يف مؤمتر على الباخرة اإلجنليزية املسماة             فق

من حدود العراق وبعيدة عن املياه الكويتية والسعودية، وهلذا أصدر برقيات التعازي إىل كل من امللك غازي                 
ري عبد اهللا بن احلسني يف األردن فهو شقيق         يوم نودي به ملكاً مكان أبيه، وإىل رجاالت العراق، وإىل األم           

فيصل، وإىل األمري عبد اإلله واألمري زيد بن احلسني، وأتذكر أن جريدة أم القرى، وكان يشرف عليها يومئذ      
الشيخ يوسف ياسني، ويشرف على حتريرها األستاذ رشدي ملحس، واألستاذ حممد سعيد عبد املقصود، قد               

 بني امللك عبد العزيز وبني من أشرت إليهم من ترمجة كاملة حلياة امللك فيصل               نشرت برقيات التعازي احلارة   
بن احلسني، أمر امللك عبد العزيز أن تكون ضافية يكرم ا ملكانته وعلو قدره، وملا كان بينه وبني امللك عبد                    

 .العزيز يف ذلك الوقت من ود وإخاء صادق

لقرى ملا مسعنا عن امللك فيصل بن احلسني، وكان ذلك يف           وباملناسبة فقد تأثرنا وحنن نقرأ جريدة أم ا       
أوائل الثالثينيات امليالدية، وكان صديقي األستاذ علي أمحد باكثري قد حل مبكة وأقام ا، وبدأ يشارك يف                  
بعض نشاطها األديب مع أصدقائه األدباء اآلخرين الذي أحاطوه بالترحيب والتأهيل، وقد أذكر بينهم أصدقاءه 

اذ حممد حسن كتيب، واألستاذ حممد حسن فقي، واألستاذ حممد سعيد عبد املقصود، واألستاذ حممد                 األست
 .سعيد العامودي، وكنت الصديق اآلخر له بينهم

األستاذ علي أمحد باكثري كنت أزوره يوم صدرت جريدة أم القرى، وفيها ذلك التأبني وتلك الترمجة                 
طر على امللك فيصل بن احلسني، وبرقيات امللك عبد العزيز ذا              الضافية والتكرمي البالغ والثناء العا     

 : اخلصوص، فوجدته قد بدأ يف إنشاء قصيدة رثاء أتذكر الشطر األول من مطلعها يقول فيه

 حائط العرب على العرب ادم

 .ولعلي أذكر أيضاً أن األستاذ حممد حسن فقي قد كتب كلمة رثاء حزينة أخرى

عاصر األول من رجاالت العرب وملوكهم وأمرائهم وزعمائهم على مثل هذا            وهكذا كان الرعيل امل   
 .املستوى من الشمم والنخوة واإلخاء والقرىب

، فكانت احملبة والصداقة واإلخاء راسخة يف قلوب        "على دين ملوكه  "وكان العامل العريب يف تلك األيام       
 مقام اآلخر بال حسد وال حقد وال شتائم وال          مجاهريه، يتوادون ويترامحون ويتزاورون، ويعلي كل منهم من       

.. يوم كنا وال تسل كيف كنا     (مهاترات، هذا إذا مل نتعرض إىل ذكر محل السالح بني حكومام كان ذلك              
رعى اهللا تلك األيام ورعى من مات فيها ومن ال يزال حياً، وغفر اهللا جلميع من ) ما نشاء" اإلخاء"نتهادى من 

 .من بقي، من مجاهري األمة العربية وقادا، وأهلمهم الرشد والرشادمضى ووفق اهللا مجيع 
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مايل فيها ويف   آيف تلك األيام أي منذ مخسني عاماً لتعلقي الشديد يف مطلع شبايب وفتويت بأميت العربية و               
سي وآمايل،  وحدا، وهي األمنية اليت كانت جتول بني جواحني ومتلك علي منذ فتويت األوىل مشاعري وإحسا              

أثارت مشاعري بعثة الكشافة العراقية اليت قدمت يف ذلك الوقت من بغداد إىل مكة يف موكب عابر للجزيرة           
من مشاهلا، إىل قلبها يف الرياض، مث إىل مكة املكرمة واملدينة املنورة، كانت تتألف تلك البعثة من حنو مخسني                    

راقية من امللك عبد العزيز السماح هلم بأن يؤدوا فريضة احلج           طلبت وزارة املعارف الع   .  طالباً كشافاً عراقياً  
ويزوروا األماكن املقدسة، وأن ميروا بالرياض يف طريقهم إىل احلرمني للسالم على جاللته والتعرف على                 

 .البالد

                ا، رحبا ورمسيا وشعبيذه البعثة ترحيباً قلبيذه البادرة و م منذ  فكان ترحيب امللك عبد العزيز
توجههم من العراق، وأمر مجيع املراكز احلدودية الشمالية اليت سيمرون عليها بسيارام أن حيتفوا م                  
ويرحبوا مبقدمهم، وأن يبذلوا هلم كل ما جيب من الضيافة والتأهيل والترحيب واإلكرام، فكانت بعثتهم                 

وصلوا إىل العاصمة الرياض، فاستقبلهم امللك عبد موكباً عربياً قومياً أثار املشاعر يف كل بلدة نزلوا فيها حىت     
العزيز وأنزهلم يف ضيافته، وكان ترحيبه م وهم يف الزي الكشفي الرمسي ترحيباً أبويا يف غاية من احملبة                    

 .والعطف واإلكرام

اد جلسوا يف جملس امللك حنو ساعتني، وأنشدوا جمموعة من األناشيد احلماسية العربية يتغنون فيها بأجم              
العرب وبعهود األجداد، ويتجولون يف شوارع الرياض وهم يهزجون وينشدون، فكان الناس يستقبلوم              
بترحيب كبري، فقد كانت القلوب يومئذ قلوباً عربية إسالمية على فطرا وعلى أخالقها املتوارثة، وكان                 

استبشاراً ملثل هذه الظواهر اليت     الناس يف بالد العرب كلها يتجاوبون ويتآخون ويتحابون ويبتهجون فرحاً و          
 .جتيء بني بلدين عريقني مثل العراق واململكة العربية السعودية

وكما احتفلنا ذه البعثة الكشفية يف الرياض، وصلت بعد ذلك يف موكبها إىل مكة، وكان الشباب من 
 األمري فيصل نائب امللك يف احلجاز غوا مبجيء البعثة، وكاناألدباء والشعراء واألساتذة وتالميذ املدارس قد بلِّ

يرعى االحتفاالت اليت أقيمت هلؤالء الشباب العراقيني الذين جاءوا من بالدهم وعاصمة اخلالفة فيها بغداد،               
 .إىل بالدهم األخرى ااورة وإىل عاصميت اإلسالم بأسره مكة املكرمة واملدينة املنورة

 رجال العلم واألدب والشعر يف البالد إال شارك مشاركة          مل يبق أحد من الرمسيني يف الدولة وال من        
 .روحية فائضة بالترحيب ذه البعثة

وشارك كبار احلجاج الذين وفدوا إىل مكة يومئذ ألداء فريضة احلج يف االحتفال ذه البعثة، وخرجت             
 .املدارس كلها لالشتراك يف حفالت تكرمي هؤالء األشبال البواسل

 



 ة للترحيب بالبعثةحفالت شعرية وأدبي

شارك األدباء والشعراء يف اململكة يومئذ يف حفالت متوالية يف مكة ويف مىن أيام احلج، مث يف املدينة                   
عندما وصلت البعثة بعد ذلك إليها، ويف كربى احلفالت اليت أقيمت يف مكة ألقى عدد من العلماء والشعراء                  

 الترحيب من رجاالت العرب يومئذ األديب العامل املصري         واألدباء حتيام العاطرة، فكان من أبرز من توىل       
الشهري األستاذ حممد الغنيمي التفتازاين، وكان بني حجاج مصر يومئذ، وكان من أبعد أدباء ووجهاء مصر                 
صيتاً وذكراً وزعامة أدبية، وكان بينهم وفد سوري يرأسه دولة األستاذ مجيل بك مردم، والزعيم السوري                 

 .، وبينهم الشاعر الشامي املشهور األستاذ شفيق جربي"فخر البارودي" الشباب املشهور بزعيم

وبني الشعراء الذين ألقوا قصائد ترحيب يف تلك احلفلة األستاذ املرحوم أمحد إبراهيم الغزاوي، وألقى               
 :قصيدة رائعة استهلها بقوله

ــباب   ــر القـ ــت خمضـ أرأيـ
 

ــض الشــباب إىل الشــباب   
. 

وتغىن بعد ذلك يف قصيدته بالعروبة وحيا أبناء الرشيد وأشار إىل عواصم العامل العريب، ونسي القاهرة                
وي، مرجتالً  عاصمة مصر، فلم يكد ينتهي حىت كان التفتازاين يتململ يف كرسية حنقاً مغاضباً لشاعرنا الغزا               

              ى املكان بالتصفيق   بضعة أبيات قام وألقاها على اجلمهور، فكانت من أمجل ما أهلب محاس السامعني، ودو
واهلتاف ملصر وللعروبة، فقد خاطب الغزاوي بتلك األبيات املرجتلة اليت ال حتضرين اآلن بعد مرور أكثر من                 

 :نصف قرن، لكن بقي من أبياا ما أظن أنه

ــذابإىل الينا ــيع العـــ بـــ
 

وذكـــرت دجلـــة والفـــرات 
. 

ــاب  ــيوم احلس ــناقش ال ــوف ي س
 

ــيت أن   ــيل"ونســـ "النـــ
. 

فالتفت الناس إىل األستاذ التفتازاين وهو يشري إىل الغزاوي بعصاه اليت اشتهر حبملها وهو يف جبته                  
األزهرية وأردانه املصرية حييونه، وقد عال التصفيق له، وكان أول من توجه إليه مداعباً ومعتذراً هو شاعرنا                  

 .م منه على ما نسيوالغزاوي املل



 تحية للشعب العراقي

اء دوري فتقدمت إىل احلفل وهو يف ذروة محاسته ملا مسع ورأى ما كان يدور حول العرب                    مث ج 
والعروبة يف ذلك املهرجان، وبدأت قصيديت بتحية لبعثة الكشافة العراقية، فرفعت عقرييت يف فتوة متحمسة                

 :عفوية تفيض ا أنفاسي وأنا أرجتز بصوت عال

"بغداد"إىل ربى   " حضـرموت "مـن   
 

ــالدي   ــوطين وب ــرة م ــبه اجلزي ش
. 

ــادي  ــل أو ن ــع حاف ــل مج يف ك
 

أشــدو بذكــراها وأهــتف بامسهــا 
.  

ــعادي   ــعادها إس ــعيي ويف إس س
 

ــياا  ــبيل ح ــت ويف س ــنها خلق م
. 

وصـــبابيت يف أمـــيت وبـــالدي
 

ــبابة  ــب ص ــيمن أح ــه ف ــل ل ك
. 

فضج احملتفون ذه التحية من فىت شاب ال تزال مالمح الفتوة عليه غضة طرية، وصاح زعيم الشباب                 
.. أعد..  أعد..  السوري فخري بك البارودي، وقد اهتز هلذه األنفاس يشمها يف بطحاء مكة وهو يصيح أعد              

حمساً، ذلك أن الشاعر البارودي هو صاحب األنشودة الوطنية         وكان قد وقف على كرسيه خمتلجاً متأثراً مت       
 :العربية املشاة ألنفاس قصيديت، واليت يبدأها مبا شاع وذاع بعد ذلك ومأل األمساع ومل أكن قد مسعتها يومئذ

مــــن الشــــام لــــبغدان
 

بـــالد العـــرب أوطـــاين   
. 

ــتطوان  ــر فـــ إىل مصـــ
 

ــن  ــد إىل ميــ ــن جنــ ومــ
. 

 :وأكملت قصيديت ومن أبياا بعد ذلك

ــاد    ــوحد بالض ــل م ــز ك يعت
 

ين العـراق ومن م     بـب  يـا مـرحباً    
. 

ــارون" ــاد " ه ــة األجم ــع راي راف
 

بـبين الـذي ملـك الـبالد بأسرها         
. 

ــرى اإل ــا ع  ــاطعني ــادوالق فس
 

مبحــرري أوطــام بســيوفهم   
. 

ــام"فمشــى  ــتهاد" املق يمــرحباً م
 

مييــنه" احلجـاز "إىل " العــراق"مـد   
. 

يصـفق بـني دوح الوادي     " بـردى "
 

ــرجلت   ــرحباً" صــنعا"وت ــام م وق
. 

لعراق، إىل آخر القصيدة اليت حييت فيها الشعب العراقي، ونوهت بامللكني عبد العزيز وغازي ملك ا              
وأكربت هذه البادرة العظيمة اليت جييئون فيها وفداً عربياً من عاصمة اخلالفة العباسية على منبع العروبة                  
واإلسالم، فكان وقعها بني اجلمهور وهو كما قلنا مؤلف من رجاالت مصر وسوريا والعراق وغريهم من                 



 أن يوصف به يف مثل تلك األجواء         مبا جيب  هرؤساء البعثات اإلسالمية اليت جاءت للحج أخجل أن أصف         
 .القومية العربية النقية الطاهرة

وليسمح يل القراء مرة أخرى معتذراً عن احلديث عن نفسي أن أقول إن هذه القصيدة هي يف نظري                   
من القصائد ذات احلظوظ، واليت كان هلا حظ كبري يف االنتشار يومئذ، فقد نشرا الصحف ومحلتها البعثة                  

دما عادت إىل بغداد، وقررا مديرية املعارف يف العراق لطالب املدارس والكليات فحفظوها               العراقية عن 
وتغنوا ا، وأذكر من باب الطرف إنين قد لقيت بعضاً ممن عرفتهم من إخواننا العراقيني الذين كانوا طالباً يف           

            م حيفظون هذه القصيدة ألا كانت فرضاً مفروضاً عليهم يف      تلك األيام يف املدارس، فكانت املفاجأة يل أ
 .حمفوظام املدرسية



 لقائي باللواء محمود شيت خطاب

وال بأس أن أشري أيضاً بتواضع خجول إىل حادث جرى يل بعد ذلك طبعاً بنحو مخسة وأربعني عاماً                   
نها اليت كنت أسك  "  الشقة"م متقاعداً ومقيماً، أن ضرب جرس الباب        ١٩٦٤عندما كنت يف بريوت يف عام       

عز الدين  "يف رأس بريوت، فلما فتحت الباب وجدت صديقاً من أصدقائي هو األستاذ األديب البريويت                 
، ومعه رجل طويل مهاب اهلامة والقامة، فرحبت بالضيفني وأدخلتهما إىل الس، ومل خيربين صديقي                "بليق

أقدم لك معايل الوزير    :  نا فقال يل  باسم الضيف اآلخر الذي جاء به لزياريت إال بعد أن جلس          "  بليق"األستاذ  
العراقي والعامل اإلسالمي املشهور اللواء حممود شيت خطاب، وطبعاً كنت متتبعاً ألخبار الضيف الوزير يوم                
كان وزيراً يف حكومة الثورة العراقية يف سنواا األوىل، وقد قرأت أكثر ما كان قد أصدره من مؤلفات                    

 .ل تأليفها إال القليلون من علماء العرب واملسلمني املعاصرينتارخيية جليلة ال ينافسه يف مث

   األستاذ عبد اهللا بلخري    :  ا، فالتفت إيل متسائالً وقد اشتبه يف امسي وقال         فرحبت بالضيف ترحيباً قلبي
هل هو أنت أم والدك؟ وفوجئت بالسؤال ورأيت فيما جيب علي أن أجيبه أن يكون طرفة اكتشف ا هذا                    

رمحه :  فقال يل !  لقد تويف :  فقلت له !  هل هو عائش أم تويف؟    :  كان ذلك والدي، فقال يل    :  قلت له التساؤل ف 
اهللا، فقد كان شاعراً عربياً قومياً ألقى علينا يوم جئنا يف البعثة الكشافية العراقية إىل مكة املكرمة قصيدة عربية 

شباب اململكة وكنت عضواً يف تلك الكشافة       قومية، ألقاها على أمساعنا يف مهرجان التكرمي الذي أقامه لنا           
 :وهو يرجتز بيننا قصيدته اليت استهلها بـ يومئذ، وال أزال أتذكره

 )شبه اجلزيرة موطين وبالدي(

 .وقرأ األبيات األربعة املشار إليها آنفاً، مث ما جاء يف الترحيب بالبعثة وبالعراق والعراقيني

ن هذه الشخصية اليت اشتهرت بعد ذلك بعلمها وفضلها          وكنت مشدوداً عند مساعي إىل ما أمسع م       
وتارخيها وخدمتها لألدب العريب والتاريخ اإلسالمي، مل يقطع علينا احلديث إال ابتسامة خمتلسة صدرت من                

على :  أثناء حديث اللواء واسترساله فيما يذكره، فالتفت اللواء حممود خطاب إليه، وقال له            "  بليق"األستاذ  
 !هو هذا وليس أبوه:  فقال له مشرياً إيل!ماذا تبتسم؟

واهللا ما كنت أظن أنك أنت الذي مسعناك يف مكة          :  فالتفت إيل اللواء وقال يف دهشة وقد فتح ذراعيه        
وحفظنا عنك هذه القصيدة، ألنين أراك ال تزال شابا، وهو ما مل أكن أتوقعه فأنت إذن أكرب مين وزاد عليها                    

 .لثناءمبا ال أريد أن أذكره من ا



أنا يف تلك احلفلة كنت طالباً يف املدرسة كما كنت أنت طالباً وبني بعثة طالب الكشافة،                 :  فقلت له 
وتستطيع أن تنظر اآلن إىل نفسك إذا ما وقفنا كتفاً لكتف، بأنك أكرب مين سنا كما أنك أكرب مين فضالً                      

 .وعلماً وجاهاً

ار باألجسام، ولكين أحسب أنك ألقيت تلك       ال تقاس األعم  :  فانفجر يضحك مرة أخرى وهو يقول     
 .القصيدة وقد جتاوزت املرحلة الثانوية يف مدارسكم

شكرته على حفظ القصيدة، فقال يل مبا أشرت إليه بأن رئيس بعثة الكشافة وهو األستاذ عبد اهلادي                  
 انت قصيدتك مع  املختار قد قدم إىل مديرية املعارف مجيع ما قيل وأنشد من أدباء احلجاز وشعرائها، وك                

قصائد الشعراء السعوديني اآلخرين وخطب األدباء قدمها يف كتاب ملديرية املعارف يف بغداد، فأمرت احلكومة 
بطبع ذلك الكتاب وتوزيعه على املدارس، واختارت قصيدتك ألا قومية عربية زاخرة مبا نؤمن به ويؤمن به                 

  بعد الب املدارس، وقد حفظتها أنا بعد عوديت، إىل بغداد         يف عاملنا العريب أن تكون بني حمفوظات ط        كل عريب 
 .ها يف كل مناسبةيأن مسعتها منك يف مكة، وأنا أرو

وكانت جلسة تعززت ا صداقتنا بعد ذلك، وأخذنا نتزاور مع اللواء الطيب يف تنقالته إىل اململكة أو                 
 الطرفة عنه حيث يقيم فله حتيايت        رواييت هلذه "  الشرق األوسط "إىل مصر أو إىل بريوت، ورمبا قرأ يف          

 .واحترامي جمدداً



 لقاء في ندوة الرفاعي

وحدث مثل ذلك يل منذ بضعة أعوام عندما جئت إىل الرياض من جدة، وذهبت يف مساء يوم اخلميس                 
 وكانت تضم كعادا    -يرمحه اهللا -وليلة اجلمعة حلضور ندوة األستاذ األديب صديقنا عبد العزيز الرفاعي            

ريين من األدباء ومن خنبة املقيمني يف الرياض والوافدين عليها من البالد العربية، فتفضل األستاذ الرفاعي                الكث
وقدمين مرحباً إىل من كانوا يف الندوة كعادته مع كل من جييء إليها، ومل يكد يذكر امسي وجيلسين جبانب                    

 ".زيرة موطين وبالديشبه اجل: "أستاذ مهاب حىت التفت إيل ذلك األستاذ وهو يقول يل

وتال بعد ذلك األبيات األربعة املنوه عنها يف أول هذا احلديث، مث األبيات اخلاصة بالعراقيني               :  فتبسمت
أنا الدكتور يوسف عز الدين األستاذ احملاضر بكلية اآلداب جبامعة امللك سعود بالرياض،              :  وهو يقول يل  

ك وأنا طالب يف قسم الثانوية من املدرسة اليت كنت           ورئيس امع األديب يف بغداد، وقد حفظت قصيدت        
 .ملتحقاً ا يف العراق

: مث التفت إيل رافعاً صوته يف صخب حمبب ومماحلة طريفة كعادته يف مثل هذه الندوات وهو يقول يل                  
نة وضحكنا مجيعاً وبدأت الصداقة مع الدكتور عز الدين بعد ذلك قوية متي           "  اأنت إذن أكرب مين سن    !  عيين"

 .موصولة إىل يومنا هذا

 ، أن وفداً موريتانياً   "ما أتذكر "ومما أتذكر من طرف هذه القصيدة، إنين قد ذكرت يف إحدى حلقات             
احلكومة السعودية فور استقالل تلك البالد، وطلب املعونة منها لبعض             قد قدم من غرب أفريقيا لزيارة     

 .املدارس فيها

يب بديوان امللك سعود، وكانت املفاجأة عندما دخل إيل رئيس           وإنين استقبلت الوفد املذكور يف مكت     
الوفد ومعه من معه، وألقى علي نظرة وأنا فوق مكتيب عرفين ا بأنين صديقه وزميله يف طلب العلم منذ                     

 ، فما كاد يراين ويعلم أنين ذلك      "حممود أبا "ثالثني عاماً تقريباً يف احلرم املكي، ومدرسة الفالح، وهو األستاذ           
 .إىل آخر األبيات األربعة" شبه اجلزيرة موطين وبالدي: "الزميل القدمي حىت رفع صوته

فوقفت مرحباً مستفسراً من هذا الداخل علينا ينشد الشعر، وكانت املفاجأة أن عرفت أنه ذلك الزميل 
يتاين يرأسه  والصديق، ففتحت له ذراعي وأقبل علي مسلماً، وكانت مفاجأة عرفت منها أن هذا الوفد املور               

ذلك الرجل الزميل والصديق الذي أخربين أنه، كما أشرت إىل ذلك يف موضعه قد أسس حنو سبعني مدرسة،                  
بني ابتدائية وكتاب لتحفيظ القرآن ونشر الدعوة اإلسالمية، وتعليم اللغة العربية يف موريتانيا وما جاورها من  



رر على التالميذ الناني من طالب مدارسه أن حيفظوا هذه          بعض األقطار الغربية األفريقية، وأخربين أنه قد ق       
 .القصيدة
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 ! 



 أن يكتفي يف األيام الثالثة اليت مضت        -أمد اهللا يف حياته   -قرر رئيس الوفد الدكتور قسطنطني زريق       
ي باستراحة أعضاء البعثة، ألن مجيع وزارات الدولة العراقية كانت مشغولة باحلدث الذي مضى، وبعد مض               

هذه األيام قرر الدكتور قسطنطني باالتفاق مع الدكتور فاضل اجلمايل مضيف البعثة ومرشدها، إبان أيام                 
الزيارة كلها قيام البعثة بزيارة رئيس جملس الوزراء يف ديوان الرئاسة وهو دولة نوري السعيد، فتوجهنا إىل                  

اً، فصافح مجيع أعضاء البعثة     مت يزال حزيناً قا   هناك على موعد مسبق، فاستقبلنا دولته يف ديوانه، وكان اجلو ال          
واقفاً، فانتظمنا حوله، وألقى رئيس البعثة الدكتور زريق كلمة عزاء حزينة جاشت مبا يعتلج يف صدره وصدر                 

الدكتور شارل مالك واألستاذ الكبري أنيس املقدسي، واألستاذ         :  زمالئه من األساتذة، أذكرهم مرة أخرى     
وما جاش يف صدور شباب البعثة وطالباا، وبعد أن تعرض          .   واألستاذ يوسف صورايت   حممد كنعان اخلطيب،  

لتلك الفاجعة، شكر رئيس احلكومة العراقية على احلفاوة اليت استقبلت ا بعثة العروة الوثقى، وبعد أن انتهى 
 ومع أساتذة   من كلمته دعانا للجلوس حوله حىت جاءت املرطبات، وهو يتحدث مع الدكتور فاضل اجلمايل             

 .البعثة مث قمنا منصرفني، فودعنا إىل باب ديوان جملس الوزراء



 !لماذا لم يكمل نوري السعيد الكلمة؟

ومبناسبة االرجتاج الذي اعترى تلك الشخصية الشهرية يف إلقاء كلمته فقد كان موضع تساؤلنا فيما                
يكن خطيباً ومل يتعود على االرجتال، فقد       بعد، ولفت نظرنا، حىت علمنا ممن كان معنا أن نوري السعيد مل              

كانت تربيته وتعليمه يف املدارس التركية، ومن أجل ذلك عرف عنه ما أشرت إليه، وقد حدثين ذه الظاهرة                  
إن نوري كان فعاالً ال قواالً، وإنه كان يرتبك يف كالمه إذا اقتضت              :  أحد زمالء نوري باشا السعيد فقال     

 يتكلم ويطيل أمام مجع من الناس، حىت إم يذكرون أنه عندما كان يف معية فيصل                احلاجة أو الظروف إىل أن    
 به ملكاً على سوريا يف اية احلرب العظمى األوىل، جاءت مظاهرات شامية صاخبة               يبن احلسني يوم نود   

وتف له  من دمشق، وأخذ امللك يطل على اجلموع اليت كانت حتييه           "  املهاجرين"حتيي امللك يف قصره مبحلة      
حىت رأى أن يستريح من هذه املهمة، فطلب من نوري باشا أن خيرج إىل الشرفة، ويلقي كلمة شكر على                    

ىل ما سيلقي عليهم،    إاجلماهري امللتفة حول القصر، فخرج نوري إىل الشرفة وأشار بيده للجمهور أن يستمع              
سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وإنه ليسرين       أيها اإلخوان األعزاء، ال   :  فلما أنصت الناس له بدأ خطابه بقوله      

مث ارتج عليه ومل يكمل اجلملة ومل يواصل الكالم، وامللك فيصل يستمع إليه يف هذا املوقف،                ..  أن أزف إليكم  
وهو لبناين من البقاع، أن يقف موقف نوري        "  حيدر رستم "فما كان منه إال أن أمر مرافقه ووزيره بعد ذلك           

 .فألقى رستم خطاباً مطوالً، كان له األثر الطيب فيمن مسعه هناكوخياطب اجلماهري، 

وانصرفت البعثة إىل سياراا منطلقةً إىل ديوان وزارة املعارف، حيث كان وزيرها صاحل جرب، وهو                 
طني نصاحب الدعوة هلا لزيارة العراق، فدخلنا ديوانه، يتقدمنا الدكتور حممد فاضل اجلمايل، والدكتور قسط             

الدكتور شارل مالك، فكان ترحيب الوزير ترحيباً حاراً ما لبث أن رد على كلمة شكر من الدكتور                 زريق، و 
قسنططني زريق، بكلمة محاسية أشاد فيها بروح األخوة العربية، ووجوب التزاور بني أبناء األمة العربية،                 

إن :  س السامعني، وقال  وباألخص طالب جامعاا، ومدارسها، وذكر فلسطني والوحدة العربية فتحمس، ومح         
العرب يستطيعون إذا توحدوا أن يقضوا على هذه الفكرة الصهيونية قبل أن يكون هلا كيان، وأسهب بعد                  

ا يف هذا املوضوع جتاوبنا معه حبماس ملتهب مثلهذلك إسهاباً محاسي! 

" الرشيد"ار  مث ودعناه متنقلني على وزارات أخرى، وكانت وزارة الدفاع قد دعت البعثة لزيارة مط              
لرؤية السرب األول من الطائرات العسكرية اليت كانت متلكه، فوصلنا إىل املطار يف الوقت احملدد، وكان يف                 
استقبالنا كبار ضباطه واملسؤولني عنه، وعدد من النسور الطيارين الذين أحضروا جمموعة من الطائرات                

 مجيع أفرادها   – بني كبارهم وكبار أساتذة البعثة        بعد إلقاء خطب متبادلة    –وهيأوها مزودة بالوقود، ودعوا     



للقيام جبولة جوية على تلك الطائرات، تقتصر على بعض أحياء بغداد وجمرى ر دجلة، والعودة بعد ذلك إىل 
نفس القاعدة واملطار، فعالَ االبتهاج وجوه مجيع أفراد البعثة، كما عال الوجل والتردد وجوه بعضهم، وقيل لنا 

حد منا سريكب مع طيار على واحدة من تلك الطائرات ذات احملرك الواحد، يف املقعد الواحد                 إن كل وا  
املكشوف خلف الطيار، وسيكون الطيار حتت إمرة الراكب إذا أراد أن يطيل اجلولة أو خيتصرها، فصاح                  

 يعتلي يب يف    إنين أطلب من الطيار الذي سأركب طائرته أن       :  الدكتور شارل مالك بني اتمعني وهو يقول      
اجلو قدر ما يستطيع وتتحمله قوة الطائرة، مث أرجوه إذا وصلنا إىل ذلك العلو أن يتقلب يف اجلو ألرى وأشعر 

 الطائرة بنا إىل قرب األرض، مث ضحك وهو         يكيف سيكون شعوري وتكون نفسييت وأحاسيسي عندما و       
ي يب فيها من أن حيافظ على توازن الطائرة لئال          على شرط أن يتمكن الطيار بعد تلك الدقائق اليت يهو         :  يقول

 .تصطدم باألرض ويكون يف ذلك القضاء على حيايت وحياته

ولقد ضحك اجلميع من املتجمهرين حوله من الطيارين والضباط، وضحك زمالؤه يف البعثة، وحاول              
تجربة، فاختار له مدير    الدكتور زريق أن يثنيه عما أصر عليه، فأىب يف انفعال ضاحك، إال أن خيوض هذه ال                

 .واحرص على سالمته: هذه رغبة الدكتور مالك، مث ابتسم وهو يقول له: املطار طياراً مساه وناداه وقال له

وبدأ الدكتور مالك هذه احملاولة وكان األول يف الطريان على إحدى تلك الطائرات، فربط يف مقعده،                
ا نريد أن نرى كيف سينفذ الطيار شرط الدكتور مالك،           وانطلقت به الطائرة عالياً وقد تعلقت به أبصارن       

  ا رأيناه كبرياً فذلك أول عهدنا مبعرفة الطائرات والركوب فيها، إذا مل نقل برؤيتها، مث                فاعتلت الطائرة علو
رأيناها فجأة وقد أصبحت فوق جمرى ر دجلة تتقلب به وبط وتصعد، وبعد أن قامت ببضع جوالت فوق                  

هبطت يف املطار، وتوقفت أمام احلاضرين والدكتور يلوح بذراعيه للسالم على من فارقهم منذ              بغداد عادت ف  
برهة، مث حلت أربطته وأعني على اخلروج من ذلك املقعد الضيق يف تلك الطائرة الصغرية، وأقبل الضباط                  

               ا وعلى عودته إىل    وأعضاء البعثة يصافحونه ويرحبون به ويهنئونه على تلك التجربة اليت أحب أن يقوم
األرض ساملاً، مث جاء الدور لكل واحد من أعضاء البعثة أن يركب إحدى الطائرات اخلمس وحيلق ا برهة                   
من الزمن فوق األحياء القريبة من بغداد وفوق جمرى ر دجلة ليعود بعد ذلك إىل حيث كان ساملاً، وجاء                    

 :دوري وأنا أردد يف نفسي

 ــو ــطر إال رك ــيلة املض ــا ح افم
 

ــركباً    ــنة م ــن إال األس إذا مل تك
. 

 :ومر ببايل قول شوقي يف ركوب الطائرة

ــاً  ــري أوىف ذمام ــيث الش وأرى ل
 

اللـــيث وال أركـــبهاأركـــب  
. 

 مطبوع بني أعضاء تلك البعثة ويف رقاع الدعوات         يبعد أن رأيت أن ال مهرب يل مما دعيت إليه وامس          
 والزيارات بأنين ممثل اجلزيرة العربية كما أشرت يف مستهل أحاديث هذه الرحلة، فتوكلت على اهللا، ومحلين               



ضابط فقذف يب يف مقعد الطائرة املكشوف، إذ ال باب هلا، مث تعاون مع زميله يف ربط األحزمة اليت مسرتين                     
، من زمالئي، وانطلقت يب الطائرة والطيار ىوشدتين إىل قاع املقعد، كما جرى جلميع من طاروا فرادى، فراد

 أين تريدنا أن نتجول؟: يرفع صوته عالياً ويسألين

وهو على بضع كيلو مترات من بغداد " طاق كسرى" تريد، ولكين أريد أن نطري حول حيث: فقلت له
طاق "ولقد جتولت حول    !  ارجعنا إىل املطار  :  ومن ذلك املطار، وكنت أقول يف نفسي، جواباً على سؤال          

قى وهو الطاق املشهور يف تاريخ الدولة الفارسية وكبريها كسرى وزيارة البحتري له ووصفه ملا تب              "  كسرى
مث عدت  .  من أطالله، تغالب الدهور وتقاوم األعاصري وتظل راسخة على وجه األرض حيج إليها الزوار               

وهبطنا إىل حيث كنا وكانت الطائرات األخرى تقوم متفرقة مبثل تلك اجلوالت يف أماكن خمتلفة من أجواء                  
 .عاصمة الرشيد

رات، وكان اجلميع يركبوا ألول مرة يف       بتمام زيارتنا ملطار الرشيد وركوبنا لذلك السرب من الطائ        
حيام كما قلنا، عاد كوكبنا إىل حمل إقامتنا وحنن يف زهو كبري ملا مسعنا ورأينا، أتذكر تلك األيام بسذاجة،                    
فقد كنا نعتقد أن هذا السرب وال سرب عريب عسكري يومئذ غريه ألي قطر من أقطارنا العربية، سيحول                   

شاء الوطن الصهيوين يف قلب العامل العريب وعلى أرض فلسطني، ومنذ ذلك احلني             دون حتقيق وعد بلفور بإن    
وله حوايل نصف قرن من الزمن مت أثناءها حتقيق وعد بلفور، وقام الوطن الصهيوين وتعقدت األمور وكثرت                 

 .زال ننتظر النصر الذي وعد اهللا به ااهدين لو أم جاهدواناألساطيل اجلوية وال 

 مقام بعثة العروة الوثقى ببغداد أقامت أمانة العاصمة حفل تكرمي ألفرادها، اكتظ بعشرات من ويف أثناء
" املثىن"املنتمني إىل اجلامعة األمريكية يف بريوت، ومن أساتذة املدارس والكليات واملعاهد وأعضاء نادي                

 زاخر باألحاسيس الوطنية، ويف الشهري يومئذ ا، وبقينا بضع ساعات يف و أمانة العاصمة هذه، يف جو عريب         
" بالسائح العراقي "هذا احلفل بالذات ال يفوتين أن أذكر كيف التقيت باألستاذ يونس حبري امللقب يومئذ                

والصحفي واملغامر، الذي كان ميأل النوادي ضجيجاً وصخباً والذي زار قبل ذلك اململكة، وأقام بالرياض مث                
من الرحالت إىل الشرق والغرب، وكانت له مغامرة أشاعها عن نفسه يوم مبكة مث جبدة، وقام بعد ذلك بعدد        

عبد اهللا "و " بروترام طومس"كان بالرياض، وبأنه ينوي اختراق الربع اخلايل من غربه إىل شرقه منافساً بذلك       
 باريس  فيما بعد ذلك، ورمبا جتيء يف أحاديثي أخبار ذلك الرجل وأخبار مغامراته وحياته الصحفية يف              "  فيليب

، وصداقيت له، على أنه يف ذلك اليوم الذي التقينا فيه يف و وحفلة              "العرب"عندما كان يصدر منها جريدة      
               وقد  ،"برلني"ىل تركيا ومنها إىل     إأمانة العاصمة ببغداد قد غادرها يف اليوم الثاين أو الثالث، ومن هناك فر 

على أن يعمل مذيعاً يف إذاعة برلني، يف القسم العريب          "  قروبا"ور  أعانه الوزير األملاين بالعراق يومئذ اهلر الدكت      
 ع احلرب العاملية الثانية، وأخباره يف هذا اال ال تعد وال حتصىالالذي أنشىء قبيل اند

 



 "ىالمثنَّ"أحاديث في نادي 

 رجاالت  الذي كان قد أسس يف بغداد وأنشأه عدد من        "  املثىن"وقامت البعثة بعد ذلك بزيارة لنادي       
العروبة باسم القائد العريب الفاتح العظيم املثىن بن حارثة الشيباين، استقطب يف بغداد مجيع شباب وطالب                 
املدارس ورجاالت الدعوة إىل القومية العربية، والوحدة، وكان أعضاؤه يقومون بنشاط كبري، من حماضرات              

قطار العربية وغريها، فكان يف بغداد       ومسامرات، وكتابات يف الصحف، ويدعون إليه من جييء من األ           
تستقطبه، على اختالف يف صفاء دعوة نادي املثىن، وصدق هلجتها           "  العروة الوثقى "يستقطب ما كانت    

 .ووضوح أهدافها وحرارة إميان القائمني ا

، ومنح كل واحد منا عضوية شرف        "املثىن"ولقد جرت أحاديث زاخرة بني البعثة وأعضاء نادي          
، حيث متثل الصورة اليت نقشت على تلك         "سترته"إليه، وأعطى بذلك شارة يغرزها يف عروة         لالنتساب  

 .بأسره من احمليط األطلسي إىل اخلليج والعراق العريب" العامل العريب"الشارة 

وانتهت زيارتنا إىل ذلك النادي، وأُهدينا بعض مطبوعاته، وكانت الزيارات متبادلة بني وفدنا يف مقر                
وبني مجاهري الصحافيني واألدباء والشعراء من طالب وأساتذة، ولقد بقيت ذكراها عاطرة تعطر قلوبنا     إقامته،  

 .ومشاعرنا

وتوالت األيام والليايل علينا يف العراق، وحنن يف مثل ذلك النشاط والزيارات املشار إليها آنفاً، حىت                 
 ذكرناه، يف فصولنا السابقة قد أوجبت اختصار        تقرر أن تعود البعثة إىل لبنان، فإن وفاة امللك غازي على ما           

الرحلة، والعودة إىل قواعدنا يف اجلامعة األمريكية يف بريوت، على نفس الطريقة اليت سلكناها يف ذهابنا من                  
 .بريوت إىل بغداد

وكانت مجعية العروة الوثقى قد اقترحت على الشاعر سعيد عقل إنشاء نشيد يكون للعروة ومن أجل                
لة، فأنشأ هلا نشيداً طبيعته وفرقته علينا وعلى أعضائها بعد ذلك، كنا قد حفظناه قبل القيام بالرحلة تلك الرح

وتغنينا به يف مراحلها، ويف احلفالت اليت كانت تقام، وقد جعل األستاذ عقل هذه األنشودة على لسان حالنا                  
 :بقولهوعلى أهداف اجلمعية، بدون االلتزام مبا عىن وقال، والنشيد يبدأ 

واجلـــناحان اخلضـــيبان بـــنور
 

للنســـور ولـــنا امللعـــب   
. 

 

ــرب ــال والعــــ العــــ
. 

 .إىل آخر ذلك النشيد



م، يف  ١٩٣٣هـ لعلها   ١٣٥٣ من مدرسة الفالح مبكة يف عام        سأحتدث عن انتهاء دراسيت وخترجي    
مكان آخر، وكيف يأ يل بعد ذلك وقدر أن أبتعث لاللتحاق باجلامعة األمريكية يف بريوت الذي مت يف عام                   

م، واستهل هذه اإلجابة متجاوزاً تلك املراحل كلها، إىل انتظامي بالكلية الثانوية            ١٩٣٥هـ املوافق   ١٣٥٥
تلك اجلامعة يف صفوفها األوىل، وكيف بدأت مسرييت حينئذ فيها ست سنوات متوالية إىل اية عام           العامة من   
 .م١٩٤٠هـ املوافق ١٣٦٠

كانت نقليت املفاجئة يل من احمليط الذي نشأت فيه يف مدرسة الفالح مبكة إىل احمليط الذي أصبحت فيه                  
ختالفاً كامالً فيما أصبحت فيه عما كنت عليه        يف بريوت، قوية مؤثرة، فوجئت فيها بأن كل شيء خيتلف ا          

 .قبل ذلك



 توصية إلى المسؤول عن الرياضة البدنية

أوراق التحاقي بالصف األول وأوراق الكتب      "  ليسايل ليفت "تسلمت من مدير تلك الكلية املستر       
ة البدنية يف تلك    املقررة على مثلي، اليت سأتسلمها من مكتبة الكلية، وورقة أخرى إىل املسؤول عن الرياض              

الكلية، وهو األستاذ عبد الوهاب الرفاعي، مع توصية خاصة من املدير لذلك األستاذ عندما الحظ حنافة                  
ا، وسأحتدث أوالً عن هذه الناحية الرياضية، فقد ذهبت إىل          ا خاص  رياضي وصيه باالعتناء يب اعتناءً   يجسمي  

ص بتلك الكلية، ويف طرف منه غرفة مكتبه، فدخلت عليه   مكتب األستاذ الرفاعي يف ساحة ملعب الكرة اخلا       
يف أعداد كثرية من طالب الرياضة الذين يباشرون مجيع أنواع الرياضة من كرة القدم وكرة السلة وكرة                   
الطاولة واملالكمة واملصارعة، فشققت طريقي بينهم أمحل ورقة التوصية وسلمتها لألستاذ الرفاعي الذي رأيته              

اً مرحاً قوي الروح والبدن، مل يكد يتسلم ورقيت وفيها تعريف بأنين قادم             ة، وكان رجالً رياضي   طبعاً ألول مر  
      م للرياضة، وممازحته           من مكة، حىت رحب يب ترحيباً حارا وعلى طريقته املرحة مع بقية الطالب عند مباشر

 يومئذ يتحمل مثل تلك     هلم، فقد مد قبضه يده بشبه حركة رياضية، كأمنا يالكم بطين وما كان عودي               
إن املدير قد أوصى بأن تكون على رياضة بدنية متأل شخصيتك حيوية            :  احلركة، فابتسمت وابتسم، وقال يل    

ونشاطاً ومرحاً، فتفضل هذا جدول ساعات الرياضة خالل كل أسبوع، وستشترك مع الطالب يف كرة القدم 
ة له وأخرج ثالثة بنطلونات رياضية قصرية، مع         وكرة السلة وكرة الطاولة، مث مد يده إىل خزانة جماور          

ملونة كتب عليها باإلجنليزي رموز الكلية وبضع كرات لكرة القدم           "  فانالت"ين من املطاط وثالث     ءحذا
 :والطاولة وغري ذلك مما يدخل يف مصاريف الطالب عندما يلتحق بالكلية وقال يل

اضة يف هذه األقسام اليت ذكرا لك، وأن تكون هذه مالبسك الرياضية تبدأ فيها من غد مزاولتك للري  
ا فأنت حباجة للرياضة، واملدير قد الحظ عليك ذلك وأوصاين بك خرياًجاد. 

كعبد اهللا وعبد الرمحن وعبد القادر باختصار االسم        "  عبد"ويف لبنان يدللون كل من يبدأ امسه بكلمة         
 .لى اهللا واجتهد، وزادها توكل ع"!ياهللا يا عبد: "فصاح يب" عبد"إىل 

ومحلت هذه احلملة إىل غرفة نومي يف إحدى بنايات سكن الطالب، ووضعتها فور دخويل على السرير                
وألقيت عليها نظرة حزينة، ذلك أنين كنت عزوفاً عن ممارسة أية لعبة رياضية، ال أميل إىل الرياضة وال أحب                   

 وكانت مقتصرة على فريق من الشبان والطالب ،مئذمشاهدة املباريات اليت كانت يف أول بداياا، يف مكة يو
، يف مدخل مكة، للقادم     "قهوة املعلم "يقومون ا يف أرض بيضاء، يف حملة جرول قريبة مما كان يسمى يومئذ              

 .إليها من جدة



وأخذت أفكر وأنا أنظر إىل مالبس الرياضة كيف التخلص من االلتزام بالرياضة ساعة أو ساعتني يف                 
ل األسبوع، وكنت قد زرت قبل ذلك بيوم مكتبة اجلامعة األمريكية العظيمة، وهي أكرب مكتبة               كل يوم خال  

 من طالب األقسام العالية يف اجلامعة، علمية يف العامل العريب بأسره يومئذ، أخذين إليها بعض من تعرفت عليهم     
ت حمتوية على أشهر الصحف      والقاعة الكبرية املخصصة للمطالعة، حيث كان      واستهوتين أجواء تلك املكتبة   

واالت اإلجنليزية واإلفرنسية والعربية، مع الكتب املختلفة يف شىت أنواع العلوم، وكان الطالب يف األقسام               
العالية يتوافدون إىل تلك املكتبة مجوعاً، مجوعاً، حيملون الكتب املقررة عليهم ويلتمسون يف تلك القاعة اهلدوء 

اليت ميكن هلم مراجعتها واالطالع عليها، وال يدخل الزائر هلا إال على أطراف قدميه،              املشهور فيها، واملراجع    
أية حركة تستدعي أن يرفع كل قارئ رأسه ويلتفت إىل الداخل ملا صدر عنه من               "  جزمته"حىت ال تصدر عن     

 .تلك احلركة

 عظيم وأنا وكنت قد أخذت جمموعة من الصحف وجلست على مقعد من تلك املقاعد، وغمرين شعور      
بني املطالعني والقارئني من الطالب والطالبات، أحسست أن هذه األجواء العلمية، أجواء جديرة بأن أنتهز                

                كرسي ا من  كل فرصة خارج أوقات دراسيت ألجيء إىل هذه املكتبة وأدخل بكل هدوء إىل تلك القاعة، وأجر
ش ذلك اهلدوء التقليدي املتبع من كل من        كراسيها، وأجلس بدون أن تصدر مين أية حركة تقطع أو تشو           

 .قصدها، وجلس حول مكاتبها

كيف السبيل إىل أن تعفيين : وهلذا فقد كنت وأنا أنظر إىل مالبس الرياضة اليت ال أحبها أقول يف نفسي        
الكلية من تلك الساعات املفروضة على كل طالب أن ينتظم فيها يف ملعب الكرة وغريها من أقسام الرياضة، 

أمام مدخل اجلامعة،   "  الكوجل هول "قضي وقت الرياضة هذه يف القراءة واملطالعة يف املكتبة الواقعة يف بناية             أل
 .واملخصصة لطالب الصفوف العالية وحدهم، أما أنا فكنت أدخلها بإذن خاص

ليه، ذهبت يف اليوم التايل إىل أستاذ الرياضة عبد الوهاب الرفاعي وكان قد حفظ امسي، فلما أقبلت ع                
ستحياء وأدب  افأجبته يف   !"   ملاذا مل تلبس مالبس الرياضة؟     !يا عبد "ولست يف مالبس الرياضة، صاح يب       

يا أستاذ أنا مل أتعود يف مكة على القيام بألعاب الرياضة، وأنا كما ترى              :  عرفهما من أسارير وجهي وقلت له     
من ساعات اللعب؟ أعوضها على املدرسة      حنيف العود، يتعبين اإلجهاد، فهل باإلمكان أن تتفضل بإعفائي           

 بااللتزام بالذهاب إىل مكتبة اجلامعة وقضاء وقت الرياضة يف املطالعة والقراءة؟

ريد منك أن تقبل اآلن     نيا ابين، من أجل هذا      :  فأبدى دهشته اليت التهبت ا وجنات وجهه وقال يل        
    ستهل شبابك، والرياضة يف الكلية ال يستغىن عنها        اً وعقلياً عما فاتك يف م     على الرياضة إقباالً يعوضك جسمي

          ما إال من صاحب        حىت باملطالعة والدرس، ألن الدرس واملطالعة اليت يظهر أنك حتبها حبا كبرياً ال تتم فائد
 .جسم قوي رياضي، وهو ما نريد أن تكون عليه من اآلن فصاعداً



لتها إيل التوصية اخلاصة من املدير على أن أعتين    لعلك مل تقرأ يف الورقة اليت مح      :  مث قال يل وهو يضحك    
 َال يوصي مبثل تلك التوصية إال للقليل من الطالب، وقد "  ليفت"ا، ولعلك ال تعلم إن املدير املستر        بك رياضي

 ما دمت من مكة، فأنا لن أعفيك من الرياضة بل وسأزيدك             !امسع يا عبد  :  خصك أنت بذلك، مث قال يل     
لنجد الشباب يف مكة قد توجهوا إىل هذه احلياة الرياضية اليت تصنع الرجال : ك وهو يقولإرهاقاً ا، مث ضح

ياهللا، ياهللا اذهب والبس،    :  وتبعد اخلمول والكسل، مث وضع يده على كتفي يف لطف واضح وهو يقول يل              
ة تليها بعد ذلك أمامك مخس دقائق لتبدأ اليوم يف كرة السلة، فلعلها أخف عليك من كرة القدم وتكون البداي

 ألذهب وألبس املالبس    يبقية ما جيب عليك أن تقوم به من بقية األلعاب الرياضية املفروضة أدرت ظهر              
 .لوال حمبيت لك، ملا أصررت على ما مسعته مين: الرياضية الحقين ذه العبارة

ت إىل امللعب   اخلاصة يب، ولبست احلذاء املطاط، وتوجه     "  الفانلة"ذهبت ولبست بنطلون الرياضة و      
وأنا يف اضطراب نفسي ال يعرفه سواي، فقد كنت أشعر كأنين قد خرجت إىل امللعب عارياً، وأقبلت على                   

 وأشار إىل جمموعة من الطالب الذين !" ياهللا!عبد.. برافو.. برافوا:  "األستاذ الرفاعي فرفع ذراعيه وهو يصيح     
وين معهم، وأخذت الكرة ألول مرة يف حيايت         وسحب.   خذوا معكم عبد   :يباشرون لعبة كرة السلة، وقال    

وبدأت أجول ا يف ارتباك طبيعي تعمدت أال يظهر علي، ولكنها كانت العادة اليت ال مفر من اخلروج منها،                   
وكان فرحي كبرياً عندما انتهت ساعة الرياضة تلك بصافرة األستاذ الرفاعي، حيث ينصرف كل من يف                  

 .ه، وانتهى ذلك اليومامللعب إىل مطعم الغداء لتناول

صربت أسبوعاً أجيء يف األوقات احملددة إىل امللعب، وأقنعت األستاذ بأنين ال أريد كرة القدم فأعفاين                
منها مؤقتاً ريثما يشتد عودي يف لعبيت كرة السلة وكرة الطاولة، أو يف املشي واهلرولة وهو ما أفضله على                    

 .سواه



 امتياز في مكتبة الجامعة

، وكنت أذهب إىل املكتبة بعد الساعة الرابعة من "األشغال الشاقة"ان وقد ضقت ذرعاً ذه ومر أسبوع
 .وهي القراءة واملطالعة وال شيء غريمها" الرياضية"عصر كل يوم، ألباشر يف قاعة مطالعتها هواييت 

 عليها، إال أن ولعلي أذكر أن مكتبة أخرى كانت يف الكلية الثانوية العامة خاصة بطالا، وكنت أتردد        
مكتبة اجلامعة العليا قد استهوتين ملا ذكرت من أجوائها، وأن فيها من املترددين عليها من طالب الكليات                  

وأخربه أن السماح لطالب    "  ليفت"العليا املخصصة هلم، ما جعلين أذهب إىل مدير الكلية الثانوية املستر             
قتضي أال يسمحوا يل بالتردد عليها واالستعارة       يصفوف العليا   الثانوية بالتردد على املكتبة الكبرية اخلاصة بال      

لكتبها، إال بإذن خاص، وبطاقة رمسية خضراء جتيز يل ذلك، وعرف املدير ما أقصد، وتشجيعاً منه يل، ختطى                  
حيث املكتبة  "  الكوجل هول "النظام املتبع وكتب يل توصية إىل الدكتور حبيب كوراين، ومكتبه يومئذ يف بناية              

 دورها الثاين، فأعطاين الدكتور الكوراين بطاقة خضراء عليها صوريت، وذه البطاقة أصبح من حقي أن                 يف
أتردد على املكتبة العليا وأختلط بطالا وأَستعري من كتبها ما أشاء حسب القوانني املتبعة، وكان هذا بالنسبة                 

 .اليت كنت اإيل امتيازاً ال يشاركين فيه أبناء الكلية الثانوية العامة 

وهلذا كانت فرحيت بذلك عظيمة، ال ينقصها إال التخلص من ساعات الرياضة املكروهة، واستغالل               
مجيع أوقات فراغي غري الدراسية ألضطرب وأجتول يف حرم اجلامعة وبني كلياا العالية، خصوصاً وقد أصبح                

عليهم يف مجعية العروة الوثقى اليت      يل من طالب الصفوف العالية عدد كبري من األصدقاء الذين تعرفت             
بدورها، وبتوصية مستشارها الدكتور قسطنطني زريق، قد منحتين امتيازاً آخر ال يشاركين فيه أبناء الكلية                
الثانوية أيضاً، وهو أن أحضر ندوات العروة وحماضراا، وأُدعى يف املناسبات اليت أشرت إىل بعضها وسأشري                

ن يل شبه عضوية دائمة فيها، وأخرياً بعد حنو شهر تأكد أستاذ الرياضة عبد                إىل البعض اآلخر، بأن يكو    
الوهاب الرفاعي بأن ال فائدة يف سحيب من املكتبة إىل ميدان الرياضة، فأخذ ال يدقق يف ضرورة حضوري مع                   

                وملاذا :  ةا، قالوا له مر   الطالب يف امللعب، حىت أن بعض زمالئي ممن ال حيبون الرياضة وهم قلة قليلة جد
حتاسبنا على التغيب عن ساعات الرياضة، أو ساعات السباحة يف البحر، وتغض الطرف عن عبد اهللا بلخري،                 

 .عبد اهللا بلخري، ال تفوت عليه ساعة فراغ واحدة إال وهو على كراسي املطالعة يف املكتبة: فقال هلم

كنت إذا قابلته يف أرجاء الكلية      وانتهى دوري الرياضي بتفضل األستاذ الرفاعي بغض الطرف عين، و         
هذا خطأ كبري منا أن نقبل منك، وخطأ كبري منك          :  مث يضحك فأشكره فيقول يل    !  عملتها يا عبد؟  :  يقول يل 

يف حق نفسك وستندم على ذلك، وأمحد اهللا أنه بعد هذا العمر الطويل منذ تلك األيام وقد ختطيت نصف                    



اض عنها، وأن املباريات العظيمة والكؤوس الفخمة اليت تتحصل         قرن أنين مل أشعر بالندم، وأنين يف صحة ر        
                ا،  عليها فرق رياضاتنا املختلفة اآلن يف هذه النهضة الرياضية املباركة يف اململكة تسرين وأغتبط وطني ا

 .وأكتفي مبشاهدا يف التلفاز بدون أي شعور بضرورة ذهايب للمالعب الرياضية

 انتظامي بالكلية الثانوية يف اجلامعة بأخ من طالب األقسام العالية يف             فوجئت يف األسبوع األول من    
فلقيته ورحبت به وعرفين بنفسه     .  يسأل عين "  سيج هول "اجلامعة، جييء إىل البناية اليت أسكن فيها وهي بناية          

صل، بأنه حممد عبده غامن من عدن، وبطالب آخر عرفين بنفسه بأنه حسني عبد اهللا سراج، وهو سعودي األ                 
 .أردين اجلنسية يومئذ ومولود يف الطائف

والسيد غامن أصبح الدكتور حممد عبده غامن، وقضى حنو نصف قرن يف تعليم األجيال مشرفاً على                  
املعارف يف عدن، مث ألف بعد ذلك عدداً من الكتب املهمة خصوصاً يف األدب الشعيب واألحلان املوسيقية                  

 .جامعة صنعاءالفلكلورية، وهو اليوم محاضر يف 

لقد عرفنا وجودك بيننا، من جملة اللطائف املصرية اليت تصدر يف القاهرة، ورأينا             :  قال يل األستاذ غامن   
فيها صورتك وأنك شاعر الشباب، فرأيت باسم العروة الوثقى اليت أنا واألخ حسني سراج عضوان فيها، أن               

 يف سهرة من سهراا     –جتماع م، وأن تلقي     أجيء للتعرف عليك ودعوتك إىل التعرف بأعضاء العروة واال        
 –وإنين أمحل إليك حتية من صديقك وصديقي علي أمحد باكثري .  قصيدة نتعرف ا عليك–اليت سنتفق عليها 

 فقد أوصاين بك خرياً، وطلب مين أن أسلمك         –الطالب يومئذ يف كلية اآلداب جبامعة امللك فؤاد بالقاهرة          
 .إخوانك وسيكون لك بيننا احملبة والتقديرهذه الرسالة، وحنن هنا 

وشكرته وشكرت السيد سراج على الزيارة وفوجئت بأن يف جملة اللطائف صورة يل كما ذكر يل ذلك 
وسألته أين توجد الة، فقال يل يف مكتبة اجلامعة بني االت األسبوعية اليت جتيئنا من مصر                 .  السيد غامن 

 .وتستطيع أن تطلع عليها هناك

 !كيف وصل اخلرب إىل الطائف؟

واطلعت على الة ورأيت الصورة وما كتب عليها، وأخذت أفكر كيف وصل هذا اخلرب مع الصورة                
إىل اللطائف املصورة، حىت عرفت بعد ذلك بأسبوع من رسالة بعثها يل صديقي األستاذ حممد سعيد عبد                   

لقد بعثت صورتك إىل اللطائف : ول يل يف رسالتهاملقصود وفيها قصاصة من تلك الة حتمل الصورة، وهو يق
 .مبا تراه عسى أن أكون قد قمت ببعض ما جيب

 السيد حممد عبده    – كما قلت    –ورسالة األستاذ باكثري يل، كانت تعريفاً لصديقه وصديقي بعد ذلك           
يف الصفوف العليا   إن السيد غامن أديب وشاعر مرهف، وهو        :  ويقول يل األستاذ باكثري   .  غامن، وتعريفاً يب له   

من اجلامعة، وإنين قد تعرفت عليه يوم كنت يف عدن، وتشاركنا يف احلركة األدبية فيها مع من كان ا من                     



الشعراء واألدباء من آل لقمان، ويف وجوده معك يف اجلامعة أرجو أن تتآخى به، وأن يعرفك على من ا من                   
 .كالشعراء واألدباء، وهم السرب الذي أعرف أنه سرب

إنين أمحل إليك رسالة أخرى من الدكتور قسطنطني زريق، من الدائرة التارخيية             :  قال يل السيد غامن   
العليا يف اجلامعة األمريكية يف بريوت، وكنت قد مسعت به حىت وأنا يف مكة من بعض ما أتلقط من                       

رأى أن يدعوك وإخوانك    إن الدكتور زريق قد     :  قال يل .  املطبوعات، وفيها ذكر وإشادة بالدكتور املذكور     
الطالب السعوديني لتناول الشاي يف بيته، ليتعرف عليكم وتتعرفوا على أساتذة األقسام العليا يف اجلامعة من                

 وهي بعيدة عين وأنا أملي هذه احللقة من ذكريايت          –العرب، وأعطاين الرسالة اليت أحتفظ وأعتز ا إىل اليوم          
كان ذلك عام   .  من طالب اململكة جتيء إىل اجلامعة من احلجاز رأساً         وإذا ا ترحيب صادق بأول زمرة        –

 .م١٩٣٥

أما األخ حسني وأخوه عبد احلميد سراج فرغم أما قد سبقانا إىل اجلامعة، إال أما كانا قادمني إليها                  
ني التحقوا  من األردن بعد هجرما مع والدمها إىل هناك، فكنا أنا وزمالئي إذن أو عدد من الطالب السعودي                

باجلامعة، ومل يكن الناس يومئذ يعرفون الكثري عن السعودية وأحواهلا، وكانوا يتشوقون إىل أن جيتمعوا مبن                 
يصادفونه منها ويتعرفوا عليه، وكان اليوم والساعة احملددة يف دعوة الدكتور قسطنطني زريق واضحني يف                

ولكنين أنا سأكون   !  ال أعلم :  االجتماع؟ قال يل  من الذي سيكون يف     :  رسالته، فقلت للسيد غامن يف حياء     
 .معكم ألنين سأجيء إليكم وأصحبكم إىل دار الدكتور زريق

إن هذه لفتة كرمية من الرجل الذي ميثل الشباب يف العروة الوثقى خيصكم ا حمبة وتكرمياً                :  مث قال يل  
االنتماء إىل اجلامعة إىل عون علمي،      وإنه قد ذكر يل أنكم رمبا تكونون يف حاجة يف أول عهدكم ب            .  لبالدكم

ا وأديب وشاعرومساعدة يف تعريفكم بأجواء اجلامعة خصوصاً لك أنت ألنك أكربهم سن. 

 حفلة شاي مع أساتذة اجلامعة

صحبنا السيد غامن يف اليوم احملدد للزيارة، واستصحبت معي يومئذ بعض إخواين وزمالئي الذين كنت               
عبد اهللا السليمان، ابن وزير املالية يومئذ، وعبد الرمحن بن محد السليمان ابن              معهم يف البعثة، وهم حممد      

 كان الدكتور قد    وكيل وزارة املالية، واستقبلنا الدكتور زريق يف بيته، وفوجئت أنا أن بضعة عشر أستاذاً              
نين فوجئت بعد   دعاهم لنتناول الشاي معهم، وعرفنا عليهم بأمسائهم، اليت مل أحفظها يف ساعة التعريف، لك              

ذلك وقد بقيت زمناً يف أجواء اجلامعة بأم من كبار األساتذة، أتذكر منها بالذات الدكتور جربائيل جبور                  
وأستاذاً يف االقتصاد امسه األستاذ حسين الصواف وغريهم، وكان اجلميع ينظرون إلينا يف ود وحنان وتشجيع 

ا إذ كان زميالي صغريين يف السن، أسئلة عن األدب           وترحيب، ويلقي علينا، أو بعبارة أصرح، علي أن        
عن "  جربائيل جبور "والشعر واألدباء يف احلجاز، وكنت قد اطلعت على اجلزء األول من كتب الدكتور               



 أجزاء عن شعره    ةالشاعر احلجازي الشهري عمر بن أيب ربيعة الذي صدر بعد ذلك بسنوات متتالياً يف ثالث               
شهورة، ففرحت بتعريف عليه وفرح هو حبماسيت يف الترحيب بكتابه، وكنت قد             وعصره ومكانته األدبية امل   

إنين قد قرأت اجلزء األول من كتابك، وإن        :  وقلت له .  استعرته يف مكة من صديقي حممد سعيد عبد املقصود        
اة األدبية يف األدباء يف مكة قد أخذوا يتناقلونه، وأنا صادق فيما قلت، وإم قد فرحوا به ألنه قد مجع عن احلي

احلجاز يف عصر ابن أيب ربيعة ما مل جيمعه كتاب آخر، وأحصى كل شاردة وواردة، ليس عن ابن أيب ربيعة                     
 .فقط ولكن عن زمالئه ومعاصريه من شعراء احلجاز أخصهم العرجي ورفاقه

ن شاء إ: فابتسم وهو يقول يل! وسألت الدكتور جبور يف جرأة، مىت ستظهر األجزاء األخرى للكتاب؟   
 .اهللا ستقرأ اجلزء الثاين قريباً وهو معد للطبع

ومضت الساعة اليت قضيناها مع تلك النخبة من رجال اجلامعة يف سرور غمرين، وأنا أشعر بأين قد                  
 .سعدت بوجودي وتعريف على هذا املأل من خنبة األدب، واملعارف يف لبنان

، ألا كانت موجهة إىل جزيرة العرب، فقد        وانصرفنا مودعني من اجلميع مبحبة ال ميكن أن أنساها         
 .فرحوا أن يكون بينهم من شباا من يبدأ مسرية األلف ميل

 :طلبات أدباء مكة

عندما ودعت رفاقي من مكة ذاهباً إىل بريوت أوصاين حممد سعيد عبد املقصود بأن أحتصل له على                  
تور جبور الذي أشرت إليه، والذي استعرته كما     للدك"  ابن أيب ربيعة  "األجزاء املتتالية اليت ستصدر من كتاب       

قلت من حممد سعيد وقرأته وفرحت باالطالع عليه، أوالً ألنه شفى شعوري مبعرفة ما ذكر عن ابن أيب ربيعة،  
وثانياً إنين باملصادفة قد وعيت منه ما وعيت فذكرته ملؤلفه يف تلك اجللسة، ففرح الدكتور جبور بدوره على                  

 .ذي ذكرته أن أدباء مكة قد تقبلوا به كتابه فرحني مستبشرينالقبول احلسن ال

" بشارة اخلوري "وطلب مين حممد سعيد العامودي عند توديعي أن أترقب صدور ديوان الشاعر الكبري              
امللقب باألخطل الصغري، وأن أحتصل له على نسخة منه أبعثها إليه يف الربيد املسجل مع مثن الكتاب وأجرة                   

ا إيل حتويالً إىل اجلامعة، فسألت عن ديوان األخطل الصغري فعلمت أنه مل يطبع بعد، فكتبت                 الربيد لريسله 
بذلك إىل األستاذ حممد سعيد العامودي أطمئنه بعد إخباره بعدم صدور الديوان، بأنين سأراقبه وأحتصل عليه                

ليه يداً بيد مين عندما أجيء إىل       فور طبعه وأبعثه هدية له إما بالربيد املسجل على حسايب، وإما يكون تقدميه إ             
 .مكة يف العطلة املدرسية السنوية

 فوجئت كما قلت مبا غمرين يف حرمها وكلياا         ١٩٣٥ويف األسابيع األوىل من وصويل للجامعة عام        
 .واجتماعاا من شعور عميق مبا رأيت ومسعت



ات مماثلة قد أنشئت من طالب      وكان النشاط األديب يومئذ يف مجعية العروة الوثقى بالذات ويف مجعي           
بعض البلدان العربية، فقد كانت هناك مجعية الطلبة السودانيني، ومجعية الطلبة املصريني، ومجعيات مشاة               

 .أخرى

املكان املعروف يف لبنان يومئذ بأنه ندوة النخبة يف لبنان حيضرون فيه             "  ويست هول "وكان مسرح   
اء والعلماء، وكانت تقام تلك االحتفاالت واالجتماعات يف تلك          دعوات اجلامعة مبشاهري األدباء والشعر    

القاعة الشهرية اليت تشتمل على أكثر من ثالمثائة مقعد، وعلى مسرح حمترم كنت بني من حيرص على أال                   
يفوته شيء مما جيرى عليه، وكانت هناك أيضاً قاعة اجتماع أخرى تسمى قاعة اإلخاء، وهي خاصة باجتماع                 

ب من أقطارهم املختلفة وأكثرهم يومئذ من لبنان وسوريا واألردن وفلسطني والعراق، كانوا               الطلبة العر 
 .ناالكثرة املضافة إىل الطالب من مصر والسود

 عبد املنعم الرفاعي بطل املسرحية

 يف األسابيع األوىل من وصويل وبداية تعريف على طالب اجلامعة يف أقسامها العالية، كان ميأل أروقة بناية    
وممرات اجلامعة وألواح اإلعالن على باا إعالن يلفت أنظار اجلميع عن حفلة ستقام على               "  ويست هول "

، وقد كانت الدعاية هلذه الرواية عامة يف كل مكان           "اهلادي"لرواية تارخيية أمسوها    "  الوست هول "مسرح  
وأتذكر من أبطاهلا يومئذ رئيس     لفتت إليها األنظار بعض الصحف، فحضرنا افتتاح تلك الرواية التمثيلية،            

ومعه من أبطاهلا   "  اهلادي"الوزراء األردين الشاعر األديب عبد املنعم الرفاعي رمحه اهللا، لعله كان بطل الرواية              
 .ممن تعرفت عليهم بعد ذلك وصاحبتهم، وال حتضرين أمساؤهم

د قضينا فيها بضع ساعات     ال أنسى تلك الليلة وال جة الطالب والطالبات بشهود تلك املسرحية، وق           
متوالية ال تفصلها إال استراحات موسيقية ريثما تغري على املسرح مناظر جمرى الرواية، وأتذكر أيضاً بعد ذلك 

           أن اجلامعة قد أخذت على نفسها أن تدعو كل عام عاملاً ديني   ا مسلماً، وعاملاً مسيحي ا، يقدمهما رئيس   ا لبناني
، وأتذكر أن العامل املسلم الذي رأيته ألول مرة كان األستاذ            "بيارد ضودج "دكتور  اجلامعة األعلى يومئذ ال   

إىل عدد  "  الوست هول "، وأتذكر أننا استمعنا بعد ذلك يف السنوات املتوالية على مسرح             "أمحد احملمصاين "
اعر عمر أبو   كبري من الشعراء واألدباء املشهورين، ومنهم صديقنا خريج اجلامعة األمريكية يف بريوت الش             

 رائعة من روائعه املعروفة هزت الطالب وأهلبت محاسهم، وكانت كالعادة ةريشة رمحه اهللا، وكيف ألقى قصيد   
 .وطنية مبا بقي األستاذ أبو ريشة يهز به العرب كلهم خالل اخلمسني عاماً املاضية

 

 



 على مسرح اجلامعة" مي زيادة"

 األديبة العربية الشهرية اآلنسة مي زيادة –م ١٩٣٦ عام  لعله يف–وأتذكر أن العروة الوثقى قد دعت 
إللقاء حماضرة على ذلك املسرح يف غرة ربيع ذلك العام، وكانت قد مرت وال تزال مبحنتها احلزينة اليت                    

للمصابني "  العصفورية"أطبقت عليها يومئذ يف أوائل الثالثينيات، وتطورت ا حىت أدخلتها مستشفى               
صحف يومئذ يف لبنان خاصة ويف سوريا ومصر تتناول هذه املأساة بني الفينة واألخرى،               باجلنون، وكانت ال  

ملقية أضواء باهتة على حمنة العبقرية األديبة فيما يعلمه املتتبعون هلذا احلادث ومن عاصروه وعرفوه، وكنت                
 .ممن يتابع ذلك ويتأمل له وحيتار

 مسرح   للقاء اآلنسة مي، إللقاء حماضرا على      لن أنسى تلك الليلة اليت دعينا فيها من الصحافة        
 .الوست هول

 ،مئات من الناس توافدوا من كل مكان يف لبنان وسوريا واألردن يريدون أن يروا تلك الكاتبة العبقرية
 .ويسمعوها بعد أن مسعوا مبأساا وتأملوا هلا

م، من املسؤول عن    حتصلت على بطاقة قبل أن تنفد البطاقات من شباك مسرح الوست هول بأيا              
البطاقات وأظنه السيد عكاوي، وأقبلت اجلماهري إىل الدار فغصت م، مث فتحت أبواب قاعة املسرح                  
وتسابقنا إىل الصفوف األوىل حىت غصت باجلالسني والواقفني، ورفع الستار عن كرسيني منصوبني أمام                

 منصة اخلطابة مضاءة النور، فالتهبت أكف ىل أحد الكرسيني وأمامهما  إاجلميع، مث دخلت اآلنسة مي متوجهة       
    ا متواصالً، واستمر أكثر مما تعود الناس يف تلك املناسبات، كان التصفيق             اجلموع بالتصفيق هلا تصفيقاً حاد

يصدر من قلوب الناس وشعورهم وإحساسهم، وردت اآلنسة على التحية، وقد بدت يف فستان أسود مجع                 
عاج، وقد بدت سامهة شاحبة الوجه حنيفة العود تغالب مشاعرها ودموعها،           شعرها املبعثر وضمه طوق من ال     

حىت إذا ما انتهى التصفيق جلست وجلس جبانبها معرف احملاضرة الذي وقف مرجتالً كلمة رائعة يقدم ا                  
أديبة العرب، ويف عاصفة أخرى من التصفيق وقفت بعدها احملتفَى ا، فوضعت أوراق حماضرا على املنصة                
املستطيلة وحتت ضوئها، وأمسكت بيديها بأطراف املنصة، مث بدأت حماضرا تنساب ا كانسياب نسيم                
الربيع، بل إا قد بدأا بتحية فصل الربيع اليت كانت تلك الليلة من أوائل لياليه، مث انساب كالمها انسياباً                   

شعور، سالت به دموع العشرات من      فيه من الروعة ومن االتزان ومن احلضور الكامل ما غمر اجلميع ب            
 .السيدات والطالبات اللوايت حضرن بكثرة

واستمرت اآلنسة يف حماضرا يف وقفة متصلبة عفوية ال تشنج فيها وال ترفع، وإمنا هي العفوية الفواحة          
 عواطف  عواطف اجلمهور املعرب عن   "  مي"يف كلماا ومقاطع حماضرا اليت كان التصفيق يتخللها، حامالً إىل           

 .من قرأ هلا أو مسع ا من العرب يف حياا األدبية الوارفة باحملبة واإلبداع



وانتهت احملاضرة وعال التصفيق الصاخب من زوايا القاعة، ووقفت اآلنسة تودع احمليني الذين مل مينعهم            
ثل تلك احملافل،   من أن يندفعوا إليها فوق املسرح يف صخب ال يليق مب           "  الوست هول "الوقار التقليدي يف    

وفتحت األبواب وتدفق الناس منها يتلمسون أن يروا اآلنسة خارجة من وراء الكواليس، ولكنها كانت مع                
 .من حيف ا من األساتذة قد استراحت يف غرفة جماورة ريثما خيف املتجمعون، وينصرف املنصرفون

وعة يف كتيب أصدرته العروة الوثقى      ما أنسى تلك الليلة، وإين ألحتفظ مبحاضرا يف تلك الليلة مطب          
 ".مي" بعد ذلك هلذه املناسبة وحتية لـ

ومبناسبة الكالم عن اآلنسة مي فإا يف أوائل الثالثينيات وقبل حمنتها قد حضرت إحدى حفالت                 
التخرج يف اجلامعة األمريكية يف بريوت، كما أُخربت به، إذ مل أكن يومئذ هناك، وكان شاعر حفل التخرج                   

قليدي، والذي يدعى أحد عباقرة األدب والشعر إىل شهوده وإلقاء كلمة أو قصيدة فيه، الدكتور اخلطيب                الت
فلما أخرب عند دعوته إللقاء قصيدة      .   صاحب الديوان املعروف بعد ذلك بامسه      ،"نقوال فياض "الشاعر النابغة   

ك املهرجان التقليدي السنوي    يف ذلك املوسم من خترج الطالب، وأن اآلنسة مي ستكون بني من سيحضر ذل             
، "مي زيادة "يف اجلامعة، أنشأ قصيدته الرائعة اليت حيا ا املتخرجني، واستهلها بتحية خاصة ألديبة العرب                

 :ة العرببفرفع عقريته مبستهلها وهو يقول بصوته اجلهوري الجل خماطباً اجلمع كله وخاصا ا أدي

فسـلي فـؤادك عـن خفوق فؤادي       
 

ــيعاد  ــاعة امل ــذي س ــي ه ــا م ي
. 

اشتهرت القصيدة هذه واهتز هلا من مسعها يومئذ أو قرأها يف الصحف، وبثت عبرياً فواحاً يترنح به                  
 تظهر يف   طالب اجلامعة األمريكية، وقد استمعت بعد التحاقي ا إىل هذه القصيدة وحتصلت عليها قبل أن               

ديوان شاعرها املطبوع، وطاملا ترمنت ذا البيت حىت جاءت حماضرة اآلنسة مي اآلنفة الذكر، فكنت أتعجل                
 .ميعادها وأنا أردد هذا البيت الذي تز له مشاعري

ومن استمعت إىل من ألقى فيه حماضرة أو قصيدة، فأذكر أمحد            "  وست هول "عود إىل مسرح الـ     نو
، إنه قد ألقى فيه قصيدة رائعة من روائعه املشهورة، وأتذكر أين            "بدوي اجلبل "عروف بـ   سليمان األمحد امل  

مسعت ورأيت ألول مرة سعيد عقل يلقي حماضرة بدعوة من العروة الوثقى على ذلك املسرح، وكنت قد                  
شار إليها، مسعت عنه، وقرأت، وعرفت موقفه من حماربة اللغة العربية، فحرصت على أن ال تفوتين حماضرته امل

وكان معي الصديق الكاتب عبد العزيز ضياء، فكنا يف املقاعد األوىل ليلة تلك احملاضرة، وكان عنواا                   
وطبعاً مل نكن نعلم من أي زاوية من زوايا الكلمة سيتناوهلا سعيد عقل، فتلكم بعد أن جلس يف                    "  الكلمة"

 أاه جبملة ال أزال مع األستاذ عزيز ضياء          عاصفة من تصفيق املراهقني واملراهقات، وبدأ كالماً طويالً        
وأصبح الناس فإذا على شاطئ البحر خنجر       :  (نتذكرها، فقد كانت مبهمة مغلقة حتتاج إىل ترمجان وهي قوله         

، وقد يقول القارئ، ال بد أن هذه اجلملة مفهومة من سياق احملاضرة وتسلسلها، ولكن األستاذ عزيز )مكسور



أنا مل : (ابه عندما دوت القاعة بالتصفيق، فسألته عن ما أهاجه فقال يل يف حدته املعروفةقد كاد أن خيرج من ثي
 .، وقمنا من بني اجلماهري منصرفني!)أفهم شيئاً

من الشعراء الذين استمعت إليهم على ذلك املسرح، عرب السنني اخلمس اليت بقيت فيها باجلامعة،                 
دور البطل وهو ما أشرت إليه، فقد       "  اهلادي"ب متثيله يف رواية      فبجان .الصديق الشاعر عبد املنعم الرفاعي    

 من على ذلك املسرح، ونشأت املعرفة معه ومع األستاذ الشاعر عيسى العيسى، وقد  هكان يلقي بعض قصائد   
أمحد الصايف "ومسعت أيضاً صديقنا املرحوم األستاذ ". رشدي املعلوف"أشرت إليه أيضاً، ومع الشاعر األستاذ 

يف ليلة من الليايل، فكان هذا اللقاء مقدمة للقاءات أخرى          "  بعلبك"وهو يلقي إحدى قصائده عن      "  فيالنج
 .ومعرفة وصداقة استمرت حىت موته رمحه اهللا

وبني من مسعتهم يلقون الشعر أيضاً صديقي املشار إليه قبل هذا الدكتور حممد عبده غامن، فقد ربح                  
، فرحبت قصيدته قصب السبق وقد أودعها       "بنت الراقصة "ى يف قصيدته    مسابقة شعرية من ِقبل العروة الوثق     

         ئتنا له على ما فاز به من إعجاب اجلمهور         نأحد دواوينه، أتذكر مساء إلقائها والتفافنا حوله بعد إلقائها، و
 .بتلك الرائعة

الشعراء من العامل   أتذكر، وأنا بصدد الكالم عن احلركة األدبية يف اجلامعة يومئذ وعما ألقى األدباء و              
م، كانت فواحة مبن    ١٩٤٠،  ١٩٣٥العريب على ذلك املسرح، إين عندما دخلت يف تلك األجواء بني عامي             

 يتحدث عنه الطالب يومئذ واألدباء فيما بعد ذلك إىل          يسبقنا من طالب اجلامع وترك فيها عبقاً مجيالً، مما بق         
 .اآلن

بني الطالب األوائل   "  فَدوى طوقان "شقيق الشاعرة   "  قان طو إبراهيم"كان الشاعر الفلسطيين املشهور     
يف اجلامعة وخترج منها، وهو أكثر من ترك فيها، يومئذ وقبل أن التحق ا، عبقاً فواحاً من الطرف واملُلَح يف                    

 يا تني يا توت يا تفاح يا      "شعره ونثره، ويف مسامراته مع زمالئه وأصدقائه، فقد كانت له القصيدة املشهورة             
كانت معروفة، يتداوهلا زمالؤه ومن جاء بعدهم فسمعت ا وحتصلت          "  تأليفها"وهي قصيدة أسباب    "  عنب

 الدكتور نقوال فياض فيما أشرت      ععليها، وقد كانت على أفواه الطالب والظرفاء، وكان واحداً ممن يذكر م           
ة اخلوري، الذي كان يدعى      وكان من الشعراء أيضاً األستاذ األخطل الصغري بشار         ،إىل قصيدته قبل ذلك   

إللقاء بعض قصائده، وحضرت أنا أيضاً ليلة دعي إليها شاعر وكاتب عراقي اشتهر يومئذ امسه أمحد حامد                  
الصراف، فألقى قصيدة يتذكرها املتذكرون، ومسرح الوست هول قد شرف أيضاً يف يوم من األيام البعيدة،                

حياين، بلغين أنه ألقى حماضرات كثرية يف بعض جامعات إجنلترا           مبثل الكاتب العريب الشهري الرحالة أمني الر      
وقد أُعيد  ".  ملوك العرب "وأمريكا، بعد قيامه برحلته املشهورة إىل جزيرة العرب وتأليفه كتابه املشهور عنها             

وأُكرر اسم الشاعر العريب الكبري األستاذ عمر أبو ريشة فكان كما أشرت إىل ذلك يهز العامل العريب من                    
أقصاه إىل أقصاه بروائعه الشعرية العظيمة، وهي اليت كانت على ألسنة الطالب والطالبات واجلماهري العربية               



 الليايل اليت حيييها األستاذ أبو ريشة يف اجلامعة األمريكية يف توكان. يف كل مكان عرب اخلمسني عاماً املنصرمة     
واسم وأسواق األدب، تشحن اجليل بشحنة قومية       بريوت إبان تلمذته فيها وبعد خترجه منها، مواسم من م          

وطنية ملتهبة تبقى على كل فم ولسان، وهو إىل اليوم كما كان منذ مخسني عاماً، سيد االس وملهب محاس                   
 من هذا -وقد أشرت إليه- على مشاعر املستمعني، وكان بدوي اجلبل اجلماهري، يتدفق بوطنية زاخرة تستويل

الذين لن تنساهم أمتهم العربية، وإن كانت األجيال احلاضرة ال تقدر هلم قدرهم العظيم              الطراز العايل الرفيع    
 .يف القيادة والريادة

 "ملهبة"قصائد 

ومن الشعراء الذين ترسبت على أفواه الطالب بعض من قصائدهم يف تلك املدة الشاعر الوطين                  
شقيق األستاذ حسن الكرمي صاحب برامج      الفلسطيين املبدع عبد الكرمي الكرمي امللقب بأيب سلمى، وهو          

يف اإلذاعة الربيطانية، ومها ابنا األستاذ الرائد الكبري سعيد الكرمي، الذي هاجر من فلسطني      "  قول على قول  "
إىل دمشق وأقام ا وشارك يف صحافتها وأنشأ إحدى الصحف فيها، فقد شبا وشابا على ما شب وشاب عليه 

 سلمى تلك القصيدة اليت نشري إليها، واليت كانت على ألسنة الطالب والطالبات والدمها األستاذ سعيد، فأليب
 :يف أواسط الثالثينيات واليت يستهلها بقوله

ــيد ــيد إىل العبـ شـــكوى العبـ
 

ــيد  ــب القص ــى هل ــر عل أنش
. 

 كارثة فلسطني بلهبها ونريان أنفاسها، وكان يف        نوهي قصيدة ذات شواظ من نار تصلي املسؤولني ع        
ذلك العام الذي أنشأ الشاعر فيه قصيدته تلك زواج امللك فاروق بامللكة فريدة، واليت خرجت الصحافة                 

املقاالت اليت غصت ا وطفحت     املصرية كعادا يف األحداث اخلاصة ا وهي طافحة باألناشيد والقصائد و          
منها على الصحف ااورة، فأصبح ال حديث للناس إال ما قيل من متجيد وليل وتكبري لزواج الفاروق                   

 :بامللكة فريدة، فأشار إىل ما أشغل العرب كلهم من هذا احلدث بقوله

ــني  ــريدة"بـ ــريد"و" الفـ "الفـ
 

يـــا مصـــر ضـــيعت املـــىن 
. 

والقصيدة طويلة فقد تغىن ا الطالب، وبقيت على ألسنتهم عشرات السنني، وال يزال أكثرهم ممن ال                
 .يزال حياً يتذكرها وحيفظ أبياا

 األردن،  م، أن زار األمري سعود ويل عهد السعودية       ١٩٣٨ومما أهاج شجون الطالب يومئذ يف عام        
وذهب للزيارة والصالة يف املسجد األقصى، فقام شاعر فلسطيين شاب هو األستاذ عبد الرحيم حممود بإلقاء                

 :قصيدة وحتية بني يديه يقول فيها

أم جـئت مـن قـبل الوداع تودعه        
 

أجـئت تزوره  " املسـجد األقصـى   " 
. 



 هذا البيت بيت القصيد يف تلك القصيدة، فحفظه الناس يومئذ، ووصلت القصيدة إىل اجلامعة                وكان
األمريكية يرويها الشباب الفلسطيين وأخصهم صديقي احلميمني الدكتور أمحد كمال وشقيقه الدكتور علي             

م مل أعلم أن    ١٩٨٥كمال، وعنهما رويت هذا البيت ومنهما مسعته وحفظته، ومنذ ذلك احلني إىل هذا العام               
              ا ببالده مضحياً حبياته، أنه   الشاعر الذي استشهد يف امليدان برصاصة صهيونية وانتقل إىل رمحة اهللا شهيداً بار

أخ من الرضاع هلذين الدكتورين الشقيقني إال من مقال أخري يف إحدى الصحف، كتبه الصديق الدكتور علي 
داد، طبيب األمراض العصبية والعقلية وزميلي يف بريوت، ذكر         كمال الطبيب الكبري اليوم يف مستشفيات بغ      

 أن بينهما رضاعاً وأخوة من هذا القبيل، وعندما روى يل البيت             – وقد جاء ذكر الشاعر الشهيد       –فيه  
 .وحفظته عنه وعن أخيه الدكتور أمحد قبل ذلك مل خيربين بصلة النسب هذه وهي صلة تشرف اجلميع

ر صن ذهين مبعثرة تصور كيف كانت أجواء اجلامعة األمريكية، يف ع            هذه طرف وملح تداعت م    
الثالثينيات حىت األربعينيات من هذا القرن، تلعب فيها احلركة األدبية ومجعياا واملنتمون إليها من شىت                 

اً يف إخاء الشباب وتوثيق عرى املودة والقرىب بينهماألقطار العربية دوراً هام. 

 من تذكرته وهو الشاعر األديب رئيس جملس الوزراء السوداين األسبق حممد             وقد أضيف إليهم اآلن   
 األزهري، واألديب القومي العراقي سعدي خليل الذي كان لأمحد حمجوب، وفخامة الرئيس السوداين إمساعي 

يام منذ يشغل منصب رئيس اجلمعية العراقية مع عضويته يف العروة الوثقى أطال اهللا حياته، فقد تباعدت بنا األ
ذلك احلني إىل اليوم غري لقاء خاطف معه يوم كنت منذ عشرين عاماً تقريباً يف واشنطن، فلقيته مستشاراً                    

 .ثقافياً بالسفارة العراقية ا يومئذ، مث بلغين اآلن أنه يف بغداد

 



 

   

   

   

  
   
    

 
 



كرنا بعثة الكشافة العراقية    ا للبعثات العلمية اليت تقوم بزياراا لألقطار العربية، وذ        نوما دمنا قد تعرض   
اليت زارت اململكة العربية السعودية، مث الكشاف العريب السوري الذي حذا حذوها بعد ذلك بسنوات فأدى            
فريضة احلج واختلط بشباب اململكة وتعرف م وتعارفوا به، مث بعثة العروة الوثقى اليت أشرت إليها واليت                  

ق أن أسهبت يف تبيانه، وما حصل من تلك اللقاءات املختلفة بني             قامت من بريوت بزيارة العراق فيما سب      
شباب العرب من تعارف وحمبة وود وإخاء وتعاون، فإن ملصر يف باب البعثات مقامها احملمود، فقد سنت                   
جامعة فؤاد األول وكلية اآلداب فيها بالذات سنة حسنة، بإرسال بعثة من كبار أساتذا وروادها ومعهم مجع  

ب الصفوف العالية ا يف موسم كل حج ألداء فريضة احلج والعمرة والتعرف على احلرمني الشريفني، من طال
واالجتماع بأبنائهما وأدبائهما ورجال الفكر والعلم ما، مث أصبحت تلك السنة بعد ذلك متجددة يف كل                 

ميد العبادي، وأتذكر بعثة    موسم حج يرأسها علم من أعالم كلية اآلداب، أتذكر من بينهم الدكتور عبد احل             
من بعثات اجلامعة كان فيها هذا األستاذ ومعه أساتذة آخرون من أمثاله، وكيف كانت هذه البعثة تصل إىل                   
احلجاز يف آخر فوج احلجاج املصريني بالباخرة والطائرات، فال يكاد الدكتور العبادي ومن معه يصلون إىل                

ا وأنا يف جدة موظفاً يف الديوان امللكي، وخيربين بأنه          ل يب هاتفي  مكة وينتهون من أداء نسك العمرة حىت يتص       
سيتوجه إىل جدة للسالم على جاللة امللك، فإذا هيأت له املوعد وانتهى من السالم وأخذ موعداً لبقية أعضاء      

البعثة يف أن   البعثة للسالم كما سلم يف الوقت الذي حيدد هلم، زارين يف مكتيب راجياً أن أرفع إىل امللك رجاء                   
يكون ترتيب عودا إىل مصر فور انتهاء املناسك، لتكون يف طليعة من سيغادر احلجاز إىل القاهرة، حىت تكون 
املدة اليت تعطى للبعثة من قبل جامعة امللك فؤاد خمتصرة على حنو أسبوعني، بسبب ارتباط أعضائها بالتدريس               

خ حممد سرور الصبان وزير املالية مبثل ما أقوم به، فنتعاون على            يف كليام فور اية عطلة العيد، ويقوم الشي       
أن نضمن هلذه البعثة ما رجته وما متنته، فتقضي أيام احلج والزيارة هانئة مطمئنة ضامنة ملقاعدها يف أول                    

ة رحالت الطائرات اليت حتمل أفواج عودة احلجاج املصريني إىل القاهرة فور إعالن انقضاء أيام احلج واي                
 .مومسه

مث حذا األزهر حذو اجلامعة املصرية، فعني بعثة علمية من كبار علمائه وطالبه جتيء إىل احلج مكرمة من 
قبل احلكومة السعودية، وكانت بدورها تقوم فور وصوهلا بالتماس ضمان السماح هلا بأن تكون عودا إىل                 

ل مدة إقامتها مبكة وباملدينة املنورة يلتف حول        األزهر يف أوائل من يعود من احلجاج، فيتم هلا ذلك، ويف خال           
البعثتني املصريتني رجال احلكومة السعودية وأدباؤها وشعراؤها، ومن يفد من كبار حجاج األقطار اإلسالمية              
األخرى، فيكون مقر كل بعثة من بعثيت األزهر وجامعة امللك فؤاد ندوة عامرة مبن يستقبلون من الناس،                   

ودي باالحتفاء م والبعثة الرمسية اليت تعودت حكومة مصر أن تسميها ببعثة احلج من               ويقوم الشباب السع  
قبل الدولة، فيحتفلون م ويكرمون وفادم، ويزور رجال البعثات امللك عبد العزيز ونائب امللك ومن                 

خيطب فيها اخلطباء الثالث مهرجانات منرية، " مىن"يزوروم من الوزراء، وتكون ليايل إقامتهم خصوصاً ليايل 



ويشعر الشعراء ويلتقي أعضاء بعثات احلج األخرى م، ويدعوهم امللك عبد العزيز يف احلفالت اليت يقيمها                
قبل الذهاب إىل عرفة يف قصره امللكي مبكة، مث يف ثاين أيام عيد احلج حني يستقبلهم وكبار احلجاج اآلخرين                   

، والذي اسنت هذه السنة هو امللك عبد العزيز رمحه اهللا حينما كان من العامل اإلسالمي يف القصر امللكي يف مىن
 .اجلميع يلقون منه اإلكرام والتأهيل



 حفلة حوش الكردي

يف قلب مىن، يدعون    "  حوش الكردي "ويقيم الشباب السعودي حفلة خاصة م يف مكان يسمى بـ           
عامل العريب بصفة خاصة، حيث تلقى اخلطب       إليها مجيع أعضاء تلك البعثات من العامل اإلسالمي بأسره، وال          

 اجلميع فيها مع العاطفة اإلسالمية      بوالقصائد، يلقيها الشباب السعوديون ويلقيها كبار احلجاج، ويتجاو        
، "إمنا املؤمنون إخوة"ووشائج القرىب والرحم واجلوار واملبدأ الواحد الذي ال خيرج عنه أحد منهم على قاعدة            

ب يف مىن منذ أن بدأت لتكرمي كبار احلجاج، سنة حترص عليها الدولة وتباركها،              وقد أصبحت حفلة الشبا   
وأتذكر أن من املتحمسني للقيام بتلك احلفالت       .  وحيرص عليها الشباب ويلتزموا، ويتنافسون يف القيام ا       

احلفل ورعايتها والدعوة إليها، وحث الشباب على التمسك ا الشيخ حممد سرور الصبان، أما لوالب                 
حممد سعيد عبد املقصود وأمحد السباعي وهاشم زواوي واألستاذ أمحد عبد           :  املتجدد يف كل عام فقد كانوا     

الغفور عطار وحممد خليل العناين وعبد الوهاب آشي وعبد اهللا فدا وعبد اهللا املزروع وطاهر زخمشري، مث                  
حممد حسني زيدان   :  يتقدمهم األساتذة الكبار  جييء بعدهم من يعينهم ويقوم مقامهم، وأدباء املدينة املنورة و         

 .وعبد القدوس األنصاري مثل أدباء مكة للحفاوة بكبار احلجاج وأعيام وعلمائهم والبارزين منهم



 لقاء مع طنطاوي جوهري

وأتذكر .  ولقد كنت يف بعض هذه احلفالت، قبل أن أذهب إىل بريوت، واحداً ممن يدورون يف فلكها               
، "تفسري اجلواهر"نين التقيت بالعامل املصري املشهور يومئذ األستاذ طنطاوي جوهري صاحب يف أحد املواسم أ

فقد قدم يف أوائل الثالثينيات حاجاً إىل مكة مغموراً يف خضم األلوف من احلجاج، وقد سأل عن املكتبات                   
ى ألوف احلجاج،   الواقعة يف باب السالم من أبواب احلرم املكي، وهي عشرات من مكتبات بيع الكتب عل               

وتعرف مصادفة باألستاذ األديب النابه املرحوم عبد اهللا فدا، فعرف له قدره ورحب به وجعل الشيخ طنطاوي 
يفيء يف غري أوقات الصلوات إىل مكتبة األستاذ فدا ويتربع فيها، فيحرص حينئذ األستاذ فدا على دعوة                   

وأتذكر أين كنت ماراً مبكتبه فألقيت عليه       .  م عليه الشباب أن جييئوا للتعرف على هذا العلم املصري والسال        
السالم كعاديت، وأردت أن أكمل مشواري فإذا باألستاذ فدا يناديين أن أجيئه، وفوجئت عندما دخلت أنه                 
يقدمين إىل األستاذ طنطاوي جوهري الذي كان شهرياً يومئذ بفصول تفسريه اليت كان ينشرها يف الصحف                 

العالمة الكبري األستاذ أمحد عبد الغفور عطار،       :  الشباب، ومن أمثايل يف ذلك زمالئي     املصرية فنتلقفها حنن    
واألستاذ عبد اهللا عريف، واألستاذ حامد حممد كعكي واألستاذ حممد سعيد عامودي واألستاذ حممد سعيد                

ادفنا، فتقر  فسلمت على الشيخ وأنا مغتبط ذه املفاجأة، وكم يف احلج من مفاجآت كانت تص             .  عبد املقصود 
ا عيوننا وتثلج ا صدورنا وتبث فينا احملبة، واإلجالل واإلكبار ألصحاا، وتتحقق ا حكمة فريضة احلج                
والدعوة إليهما ليتعارف املسلمون ويتآخوا، وهي أهداف احلج ومراميه وفائدة فريضته على كل مسلم                

 .ومسلمة

ن رواق املسجد احلرام، حيث اختار عموداً من وأخذنا حنف بالشيخ الطنطاوي ونعرف مكان جلوسه م
األعمدة يف مدخل باب السالم الكبري يتبتل بصلواته اخلمس جبواره، حىت إذا ما انتهى استقرب املكان وخرج   

 األستاذ عبد اهللا فدا، فاستقبل فيها من يكونون قد مسعوا جبلسته هذه، فتغص املكتبة                  هإىل مكتبة صديق  
وتكون غبطة األستاذ عبد اهللا فدا بانشغاله بالشيخ وزواره          .  ستمعني له وهم كثريون   باملسلِّمني عليه وامل  

وعزوفه عن البيع والشراء مسة من السمات اليت كان جيري عليها كرام أهل مكة واملدينة يف الترحيب بعظماء     
عام آخر  وفد بيت اهللا احلرام، وقد حضر األستاذ طنطاوي اجلوهري إحدى حفالت مىن، كما حضرها يف                 

، وصاحب  "يف مرتل الوحي  "الوزير املصري األديب املشهور الدكتور حممد حسني هيكل صاحب كتاب            
يف باريس،  "  السوربون"جريدة السياسة األسبوعية ومؤلف عدد آخر من الكتب املعروفة، وهو متخرج من             

 وعادت جذوره جتري بعصري وكان ذا ثقافة فرنسية وغربية، فلما قدر له أن حيج تنفس صدره بأنفاس اإلسالم
احلياة العربية واإلسالمية، فألف الكتب اإلسالمية، وكانت هذه النقلة املفاجئة قد عادت عليه باخلري واليمن               



والربكة فيصبح وزيراً شهرياً، وقد ألقى يف حفلة من حفالت الشباب يف مىن كلمة وارفة مسهبة ذكر فيها                   
لى مرأى األشهاد سروره بتصحيح مساره العلمي واألديب بذلك املنحى تلك النقلة اليت أشرت إليها، وأعلن ع

 .اإلسالمي، الذي شغل عنه قبل ذلك بالصحافة والسياسة وبآثار جامعة باريس



 الملك عبد العزيز يحتفي بالدكتور هيكل

سياسة ال(ولقد سبقت الدكتور هيكل إىل احلجاز مسعته وبعد صيته ومكانته األدبية املشهورة، وصحيفة              
اليت كانت أحد مشاعل الثقافة يف مصر، مث يف الوطن العريب من أقصاه إىل أقصاه، وكانت مكانته                 )  األسبوعية

تواكب مكانته يف الريادة العلمية، وكانت ملكانة خاله األستاذ أمحد لطفي            )  األحرار الدستورية (احلزبية يف   
ومن مث كان يف وجوده بني احلجاج يف أواخر           السيد ما أضفى عليه وهج الربوز يف احملافل واألندية،            

وبواكري )  السياسة األسبوعية ( قراء    من الثالثينيات امليالدية حركة للشباب السعودي، ففرحوا بلقياه وأغلبهم       
مؤلفاته، وأكرم امللك عبد العزيز وفادة الدكتور هيكل وخصه مبا خيص به أمثاله من رجاالت العامل اإلسالمي، 

به والتحدث إليه، فانتهز الدكتور هذه الفرصة فحاور امللك وباحثه وتناقش معه يف حاضر               فكرر االجتماع   
العرب واملسلمني ومستقبلهم، ودون خالصات أحاديثه تلك وضمنها كتاب رحلته إىل الديار املقدسة، وكما              

 وتصادقا، وجاء ما حرره عرف مكانة امللك عبد العزيز وقيادته عرف امللك للرجل العامل مكانته األدبية فتآلفا           
 .الدكتور عن تلك اللقاءات برهاناً على مرتلة كل منهما يف قلب اآلخر

وقد ذكرت حفاوة الشباب بالدكتور وحفاوته هو به، ويتذكر األستاذ الكبري حممد حسني زيدان كثرياً               
 الشاعر املبدع حممد حسن من الطرف وامللح يف لقائه ومن معه من شباب املدينة ذا الرجل وأمثاله، ولألستاذ

 .فقي ذكريات مع الدكتور فقد لفت نظره وانتباهه ذلك األديب والشاعر بني رفاقه يف احلجاز

وحي (وعلى هذه املرتلة اليت كنا نكنها للدكتور هيكل يف قلوبنا اخترناه دون غريه ليتوىل تقدمي كتاب                 
قصود منذ نصف قرن، وذلك الكتاب هو كما        الذي ألفته مع زميلي املرحوم حممد سعيد عبد امل        )  الصحراء

وصفناه صفوة األدب العصري يف احلجاز يومئذ، فرحب الدكتور باختياره لكتابة مقدمته وكتبها بروح ودية               
أدبية صادقة مسهبة، ولقد محلت له نسخة من نسخ الكتاب فور اية طبعه يف مطابع احلليب مبصر، وتوجهت                  

سبوعية مبصر مسلماً ومهدياً له الكتاب، ففرح باستالمها ورحب بتلك احلركة إليه يف مكتب جملة السياسة األ   
األدبية اليت أضاءت يف اجلزيرة، وكان حديثه معي عن ذكريات حجة ومن تعرف م من الشباب يفيض باحملبة 

ي والصدق والتشجيع، وأتذكر أنين قد محلت نسخة أخرى من ذلك الكتاب وتوجهت ا إىل خاله أمحد لطف                
السيد، وكان الدكتور هيكل هو الذي أخذ يل موعد زياريت تلفونياً، فتقبل الكتاب مبحبة وتشجيع، كما                  
قدمت أيضاً نسخاً أخرى هدية مين ومن زميلي حممد سعيد عبد املقصود يومئذ للدكتور فؤاد صروف يف دار                  

اآلخرين، وقد جر الكالم إىل     املقتطف والدكتور صروف الكبري ولألستاذ وديع فلسطني ولكبار أدباء مصر           



هذا، ذكر الدكتور حممد حسني هيكل وحجه وزيارته للحجاز، وما ال يزال من اجتمع به يومئذ يف مكة                    
 .واملدينة يذكرون ذلك اللقاء وتلك األيام باخلري وال ينسوا أبداً



 مع الزعيم اليمني أحمد النعمان

زهر من مصر صديقنا فيما بعد وإىل اليوم الزعيم         م، قدم مع بعثة األ    ١٩٣٩وأتذكر أنه يف حج عام      
 .اليمين املشهور دولة الرئيس أمحد حممد نعمان

وكان بني البارزين املدعوين إىل حفلة الشباب يف مىن يف ذلك العام، فتحمس كعادته وكان يومئذ ال                  
خيطبون يف ذلك احلفل،    يزال يف عنفوان حيويته وصولته وثورته، وقد مسع زعماء العامل اإلسالمي يتحدثون و            

فوقف يلقي كلمة مطولة دعا فيها إىل الوحدة العربية، وأطال فيما دعا وحتمس فيما خطب، حىت قال                    
 :مستشهداً مبا يدعو إليه، قال كما قال الشاعر عبد اهللا بلخري

ــداد  ــرموت إىل رىب بغ ــن حض م
 

ــرة  ــبه اجلزي ــالديش ــوطين وب  م
. 

ــادي  ــل أو ن ــع حاف ــل مج يف ك
 

أشــدو بذكــراها وأهــتف بامسهــا 
. 

ــعادي   ــعادها إس ــعيي ويف إس س
 

ــياا  ــبيل ح ــت ويف س ــنها خلق م
. 

وصـــبابيت يف أمـــيت وبـــالدي
 

ــبابة  ــب ص ــيمن أح ــه ف ــل ل ك
. 

أعدت األبيات األربعة مرة أخرى بعد أن ذكرا يف أماكن سابقة، جاءت مناسبتها، وما قصدت اآلن                
ن أروي هذه الطرفة منسوبة إىل صاحبها األستاذ النعمان أمد اهللا يف حياته وهو يرويها يف كل مناسبة                   أإالّ  

والندوة خلطاب األستاذ النعمان الذي كان      نلتقي معه فيها أو بآخرين، ولقد صفق احلاضرون يف تلك احلفلة            
 على الكلمة، كما هنأوا غريه      هكعادته سحاراً فيما يقول وينشد، حىت إذا ما انتهى منها وأقبل عليه من يهنئ             

        من األخ؟ فقلت له   :  ا له يدي، أحييه على كلمته، فقال يل       من خطباء احلفل، قمت أنا أشق طريقي إليه ماد :
كنت أظنك وقد رويت مطلع إحدى قصائدك من حمفوظايت أنك شيخ         :  ل ملا مسع وقال يل    عبد اهللا بلخري، فذه   

ترى أأنت الشاعر؟   :  كبري بلحية طويلة وعباءة فضفاضة وعصا طويلة تتوكأ عليها، وها إنك يف غرة شبابك             
حنو نصف لقد ربطتنا منذ تلك اللحظة صداقة تراوح عمرها !!. يا سبحان اهللا: فقال يل! نعم: فتبسمت وقلت

ة جنيف بعد أن تكون     نقرن تقريباً، التقينا خالله مئات املرات، وال نزال جنتمع يف صيف كل عام يف مدي               
اجتماعاتنا يف جدة، وأحاديثنا باهلاتف يف كل صباح، ويف جنيف جييئين األستاذ من فندقه إىل الفندق ااور له         

 تنقطع بل تتجدد إذا كنا يف بلد واحد كل يوم،           ، فنجلس الساعات الطويلة يف ذكريات ال      "دوالبيه"فندق  
وهكذا فلي مع األستاذ النعمان ما لكل من عرفه، ابتداء من اإلمام حيىي، فاإلمام أمحد، فالرئيس مجال عبد                   
الناصر، فأكثر رؤساء العرب وملوكهم من الذكريات املتجددة اليت ال ميل مساعها وال ينضب معينها، وهو                 

الثقافة، فيه ذكاء مفرط، ومشم متوارث، وهو يف مناصبه الرفيعة ومصائبه املتوالية املخيفة             أستاذ سياسي ملون    



 على العجب العجاب واملضحك واملبكي، وأستطيع أن أحتدث عن هذا الصديق            يمنذ نصف قرن، اليت حتتو    
رف عبقريته  يف مئات إذا مل أقل ألوف الصفحات، كما يشاركين يف إعجايب به ودهشيت منه كل من عرفه وع                 

وفطنته وملاحيته، ومكره، وشهامته، وهو صاحل لكل شيء ويف كل زمان ومكان، مث هو بعد كل ذلك ملا شئت 
 .إذا شاء وطرب

الزعيم أمحد حممد نعمان دخل السجون ومحل األغالل والقيود، ولبس العمامة، وتوىل يف احملاريب                
كان مع كل هذا، األديب واملؤانس والسمري املبدع،        اإلمامة، وانتصب وزيراً فعضواً لرئاسة اجلمهورية، و      

والشديد واللني، فإذا اشتد ال يقدر عليه أحد، وإذا الن فهو كخطوات النسيم ال ميل سامعه كالمه، وال حيب 
صاحبه أن يفارقه، إال إذا انتفض ومتلص، مث قام خارجاً ال يلوي على شيء، فهناك اإلعصار املدمدم الذي ال                   

اقف، حىت إذا هدأ فهناك الوداعة والرقة والعبقرية والشمم، ويل معه ذكريات طويلة، ولغريي              يقف أمامه و  
معه ذكريات أطول واحلديث عنها مين ومنهم ال ينتهي، وله طرف وملح مع ملوك اليمن ومع كبار رجال                   

إليه والسالم عليه إذا    الثورة يف مصر ورجال السياسة يف العامل ال يستثين منهم أحد املطرب واملعجب، حتيايت               
ما قرأ ما ذكرته عنه وذكرين فيمن عنده، وهو جزاه اهللا خرياً كثرياً ما يفعل ذلك، مع من أحب وأرجو أن                      

 .أكون منهم



 المجاهد الحاج أمين الحسيني

من رجاالت العرب وزعماء املسلمني الذين كانوا حيرصون على أداء احلج كل عام يف تلك األيام إذا                 
لفرصة للقيام بذلك، مساحة الزعيم ااهد احلاج حممد أمني احلسيين املشهور مبفيت القدس، وهو زعيم    واتتهم ا 

 عشرة سنة يف    ةالكفاح والصراع يف سبيل حترير فلسطني منذ أكثر من سبعني عاماً حىت توفاه اهللا منذ بضع                
يعوا جنازته ووقفوا على قربه     وكنت واحداً من مجاهري غفرية ش     .  بريوت، حيث دفن ا يف مقابر الشهداء      

وتأملوا لفقد العامل اإلسالمي لرجل مثله، كان يواظب على أداء فريضة احلج منذ أواخر أيام الشريف حسني يف 
احلجاز، مث على مدى ثلثي القرن احلاضر من عهد امللك عبد العزيز وخلفائه، وكان زينة مواسم احلج بقامته                  

ر عمائم قادة ااهدين، وكان الزعيم الفوالذي الصلب الذي مل ينحن            وهامته وعمامته، كانت عمامته آخ    
ويف مطلع الستينيات يوم كنت مقيماً يف بريوت بعد تقاعدي من العمل يف الدولة، تسىن يل بعد                   .  لعاصفة

 اجتماعي به وأنا يف احلكومة من أن أجدد اجتماعايت ذا الرجل الذي ذاع صيته وعرفه العامل بأسره مصارعاً                 
لالستعمار والصهيونية، شريداً مضطهداً ال يستقر له قرار، فقد كنت أزوره يف حملة املنصورية اليت جلأ يف                   

، وكان  "بيت مري "السنوات األخرية إليها، له فيها دار ومكتب على كتف الوادي يف الطريق من بريوت إىل                
فيه وغرب، وتنقل من عاصمة إىل       قد استقر به التجوال يف ذلك املكان بعد عمر طويل متطاول شرق               

عاصمة، ومن قطر إىل قطر، ومن ملجأ إىل ملجأ يدافع ويكافح وينافح عما يؤمن به، وما وضعه اهللا أمانة يف                    
 .يده، وعلى أعناق سواه

كان جييء للحج وحيضر حفالت الشباب يف مىن، بل يكون صدرها، ومع أنه كان مقالً يف اخلطب                   
عال واألعمال، فقد كان يتخري أماكن التجمعات اإلسالمية الظاهرة منها واملستورة،            والكالم مكثراً يف األف   

وجيتمع مبن لقيهم ينذرهم عما تتمخض به األيام مما حصل وكان، ومما هو حاصل وكائن، ويكاد ال يفتر وهو                   
الوزراء ويف  يتنقل من جهة إىل أخرى يبشر وينذر ويرغب ويرهب، فكنا نراه يف جمالس امللوك ويف زيارات                  

أندية الشباب ويف الطواف حول الكعبة املشرفة، ونكاد جنده يف كل مكان ال يكل وال يفتر وال ميل، فهو                    
 عن أحد أصحابه األشاوس الذي أقلق          ا قاله رسول اهللا    مب منذر قوم، ومصبح قبيل، وكأمنا هو املعين       

، ومع األسف   ) ِمسعر حرب لو كان معه رجال      ويل امهِ ..  (املشركني من قريش بكفاحه وصرامته وجهاده     
الشديد إن الرجال قد ختلوا عن سيد الرجال حممد أمني احلسيين، فمات مقهوراً مضطهداً، إال أنه مل تطأطأْ                   

يف جنوب  "  حوش الشهداء "ىل أن ضمهما ذلك القرب اهول اليوم يف         إعمامته ومل تنحن قامته منذ رفعهما       
 .بريوت

 



 الحاج الحسيني في بيروتذكرياتي مع 

كرر أن احلاج أمني احلسيين كان من أعالم احلجاج، ومن أبرز الشخصيات اليت ال تغيب عن                أوأعود ف 
و بعد خروجي   أ معه، سواء وأنا يف احلكومة       ااألعني يف مواسم احلج ويف اجللسات الكثرية اليت التقيت فيه         

 يف مرتل صديقه وصديقنا األستاذ ااهد أيب احلسن حممد          منها يف بريوت، كنت ألتقي به يف ندوة يوم االثنني         
املشهورة املخيفة لالستعمار وأعوانه، يوم كانت تصدر يف القاهرة بني " ورىشال"على الطاهر، صاحب جريدة 

 الندوة من رجاالت العرب، وما منهم إال وزير متقاعد           تلك احلربني العامليتني الكربيني، فكان احلاج أمني زينة      
 زعيم جماهد ترجل عن فرسه، وأخذوا يتجمعون من العراق ومن سورية ومن فلسطني واألردن واملغرب                 أو

كانت يف شارع امللكة نازيل أاألدىن اىل املغرب األوسط واألقصى، فكانت دار األستاذ الطاهر حافلة م سواء 
من رأس  "  جان دارك "طلع شارع   يف القاهرة مدة ثلث قرن قبل الثورة املصرية، أم يف ندوته يف داره يف م               

 .بريوت املواجهة ملدخل اجلامعة األمريكية

الذي يصل معه اىل باب شقة األستاذ       "  الربقاوي"جييء احلاج أمني اىل تلك الندوة ومعه تابعه األنيق          
 الطاهر، مث يعود لينتظره يف سيارته اليت خيتار هلا مكاناً غري منظور من مداخل األزقة الفرعية عن ذلك                    

ليه يف أحاديثه مبكة يف مواسم احلج كنا نستمع إليه يف أحاديثه اجلادة اهلامة يف                إالشارع، وكما كنا نستمع     
تلك الندوة، أو يف داره ببريوت، فيحدثنا عن أعوام احلرب اخلمسة اليت قضاها يف برلني متردداً منها على                   

اليات مجهورية يوغسالفيا املكونة من ست       ومها واليتان من و    ،"اهلرسك"و  "  البوسنة"روما مث على بالد     
 . ماليني نسمة اليومةواليات احتادية بينها ثالث تقريباً ملسلمي تلك البالد وعددهم حنو ثالث

كان احلاج أمني حيدثنا عن أهوال احلرب العاملية الثانية عندما وقع يف أثنائها مسلمو يوغسالفيا بني                  
ستيالء على تلك البالد، وكيف بعثوا له يوم كان يف برلني وفداً              براثن القوى املتطاحنة يومئذ على اال      

 به ليعمل على إنقاذهم بواسطة احلكم األملاين يومئذ، الذي قد مت له السيطرة على تلك البالد، وبقي مستنجداً
ا  املتصارعة والقوميات املعادية، حىت فقدوا عشرات األلوف منهم ذهبو         ىاملسلمون فيها يتخبطون بني القو    

وتطول   .ضحية الذبح واملشانق بني القوى املتصارعة هناك بني الشيوعية والنازية والقوميات البلقانية األخرى            
 .تلك الندوات وحنن نستمع إىل أحاديث ذلك الزعيم حبب واحترام

هكذا فاحلديث عن احلاج أمني احلسيين جيدر بسواي، أن يطيل فيه ما اختصرت، والتاريخ إىل اآلن مل                 
ه، كما مل ينصف بالده وال قومه، وال نعلم إذا كان يف املستقبل أمل إلنصاف من غمط حقهم من                     ينصف

 .رجاالت العرب أم ال



 والشيخ حسن البنا أيضاً

نترك هذا للمستقبل، فلن يكون احلاج أمني احلسيين األول وال اآلخر بني من يغمط حقهم وينكر                  
 شديد ااملة ملن يعرف، يتعهده بالزيارة والسؤال، وقد كان          قدرهم، وتنسى أعماهلم، وكان طيب اهللا ثراه      

 ومكة ويف بريوت، ويستفسر عين باهلاتف دأبه يف ذلك معي كدأبه مع             ةيتفضل بزياريت يف بييت بالرياض وجد     
 .أكثر من يعرف، كان من النبل والكرامة يف ذروة الرجال

رتني يف تلك األيام أيضاً وعرفناها واستمعنا        مرة أو م   ؛ومن الشخصيات البارزة اليت أدت فريضة احلج      
. إليها واجتمعنا ا من ألوف اتمعني والزائرين، األستاذ العظيم حسن البنا، وهو غين عن التعريف واإلشادة            

كان حيج يف عدد قليل من رجال اإلخوان املسلمني، وحيرص أشد احلرص على لقاء امللك عبد العزيز                    
ليه واإلصغاء ملا يفضي به إليه، وكان يرتل مرتلة الكرامة واإلكرام من امللك، فيليب              واالجتماع به والتحدث إ   

طلبه يف احلال، كلما أبدى رغبة يف لقاء جاللته، وكانت هذه الشخصية من الشخصيات اليت تترك انطباعاً                  
 فقد كان من بقية     أو حتدث إليها رمحه اهللا رمحة واسعة      ..  وأثراً جليني يف كل من اجتمع ا واستمع إليها         

 .الرجال

ومن شخصيات احلج اليت يتكرر قيامها بأداء فريضة احلج على طول األعوام يف الثالثينيات من هذا                 
يومذاك يف مصر، مث يف اململكة  "  أفغانستان"القرن السيد حممد طاهر اددي، الذي كان وزيراً مفوضاً لبالده           

ة إسالمية مهيبة املنظر قوية الشكيمة واملخرب، لعب دوراً          العربية السعودية لسنوات عديدة، وكان شخصي     
 حنو محل بالده    ايوم توىل العرش وحن   "  حممد أمان اهللا خان   "السياسية، وقاوم امللك    "  أفغانستان"بارزاً يف حياة    

ده على احلياة الغربية، فكان األستاذ اددي وأسرته من أوائل من قاوم ذلك التيار وخاصمة وألب علماء بال                
عليه سنوات عديدة، حىت جرف أمان اهللا خان التيار التقليدي، فخرج من بالده متوجهاً إىل مكة ألداء فريضة 

وأتذكر وأنا طالب يف مدرسة الفالح أين قد رأيته يومئذ فور وصوله إىل مكة حمرماً ومعه زوجته امللكة                  .  احلج
ء األفغان عليها ملا أبدته يف الرحلة اليت قام ا          ذات األصل السوري، اليت كانت أحد عوامل تألب نسا        "  ثريا"

امللك إىل أوروبا من لبس الربنيطة، وغشيان بعض أندية الرقص، فأخذت االستخبارات األوروبية اليت كانت               
معادية للملك وعهده صوراً عديدة للملك وامللكة يف تلك األوضاع، مث سربتها إىل الصحافة العاملية                  

، وإىل القبائل األفغانية شديدة االعتزاز بقوميتها وإسالمها، فكان "قندهار"و " كابل"لماء يف واألفغانية وإىل الع
 .من شرر ذلك احلريق الذي أتى على امللك تلك الثورة العارمة ضده فالذ منها بالفرار



 أتذكر يف زيارة امللك تلك أن املصادفة قد أوقفتين، وكنت ماراً حتت بيت آل باناجه يف مكة، إذ                   
يف مالبس إحرامه فور وصوله إىل مكة يترجل من السيارة مع امللكة، مث    "  أمان اهللا خان  "ت نظري امللك    فاستل

يرقى درج ذلك البيت مع من كان ينتظره من رجال احلكومة السعودية واملرحبني به من قبلها، حيث يرتل                   
 .ضيفاً مكرماً على امللك عبد العزيز

ك اليوم حيضر احلفل املومسي الذي يقيمه امللك عبد العزيز لكبار احلجاج            مث رأيته بعد بضعة أيام من ذل      
بثالثة أيام، وكان يف موسم ذلك      "  عرفات"يف كل عام، يف مساء اليوم السادس من شهر ذي احلجة قبل يوم              

 .احلج ويف تلك اجللسة امللكية العامل املصري الشهري حممد الغنيمي التفتازاين

 أمان اهللا خان ووزيره املفوض األستاذ حممد طاهر اددي قوية متسلسلة بني              كانت الصلة بني امللك   
آهلما وآبائهما، هلذا كان امللك أمان اهللا ال يرد للسيد اددي طلباً، ألنه كان حيسب له ألف حساب، حىت                    

 .ثار عليه مع علماء بالده ورؤساء قبائلها ووجهائها، كما أشرنا إليه

ينما حل وأقام حيرص على احلضور يف احلفالت احلكومية والشعبية، فكان له             وهكذا كان اددي أ   
نشاط كبري يف القاهرة تظهر صورته يف كل أسبوع مع امللك فاروق يف سنوات ملكه األوىل، عندما كان                    

 .يؤدي فريضة اجلمعة يف مسجد من املساجد

بته األنيقة وحليته املميزة، وتنشرها     مث تظهر صورته يف احلفالت واملآدب يتميز بعمامته األفغانية وج          
صحف مصر املصورة، حىت أصبح األفغاين هذا بعمامته األفغانية والسيد عبد اهللا علوي اجلفري وجيه اجلنوب 
العريب املقيم مبصر يومئذ عالمتني مميزتني حلفالت مصر العامة واليت حيضرها امللك فاروق، وكما كان شأن                 

كان شأنه يف احلفالت واملناسبات يوم يكون يف مكة يف مواسم احلج، حيضر مع           اددي هذا يف مصر فكذلك      
 ..امللك عبد العزيز حفالت املوسم مبكة ومىن



 !التفتازاني.. الشيخ محمد الغنيمي

وأتذكر من الشخصيات اليت تركت أثراً يف من رآها أو اجتمع ا يف أحد مواسم حج تلك األعوام                   
ي التفتازاين شيخ الطريقة الغنيمية الصوفية، فقد كان بني كبار حجاج ذلك العام،             شخصية السيد حممد الغنيم   

 الشيخ عباس قطان، وقد زار امللك عبد العزيز واجتمع به مرات،             ،"مكة"وكان ضيفاً على أمني العاصمة      
لشيخ عبد اهللا   ه كثرياً مع بقية رجال الدولة، وأخصهم وزير املالية ا         ؤوكانت لقاءاما مستمرة، كما كان لقا     

السليمان، ومل يكد يصل السيد التفتازاين إىل احلجاز حىت التف حوله البارزون من الشباب مبكة، يزورونه يف                 
بيت القطان وجيتمعون حوله يف احلفالت واملناسبات اليت حيضرها، وله يف تلك الرحلة أخبار عسى أن يتيسر                 

 .يل ذكرها يف مناسبة أخرى

ذكر تلك األمساء الالمعة بني مجاهري احلجاج يف مواسم احلج أن أشري إىل أمهية              قصدت باالستطراد إىل    
أداء تلك الفريضة، وحضور ذلك املؤمتر السنوي، وتعارف الوافدين فيه بعضهم إىل بعض من مشارق األرض 

كريايت من ومغارا يف العامل اإلسالمي، فأضيف هذه الصالت اليت حث عليها اإلسالم إىل ما سبق يف حلقات ذ
اإلشارة إىل أن تلك األيام كانت تتماوج باإلخاء العريب واإلسالمي، يقبل الناس فيها بعضهم على بعض                  
ويتوادون ويترامحون ويتزاورون، ويكفي أن جتيء شخصية بارزة من قطر من األقطار العربية إىل قطر عريب                 

 .لها حتس أا بني أهلها ويف وطنهاآخر حىت ينشغل الناس بالترحيب ا وزيارا وتكرميها، وجع

وهكذا عندما كان هؤالء يفدون للحج يشغلون الشباب يف تلك السنوات املتعددة املتوالية بااللتفاف              
حوهلم وتكرميهم واألخذ عنهم، وعندما جاء طلعت باشا يف أول زيارته إىل اململكة كان على الترحيب                   

ري فيصل ورجال دولته ومنا حنن الشباب، فكنا نتشوق إىل الذهاب           والتأهيل من امللك عبد العزيز ونائبه األم      
إىل مقر إقامته مع أعضاء بعثته االقتصادية من بنك مصر وشركائه، وحنتفي باجلميع حفاوة تصدر من قلوبنا،                 
وعندما زار الشاعر حافظ إبراهيم وأمري الشعراء أمحد شوقي لبنان وسورية شغال الناس، وجتمع عليهما                 

 ورجال البلدان الرمسيني وغري الرمسيني، فكانت األيام والليايل مشرقة ما تالحقهما الكرامة واإلكرام الشباب
واالحترام مقرونة كلها باحملبة واإلخاء، فكانت تلك األيام يف البالد العربية كلها كأا أيام أعراس وأفراح،                 

اد يف زيارة إىل فلسطني أو السعودية قبل احلرب وعندما جييء الدكتور طه حسني أو األستاذ عباس حممود العق
وبعدها يشغالن الناس بزيارما والترحيب ما، وهكذا كانت الدنيا العربية يومئذ تتماوج بالعواطف واحملبة              

 .واالحترام يف مجيع حمافل األدباء والشعراء ورجاالت البالد وحكوماا



 كيف يستقبل المجاهدون من الشعوب العربية

 مثل ذلك يف العراق، كما جيري يف كل مناسبة يف احلجاز كما سبق وقلنا، وهو يف هذا شبيه مبا                    يروجي
جيري يف أقطار املغرب العريب األربعة، فإذا جاء رجال احلزب الدستوري يف املغرب كاألستاذ عالَّل الفاسي                 

 مصر، وخماصماً االستعمار يف     ومن معه إىل الشرق، أو جاء األمري عبد الكرمي اخلطايب بعد ذلك الجئا إىل              
الشيخ ااهد عبد احلميد بن باديس ورفيقه يف اجلهاد والكفاح شيخنا حممد            :  بالده، أو جاء علماء اجلزائر    

 البشري اإلبراهيمي، أو األستاذ عبد العزيز الثعاليب من تونس، واألستاذ العامل الورع الذي أقام مبصر الجئاً                
امع األزهر حممد اخلضر حسني، أو األمري شكيب أرسالن أمري البيان وصاحب             إليها حىت ارتقى مشيخة اجل    

الكفاح يف الغرب عن األمة العربية طول حياته، مث يف حنو العشرين عاماً اليت جلأ فيها إىل سويسرا حملاربة                     
 باللغة  االستعمار الغريب الحتالله لبالده لبنان وسورية أو مصراً أو سوامها، حىت أصدر يف جنيف جملة                 

، كان يالحق ا مكائد االستعمار الغريب كله يف أروقة عصبة األمم يوم كانت "األمة العربية"االفرنسية تسمى 
جبنيف، ويف الصحف األوروبية كلها ويدبج برياعه مئات املقاالت الطويلة ينشرها يف أكثر الصحف العربية               

املصرية، ويف جمالت دار    "  كوكب الشرق "رى، ويف   واألجنبية خيص ا األهرام وجملة الفتح، وجريدة الشو       
اهلالل واملقتطف واملقطم، مث يف الصحف العربية األخرى املغمورة يف بالد املغرب، وحىت يف مهاجر العرب                 

أمريكا الشمالية واجلنوبية، فقد كان يكتب يف         البعيدة، وجرائد اجلاليات العربية املقيمة يف كل مكان من         
" العامل العريب "يت كانت تصدر من واشنطن قبل احلرب العظمى الثانية وأثناءها، ويف جريدة             ال"  البيان"جريدة  

عاصمة "  بوينس أيرس "اليت كانت يصدرها صديقنا وصديق األمري األستاذ عبد اللطيف اخلشن املقيم يف               
 .األرجنتني، واليت استمر صدورها حنو ستني عاماً تقريباً

يف هذه الصحف، ويقوم بالزيارة ألكثر بلدان أوروبا، يدعو لتحرير          كان األمري شكيب يصول وجيول      
وله يف هذه امليادين ما مل يكن لسواه،        .  البلدان العربية وحترير البلدان اإلسالمية كأندونيسيا واهلند وماليزيا       

 . عليهويف كل مكان حيل به من دنيا العرب كان يلقى من اإلجالل واالحترام ما تعود الناس الكرام يومئذ

رعى اهللا العهود اليت جاد ا الزمان الطيب وعوضنا خرياً مبا حنن فيه من الزمان الرديء احلاضر، وال                  
 .حول وال قوة إال باهللا



 جمعيات مصرية الحتضان الوافدين

وما دام االستطراد قد تناول مواضيع خمتلفة متباينة كنت أشري ا إىل ما كان بني األقطار العربية                    
ا وأدبائها وشعرائها من الود املتبادل والشعور األخوي الفياض، فال يفوتين أن أذكر ما ملصر من                 ورجاال

الفضل واألفضال على كل من حل ا وشرب من نيلها واجتمع بأهلها، فقد كانت هناك مجعيات إسالمية                  
ون فيه تعريف وألفة ومودة     وعربية جتمع فيها كرام رجال الكنانة، يتشاورون ويتعاونون يف القيام بكل ما يك            

من أبرز اجلمعيات، وكانت    "  الشبان املسلمني "بينهم وبني أبناء العروبة واإلسالم يف كل مكان، فكانت مجعية           
مجعية اهلداية اإلسالمية من أبرز اجلمعيات اليت تتلقف الوافدين إىل مصر من كل مكان يف العامل اإلسالمي،                  

يهما كرم الضيافة وكرم الترحيب والوفادة وكرمي املؤانسة، مبا يزيل عنهم           فيزوروا فيلقون من القائمني عل    
وحشة الغربة التقليدية، وبعد الدار وقلة اإلخوان املواطنني واألنصار، فيكونون يف وادي النيل كما يكون                

 .أمثاهلم يف الشام واملغرب والعراق

صراعيه، وتطبع هلم الكتب واحملاضرات بدون وتفتح هلم اتمعات باب الكتابة واخلطابة والنشر على م   
نشة وال نفور، فكان زعماء أندونيسيا وماليزيا وزعماء اهلند من املسلمني جيدون كما                  محوال مراقبة وال و 

جيد أمثاهلم من البلدان املستعمرة من إيطاليا وفرنسا يف الشمال اإلفريقي أو البلدان املستعمرة من قبل اإلجنليز 
ا املنابر، ويلقون األقالم واحملابر، ويلقون الصحف، ويلقون        همكان، يلقون يف مصر بالذات ويف غري      يف كل   

لعلي أذكر  .  ذلك الرعيل من املصريني والسورييني والعراقيني الذين كرم اهللا جباههم فعاشت مرفوعة وعالية            
مد اخلضر حسني من تونس، وقد      منهم اخلطيب املصلح عبد احلميد سعيد، وأذكر األستاذ ااهد الكبري حم          

 مشيخة األزهر، وأذكر األستاذ الفاضل املكافح املناضل املبشر واملنذر حمب الدين             مكث مبصر حىت توىل   
اخلطيب، وهو من دمشق الفيحاء، ذهب إىل مصر فراراً من االستعمار، وأصدر فيها جملة الفتح وجملة الزهراء       

منيل "الكتب األدبية، وأنشأ مطبعة الفتح الشهرية يف حملة          وسلسلة عظيمة من أمهات الكتب العلمية و       
شوراا من الكتب السلفية واألدبية والعلمية ما جعله        ن، وخدم بدار الفتح ومطبعتها وصحفها وم      "الروضة

 .مناراً وهاجاً يضيء يف مشارق العامل اإلسالمي ومغاربه

نت أتلقف وأحبث عن جملة الفتح، وعن       وأتذكر أين منذ نعومة أظافري يف مدرسة الفالح مبكة قد ك           
اليت كان يتخري أطايب الشعر واألدب العصري والقدمي يقدمه فيها للشباب الطالع            "  احلديقة األدبية "جمموعة  
املشار إليهما قبل ذلك أول من أطلق الصرخة دوية          "  الشورى"و  "  الفتح"وأتذكر كيف كانت    .  املتوثب

، والظهري يف لغة املغاربة هو املرسوم،       "الظهري الرببري "األقصى بـ   مدوية عن ما يسمى يومئذ يف املغرب         



ومسي بالرببري ألنه كان حركة استعمارية مدروسة خميفة طلع ا االحتالل الفرنسي على املغاربة ليفصل فيها                
بني سكان املغرب من الرببر وسكانه من إخوام، ويشيع بذلك الفرقة، ويسعر العداوة ويكرس الصراع                 

حياء اللغة الرببرية وإحياء األعراف االجتماعية القبلية، ليحارب ا احملاكم            إاالنفصال، بالدعوة إىل     و
اإلسالمية والشريعة احملمدية، وكان الناس يف املشرق العريب واإلسالمي عندما صدر ذلك الظهري ال يعرفون                

من جملة الفتح وجريدة الشورى اللتني أيقظتا       شيئاً عن تلك احلركة وما بيت هلا، ولوال تلك الصرخة واليقظة            
النائمني من سبام، فعرفت الصحافة املصرية والسورية والفلسطينية وغريها ذلك الطوفان الذي بدأ هديره،              

 .لوالمها لكانت الكارثة كبرية، واخلطب أعم وأطم، ولكن اهللا سلم ورد كيد املعتدين يف حنورهم

 



 !البربر عرب أصليون

ما أم من   إسبة فإن مكر االستعمار يف إشاعة نظريات حمبوكة مدروسة تقول للرببر يف املغرب               وباملنا
، وإما أم ال ميتون إىل إخوام ومواطنيهم العرب بصلة، وهو           - وهذا شيء من العجب العجاب       –أوروبا  

ربية مبا متت به أنساب القبائل   افتراء ودسيسة مرسومة، وإال فالرببر عرب مينيون، أنسام متت إىل اجلزيرة الع           
العربية نفسها يف كل مكان من مصر وبرقة والشام وتونس، ولقد ذكر ابن خلدون هذا كله يف تارخيه                     
ووضحه وأشار إليه، وألف يف ذلك املغاربة واألمري شكيب أرسالن ما ألفوا، يطفئون بذلك اللظى الذي                  

طووا الصحراء قادمني يف قوافلهم من الشرق العريب وجنوب         أُشعل يف غفلة العرب واملسلمني، فالرببر عرب        
اجلزيرة العربية بالذات، إىل أن طوحتهم األسفار إىل مشارف احمليط األطلسي والبحر األبيض، مث نشأت هلم                
تلك اللهجة العامية اليت متيزوا ا، كاللهجات األخرى اليت نشأت يف أماكن كثرية من دنيا العرب الشاسعة                 

 ..ةالواسع

حتية إلخواننا الرببر يف عهد استقالل اجلزائر يف أقطارها املتآخية من كل عريب ومسلم، فقد كان هلم يف                  
حركات التحرير واالستقالل يف اجلزائر واملغرب املقام احملمود الذي تتعاىل به هامام، كإخوام اآلخرين               

وكَانَ حقا  ل والسهول واجلبال حىت نصرهم اهللا       ااهدين واملرابطني معهم يف اخلنادق ويف األودية والتال       
صا ننلَيعاملُؤ رِمِنني. 
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وال يزال الكالم عن األعوام اخلمسة اليت قضيتها طالباً يف الكلية الثانوية العامة من اجلامعة األمريكية يف 
العاملية الثانية بني دول احللفاء     م، وكانت أعواماً صاخبة بنذر احلرب       ١٩٤٠  –  ١٩٣٥بريوت بني عامي    
أملانيا النازية وإيطاليا الفاشية وحلفاء الطرفني، وكانت الغارة الفاشية على احلبشة قد حتدى ا : ودوليت اِملحور

موسوليين العامل بأسره، وزحف بأسطوله وفيالقه وقواته اجلوية على تلك الفريسة اليت طاملا نادى بأا من                  
تحدى وينذر ويرهب بأن تكون له جزيرة كورسيكا         ي ومن غنائمها، بل إنه كان يتطاول و        نصيب إيطاليا 

ولقد أرهب ذه احلملة بريطانيا وفرنسا، .  وألبانيا اإلسالمية البلقانيةةالفرنسية وتونس العربية وجيبويت العربي
السويس، وطوى البحر األمحر    وخاض مياه البحر األبيض إليها، وعرب قناة        .  مث أقدم على الزحف على احلبشة     

، وطالب بالصومال )مصوع(، فرتلت قواته يف ميناء )أرترييا(بني قرع القنا وخفق البنود، حىت تلقته مستعمرته 
الفرنسي ااور هلا، وحتدى بكل هذا القوى العاملية بأسرها، ومل ختفه ديدات إجنلترا وال فرنسا، وكانت                  

مل حتول إيطاليا عنها ال عصبة األمم يوم كانت يف جنيف وال            .  ية صاخبة مدوية  مراحل احلرب اإليطالية احلبش   
وانفجرت أجواء أوروبا والشرق األوسط بدعاية مرعدة مربقة كان موسوليين يؤججها             .  الوعد والوعيد 

الفاشية خبطبه املشتعلة جبحيم ديداته، يقذفها من شرفة قصر البندقية يف روما على األلوف املؤلفة من شباب                 
الذين كانت تتالطم م الساحة احمليطة بذلك القصر، مث تنقلها وسائل اإلعالم العاملية، فيتطاير شرر كلماا                

 .إىل الصحافة واإلذاعات يف كل زاوية من زوايا العامل املسموعة منها واملقروءة واملرئية

 



 الحرب الثانية بين إيطاليا والحبشة

شية هي احلرب الثانية بني هاتني الدولتني، وكانت األوىل بينهما قد متخضت كانت احلرب اإليطالية احلب
ة قامت ا القبائل احلبشية، حشدت يف كل مكان من مواقع           يعن دحر إيطاليا وانكسارها بعد مقاومة ضار      
       ل، وبعد سنني من الكرغلبت الكثرة القبلية احلبشية احلرب العصرية ا         الغزو اإليطايل األو ملسلّحة،  والفر

فعادت إيطاليا تتربص وتنتظر لفريستها الفرص الساحنة الحتالهلا واستعمارها، حىت مضت السنون وتغيرت              
 .األحوال

ونذر عهد الفاشية يف إيطاليا، وقام موسوليين زعيماً عصرياً جديداً لتلك البالد بفرقه االشتراكية اليت               
الح، وأخذ يعيد الكرة باحلرب اإلعالمية الصاخبة، إن إيطاليا         جند هلا الشباب والشابات والفتيان ومحلها الس      

األوىل من  حروا  حتتاج إىل متنفّس لكثرة سكاا وضيق جماهلا االقتصادي واحليوي يف بالدها، بعد أن جردا               
               اورة هلا مثل النمسا وسويسرا وفرنسا، وأخذ موسوليين يتوعد كثري من أطرافها، استولت عليها الدول ا

وينذر بأن تكون إليطاليا حصتها من البلدان ااورة هلا، واليت كانت فيها، كمقاطعة سافوي ونيس                   
وكورسيكا وتربيستا والصومال وتونس، وأن على الدول العربية أن تعطيها حصتها من املستعمرات، وإالّ               

 .فإا ستستويل عليها بذراعها

ا أفواه جيشه احملْقُون بالشعارات الفاشية االشتراكية امللتهبة، وكانت احلبشة الوجبة األوىل اليت فغرت هل
وأخرياً بدأت قواته تبحر من مواىنء إيطاليا حممولة على أسطول ضخم           .  فمأله محاساً وصخباً وعتواً وشراسة    

من البواخر احلربية ووسائل النقل املختلفة، شحنها كلها مبئات األلوف من الشباب اإليطايل واللييب                  
ولكن موسوليين كان قد عجم     .  والصومايل، فأرغت بريطانيا وفرنسا وأزبدت بدعاياا ومحالت عدائها        

عيداما وعرف جبنهما وترددمها يف منازلته، فأشاح بوجهه عنهما وعن غريمها، وطوت قواته املسافات                
ر األمحر حىت نزلت يف ميناء      البحرية والربية عابرة قناة السويس يف صخب من الدعاية املدمدمة، وعربت البح           

 .مصوع يف املستعمرة اإليطالية أريتريا على مسع العامل وبصره

مرباطور احلبشة هيالسالسي بدوليت بريطانيا وفرنسا اللتني متلكان مستعمرات جماورة وحميطة إواستغاث 
شكوى مستعجلة واستغاثة باحلبشة، فلم جترؤ واحدة منهما على استنفار أسطوهلا ومنازلته، بل نصحتاه بتقدمي 

              اية احلرب العاملية     مولولة بدول العامل من على منرب عصبة األمم يومئذ يف جنيف، وهي اليت متخ ضت عنها
األوىل، ووعد ا الرئيس الدرويش نلسون رئيس الواليات املتحدة األمريكية يومئذ، الذي ضحك عليه                

فعاقبهما اهللا يف مؤمتر يالطا يف اية احلرب العاملية الثانية          .  احلفاؤه وأصدقاؤه يف تلك احلرب، بريطانيا وفرنس      



بإقصاء فرنسا عن حضور تقسيم العامل يف املؤمتر املذكور، وبتآمر ستالني الصاعقة الباقعة على تشرشل منر                  
احلرب وضخم الغرب بالضغط على حليفه روزفلت، بأن تكون احلصة العظمى من نصر احلرب لروسيا، وأن   

 االمرباطورية الربيطانية من الوجود الذي ال تغرب عنه الشمس، متَّ كل هذا يف يالطا يف غفلة خمتلسة                   تصفّى
وخرج ستالني من املولد باحلمص     .  عن تشرشل، انتهزها ستالني وأقنع ا روزفلت وهو على أبواب اآلخرة          

ظلم، وتلك األيام نداوهلا بني     كله ومع عرائس املولد كلها وهي دول البلقان، وواحدة بواحدة، والبادي أ            
 .الناس



  بالد الحبشةموسوليني يحتّل

وهكذا أعلن موسوليين احلرب على اإلمرباطور احلبشي هيالسالسي، واحتلّ بالده يف معارك كان فيها              
العلم العصري ينازل اجلهل التقليدي، وكانت فيه احلضارة، على ترددنا يف تسميتها بذلك، متحق التخلّف                

ية البدائية وتسحقهما، وهكذا كانت البلدان العربية، احمليطة باحلبشة، واإلسالمية واإلفريقية املتعصبة             والقبل
حتيط احلبشة بدعواا وبقلوا ومتنياا وآماهلا، ولكن كل هذا مل ينفع ومل جيِد شيئاً يف مصائر الشعوب ال                    

 .الدعوات وال الربكات وال اهلتافات والعصبيات

ننا كنا يف مكة كما كان من حولنا يف السعودية والبلدان العربية األخرى نتتبع أنباء احلرب                 ر أ وأتذكّ
هذه يف إرهاصاا األوىل يف الثالثينيات من هذا القرن امليالدي وفيما بعدها من السنوات، ومعنا صحفنا                  

ارتنا ومأوى اهلجرة اإلسالمية    وإذاعاتنا القليلة احملدودة من مصر، نتعصب لإلمرباطور ولبالده، فاحلبشة ج          
األوىل من مكة إليها، وال ننسى كيف استقبل ملك احلبشة يومئذ املهاجرين إىل بالده من أصحاب رسول اهللا                  

                  بالكرامة واحلماية والترحيب، وفتح هلم جمال االطمئنان يف أرضه وبني شعبه، ونصرهم على وفد قريش
صي هلجرم واحملارب هلم، وكيف أفسح لكبري املسلمني سيدنا جعفر بن           املالحق هلم واملتتبع لرحلتهم واملستق    

 وأقرم إليه وأشبههم به أن يلقي عليه وعلى رجال الكنيسة حماضرة                أيب طالب ابن عم رسول اهللا      
يستمعون فيها أخبار ابن عمه حممد، فجلس امللك ورؤوس قومه ومحلة اإلجنيل من علمائه بني يدي جعفر،                  

كلّها وشرحها هلم، فترمجت للملك ومن حفّوا به، فاستنار ا عقله وخفق ملا             )  مرمي(أ عليهم سورة    الذي قر 
جاء فيها عن سيدنا عيسى وعن أمه قبله، حىت هفا إىل اإلسالم فأسلم بعد ذلك، وكانت احلبشة ذه الوثبة                   

 .كرمة من جزيرة العرباإلسالمية البلد اإلفريقي األول الذي تعاىل منه األذان خارج مكّة امل

وعلى هذه الصالت والعواطف املوغلة اجلذور يف القدم قامت قيامة العرب املعاصرين ضد املعتدين على 
من حمو اإلمارات   )  منليك(اإلمرباطور وعلى بالده، برغم ما اقترفه ذلك اإلمرباطور وسلفه اإلمرباطور             

يعينه ويساعده على كل ذلك أولياؤه وأنصاره وحلفاؤه        اإلسالمية يف احلبشة وأريتريا وجيبويت والصومال،       
                 ا يف اإلمرباطور،   ومحاته يف أمريكا وأوروبا بأسرها، ال نستثين منهم ملكاً وال أمرياً وال بلداً وال شعباً، ال حب

 .ولكن محاية له ولبالده من املسلمني احمليطني به واملوتورين من عماله



 أخبار الحرب

كّر أننا كنا جنتمع عندما كنت مبكّة قبل التحاقي باجلامعة يف بريوت يف مكتب               ، أتذ ١٩٣٥يف عام   
صديق العمر حممد سعيد عبد املقصود مدير مطبعة أم القرى ورئيس حترير جريدة أم القرى، فيبسط بني أيدينا 

 احلبشية وإرهاصاا   مجيع الصحف الواردة مبادلة ألم القرى من العامل العريب بأسره، فنقرأ فيها أخبار احلرب             
ومقدماا من وكاالت األنباء؛ إذ ال إذاعات عربية يومئذ، وال وسيلة أخرى لنا يف اجلزيرة ملعرفة ما جيري                   

وليس من السهل على الناس وحىت على املثقفني منهم احلصول على بعض            .  ويدور حولنا إالّ الصحف تلك    
 وحىت هؤالء األفراد ال تصل إىل أيديهم أكثر من جريدة           صحف مصر وسوريا ولبنان، فهي نادرة إالّ ألفراد،       

واحدة أو جملة واحدة جتيء على البواخر اخلديوية مرة أو مرتني يف األسبوع من مصر، حتملها إما الباخرة                   
وهلذا كانت أخبار احلرب الدائرة على      .  ، وهي قبلهما  )الرمحانية(أو  )  تالودي(، أو   )الطائف(اخلديوية املسماة   

اف جزيرة العرب يف احلبشة أو مقدماا املنتظرة يف أوروبا بعد ذلك، ال يعرفها إالّ القليلون، إما من                    أطر
 .الصحف النادرة أو الرسائل اليت حيملها شهرياً الربيد من اخلارج حىت من اهلند

 



 المؤامرة على البالد العربية

ر السمر كلّه على تتبع سري احلرب        وعليها كانت السهرات اليومية يف مكة وجدة والرياض يدو         
احلبشية حولنا، ويكثر النقاش حول النصر املأمول واملنتظر، ويكاد االمجاع يتم على أنه سيكون للحبشة على                
إيطاليا، ذلك أن العرب عاطفيون تسيرهم عواطفهم وأهواؤهم، وال يستعملون عقوهلم إالّ فيما ندر، وقد                

اطفة الظاهرة املتجددة يف كل زمان ومكان منذ بداية عصور احنطاط العرب            علّل ابن خلدون وغريه هذه الع     
واملسلمني وإىل ما ال يزالون، يتخبطون فيه اليوم من الشتات والضياع، حىت متّ النصر ملوسوليين على غري ما                  

لتهبة ببعض أعدائه   نشتهي ونأمل ونرجو، ولنا يف هذا ما كان لنا فيما بعد يف تعلّقنا تلر، وحتكيم عواطفنا امل                
الذين خانوا حلفنا هلم ومسريتنا معهم وطَعنا ظهر اخلالفة اإلسالمية، لوعودهم بنصرنا وحتررنا واستقاللنا من               

الذي )  سان رميو (، ألننا كعادتنا كنا غري مطّلعني على ما كان جيري يف مؤمتر              )طوروس(إىل جبال   )  عدن(
يت قررت وتعهدت بإعطاء فلسطني لليهود، وصادقت على وعد          ، ال )سايكس بيكو (متخضت عنه معاهدة    

بلفور بعد إخراج األتراك من سوريا ولبنان ومصر والعراق، لتكون هذه األقطار بعد خروجهم مستعمرات                
 س فلسطني وهي عني القالدة لقيام دولة إسرائيلية ستكون الدولة اليت ال يقرلفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، مث تكر

 .للعرب قرار إىل ما شاء اهللا حىت القضاء عليهامعها 

 



 لينمع الباعة المتجو" آثار أقدام"

ستخرج من أكياس بريدها اخلارجي ما فيه من الصحف، نحتلّقنا يف مكتب جريدة أم القرى مبكة  أتذكر
 اخلوري، الذي كان    وأتذكّر أن الكاتب اللبناين الكبري األستاذ أميل      .  فنقرأ املقطم واألهرام والسياسة وغريها    

بسلسلة من التقارير واملقاالت    )  األهرام(قبيل احلرب العاملية األوىل يقيم يف روما ويتولّى منها مراسلة جريدة            
كنا ننتظر الربيد البحري    .  الصحفية، كانت تستقطب اجلمهور السياسي واملثقف من شباب العرب ورجاهلم         

 كنا  – وقد انتقلت إليها بعد ذلك       –اخلوري تلك، ويف بريوت     األسبوعي واألهرام من أجل مقاالت األستاذ       
نتلقّف األهرام أيضاً من أجل تلك املقاالت اليت ال يكتب مثلها كاتب يف العامل العريب يومئذ، واليت مجعها بعد                   

ت ، اشتريت منها يوم كنت يف بريو      )آثار أقدام (ذلك كاتبها وأخرجها بعد احلرب يف جزءين أو ثالثة مساها           
 جمموعة نسخ أعدت قراءا والتمتع بتحليل األحداث العاملية فيها، برغم مرور الزمن عليها، غري ١٩٦٢عام 

أا كانت وال تزال حىت اليوم مرجعاً نادر املثال لسري الشؤون العاملية والدولية يومئذ حنو احلرب العاملية                   
 .الثانية

هذه من على عربات باعة     )  آثار أقدام (أتلقط أجزاء   وكان مما يلفت نظري بكثري من األسى أنين كنت          
وهي تباع بلريات   )  اللعازارية(يومئذ يف بريوت، وعلى أرصفة      )  الربج(الكتب املتجولني يف أطراف ساحة      

معدودات، فاكترتت منها أكثر من مخس جمموعات أرجع إليها سنة بعد سنة، فأنظر يف صفحاا ما كنا نترقّبه                  
 . ملا فيه من احلكمة والعقل واالطّالع وبعد النظرترقب هالل العيد،

    الذي ال يذكر عند ذكره     )  أميل اخلوري ( إىل ذكر ذلك الكاتب اللبناين املبدع        وما دام احلديث قد جر
سواه، فإنه قد قضى أكثر سنوات رجولته، إما وزيراً مفوضاً للبنان يف إيطاليا أو باريس، أو مقيماً يف باريس                   

فيها ومراسالً بأحداثها   )  عصبة األمم (العاملية الثانية وأوائل أعوامها، مث يف جنيف متتبعاً أخبار           قبل احلرب   
وغريها من صحف الغرب، يتقاضى على ذلك من األهرام أكرب مبلغ يتقاضاه كاتب عريب ) األهرام(وأخبارها 
 .حسب طلبه

ب الثانية وأنا أقرأ مقاالت عنها يف       كانت ثقافته عامة وشاسعة واسعة، ومن قبيل اندالع نريان احلر          
 الصيف، تعرفت على    يافتتاحيات األهرام فأقتنيها وأقرؤها مث أقرؤها، وعندما كنت يف مصيف برمانا أقض            

صديقي األستاذ فؤاد مفرج وهو من أهل برمانا، ذكرت له باإلعجاب ما قرأته ومسعته عن األستاذ أميل                   
ه قريب من مرتيل وسنذهب لزيارته، فذهبنا وزرناه، وكان على سفر عائداً اخلوري، فقال يل إنه من برمانا وبيت

إىل جنيف، فذكرت له حرصي على مقاالته، ومتنيت عليه لو مجعت يف كتاب، ومل تكن فكرة مجعها قد                     



زوائد "  الربج"تبلورت يف ذهنه، حىت جاء الوقت الذي رأيتها على تلك العربة اليت حيشر عليها صبية                   
 . وفضالا لتباع باجلملة وبأخبس األمثان، لريات معدودات، قد ال تتجاوز األربع أو اخلمساملؤلفات

جرنا إىل كل ذلك ذكر أخبار احلرب احلبشية اإليطالية اليت واكبت أخبارها وجمراها وتابعتها كغريي                
سفن، ألن أمانينا كانت    ممن اهتم ا وتعصب لنصر احلبشية وفوزها، فجرت الرياح كالعادة مبا ال تشتهى ال             
 .وال تزال نابعة من عواطفنا وليس من عقولنا، وهلذا ما تعلّقنا بشيء إالً واار وطار

 



 مكتبة آل عبيد بالحميدية

 إىل دمشق، كعادتنا ال حيلو لنا العيد وحنن         ١٩٣٦ويف تلك األيام ذهبت يف إحدى عطل العيدين عام          
فيها، كنت  )  اجلامع األموي (ة اخلالفة األموية، وأدينا صالة العيد يف        يف بريوت إالّ إذا شددنا الرحال لعاصم      

أجتول على رجلي أيام العيد كلها من شارع إىل شارع فيها، ألتمس املكتبات اليت قد تكون مفتوحة أيام                    
العيد، كنت أتردد على املكتبة اخلاصة بالسادة آل عبيد يف سوق احلميدية، حيث تعرفت على عميدها                   

ب يب ويكرمين، وأجد يف     احبها، واشتريت منه ما تيسر لطالب حمدود النفقة من الكتب، وكان يرح             وص
مكتبته أفالذ كبد دمشق من علمائها ومثقفيها ووجهائها، وما مسعت بأحد منهم إالّ ورأيته يتردد على تلك                  

 أجتول يف حملة وميدان      مث أذكر أنين كنت، والكالم على احلرب احلبشية،        .  املكتبة وجيلس إىل صاحبها   
 فأستمع إىل صوت جملجل مدٍو ألغاٍن محاسية صاخبة تنبعث من           حول مدخل سوق احلميدية،   )  السنجقدار(

، إذ مل تظهر األسطوانات واألشرطة       )الشمع(دكان متوسط يبيع عشرات من األسطوانات املنوعة من           
 .املوسيقية والغنائية اليت جدت بعد ذلك ال قبله

اليت تتعاىل من دكان ذلك البياع كانت جتمع اجلمهور املار عليها وحوهلا، ألنه قد ركب أول                 األغاين  
مكبر كهربائي تتعاىل به موسيقى األسطوانات ونشيدها، فتمأل أجواء الساحة كلّها، حىت لتسمع من أقاصي               

ما وأشرف عليهما من املنازل ا اورةشارع النصر ومداخل سوق احلميدية، وما أحاط. 

، وكلها عن حرب احلبشة والتهليل )سالمة األغواين(كانت تلك األغاين للمغين السوري الشهري يومئذ 
هلا والتنصري هلا، وهي تدوي بصوته األجش املتماوج املضطرب يف طربه وجرسه ومحاسه وموسيقاه، وكنا                

            ات أيضاً على الرصيف املقابل     نقف أمام ذلك الدكان وكلّنا قلوب واجفة ملا نسمع، وتقف النسوة املار
للدكان، وبينه وبني الشارع العام، الذي تصخب عرباته ومشاته وأصوات املنادين على بضائعهم احملمولة على 
عربات أو مكومة على الرصيف، مسافة طويلة، كل ذلك محاسة منا للحبشة ورجاء بنصرها؛ ألن شعارات                 

 . يف كل معركة خنسرهااألغاين واألهازيج من أسلحتنا التقليدية

اليت جرت يف احلرب    )  عدوة(هذه واحدة حتيي أبطال األحباش يف معركة        )  سالمة األغواين (من أغاين   
احلبشية األوىل من القرن املاضي، ويف أسطوانة أخرى حتية هليالسالسي، ويف أخرى حتية لعدد من قواد قبائل                 

وهكذا كانت عواطفنا يومئذ مع جارتنا احلبشة وضد         ).  الراس كاسا (احلبشة بأمسائهم، أتذكّر منهم اآلن      
 .ولقد ذهبت كل آمالنا كالعادة مع الريح وال حول وال قوة إالّ باهللا. موسوليين اهلاجم عليها واحملارب هلا



وال أزال أتذكّر ظروف احلرب اإليطالية احلبشية اليت اندلعت يف منتصف أعوام الثالثينيات امليالدية،               
باندالعها من زلزلة سياسية واقتصادية يف مناطق حوض البحر األبيض والشرق األوسط والبحر              وما أحاط   

األمحر، وكان الزعيم الفاشي موسوليين يومئذ يف ذروة صولته وعنفوان ثورته الفاشية اليت قلب ا أوضاع                 
ن يف ذلك الصراع حليفاً     بالده وزجها يف أقوى صراع أورويب بينه وبني فرنسا والنمسا مث مع بريطانيا، وكا             

ونصرياً لدكتاتور أملانيا الزعيم النازي أدولف هتلر، الذي وقف مع محلته على احلبشة وغزوها وضمها إىل                 
، وربطها مع الصومال اإليطايل بالتاج اإليطايل، كجزء من اإلمرباطورية اليت مساها               )أريتريا(مستعمرته  

ا وكانت قناة السويس ممر   .  عمراا اليت غَبرت عليها مئات السنني     الرومانية إحياًء د روما القدمي ومست     
ومعرباً لتلك احلمالت املسلّحة اليت تتدفّق من إيطاليا وليبيا عربها إىل ميناء مصوع على البحر األمحر، يف                   
صخب إذاعات وصحف وخطب موسوليين، فتلهب املنطقة كلّها بلظى تلك األعاصري والزوابع، وكانت              

) عدوة(و  )  قندار(رك قد ختطّت حدود أرترييا متوغّلة يف جبال ومقاطعات وأودية احلبشة يف طريقها إىل               املعا
 .والعاصمة أديس أبابا

وكانت مصر تضطرب مبا جيري حوهلا وعرب قناا ومياهها، وقد حشد اإلجنليز على ممرات احلملة                 
 وطيس الصراع بني الطرفني على اإلعالم والصحافة        الغازية مفارز من قوام الربية والبحرية واجلوية، فحمي       

واإلذاعات، وذهبت صيحات عصبة األمم يف جنيف على موسوليين وعلى أنصاره أدراج الرياح، والتهبت               
صفحات الصحف العاملية بأسرها بأخبار هذه احلرب يف احلبشة، وبأا مقدمة حلرب عاملية ثانية ال حمالة،                  

 .، كل دولة منها مبقدار نصيبها من القرب من وهج نرياا أو بعدها عنهافشغلت الدول ذه الزالزل



ث عن القتالصحافة بيروت تتحد 

، وكانت صحف سوريا ولبنان تواكب أخبار       ١٩٣٥وكما ذكرت أنين قد وصلت إىل بريوت يف عام          
تال، وقد ركّزت كل    تلك املعارك، وتشغل ا أكثر صحفها، وفيها الصور وأخبار املراسلني من ميادين الق             

الصحف أضواءها، بني األحداث اجلارية بسببها يف كل مكان، على حدث شغل الناس يف البالد العربية، ذلك 
أن قائداً عسكرياً تركياً هو اجلنرال وهيب باشا الذي كان والياً عثمانياً على احلجاز، قد هب من تركيا                    

بشة، وكان قد تقاعد والتزم ببيته وبني أهله هناك، وكانت احلرب ملتحقاً باجلهاد ضد الغزو اإليطايل لبالد احل
فلما اضطربت البالد العربية بغزو إيطاليا      .  األوىل قد احنسرت عن تداعي اإلمرباطورية العثمانية وايارها        

تلك للحبشة، هب اجلنرال يف من هب من املتطوعني إىل االلتحاق جبيش اإلمرباطور هيالسيالسي للدفاع عن                
البالد العزيزة على قلوب املسلمني، ملا ذكرناه سابقاً من ترحيب ملكها عند بزوغ فجر اإلسالم بأول                   
مهاجري قريش من املسلمني الفارين بدينهم من مكّة واضطهاد قريش املشركة فيها هلم، فلقوا من احلبشة                 

جرة وحىت اليوم مكانة يف قلوب      وأهلها وملكها اإلكرام والترحيب واحلماية، فبقيت للحبشة من تلك اهل          
 .العرب واملسلمني يف كل مكان

 من تركيا إىل احلبشة بدمشق، فلقي فيها ضابطاً عثمانياً من أصدقائه            هومر اجلنرال وهيب باشا يف طريق     
 ).طارق بك اإلفريقي(عندما كان والياً على احلجاز يف مكّة املكرمة، هو " ياورانه"ومساعديه و 

 النيجريي املسلم له تاريخ عجيب حلياة عجيبة، فقد كان ابناً لوجيه نيجريي يشتغل يف                هذا اإلفريقي 
بالده بالتجارة، ولوالده صديق تاجر لييب من أهل طرابلس، أرسله له ليدخله يف إحدى مدارسها، ومتّ ذلك                  

 وأن يكون ابن صديقه     ورأى اللّييب بعد ذلك أن يبعث أبناءه إىل إسطنبول ليلتحقوا باملدارس الثانوية فيها،             
طارق معهم، فأمتّ هذا دراسته الثانوية باسطنبول، مث التحق بإحدى كلياا العسكرية يف أواخر سنوات العهد                
العثماين، فنال شهادة عسكرية عالية، وملّا خترج منها كانت احلرب العاملية األوىل قد اندلعت، فالتحق مبيادين                

ف ااهدين، وعرف بشجاعته وإقدامه وحزمه، حىت ألقت احلرب          القتال يف البلقان، وحارب يف صفو      
أوزارها، وتفرق الضباط من غري األتراك كل إىل بالده، فانتقل طارق اإلفريقي إىل دمشق، وحلّ ا وعرفه                  

ربية اجلميع فيها ضابطاً متقاعداً ذا طلعة جذابة وسواد حالك وثقافة عالية، يتقن اللغات التركية واألملانية والع     
 .النيجريية لغته األم) اهلوسا(والفرنسية مع لغة 



 طارق يصحب وهيب باشا

وجاء اجلنرال وهيب باشا إىل دمشق يف طريقة إىل ميادين القتال، بني إيطاليا واحلبشة، فصحبه طارق                 
عادي ومن هنا ظهر امسه مع اسم وهيب باشا يف صحف دمشق مث يف صحف العامل الغريب امل                .  إىل تلك امليادين  

إليطاليا، وكتبت املقاالت امللتهبة عن ااهدين وهيب وطارق، ونشرت صورمها، وحتدثت عنهما وكاالت              
األنباء العاملية اليت مست طارقاً بالنمر األسود، ومن هذه الصحف وبسبب تلك احلرب، عادا إىل األضواء                 

عاً يثاً عنهما ونشراً لصورمها وتتب    الدمشقية بني أكثر تلك الصحف حد      )  األيام(املشرقة، وكانت جريدة    
ألخبارمها، وكان ملعرفتها التامة للرجلني وللنمر األسود، ما حرصت على التقاط كل ما تنشره عنهما                  

 .وكاالت األنباء الغربية يف حرا اإلعالمية ملوسوليين ولغزوه لبالد اإلمرباطور هيالسيالسي

ركان يف الدفاع عنها أمام جحافل الغزو، حىت أعلن يف           مل يكد الرجالن يصالن إىل أديس أبابا ويشت       
تلك العاصمة يف يوم من األيام بأن النمر طارق اإلفريقي سيقوم غداً بالقفز واهلبوط مبظلة من إحدى                    

ويف .  ذلك امليدان باجلموعصالطائرات على أكرب ميدان من ميادين أديس أبابا وهو يف مالبسه العسكرية، فغ
واملعلن عنه ظهرت طائرة حتوم على العاصمة يف دورات عديدة، ما لبث باا أن انفرج وهبط                الوقت احملدد   

منها طارق اإلفريقي مبظلّته اليت انفتحت يف اجلو، مث أخذت تتأود وتتهادى به يف أجواء امليدان، فبهر األنظار                  
حة بني أذرع األلوف الذين يرون      مرباطور، حىت استقر يف قلب السا     وأهلب احلماس وتعالت اهلتافات له ولإل     

وكان هذا احلدث حدثاً علق خبواطر كل من رآه وشاهد أو مسع عنه،            .  مثل هذه الظاهرة ألول مرة يف حيام      
ومرت الشهور  .  وأصبح اسم طارق اإلفريقي على كل لسان، والتحق مبيدان القتال وقاد مجوعاً من احملاربني             

ن دبابات ومدافع ورشاشات أسلحة السيوف والرماح والنبال والبنادق وغلبت الوسائل العسكرية العصرية م
وانتهت تلك احلرب   .   مجوع القبائل احملاربة للغزو الفاشسيت     تالبدائية، وانتصر العلم على الشجاعة، وتشتت     

ا يف أيام وأتذكّر له صوراً سينمائية رأيناه فيه    .  بفرار اإلمرباطور من بالده إىل فلسطني حيث حلّ مبدينة القدس         
ر ساجداً على تراب القدس أمام الكنيسة، وحوله أبناؤه فتيان تعلّقت م أنظار               خيوصوله إليها يركع مث     

                معه من أهله وآله وضباطه وقادة قبائله، فر املشاهدين، وبانكسار احلبشة واحتالهلا وفرار اإلمرباطور ومن فر
عها وبينهم ضباط أوروبيون وعرب بينهم اجلنرال وهيب        كذلك املتطوعون لنجدة تلك البالد وااهدون م      
 .باشا وزميله يف اجلهاد طارق اإلفريقي النمر األسود

عاد طارق إىل دمشق، فأهله كانوا مستقرين فيها، وظهر يف أنديتها وجمتمعاا العالية برجاالا                 
ه يف احلبشة على كل لسان مما       ووجهائها جيلس معهم ويتردد على أنديتهم فعرفوه وصاحبوه، وكانت أخبار         



قرأوا ومسعوا، وكان امللك عبد العزيز رمحه اهللا بني من مسعوا به وعرفوا أخباره، فلما عزم رمحه اهللا على إنشاء 
ن من القبائل وأهل جند، فكّر يف شخصية عسكرية          ياجليش السعودي احلديث جبانب أفواج قوات ااهد       

ىل جند  إلّى تدريب النواة األوىل من اجليش اليت أنشأها فَور ضمه للحجاز            موثوق بدينها وعلمها وأمانتها يتو    
وعسري واإلحساء، واليت كان القائد العثماين املشهور سليمان شفيق باشا الذي كان يف العهد العثماين إبان                 

 شفيق باشا،   احلرب يف عسري مع غريه قد اشتركوا يف إنشائه، فقد أعجب امللك عبد العزيز باجلنرال سليمان               
واستبقاه يف احلجاز وأوكل إليه املشاركة يف تكوين الدفعة األوىل من اجليش السعودي احلديث، غري أنه كان                 
قد تقدمت به شيخوخته فتنحى عن العمل، وكان الشيخ ااهد البشري السعداوي الذي أصبح من رجال                 

اسم طارق بك هلذه املهمة، فكتب امللك        امللك عبد العزيز ومستشاريه أحد من أشار على امللك بذكر             
شكري القوتلي الزعيم السوري الوطين يستشريه فيما نوى عليه باستقدام          )  فيما بعد (لصديقه فخامة الرئيس    

طارق ألداء هذه املهمة، فزكّى شكري هذا القائد وأطرى استقامته وجدد للملك ما كان يعرف عنه، وأنه                  
م، وكيف خاض تلك احلرب مع      ١٩١٢  –  ١٩١١ان حرا مع إيطاليا يف عام       كان أحد ااهدين يف ليبيا إب     

من خاضها من قوادها العثمانيني، وبينهم نوري باشا شقيق الزعيم التركي املشهور نوري باشا، وعبد الرمحن                
     لرجل ني والعراقيني واللّيبيني وغريهم، ولقد مسعت هذا كله عن هذا ا          عزام باشا وكثريون من الضباط املصري

بعد قدومه من دمشق بدعوة من امللك عبد العزيز وتوليه تدريب األلوية العسكرية اليت سبقت وصوله، واليت           
كان يتوالّها قادة سعوديون بينهم بعض الضباط األتراك والعرب الذين بقوا منذ العهد العثماين يف احلجاز،                 

 . الطاسان وغريهم وإبراهيمتمنهم الفرقاء واجلنراالت سعيد الكردي وسعيد جود

وكان اجليش  .  وتسلّم طارق رئاسة أركان حرب اجليش السعودي، والتف حوله أولئك كلهم وغريهم           
فيصل يف سنواته   )  امللك(مربوطاً بوزير املالية الشيخ عبد اهللا السليمان، يشرف عليه نائب امللك األمري               

 وكالة وزارة إىل ابنه األمري منصور بن عبد          األوىل، حىت أسند امللك عبد العزيز وزارة الدفاع اليت كانت          
العزيز، ووثب اجليش يف عهده اجلديد وثبة عرفها كل من واكبها، وكان لطارق اإلفريقي أثره احملفوظ له يف                  
تاريخ تطور اجليش من الضبط والربط واحلزم والعزم، حىت علت به السن ودامهته الشيخوخة وأحيل إىل                  

 . وأصحابه حىت تويف ودفن هناكهعكف على قراءاته وأندية رفاقالتقاعد، فعاد إىل دمشق ي



 أول لقاء كان في بيروت

أول ما عرفت طارق اإلفريقي كان يف دمشق وأنا طالب يف بريوت، لفت نظري يومئذ رجل مهاب                  
 ويلف   معطفاً مسيكاً وارفاً، ويعتمر الطربوش األمحر،      –وقد رأتيه فيه  –الطلعة شديد البنية يلبس يف الشتاء       

وكان يلفت يومئذ أنظار من عرفه ومن ال يعرفه         .  حول عنقه شاالً صغرياً يظهر أناقته وعلو ذوقه فيما يلبس         
بظهوره بني رجاالت الشام ويف اجتماعام، فلقد كان واسع الثقافة غزير املعارف، عسكرياً من مفرق شعره                

ر العريب والتركي ما يضفي به على من حوله         إىل أمخص قدميه، وكان حيفظ من الطرف وامللح وأبيات الشع         
البهجة واحلبور، كان يستشهد باملتنيب فيما يرويه ويقع عليه اختياره، يعزز به ما يروي وحيدث ويقول، وله                  
من أخبار ما وقع له يف سنوات طلبه للعلم العسكري يف اسطنبول، مث يف برلني يوم كان احللف بني أملانيا                      

الثاين وبني تركيا، وما كان بينهما من تبادل اخلربات         )  وهللم( عهد إمرباطورها العظيم     الربوسية القيصرية يف  
وهلذا كانت نشأة طارق يف تلك األجواء       .  ةيالعسكرية والعلمية ووسائل الدفاع احلربية البحرية واجلوية والرب       

لى اعتزازه، وصقلت عقله ومنت     والتحاقه بكلية أركان احلرب يف برلني ما زادته زهواً على زهوه واعتزازاً ع            
مداركه ونوعت ثقافته ومعارفه، فعرفته دمشق يومئذ على هذا املنوال العايل الرفيع، وله يف كل ناد يشهده                  

وملا عدت من بريوت والتحقت بالعمل يف الدولة السعودية، وأوله          .  وحيضره ويشارك فيه املعجب واملستملح    
الية عبد اهللا السليمان ووكيله وشقيقه محد السليمان زادت معرفيت           سكرترياً يف املكتب اخلاص لوزير امل      

وخربيت وصليت بالنمر األسود، وقد أصبح كما قلت رئيساً ألركان اجليش السعودي مبكّة، جييء على مكتب                
يف فأتذكره يوم رأيته ألول مرة يف ذلك املظهر الذي أسهبت يف رسم معامله              .  الوزير زائراً ومراجعاً ومشاوراً   

 .ومرت األيام وأنا على معرفة شخصية به وصداقة تامة معه. دمشق

املشهور يف الطائف، وكنت قد     )  احلوية(ر يف العام األول الذي حلّ فيه امللك عبد العزيز مبصيف            أتذكّ
التحقت يومئذ خبدمته موظفاً يف الشعبة السياسية بالديوان امللكي، أصحب امللك مع مجيع من يرافقونه                  

 .صحبونه ويعملون حتت أنظاره وحولهوي

فاختار امللك عبد العزيز مصيف احلوية وهي واحة بني اجلبال واألودية، كان امللك فيصل رمحه اهللا قد                 
ختيرها واصطفاها وأنشأ ا مزرعة وارفة الظالل كثرية الفواكه شهرية باألعناب، واقترح على والده أن تكون 

 .يف قريباً من مكّة وألداء احلج والعمرة ااملكان الذي يقضي فيه فصل الص



 ازدادت معرفتي بالنمر األسود

فلما نزهلا امللك وضربت سرادقاته وخيامه فيها وانتشرت ألوف اخليام ملن صاحب امللك ورافقه إليها،               
، ليكون  اخترت مع زمالئي من موظفي الشعبة السياسية رفرفاً مشرفاً على معسكر امللك يف الناحية الشمالية              

جماوراً خليام امللك بعيداً عنها وقريباً منها، ولقد جتمع يف ذلك الشرف بعدنا مستشارو امللك يف خيامهم                   
البشري السعداوي وخالد أبو الوليد ويوسف ياسني ورشيد ملحس، مث    :  ونزهلم ومساكنهم، بينهم املستشارون   

مث حلق بنا املتحدث    .   وحاشيته إالّ املرافقة وااورة    حلق بنا الشيخ عبد اهللا فليب، وال شأن له يف بالط امللك           
 ةعنه آنفاً رئيس أركان حرب اجليش والنمر األسود طارق اإلفريقي، فكانت خيامنا مجيعاً على تلك الربو                

العالية متالصقة ومتجاورة ومتناثرة، وكلهم جييئون إىل خيامنا لسماع الراديوهات، فيها تسجل للملك أخبار              
من إذاعات العامل، فنقضي األوقات اليت ال نكون فيها حول امللك يف سهرات وندوات وذكريات                 العامل  

 .وأحاديث إالّ ويشارك فيها كل واحد مبا عنده

          ا على من      يف تلك االجتماعات ازدادت معرفيت بطارق النمر، وحفظت من طرفه وم لحه اليت يفيض
 به، بأن يروي ذكريات عمره املديد وخرباته املكتسبة يف ةيثه وإهابحوله وأنا أكثرهم التصاقاً به وإصغاًء ألحاد

طرابلس الغرب وقتال اإليطاليني فيها، ويف ميادين البلقان، ويف الكليات العسكرية بربلني واسطنبول، مث يف                
 مث يعرج   فكان يفيض ويتدفّق مبا نرهف له أمساعنا،      .  احلبشة وقتاله قوات موسوليين يف جباهلا وقراها وأوديتها       

على التحاقه ياوراً لوهيب باشا، مث ملا حفظه ووعاه يف أندية دمشق ومن رجاهلا وظرفائها ومشاهريها، ولو                  
 .أردت أن أروي ما ترسب يف ذاكريت من طرفه وملحه لطال احلديث عنها، مع أن ذكريايت معه حمدودة

ك من ينابيع املعرفة يف رؤوس عيوا        كان طارق عاملاً بالعامل، عارفاً لتاريخ الشعوب، تلقّى كل ذل          
وشالالا يف مكّة والرياض وإسطنبول وطرابلس الغرب والقاهرة ودمشق وبرلني وبريوت ونيجرييا، وأكثر             

 .عواصم البلقان اليت جتول فيها ضابطاً عثمانياً حمارباً

 



 هكذا تكون أمانة الكبار

حب الديانة واألمانة، لقد أرسله قادة اجليش العثماين رحم اهللا طارق اإلفريقي الضابط املسلم ااهد صا
احملارب لإليطاليني يف ليبيا إىل إسطنبول يستنجدون بوزارة احلربية فيها عندما انتهت لديهم األموال، فسلّمت               
الوزارة لطارق ومن اختارته حلراسته ومرافقته مبلغاً ضخماً من اجلنيهاب الذهبية العثمانية مدداً منها لذلك                
اجليش وجندة له، فحملها بالسكة احلديدية إىل دمشق ومنها إىل بريوت ومنها حبراً إىل القاهرة فمرسى مطروح 

وعلم وهو مبصر بانتهاء احلرب يف تلك امليادين وضياع كل شيء للجيش وتفرق قادته،               .  والسلوم مث برقة  
سطنبول وسلّمه هلا وأخذ منها ورقه إيصال مبا        فعاد باملبلغ العظيم الذي ال أتذكّر رقمه إىل وزارة احلربية يف إ           

استلمه وائتمن عليه، مسعت هذا منه ومن الكثريين وبينهم صديقه يف ميدان القتال بليبيا عبد الرمحن عزام                  
تكون أمانة كبار القادة    )  وهكذا هكذا وإالّ فال ال     ( بشري السعداوي وخالد أبو الوليد        هباشا، وصديق 
 .العسكريني

ت ما أعرف ويعرفه السعوديون عن بدايات عهد اجليش السعودي، وتدرج وتطور حياته،  وكلّما تذكر 
وتذكرنا ذلك النفر من احملاربني القدماء وهم باملئات، مث رأينا ما أصبح هذا اجليش عليه اليوم من تعبئة عامة                   

لقائد األعظم واملؤسس   وقوات نظامية ضاربة وآالت عسكرية قليلة النظري، ترمحنا على امللك عبد العزيز ا             
سعود وفيصل وخالد ومنصور وفهد وعبد اهللا وسلطان         :  األول، وعلى كل من شارك وساهم من أبنائه        

 .ومشعل، مث من األسرة املالكة اآلخرين والقواد والرؤساء األولني واآلخرين

فق معها أو بعدها ، وما سبق ذلك وما ترا١٩٣٦والذكريات ال تزال عن احلرب احلبشية اإليطالية عام 
ولقد عدت من بريوت يف عام      .  حول هذا الصراع املسلّح، والذي دار على مياه البحر األمحر وما أحاط ا            

 يف العطلة الصيفية، ولظى تلك احلرب قد التهب حول اململكة السعودية واليمن والسودان، ويف                ١٩٤٦
يف مكتب جريدة أم القرى مبكة حول رئيس حتريرها الشهور الثالثة اليت قضيتها بني مكة والطائف كنا نتحلّق 

حممد سعيد عبد املقصود، نطالع الصحف الواردة من مصر وسوريا ولبنان وما تنشره عن سري تلك احلرب                  
ومقدماا وخوامتها، ونتناقش حبرارة حول كل ذلك، ويشترك معنا من يزور أبا عبد املقصود ويتردد على                 

 –الذي أصبح فيما بعد أميناً للعاصمة مكّة      –نا القدمي الشيخ عبد اهللا بن خثالن        مكتبه، وأتذكّر منهم صديق   
وكنا كما قلت سابقاً ومعنا العامل العريب بأسره نراهن على نصر احلبشة وفوزها، وأا ستدحر                 .  وآخرين

نقاشاً، جرياً مع الزعيم الفاشسيت موسوليين وترجعه على أعقابه مكسوراً مدحوراً، ال تقبل جدالً يف ذلك وال 



عواطفنا وآمالنا وأمانينا كعادة العرب يف التهاب أحاسيسهم ومشاعرهم وملا حيبون ويكرهون، ويتمنون               
 .ويأملون غري حاسبني حساباً عقليا ملا جيري ويدور



 صدر في الصحافة وإذاعات العالم

تنشر وتصور عن قوة اإلمرباطور     ولقد ضللتنا الصحافة واإلذاعات العاملية يف أوروبا مبا كانت تذيع و          
وأم سيفتكون باجليش اإليطايل الغازي، وينتصرون عليه كما         .  هيالسالسي وبأس قبائله وضراوة حماربيه    

انتصر أسالفهم على أسالفه يف احلرب اإليطالية احلبشية يف القرن املاضي، وتضخم وسائل اإلعالم اإلجنليزية               
وع، يرهبون به إيطاليا ال حبا يف إمرباطور احلبشة وشعبه وأمته، ولكن حقداً             والفرنسية ومن تابعها هذا املوض    

دفيناً منهم على الزعيم الفاشسيت موسوليين، ولطاملا أكربوا من قدر زعماء وقادة ورؤساء قبائل احلبشة،                 
هم وغريه، وينشرون صورهم برماح   )  كاسا(مثل الرأس   )  بالرأس(ويقود كل واحدة منها من كان يلقب         

ومجاجم رؤوسهم الوافرة الشعر، فيفرح السذج من مبغضي إيطاليا يف العامل، ويعتربون اإلطراء هذا من وسائل 
الدعاية تلك شهادة على إمياا مبا تقول، وما هو إالّ اخلديعة واملكر والشغب من بريطانيا وفرنسا يفتنون به                   

 علم اليقني بأن العلم احلديث يف احلرب لن تغلبه القبلية شعوب العامل الثالث والعرب منهم، وإالّ فإما تعلمان
وهكذا كنا ندور يف أعاصري من ذلك الصخب والغش واخلداع حىت            .  وال البدائية وال اجلهل وال الفوضى     

هيالسالسي، فالذ  )  يهوذا(وعبقرية حفيد   )  الرؤوس(بين اخليط األبيض من اخليط األسود، وتالشت خرافة         ت
ده، وتشتت مشل جيشه، وختطّت فلوله حدود احلبشة فارين بأرواحهم الجئني إىل البلدان               بالفرار من بال  

وصحا .  ااورة لبالدهم كالسودان وجيبويت الفرنسية والصومال الربيطاين واإليطايل ودول أواسط أفريقيا           
ره، فومجوا ومخدت   العرب من أمانيهم وآماهلم وسذاجتهم على أهازيج النصر يف روما ويف أديس أبابا وأمس              

محاستهم وتبخرت عواطفهم اليت كانت تتأجج بال عقل وال منطق، كدأم فيما حيبون وفيما يكرهون يف                  
عهود احنطاطهم األخرية، وتباعدهم عن الواقعية واحلقائق، وتعاميهم عن األسباب واملسببات يف محاس األمة              

سينا كلّنا حتت عاطفة عرفاننا جلميل تلك البالد وضيافتها         العربية اإلسالمية للحبشة وإلمرباطورها يومئذ، ن     
         للمسلمني يف غرة ظهور اإلسالم مبكة، يوم أمرهم النيب            أن يعربوا البحر األمحر إليها حىت يظهر اهللا 

اإلسالم يف مكّة نفسها ويف املدينة بعد ذلك مث يف جوانب جزيرة العرب كلّها، كنا خالل القرون األربعة                    
ة وال نزال حتت تأثري ذلك الشعور باحملبة للحبشة، وهي بال شك تستحق منا ذلك، غري أننا كنا ناسني                   املاضي

اازر الدامية اليت تسلسل سفّاحوها من حكامها يف تاريخ البالد وهم يقومون بإفناء املسلمني فيها، ويف ما                  
ن اإلفريقي املنبسط على تلك الرقعة الشاسعة       كان ملحقاً ا أو تابعاً هلا، ممن جاورها من أصقاع ذلك القر           

واملترامية األطراف من أفريقيا الشرقية عرب تلك القرون األربعة، فمحوا اإلمارات والسلطنات والواليات              
 .واملقاطعات اإلسالمية يف كل مكان منها



 ماذا فعلت قبيلة الجاال العظيمة؟

ى تعداد القبائل املسيحية والوثنية، فأفنوا الكثري منها        ولقد حاربوا القبائل اإلسالمية وجمموعها يزيد عل      
) اجلاال العظيمة(قتالً وتشريداً وترحيالً وإبادة، ولقد تنصر الكثريون منها جناة بأرواحهم وإبقاًء حليام، وقبيلة 

املسلمني على سبيل املثال واحدة من أكرب قبائل املسلمني يف احلبشة، أسلمت كثرا منذ قرون ملبية الدعاة                  
الوافدين عليها من السودان ومن حضرموت ومن اليمن والصومال، فصب ملوك احلبشة عليها وعلى غريها               
عذام، فتنصر املاليني منهم وبقي املاليني على إسالمهم يف حرب مشتعلة، وكان من أشد أباطرة تلك البالد                 

، ومعهم عدد   )هيالسالسي(و  )  منليك(و  )  شيدروس(و  )  يوحنا:  (نكاالً باملسلمني وإفناءاً وإبادة هلم األباطرة     
وأمرياً على  )  رأساً)  (منليك(الذي عينه   )  مكونن(، كالرأس   )رؤوسها(  من قادة القبائل احلبشية املسيحية و     

، حيث استمر حكمه هلا وفتكه بأهلها، وهو والد هيالسالسي          )هرر(أعظم سلطنة إسالمية هناك، هي سلطنة       
والية املسلمة، واشتهر ا وتكلّم بلغتها، فلم يزد هيالسالسي كل هذا إالّ بغضاً وحقداً              الذي نشأ يف تلك ال    

والسيطرة عليها كان ا من ) هرر(الذي عندما تسلّم حكم ) مكونن(وبطشاً بسكاا، حذا بذلك حذو والده 
 .األلوف) اخلالوي القرآنية(اجلوامع واملساجد واملدارس و 



 ف مسجدهرر وحدها كان بها أل

هذه حنو ألف مسجد، ولقد هدم أكثر هذه املساجد وبىن ) هرر(املساجد وحدها كان عددها يف مقاطعة 
على أنقاض كل جامع كنيسة تقع يف أحياء مسلمة من املدينة ال يعيش حوهلا مسيحي واحد، متهيداً لتنصري                   

ولقد كان  .  تاجون إليه من املعابد   املسلمني ااورين لتلك الكنائس، فيجدون أم قد حتصلوا على ما حي            
أعىت حكّام تلك احلقبة من أواخر القرن املاضي ومستهل القرن العشرين احلايل، فمحى             )  منليك(اإلمرباطور  

أكثر تلك اإلمارات اإلسالمية ونصر أهلها باحلديد والقتال والتهجري، وهبت أوروبا كلّها تؤيده وتنصره                
 خصوصاً قياصرة روسيا وأملانيا وملوك إجنلترا وفرنسا والربتغال والنمسا يف           وتدعو له، وكان يكتب مللوكها    

إذا مد اهللا يف عمري فإن حدود بالدي ستتوسع وستتوسع من جوانبها األربعة حىت               :  (رسائل حيملها رسله  
، )رهايف الصومال األقصى، وشواطىء البحريات العليا فكتوريا وما جاو        )  شويمقد(، و   )اخلرطوم(تصل إىل   

 .وأنه سيقضي على القبائل املسلمة حىت يعيدها إىل الكنيسة اليت ختلّت عنها وفرت منها



 ق أمانيهاإلمبراطور منليك يحقّ

، وكانت )مجة(أكثر أحالمه وأمانيه يف حياته، وآخر ما استوىل عليه ونصره سلطنة            )  منليك(ولقد حقّق   
ت وأصبح هلا نفوذ وهيبة وجالل بني من جاورها، ومن          قد أسلمت على يد دعاة املسلمني واستقلّت وكرب       

، الذي كان ملجأ املسلمني من       )باجفار(سالطينها األشاوس السلطان حممود بن داوود املشهور بلقب           
األحباش واملسلمني العرب الوافدين إىل سلطنته واملهاجرين إليها واملقيمني ا، ممن نعموا حبمايته وسعدوا يف               

فريقية املنقطعة النظري، وكانت مستقلة استقالالً تاما       أن خرياا، وكانت فردوساً من فراديس       أرضه واغتنوا م  
، فأحاط ا من أطرافها وأثار      )منليك(يف عهودها األوىل، فتسلّط عليها ملوك احلبشة وأكثرهم تسلّطاً هو            

م، حىت أجهز   ١٨٨١ املسلمني منذ عام     عليها القبائل احمليطة ا والسالطني األمهرين املنافسني هلا وحلكّامها        
عليها بأن خير السلطان حممد علي باجفر بني إزالته من سلطنته والقضاء عليه وبني قبول احلماية عليه مع                   

 .التنصري واخلروج من اإلسالم

 وكانت احلرب بينهما يومئذ مستعرة أعواماً متوالية ومتقطّعة، ومل جيد هذا السلطان الباسل عندما غلب     
على أمره إالّ التظاهر امسياً باعتناق املسيحية والصالة يف الكنيسة، فهو ممن أُكره على الكفر وقلبه عامر                   

اليت متّت على ذلك تقضي بأن يزوجه اإلمرباطور ابنته، وأن          )  منليك(باإلسالم، وكانت املفاوضات بينه وبني      
، وأن يبقى السلطان حممد علي      )منليك(ا إذا مات    يكون املولود له منها خليفة وإمرباطوراً على احلبشة كلّه        

 يف حياة   ١٩٣٤على سلطنته املصبوغة باملسيحية، ولقد بقي على ذلك العهد حىت تويف يف عام                   
، وهو ابن السلطان باجفار حممد علي       )ليج ياسو (مبولود مساه   )  منليك(، وكان قد جاء من ابنة       )هيالسالسي(

األحباش والقادة، واعترفت ) الرؤوس (هدت الكنيسة به حينئذ إمرباطوراً وبايع، فنا)منليك(املشار إليه وحفيد 
مرباطور، وكانت نذر الصراع العاملي يف أوائل الثالثينيات قد ذرت نذُرها وجتلّت              به الكنيسة ومسي باإل   

وتثري )  ليج ياسو (شاراا، فهرعت دول أوروبا املعادية حملور روما وبرلني فيما بعد حتيك لإلمرباطور اجلديد               
عليه زعماء الكنيسة وزعماء القبائل، فقد ظهرت على ذلك الشاب املبايع باإلمرباطور ميوله اإلسالمية                

) منليك(، ونفّذ الشروط املفروضة عليه من )ميخائيل(اجلارية يف دمه من والده الذي تسمى يوم تنصر بالرأس 
هذا ال خيفي شعوره حنو املسلمني وتقريبهم إليه        )  اسوليج ي (بذلك وبالبقاء على سلطنته على مضض، وكان        

 إىل كبارهم وزيارة وجهاء العرب املقيمني يف بالده ويف بالد أبيه قبله، فيظهر املودة واالحترام هلم،                 ءواإلصغا
فضاقت الكنيسة مبا تسمع عنه وترى، وأثارها على ذلك قناصل الدولة األوروبية يف أديس أبابا وكلّهم غري                 

حيتها، وتثبيت العقيدة عرب القرون الكثرية املتوالية يإمرباطوراً للحبشة العريقة يف مس) ليج ياسو( باختيار راٍض
 .يف ذلك اجلزء املهم من أفريقيا احملاط باملسلمني حوله



 الهدف إخالء الحبشة من المسلمين

ين يف أديس أبابا قد أصبح من       وإذا كانت نذر الصراع العاملي ب على تلك البالد كان القنصل األملا           
املقربني لإلمرباطور اجلديد، فكان يكثر من زيارته ويكثر اإلمرباطور الشاب املتحمس من مشاورته هذا،                

وحيصون عليه  )  ليج ياسو (وعيون الكنيسة والقناصل األوروبيني تتلقّط كل ما يسمع ويرى من حركات             
حاكم )  الرأس مكنن (ابن  )  الرأس تفري ( حينئذ على الصورة     أنفاسه، حىت اندلع الصراع بني اجلميع، وظهر      

هو الذي خلف والده يف حكم هرر، وقد ظهر هذا الرأس مسانداً            )  الرأس تفري (هرر الذي أشرت إليه و      
ت الغلبة للجناح املعادي    منازالً له، وبتضافر جهوده مع جهودهم متّ      )  ليج ياسو (للكنيسة مؤلّباً اجلماهري على     

بعون ومدد  )  الرأس تفري ( اجلديد، فألقي القبض عليه وزج به يف السجن وعذّب فيه، وجنح               لإلمرباطور
، وانتقل  )منليك(ومساعدة أوروبا يف االستيالء على اإلمرباطورية، ومسي باإلمرباطور هالسالسي وتزوج ابنة            

لك اإلمرباطورية اليت مجعها    إىل القصر اإلمرباطوري يف العاصمة أديس أبابا متربعاً على ت          )  هرر(من مدينة   
فثبت ما استولوا عليه    ).  منليك(و  )  شيدروس(و  )  يوحنا(ها األباطرة املشار إليهم     يووحدها وصفى معارض  

وأكمل ما كانوا ينادون به، وكان جلّ مهه وسر دعوته طول حكمه إخالء احلبشة كلّها من سكّاا املسلمني                  
، متبعاً يف ذلك خطا أسالفه كلهم، وكان ينادي بأن احلبشة هي األرض     مبا يف ذلك أرترييا والصومال اإليطايل     

 .احلبشية ومن عليها من املسيحيني، أما غريهم فأغراب عنها جيب أن يرحلوا عنها

 



 هيالسالسي يعلن نواياه

وكلّنا يتذكّر أنه منذ بضعة عشر عاماً عندما ذهب هيالسالسي إىل هيئة األمم املتحدة يف نيويورك                  
استقبل منها ومن أمريكا استقبال الفاحتني، ألقى خطاباً رناناً على منصة تلك املؤسسة العاملية على مسمع                 و

ومرأى من العامل بأسره وباألخص العاملني اإلسالمي والعريب، قال فيه مبلء فمه ورفع عقريته بأنه يتعهد بإعادة                 
رجوا عنها يف عصور كثرية إىل اإلسالم، وأنه يتعهد للعامل          مجيع رعاياه املسلمني يف بالده إىل املسيحية اليت خ        

املسيحي ذا وعلى مسعه وبصره، فتناقلت وسائل اإلعالم يف املشرق واملغرب ما تعهد به ونواه، ومل يتحرك                  
 .أحد للرد عليه أو استهجان ما أفضى به وأعلنه وقاله

عهم املسلمون كلهم يف قرون احنطاطهم      أسوق هذا العرض ألبرهن به على سذاجة العرب وغفلتهم وم         
            اب      األخرية، يتخطّفهم الناس يف كل بقعة من بقاع األرض على مرالعصور والدهور، والعلماء والكت 

واملثقفون واألمراء واحلكّام يتفرجون ويسمعون ويرون وال حيركون ساكناً، حىت يظهروا بأم متساحمون ال               
ت والعرقيات واملذهبيات وزناً، وال يعريوا التفاتاً، عسى أن يكربوا بذلك           يقيمون هلذه العصبيات والعنصريا   

يف عيون أوروبا فترتفع مسعتهم ويعلو مقامهم ويربهنوا على متدم وعلى حضارم، فال يزدادون ذا يف أعني     
 إليه من حبنا لإلمرباطور     ، جرنا كل هذا إىل ما كررته وأشرت       اًأولئك إالّ ذالً واحتقاراً ومشاتة وتنكيالً وبطش      

هيالسالسي وعصبيتنا له والدعوة إىل نصره يف حربه مع موسوليين يف حربه األخرية ويف حرب احلبشة األوىل                 
ها بإخواننا يف بالدها، ولكن يأىب اهللا أال        كمع إيطاليا، نقوم معها ومننحها عواطفنا وننسى مآسيها ومظاملها وفت         

 .جيازي الظاملني مبا يستحقّون

، وكيف زج به يف     )مجة(ابن السلطان املسلم حممد علي سلطان        )  ليج ياسو (ونعود إىل اإلمرباطور    
 بادر بنفسه على ما قيل بالدخول عليه يف         ١٩٣٦السجن هيالسيالسي، فلما دخل يف احلرب مع إيطاليا عام          

أزاح بذلك ثقل حقده عن     سجنه وهو يف األغالل واألصفاد، فأطلق عليه النار من مسدسه فأرداه قتيالً، ف             
قلبه، وصفا له اجلو يف احلكم ليتمم فيه رسالة سلفه ممن أشرنا إليهم، ولقد كانت السلطنات اإلسالمية عرب                   
القرون الثالثة املاضية زاهرة يف احلبشة، وكانت جماالً للعلم وللعلماء والطالب واملهاجرين العرب من كل                

جبوامعها )  هرر(امها، وكانت   ام، ويتمتعون بإكرام أهلها وحكّ     مكان، يرتلون فيها ببالدهم وبني إخو      
وعلمائها ومدارسها وأربطتها وخالويها حمجة األجيال والقبائل، ينتظمون حول علمائها وينشئون أبناءهم             
على ما نشأوا عليه من القرآن وعلومه والفقه وأحكامه، فيخرج منها القضاة والدعاة ينتشرون فيما جاورها،       



، مث  )حضرموت(و  )  زبيد( وبأربطة العلم يف     ،يلتحقون باجلامع األزهر مبصر، وباحلرمني الشريفني يف احلجاز       و
 ...يعودون علماء إىل بالدهم ليفقّهوا قومهم واألقوام املسلمة األخرى ااورة لبالده

التاريخ، على ذلك النحو الذي أشرت إليه وعرفه اخلاص والعام من كتب             )  هرر(وكما كانت بالد    
املقام احملمود يف حفظ اإلسالم ومحايته      )  ليج ياسو (ولسالطينها وأخصهم حممد علي والد      )  مجة(كان لبالد   

ونشره والتمسك به واالنتماء إليه، وإذا كان قد أكره على اخلروج الظاهر منه إبقاء على إسالم شعبه وأهله،  
 أنه مع ذهابه بني الفينة واألخرى إىل الكنيسة، فإنه كان يعرج            فيما سردته وملَّحت إليه، فإن الثابت ثبوتاً تاماً       

على املساجد ويصلّي فيها ليالً، إذا أمن العيون، بل إن جملسه إذا انعقد يف مرتله وبني أهله وعشريته املقربني                   
صقاع، ، وهو ما عليه مسلمو تلك األ      )راتب احلداد (يبدأ بقراءة القرآن، مث يدرس يف الفقه وخيتتم بقراءة           

وكلّهم على املذهب الشافعي جاءهم مع محلته ممن جاورهم وأخصهم احلجاز وحضرموت واليمن وال يزالون               
 .عليه

 



 أيام عيدروس المحضار في الحبشة

ولقد حدثين صديقي األديب املثقّف والعامل امللتزم السيد عيدروس احملضار، الذي أقام مع والده                 
ا يف سلطنة حممد علي أبا جفار هذا، حدثين بكثري مما حيفظ ويروى عن هذا               عشرات السنني يف احلبشة أكثره    

، مع فروعها الكثرية واملتشعبة يف هذه الوالية وغريها وعددها اليوم باملاليني، )اجلاال(الرجل نفسه وعن قبيلته 
 فيه من اخلريات وذكر يل ذلك الصديق العهد الذي قضاه يف ذلك الفردوس قبل استقراره باحلجاز، بأنه كان              

والثمرات واهلدوء والرخاء واالطمئنان، والروح اإلسالمية وفيضان املساجد بالعلم وبالعلماء والطالّب             
وذكر يل كيف كان شهر رمضان يستقبل يف تلك      .  والرجال الصاحلني ما يطرب ويعجب ويعرفه الناس كلّهم       

ويح تتجاوب أركان اجلوامع فيها بالقراءة يف       األمة، وكيف تكون فيه العبادة وكيف تكون فيه صالة الترا          
ت صركعات الفروض ويف أداء سنة التراويح، حىت إذا ما انتهوا من ذلك كلّه وأمتّوه أطفئت األنوار مث ترا                  

يا رب صلّ   :  ( عقريته –وقد يكون إمامهم  -الصفوف باملئات واقفة كتفاً إىل كتف، فريفع احلادي بينهم،           
، فتتماوج حوله وخلفه الصفوف تردد ذلك البيت يتمايلون         )حبيبك خري اخللق كلّهم   وسلّم دائماً أبداً على     

 ...عليه ويتهادون فيه، فيكاد اجلامع أن يتهاوى بتهاديهم ويتأود بتأودهم مث يشرع احلادي يتغنى

مـزجت دمعـاً جرى من مقليت بدم       
 

أمــن تذكــر جــريان بــذي ســلم 
. 

 :فترتفع أصوات اجلمهور

)علـى حبيـبك خـري اخللـق كلّهم       
 

يـا رب صـلّ وسـلّم دائمـاً أبداً         ( 
. 

هذه بقراءة  )  الربدة(ملتمايلة زج بعد كل بيت من أبيات        ومتر الساعات واجلماهري املتراصة املتأودة ا     
 :ذلك املطلع نفسه مكرراً معاداً مدوياً

علـى حبيـبك خـري اخللـق كلّهم        
 

يـا رب صـلّ وسـلّم دائمـاً أبداً 
. 

 
 
 



 أجواء روحية طاهرة

فال تسمع حينئذ إالّ نشيج اجلماهري وحنيبهم، وقد انتقلوا مبا يرددون ويهزجون إىل أجواء روحية طاهرة 
تسبح فيها مشاعرهم وأحاسيسهم يف غمرات من احلب لإلسالم، ولرسول اإلسالم، مث ال ينفضون مما                  

إالّ على تباشري فجر النهار، فينصرفون على عجل إىل سحورهم يف            اجتمعوا له واشتغلوا به يف كل مساء         
 .دورهم ومع أبنائهم وذويهم

على ما أسهبت فيه مبا     )  مجة(قال يل السيد عيدروس وهو يصف يل تلك السنني اليت قضاها يف بالده              
 مجهرة أولئك   حتدث به إيلّ، أتذكّر أن بعضاً من الشباب أبناء العرب الذين يواظبون على التراويح يف                 

األحباش، كان ال يطيق االستمرار تلك الساعات الطويلة وحنن واقفون يف تلك الصفوف املتراصة الساعات               
املتوالية بعد أدائنا التراويح عشرين ركعة على ذلك املنوال بعدها، فرمبا انتهزنا فرصة الظالم الذي حيلو                  

يه، زيادة منهم يف اخلشوع وحتليقاً بأرواحهم على مشارق         ألولئك اإلخوة األحباش أالّ يؤدوا عبادم إالّ ف       
النور ونفحاته، ننتهز ذلك فنتسلّل من بني الصفوف الئذين بالفرار من تلك الوقفة اليت ال تتحملها أرجلنا،                  
على أننا ال نفعل ذلك إالّ نادراً حياء من اجلماهري اخلاشعة فيما لو عرف بعضهم ما كان بعضنا يلجأ إليه،                     

قد كان ذلك النفر من أولئك الشباب من العرب يف عنفوان صحتهم وشبام، ولكنه خشوع األعاجم                 ول
 ...وقنوم وصفاؤهم وصدق سريرم فيما يقولون وفيما يفعلون

 



 شكيب أرسالن كتب عن أباطرة الحبشة

املسيحيون على  نذكر كل هذا عن أباطرة احلبشة عرب القرون املتتالية وما القاه رعاياهم املسلمون و              
السواء، وال نعمم به الشعب احلبشي، فهو جارنا ولنا معه الذكريات الطيبة جلميع طوائفه على السواء،                  
والذين نشروا العداوة والبغضاء بني مسلميه ومسيحييه إمنا هم أولئك احلكّام اجلبابرة، وما لقيه املسلمون                

كانوا يف عنصريتهم وعصبيتهم ينصرون هذه القبيلة املسيحية        ته بعض القبائل املسيحية، ألم      يعلى أيديهم لق  
 .على أختها املسيحية على أساس عرقي موغل يف اجلاهلية والقبلية والبدائية

وهلذا فلشعب احلبشة كلّها صداقتنا وجريتنا وحمبتنا، ولقد كتب األمري شكيب أرسالن عشرات                
، كتب تلك املقاالت ونشرها يف      ملوه باملسلمني وبغريه  املقاالت عن سوء معاملة أباطرة ذلك الشعب وما فع        

اليت كان يصدرها باللغة اإلفرنسية يف جنيف، ويف اجلرائد واالّت العربية يف العامل              )  األمة العربية (صحيفة  
العريب كله خصوصاً الصحف املصرية، وكان يوقع تلك املقاالت الصارخة بامسه الصريح، فيما يوقّع بعضها               

م تتبع املستقرىء اخلبري العليم، وكان إخوانه من        هات ورموز بغري امسه، وكان يتتبع قضاياهم وكوارث       بتوقيع
جماهدي العرب يفعلون مثل ذلك ويؤازرونه وينقلون عنه وعن الصحافة األوروبية والتركية يف عهدها                 

فلني املتغافلني، كاألستاذ   اإلسالمي، ويرفعون بكل ذلك صيحام وإنذارهم جلماهري العرب واملسلمني الغا          
حمب الدين اخلطيب صاحب جمليت الفتح والزهراء مبصر، وحممد علي الطاهر صاحب الشورى، وأمني سعيد               
صاحب جملّة الشرق األدىن أوالً مث الرابطة العربية، وااهد عبد احلميد سعيد، وااهد حسن البنا كلهم                  

 .األقصى واجلزائرمبصر وأمثاهلم يف سوريا ولبنان واملغرب 

 



 وكان جزاء هيالسيالسي من جنس عمله

وكان حدثين صديقي املرحوم السيد علوي بن ياسني الصايف بعد أن حلّ جدة، وكان سكرترياً للجالية                
اإلسالمية يف أديس أبابا سنوات هجرته إليها، جبهود األمري شكيب ومراسلته له وأخذه املعلومات املوثوق ا                

اء العرب يف أديس أبابا، مث نشره هلا يف صحف البالغ واألهرام واجلهاد والشورى والفتح مبصر منه ومن وجه
وعندما تعرفت على الصديق املرحوم تيسري ظبيان منذ حنو نصف قرن، وكان            .  عن أحوال مسلمي األحباش   

ه ا يف شارع رامي     ، وكنت أزوره يف مكتب    )اجلزيرة(يصدر يف أوائل الثالثينيات امليالدية بدمشق جريدته        
، قام هذا الرجل برحلة إىل احلبشة وأريتريا مبشورة وإشارة من            )ةاملرج(املتفرع من شارع النصر وميدان      

ولقد .  األمري شكيب وأسالفه هلم، وخرج من رحلته تلك بكتاب مطبوع فيه الكثري مما جيهله املسلمون                
يف أوائل الستينيات يف داري ببريوت، وزرته أنا يف         ت صداقيت معه عشرات السنني حىت زارين مؤخراً         استمر

داره يف عمان بعد أن ترك دمشق وهاجر إليها، وكان ال يزال على مدى تلك املدة الطويلة يتذكّر احلبشة وما 
 اتمسع ورأى فيها، وكانت أحاديثنا يف كل جلسة ال تدور إالّ على أحواهلا وحاضرها، وكتابه عنها مع كتاب                 

 .أرسالن خري مرجع يف تاريخ تلك البالداألمري شكيب 

وإذا كان اجلزاء من جنس العمل كما يقولون، فقد القى هيالسالسي جزاء قضائه على سلفه                   
، فقد حاربه وألّب عليه وزج به يف غيابات السجن، ملا ذكرت من ميل هذا الرجل                 )ليج ياسو (اإلمرباطور  

 أطلق عليه الرصاص وهو يف غياهب اجلب، فدار الزمان          للمسلمني، ألم أصله وأهله كما بينت ذلك، مث       
دورته وثار الشعب احلبشي على هيالسيالسي وزج به يف السجون مكبالً يف أغالله، وفعل به ما فعله هو                    

ويل قصيدة قلتها يف القبض على هيالسالسي، مث يف إزهاق روحه منذ            .  بسلفه، وتلك األيام نداوهلا بني الناس     
 ... مل أنشرها بعد واللّهم ال مشاتةبضع عشرة سنة

وال يزال احلديث عن بالد احلبشة ذلك القطر اإلفريقي العزيز على قلوب العرب واملسلمني، جار                 
 ...اجلزيرة العربية وأقرب البلدان بعد مصر والسودان والصومال إليها

رواسب القراءات  واحلديث عنه متشعب ومتداخل ومعقّد، أكثر ما أذكره عنه وعن غريه هو من                
واملطالعات وأحاديث احلياة، يترسخ يف الذهن منذ عشرات األعوام مث يعود أو يعود أكثره أو أقلّه إىل                    
الذاكرة، فيجيء على هذا النسق الذي ال يكتب حبثاً أكادميياً وال على التسلسل التارخيي، ولكنه حديث عفو                 

يه، فالشكوى الصارخة املوقدة     ذلك الشعب مسلميه ومسيحي    اخلاطر فيه معلومات عامة ال يستغىن عنها حمبو       
إمنا جتيء من حكامه يف العصور القريبة املاضية، الذين كانوا حيكمون عصبيام وعنصريام وقبليام ضد                



مواطنيهم وأكرر مبا فيهم بعض القبائل، فكل إمرباطور حبشي يعترب قبيلته هي حمل رعايته وحفظه وأمنه                  
 .أما غريها ففي الدرجة الثانية وحىت الثالثة يف املواطنة والوالء واالنتماء والعدالةومحايته، 

 



 معنى اسم ليج الياسو

فيما سبق أعود إىل ذكر هذا امللك احلبشي الذي          "  ليج الياسو "مرة أخرى بعدما ذكرته عن امللك       
السيد الصديق عيدروس احملضار الذي     دارت حوله األقاويل وتناقلت عنه األساطري، منها ما حتدث به إيلّ             

قضى أكثر أعوام عمره مهاجراً يف احلبشة، فعرفها وعرف أهلها وتكلّم لغاا وأحبها حباً ميلك عليه قلبه، قال 
وتعين باحلبشية معىن ولد يف العربية،      )  ليج(يل منذ سنوات إن تركيب اسم هذا امللك هو من كلمتني األوىل             

 ... القديس، فمعىن االسم كله ابن الياس أو ولد الياسوياسو وتعين الياس وهو

احلبشية املشهورة،  )  والو(يقول السيد عيدروس إن والد هذا امللك هو الرأس ميخائيل حاكم مقاطعة             
وهي مقاطعة إسالمية يف املاضي واحلاضر، هذا الوايل عليها واحلاكم فيها املسمى بالرأس ميخائيل كان امسه                 

فذلك له قصة، هي أنه يف إبان حكم        )  ميخائيل(الرأس  )  حممد علي (، أما كيف أصبح     )يحممد عل (األصلي  
، موحد بالد   )منليك(اإلمرباطور احلبشي املشهور يف آخر القرن التاسع عشر امليالدي وما بعده اإلمرباطور             

 وحارم وشتت   احلبشة والذي قضى على اإلمارات اإلسالمية وعلى زعماء األحباش املستقلّني يف البالد،            
مشلهم، ومحل الكثريين منهم على التنصري، هذا امللك اإلمرباطور مل يرزق بولد يرث ملكه وإمرباطورية آبائه                

 .وأجداده يف احلبشة، وهي أقدم مملكة مسيحية يف القارة اإلفريقية

مارات اإلسالمية  يف شرق بالد احلبشة ااورة لإل     )  والو(وكان الرأس حممد علي احلاكم املسلم لوالية        
، كان حاكماً ذا نفوذ يف      )عصب(و  )  جيبويت(يف بالد اجلربت، بالقرب من شواطىء البحر األمحر وما بني            

بالده وعلى قومه، وكان ذا قوة وسطوة وبأس، وعندما صفّى اإلمرباطور منليك الرؤوس احلبشية ووحد                 
احملاط بقبائل املسلمني وعصبيتهم وبأسهم، فرأى أالّ       البالد حتت تاجه، بدأ يفكّر يف هذا الرأس املسلم القوي           

يدخل معه يف حرب طاحنة فهو يعلم أا لن تكون سهلة، وقرر بعد تقليب الرأي أن يعرض على الرأس حممد       
وكان يرى أن كل    ...  علي التفاهم فيما بينهما، قبل االصطدام أو احلرب املدمرة إذ ال فائدة فيها لكليهما              

إنك تعلم أنين لن أترك     :  له مصلحة عظيمة يف التفاهم والوفاق، فبعث للرأس حممد علي يقول له           واحد منهما   
يف احلبشة إمارة ال ترضخ إلمرباطورييت وال تدين بدين الكنيسة اليت أتبعها، وأنت قد رأيت مصري األمراء                  

 أريد، هلذا أعرض عليك أن ترتد والرؤوس يف شتى أحناء البالد، وما آل أمرهم إليه عندما مل يدخلوا معي فيما
عن اإلسالم وتدخل معنا يف دين الدولة وهو املسيحية، فإذا فعلت هذا وأعلنته والتزمت به فلك عندي عهود 
أعدك ا وأشترط على نفسي لك ا، ولن أخونك فيها، إذا مل ختني أنت يف التنصري والرضوخ للكنيسة، أما                   

 مبن يرث عرش احلبشة بعدي، وهو عرش خالد يف نظرنا ال نفرط فيها، وهلذا               األول فأنت تعلم أنين مل أرزق     



فسأزوجك بابنيت يف احلال، فإذا جئت منها بولد فسيكون حفيداً يل، فأعلن حينئذ أنه وريثي وويلّ عهدي يف                  
 .أحفادكحيايت، وأنه إمرباطور للحبشة بعدي ليتنقل امللك فيه ويف أبنائه على مر العصور وهم أحفادي و

 



 القبول بعرض اإلمبراطور

وحينئذ سأبقيك أنت والياً على بالدك حاكماً عليها، ال أتدخل يف شؤونك وال يف شؤوا، فإذا مل تقبل                  
 فليس أمامي إالّ حربك والقضاء عليك، ففكّر يف هذا العرض الذي أعرضه عليك اآلن                 ضمين هذا العر  

 طويالً فيما فاجأه به اإلمرباطور اجلبار منليك، وبعد تقليب األمور           وفكّر الرأس حممد علي   .  وأجبين مبا ختتار  
وتدبرها رأى أال مندوحة له من قبول هذا العرض، فرد عليه بالقبول، وجرت املفاوضات وتواىل الرسل                  
 بينهما حىت متّ االتفاق التام بينهما على ما جاء يف عهد اإلمرباطور وعرضه، فأعلن الرأس حممد علي حينئذ                  

التنصر، وللربهان على ذلك ذهب يف موكبه ومع أهله إىل الكنيسة على رؤوس األشهاد وصلّى فيها، ورفع                 
صليبها وقبله وعلّقه يف عنقه، ولكنه مل يلزم من رفض من رعاياه املسلمني باالرتداد عن اإلسالم وال بااللتزام،  

 .والتزم به وارتضاه لنفسه

إىل الرأس حممد علي، الذي أصبح اآلن بعد أن عمد يف  "  منليك"ة اجلبار   وزفت األمرية اإلمرباطورية ابن   
الكنيسة يسمى بالرأس ميخائيل، فتزوجها يف أفراح صاخبة وليال زاهرة وأعراس ال نظري هلا، وتزاور مع                  

أنه ويل  ، ما لبث أن أعلن      )ليج الياسو (صهره اإلمرباطور يف العاصمة أديس أبابا، ورزق منها ولداً ذكراً مسي            
واعترفت الكنيسة ذا احلدث    ...  عهد جده والد أمه اإلمرباطور منليك وويل عهد احلبشة بأسرها بإرادة اهللا           

 ).الرؤوس(واعترف زعماء القبائل 

 



 ما حدث بعد وفاة اإلمبراطور منليك

ا بلغ حنو   ، حىت إذ  )والو(يف واليته   )  حممد علي (وشب الغالم وترعرع يف بيت والده الرأس ميخائيل         
الرابعة عشرة من عمره تويف جده الكبري منليك بعد شيخوخة متعبة مزعجة أخفيت أخبارها عن الشعب، ومل                 
يكد يعلن موت اإلمرباطور ويدفن مبراسم الدفن اإلمرباطورية املتبعة للكنيسة، حىت أخذ بعض كبار رجال                

على أريكة  )  حممد علي (ج الياسو ابن    الكنيسة ورؤوس األحباش يتساءلون كيف ميكن أن حيل الشاب لي          
حبشية مسيحية عريقة، ذه اللعبة اليت لعبها جده منليك مع والده حممد علي، وكل واحد منهما مل يكن                    
يفكّر إالّ يف مصلحته وحده؟ وملا كان احترام األحباش لإلمرباطور منليك شيئاً منقطع النظري، حىت أم                  

ته ويرونه يف رتبه القديسني واملصلحني، هلذا أصرت الكثرة الزاخرة من            ليحلفون بامسه يف حياته وبعد مو     
رجال الكنيسة وكبار رجال البالط على تنفيذ وصية اإلمرباطور حلفيده بامللك، سامعني مطيعني له يف حياته                 

من أجله  ومماته، وخصوصاً أن أمه هي ابنة منليك كانت أحب الناس إىل قلبه وإىل قلوب اجلماهري بأسرها، و                
صدع الشعب بالوقوف جبانب الشرعية وعلى رأسه أقوى رجل يومئذ يف البالد بعد منليك أال وهو الرأس                  

، وزير احلربية يومئذ وأكرب شخصية يف احلبشة نفوذاً ومكانة ووجاهة وقدراً، ولقد              )افتراري افتا قرقص  (
بنفسه على رأس قوة عسكرية إىل والية       وقف هذا الوزير أمام الشرعية وألزم الشعب ا، ويف احلال توجه            

، وأخذ ويلّ العهد إىل العاصمة أديس أبابا حيث توج يف الكنيسة             )والو(يف  )  حممد علي )  (ميخائيل(الرأس  
، وأصبح والده   )امللك ليج الياسو ملك امللوك مبشيئة اهللا      (وبويع ا ملكاً مكان جده، وأصبح يسمى ويلقب         

) والو(ذا الوضع تابعاً وموالياً البنه، ووالياً من والته على واليتهم املتوارثة )  عليحممد(الرأس ميخائل نفسه 
على ما كان عليه أجداده، وانتهى اخلالف بعد هذه اخلطوة وخضعت احلبشة كلّها مللكها اجلديد ابن احلاكم                 

ىل إعاً مجيل الصورة مقداماً     املسلم وحفيد منليك املسيحي حامي الكنيسة، وكان هذا امللك شاباً مغامراً شجا           
درجة التهور، وبكل هذه الصفات جمتمعة مع امللك املقدس يومئذ تعب من كانوا حوله من رجال الكنيسة                  
وزعماء البالد، ومل تعجبهم فتوته وال تصرفاته وال مغامراته وال من أصطفى لصحبته، ومن يكون حوله وكانوا 

كان يف احلبشة يومئذ ممثل للسلطان اخلليفة عبد احلميد الثاين وهو           جمموعة أصدقاء أكثرهم من املسلمني، و     
، وكان شخصية من كبار شخصيات تركيا قد أصبح صديقاً محيماً لذلك امللك الشاب،              )مظفر بك (السفري  

كما كان بعض كبار العرب من ميانيني وحضارم من جلساء ليج الياسو هذا وأصفيائه، وعرف اخلاص والعام                 
ابا امللك وحاشيته ومساره وامللتفّني عليه، ومل يعجب زعماء الكنيسة وال رجال احلكم يف البالد                يف أديس أب  

التفاف أولئك حول ملكهم، فقد عرفوا أنه مييل إليهم بدمه املوروث من والده ومن جده ألبيه، وبكل هذا                   
حتقّق ألوروبا أن احلرب مع     ويف تلك الظروف بدأت إرهاصات احلرب العاملية األوىل متأل آفاق أوروبا، و            



األملان وأصدقائهم األتراك العثمانيني واقعة ال حمالة، فهبت حكوماا حينئذ للعمل يف عواصم العامل مبا فيها                 
احلبشة لوضع حد حازم هلذا امللك املسيحي احلامي للمسلمني واملسري مبشورم، فهو أمر ال تقبله أوروبا وال                 

ن هذا املوقف من أباطرة احلبشة من املسلمني وعداوم هلم ظلم تارخيي تقليدي ال               تقبله احلبشة نفسها، فإ   
جيهله أحد يف خارج وداخل احلبشة، وكان منليك أكثرهم بطشاً باحلكام املسلمني والقضاء على واليام                 

 .وبالد الدناكل وغريهم) هرر(وضمها لعرشه مثل منطقة ووالية 



 ووبدأت اإلشاعات ضد ليج الياس

بدأت املمثليات األوروبية اإلجنليزية واإليطالية واإلفرنسية يف أديس أبابا، كما تكررت اإلشارة إليه،              
بكل الوسائل، فأشاعوا عنه األحاديث الكثرية املثرية       "  ليج الياسو "تعمل يف اتحاد مشترك إلثارة البالد ضد        

ملوروث من والده، وصداقته احلميمة ملمثل       وأمهّها عطفه على املسلمني، وجتمعهم حوله، ودمه املسلم ا          
السلطان عبد احلميد الثاين خليفة املسلمني يف بالطه، وصداقته لكبار العرب املهاجرين من مصر والسودان                
والشام يف البالط، وعطفه على زعماء املسلمني األحباش من العلماء والوجهاء والتجار عطفاً واضحاً أثار                

دول األوروبية ورجال البالط األحباش من حوله، مث ما لبث اخلالف أن اشتعل،               عليه الكنيسة وممثّلي ال   
فنشرت املناشري املطبوعة املوزعة على القبائل من الكنيسة بتصرفات ملكهم، حىت لقد صوروه بالطربوش               

اشتعلت نريان  وذا اندلعت الفتنة لألسباب املذكورة كلّها، فخلع امللك علناً عن العرش، و           .  العثماين األمحر 
الفتنة يف البالد، وكان كل هذا جيري على امللك الشاب ووالده الرأس ميخائيل يراقبه ويالحظه ويعرف                  

 بعد كل ما مسع ورأى، فقد حترك يف احلال فحشد قواته يف            )  حممد علي (عواقبه، ومل يسكت الرأس ميخائيل      
ا جندة لولده الذي خلع، مث ألقي القبض عليه قبل          ، وتقدم على رأسها حنو العاصمة أديس أباب       )والو(مقاطعة  

الزاحفة حبوايل سبعني ألفاً تقريباً وصل م يف زحفه ) حممد علي(فراره، وكانوا يقدرون قوات الرأس ميخائيل 
رت الدول األوروبية، وصعقت الكنيسة خصوصاً بعد       عإىل مسافة حنو سبعة كيلومترات من العاصمة، فذ        

ل على مجيع قوى احلكومة اليت كان يف طريقه انتصاراً كاسحاً، هلذا عمدوا يف احلال إىل                انتصار الرأس ميخائي  
احليلة، وكانت دول أوروبا بواسطة ممثّليها تشري عليهم مبا يعملون ومبا يفعلون ويتصرفون، فاتفقوا كلهم على 

وهي )  الداويت(على عصيهم   حيلة تقليدية، هي خروج مجيع قساوسة الدولة ورهباا ملالقاته، وقد رفعوا             
ا عليها وخرجوا حيملوا يف صفوف ومجاهري غفرية، يقابلون         هنسخ اإلجنيل القبطية احملفوظة يف الكنيسة، رفعو      

هذه هي ألواح اإلجنيل حكمها بيننا وبينك فيما تعاهدت         :  ا اجليش الزاحف، وهم يقولون للرأس ميخائيل      
وال نريد منازعتك أنت، فأنت مسيحي خملص للكنيسة، أما ابنك فهو عليه، وحنن ال نريد احلرب ) منليك(مع 

مرتد، فإن أردت أن نبايعك إمرباطوراً علينا بدل ابنك وحمل صهرك اإلمرباطور منليك، فتريث يف مكانك وال 
 وال  تدخل أديس أبابا حىت ىيء ونوطّد لك األمن فيها، ونقدم لك الدعاية بني اجلماهري ويف الكنائس كلّها،                

داعي لدخولك العاصمة فاحتاً، ويف هذه اجلحافل اجلرارة اليت ستلحق األذى بالشعب كلّه وهو ما ال ترضاه                 
 .لنا وال نرضاه حنن لك

 



 ت الحيلة على ميخائيلووانط

على العصي، وتراءت له طيوف   )  الداويت(، فانطلت على الرأس ميخائيل حيلة رفع        )واستنوق اجلمل (
فماذا حيول بينه وبني انتزاع امللك لنفسه،       .   بأسرها، وهو ما مل حيلم به وال حلم به سواه          امللك على احلبشة  

فلماذا ال  ...  وهو قد سحق قوى احلكومة، ووقف على أبواب العاصمة، وها هي الكنيسة خترج إليه مبايعة               
 البارق، فانتظر   ينتظر ويتربص سقوط اإلمرباطورية املستوية يف سلته؟ وهكذا انصاع الرجل هلذا األمل             

 .معسكراً على مشارف أديس أبابا، ينتظر أن يزف إىل امللك وإىل العرش زفّاً، من األصدقاء واألعداء

وكانت القوى اخلفية يف العاصمة تعمل على قدم وساٍق إلثارة القبائل وحشد اجلماهري أمام هذا اجليش         
وما هو إالّ أن فوجىء الرأس      ...  ة، ألا كاذبة  احملارب الذي يقوده مسلم سابق ال يوثق بنصرانيته املؤقت         

ودارت معارك تشيب   .  ميخائيل احلاكم سعيداً، وهو بني عسكره بقوى القبائل والبالط تباغته حماربة ومنازلة           
هلا الرؤوس، ختاذل فيها كل من كان مع الرأس ميخائيل، وانفضوا من حوله وانضموا حتت اإلغراءات إىل                  

نه هو  مث ما لبثت اهلزمية الساحقة املاحقة أن حلت به فأسر، وكان الكبري الذي تولّى خذال              ...  القوى املعادية 
أحد قواده وحلفائه، الذي خانه حتت اإلغراء والرشوة، باالنفصال عنه والتوجه يف احلال بقواته الحتالل                 

 له، وهو الرأس أمريس     ، وتكون تلك الوالية   )حممد علي (، لينتزع منها أسرة هذا الغازي        )والو(واليته  
 .وألوالده من بعده

 



 نهاية الرأس ميخائيل

) والو(انسحب بقواته متوجهاً إىل      ...  وهكذا انفصل وانسحب الرجل يف إحدى املعارك النهائية        
وذا اإلنقالب تفرق من حول الرأس ميخائيل، مث ألقي القبض عليه            .  مستولياً عليها، ومعلناً إمارته فيها    

دالً من أن يدخل العاصمة أديس أبابا فاحتاً على حصان أبيض، أدخلوه أسرياً مكبالً باألغالل، راكباً             أسرياً، وب 
على بغل يطوفون به أحياءها، ويعرضونه على سكّاا يف أهازيج وطبول صاخبة، مث توجهوا به إىل ضاحية من                

ت منها، حيث قذف به يف قلعتها        الواقعة على مسافة حنو ثالثة كيلومترا     )  أنكور(ضواحيها، هي ضاحية    
باً، فبقي هناك أسرياً معذّ   .  املشيدة على هضبة وعرة نايفة، ليس هلا إالّ طريق واحد يصعب الوصول منه إليها             

قد فر قبل ذلك من سجنه هائماً يف الغابات حىت وصل إىل بالد              )  ليج الياسو (وكان ابنه امللك املخلوع     
هارباً فيها، وحلّت بوالده الرأس ميخائيل يف معتقله الشيخوخة، ففقد عقله،           ، فكان متنقالً بينهم و    )الدناكل(

ها هو ابين   :  وكان فيما يرويه عنه الناس إذا مسع رعداً، وما أكثر رعود بالد احلبشة، صاح يف سجنه يقول                 
وكما .   ميتة حىت مات على هذه احلالة شر     .  ليج الياسو قادم إلينا ليحررنا ولينقذنا ويعود إىل عرش سليمان         

يفه وهو يف   خيكان اإلمرباطور منليك، فيما مسعت عنه، قد أصيب بالوسوسة، فكان يتراءى له قطّ أسود                 
وهكذا فاجلزاء من جنس    .  سريره، ويف مرض موته كان صهره ميخائيل خييفه الرعد ويترقّب به جميء املنقذ             

 .الناس العمل، فال يغر بطيب العيش إنسان، وتلك األيام نداوهلا بني

غالد (قد مات عند وصول تلك احلملة، وتولّى امللك بعده خلفه اإلمرباطور             )  البنادجنل(كان امللك   
، ولوجود هذه القوى الربتغالية غازية لبالد العرب واإلسالم استعرت يف             )١٥٥٩ إىل   ١٥٤٠)  (ديوس

) عدن(لبحر األمحر، فاحتلّت    املنطقة حرب اقتصادية صليبية ضارية، وصلت نرياا إىل ما حوهلا من مداخل ا            
يف جانيب الشاطئني العريب    )  قمران(و  )  دهلك(والثغور اإلفريقية املتناثرة، مع جزر      )  ىسقطر(و  )  رحالش(و  

 .واإلفريقي من البحر املشار إليه

البحر   وكان وجود تلك القوى يف تلك األصقاع انتقاالً باحلروب الصليبية واالقتصادية من شرق              
ط وشواطئه الشمالية واجلنوبية، على مداه الطويل من اإلسكندرية وثغور الشام إىل جبل طارق              األبيض املتوس 

فتحدد بذلك الصراع بني الشرق والغرب، تدور رحاه اآلن على مداخل احمليط اهلندي ومشارف              .  وما حوهلا 
أطراف احلبشة والسودان   اجلزيرة العربية من شواطئها اجلنوبية والشرقية يف اخلليج إىل شواطئه الغربية يف              

والصومال، وما واالها وحف ا من كل مكان، ولقد كان يتولّى هذا الصراع من اجلانب الوطين اإلسالمي                 
الذي بعث فجأة من بني قواد املسلمني وأمرائهم املتحاربني املتنافسني          )  اإلمام أمحد بن إبراهيم   (ااهد الغازي   



 وعلى اإلمارة وعلى النفوذ، فجمع الصفوف وحارب اخلوارج وقضى          املتصارعني على السلطة وعلى امللك    
 –  ١٥٠٦(على الفوضى والتنازع، فالتفت حوله مجاهري املسلمني املغلوب على أمرها وبايعته باإلمامة               

اإلمارات والسلطنات ) ١٥٣١(، فأصبحت له الغلبة وبيده القوة وله القيادة والريادة، فحرر يف عام )١٥٤٣
ة اليت وقعت حتت سلطة ملوك وأباطرة احلبشة، ومل يكتف بذلك بل أخذ ميتد نفوذه وينتشر سلطانه                 اإلسالمي

وتتمدد والياته حىت سيطر على املناطق املتوسطة واجلنوبية من البالد، مث أخذ يف التقدم السريع إىل الشمال                  
 ...يف السودان املعروف اليوم وما جاورها) كسال(والشرق وحىت وصل إىل 

 



 ارتفعت الراية اإلسالمية

بعد كل ذلك أصبح صيت اإلمام أمحد ميأل إفريقيا بأسرها، فارتفعت به الراية اإلسالمية، وعز به من                  
ذلّ من املسلمني، حىت لقد بلغ اإلعجاب به واحلماس لشجاعته غري املسلمني من املسيحيني، لقد غمر الشعور 

نفسه )  البنادجنل(ين، وبينهم أمراء من عائلة خصمه اللدود اإلمرباطور         باالنبهار به إىل إسالم األمراء الكثري     
هذا املد اإلسالمي اجلارف هو الذي حدا ببقية ملوك احلبشة إىل االستعانة بالربتغال . الذي سبقت اإلشارة إليه

من غرب  الذين كانوا بدورهم يتطلّعون إىل الوصول إىل الشرق كلّه، ويفكّرون بعد إخراجهم املسلمني                
كما .  أوروبا إىل استعمارهم ومالحقتهم ومنازلتهم يف عقر دورهم يف بالد العرب نفسها، بل يف مكّة واملدينة               

، كما هو   )جدة(، مث إىل    )جزيرة سقطري (و  )  الشجر(و  )  عدن(وصلت طالئعهم املشار إليها إىل مينائي       
واملسلمني، على جاري العادة يف جهلهم وجهل معلوم ومعروف يف التواريخ اليت يعرفها كل الناس إالّ العرب 

 .مجاهري الشباب بتاريخ بالدهم وأمتهم وأجمادهم ومفاخرهم يف أجزاء اإلمرباطورية اإلسالمية

 



 دي جاما قائد الحملة

، الذي انتصر يف    )فاسكو دي جاما  (إن قائد احلملة اليت يدور هذا اإلسهاب عنها هو القائد الربتغايل            
على ساحل احمليط األطلسي الشرقي، ملتفّاً ) لشبونة(ملصاعب واملصائب منذ إحباره من العاصمة  التغلّب على ا  

، إىل ما مساه الربتغاليون     )جبل طارق (حول القارة اإلفريقية بأسرها، من أعلى نقطة فيها وهي حبر الزقاق يف             
صل بأسطوله ورجاله إىل احلبشة     فيما بعد برأس الرجاء الصاحل يف أقسى اجلنوب الغريب من أفريقيا، حىت و             

 .، حىت لقي مصرعه على يده وعلى يد رجاله ااهدين١٥٤٣والسودان، ونازل اإلمام أمحد يف عام 

) تور(وهكذا انتقل مد احلروب الصليبية من إسبانيا والربتغال ومشارف ر الوار حول مدينة                  
 واإليطالية، إىل مشارف احمليط اهلندي وإىل       اإلفرنسية)  الربوفنسري(اإلفرنسية وغرب سويسرا وشواطىء     

اخلليج العريب والبحر األمحر، حىت وصل إىل اهلند وامتد من           :  مداخل اخللجان الشمالية املتفرعة منه، وهي     
اهلند إىل شرقها إىل جوانب ماليزيا وأندونيسيا، وتعدى الفلبني ذات االسم الربتغايل الذي أطلق عليها بعد                 

عليها، وذا حموا اإلمارات اإلسالمية فيها، ومتّ هلم تنصري أهلها، حىت بلغ املد ) فيليب( الربتغايل استيالء امللك
الربتغايل بعد كل هذا إىل الصني حىت ال تزال رأس احلربة منه موجودة إىل اليوم هناك، وهي مستعمرة                     

هونج (ل الربتغال إليها وإىل جارا       وأقمت فيها دارساً متتبعاً لتاريخ وصو      ١٩٥٩، ولقد زرا عام     )مكاو(
ولقد أسهبت احلديث عن هذا املد االستعماري إىل مشارق األرض ومغارا يف أخبار رحليت تلك يف                ).  كونج

ذلك العام الذي قمت به فيه بدورة كاملة حول الكرة األرضية مل أركب فيها طائرة مطلقاً، وإنما متت الرحلة 
لى اخلطوط احلديدية والسيارات، بدأا من ميناء جدة إىل عدن على باخرة سياحية             على البواخر املتعددة وع   

يف مشال ماليزيا، فإىل جزيرة سنغافورة فأرخبيل       )  فلفالن(إفرنسية، مث على كراتشي فبومباي فسيالن فبالد        
 كامالً يف كل واحدة     كلّه، مث إىل هونج كونج ففرموزا فاليابان، وقد أقمت يف ماليزيا واليابان شهراً             )  ملقا(

 ٣منهما، وشهراً فيما حوهلما، مث على جزر هاواي فسان فرنسيسكو، ومن مث جتولت يف الواليات املتحدة حنو 
مث إىل مصر وعدت إىل جدة بعد مضي        .  شهور، ومنها حبراً إىل أوروبا حيث جتولت فيها ثالثة شهور أخرى          

 .عام كامل من بداية الرحلة

 أن أزور املستعمرات الربتغالية واإلسبانية السابقة بعد استقالهلا من املكسيك، ١٩٧٧ام مث قدر يل يف ع
وفرتويال وجزائر البهاما وما بني القارتني األمريكيتني الشمالية واجلنوبية حىت الربازيل واألرجنتني، متّ كل هذا           

 .التجول بالبواخر تقريباً حىت عدت إىل أوروبا مث إىل مصر فإىل جدة



وبالعودة إىل احلمالت الربتغالية يف آسيا والبحر األمحر نعود إىل احلبشة، وإىل الصراع فيها وعليها                 
) هرر(وعلى ما حوهلا مما يسمى بالصومال الغريب، الذي مشله احلكم املصري مدة ال تتجاوز العشرة أعوام يف                  

ورويب من جديد على هذه البلدان، تلبية       حىت الربع األخري من القرن التاسع عشر، حيث نذر قرن الغزو األ           
اإلجنليزي يف عدن بعد احتالله األول ملقاطعة        )  هنتر(يف كتابه إىل امليجر     )  منليك(الستغاثة ملك احلبشة    

، مث بعقده عدداً من املعاهدات واالتفاقات مع بعض رؤساء الصومال الغريب وبعض اخلوارج               )هرر(وسلطنة  
مبعاهدات احلماية مع األمراء الصوماليني واملشايخ، واليت مشلها الصراع اإلفرنسي          ، مث مبا مسي     )اجلربت(من  

واإلجنليزي واإليطايل واحلبشي على تلك البالد، فأخذت تدور يف حلقات مفرغة من احلروب األهلية                 
د، وكانت  واخليانات والرشوات اليت مل يترفّع عنها إالّ عدد قليل من املخلصني ااهدين من أهل تلك البال                

، ولقد ضاع يف أمواج هذا       تقريباً ١٨٩٦-  ١٨٨٩-  ١٨٨٦  –  ١٨٨٤تلك األعاصري تدور يف أعوام      
الصراع ما ضاع وتبدل يف مد وجزر توالت أعاصريه وزوابعه بتدخل القوى األوروبية املشار إليها وعبثها يف                 

رة تدور يف خضم تلك الزوابع واألعاصري ال        هذه املناطق كلّها، بينما كانت األقطار العربية واإلفريقية ااو        
 .متلك من أمره شيئاً

 



 اإلنجليز يحتلون شواطئ الصومال

واحتلّ اإلجنليز شواطىء الصومال املطلّة على البحر األمحر حىت مدينة هرر يف الداخل، وأخرجوا                
ذا النفوذ املصري، وبذلك متّ هلم االستيال           املصري هنتر(ء عليها، وكان امليجر     ني من هذه السلطنة، فمحوا (

يهدد كل من عارض األطماع اإلجنليزية يف تلك املقاطعات من الصومال واجلربت واألحباش، ويقدم الرشاوي 
 .إليهم ويشيع بينهم الفتنة والبغضاء

وجاء اإلفرنسيون على عجل إىل تلك املنطقة، يطالبون حبصتهم يف تلك الغنائم، فعقدوا معاهدات                
 مع السلطان أبو بكر حول املنطقة املسماة        ١٨٦٢ت مع الرؤساء اجلاهلون، بينها ما أبرموه يف عام          واتفاقيا
وبتوايل األعوام وتوايل الصراع مع بريطانيا ومشايخ القبائل متّ لفرنسا بسط نفوذها               ).  أوبوح(مبنطقة  

د الصومال والدناكل، يف    وما أحاط ا من بال    )  جيبويت(االستعماري، حىت مشل الساحل كلّه، ودخلت فيه        
عمليات تنايف حقوق اإلنسان واألعراف البشرية ومبادئ الشريعة السماوية، وأقبلت بعدها إيطاليا يف عقود              
القرن التاسع عشر وتواليها، فزامحت بريطانيا وفرنسا وعملت كما عملتا وأكثر، وبعد صراع خفي وآخر                

 بعد ذلك شيئاً فشيئاً حىت دخلت أحشاء احلبشة وبني           ظاهر متّ هلا قيام رأس جسر من مصوع، توغّلت به          
 . اليت استولت ا على ما نعرفه من احلبشة اليوم١٩٣٦ضلوعها يف حروا األوىل حىت حرا األخرية عام 

 



د بالد الحبشةمنليك يوح 

ات اإلسالمية  إذا عدنا إىل أواخر القرن التاسع عشر نرى أنه قد متّ مللوك احلبشة االستيالء على اإلمار               
، مث جاء هذا فلعب دوراً خطرياً يف توحيد البالد          )منليك(حوهلا يف صراع مرير خاضه من أباطرا من سبق          

كتب يف عام   .  والقضاء على كل من مل يذعن حلكمه وينضم إىل علمه، حىت إذا متّ له كل ذلك كما أسلفنا                  
المية إىل ما ضم من بلدان إسالمية أخرى غريها،  إىل حاكم عدن الربيطاين خيربه بضم والية هرر اإلس١٨٨٧

وقبائل )  من منليك ملك شوا   :  (وجاء فيما كتبه يف رسالته إىل املذكور كما تذكره املصادر اإلجنليزية الرمسية           
كيف حالكم حنن بفضل اهللا بصحة جيدة، إن األمري عبد اهللا املسلم الذي             :  "األخيار منهم واألشرار  )  اجلاال(

بل أي مسيحي يف بالده قد حاربته بعون اهللا وانتصرت عليه، ولقد هرب على ظهر جواده فانتهى                 كان ال يق  
أمره، ورفعت علمي على عاصمته اليت احتلتها جيوشي، وهذه البالد اليت كان حيكمها هي بالدي وليست                 

 ".فشاركونا يف النصر واألفراح. بالداً إسالمية، وهذا واقع يعرفه اجلميع

) القريوان(فريقيا كما كانت    أذات األلف مسجد ومئذنة كانت يف شرق        )  هرر(والية  وهكذا سقطت   
كانت حمجة للعلم واملعارف وداراً لإلسالم وللقرآن، فيها مئات     .  يف أقصاها )  فاس(يف أواسطها، وكما كانت     

ن أهلها ومن جرياا    األربطة لطلبة العلم والزوايا للعباد واملدارس لألوالد، يتلقّى فيها الوافدون عليها م             
جزاء القرآن واألحاديث النبوية عن ظهر قلب، ويقيمون الصالة          أالقراءة والكتابة العربية، وحيفظون فيها      

واإلبكاربالعشي . 



 اندالع الحرب العالمية الثانية

رب السي بعد هجرته منها حىت اندلعت نريان احل       يوهكذا مل تكد العاصمة أديس أبابا يعود إليها هيالس        
واستولت بريطانيا  .  العاملية الثانية، وحتالفت إيطاليا مع أملانيا فقامت قيامة احللفاء ضدها، مث سقطتا منهزمتني            

على احلبشة وعلى أريتريا، مث أعادوا اإلمرباطور هيالسيالسي من منفاه يف لندن إىل بالده حاكماً مطلق                  
شعبه، فقُضي عليه فانتهت اإلمرباطورية الصورية من       الصالحية، حىت قامت بعد ذلك الثورة ضده من مجاهري          

أسد يهوذا  (الرؤوس ومشايخ القبائل والعرفاء واألمراء اليت كان يتصرف ا ويستبد بقدراا هيالسيالسي              
 ).مبشيئة اهللا وحفيد سليمان

انت بالد ، ك)حنن اآلن يف السنوات األوىل من القرن اهلجري اخلامس عشر    (منذ القرن اهلجري السابع     
 على سبع إمارات إسالمية متراصة متجاورة متواصلة، حيكمها أمراء وملوك وسالطني مسلمون             ياحلبش حتتو 

من أبنائها، وتقام فيها الشريعة اإلسالمية على توايل العصور واألعوام، املسلمون املنتمون إىل هذه السلطنات               
ألربعة، األكثرية منهم شافعية متأثّرة مبذهب اإلمام       أو اإلمارات كلهم سنيون، ينتمون إىل مذاهب السنة ا         

الشافعي املنتشر فيما جاورها من احلجاز واليمن وحضرموت، واملذهب احلنفي انتمى إليه من انتمى عندما                
وصل املد العثماين واملصري إىل واليات احلبشة، واملذهب املالكي احندر إليها من السودان يف الشمال واتبعه                

 .ن هلذه البالدااورو

 :وهذه اإلمارات اإلسالمية السبع، هي

، ومير به اآلن اخلط احلديدي املمتد بني أديس أبابا            )دكر(وقاعدا مدينة   :  إمارة الدوارو   -١
 .، عضو اجلامعة العربية اليوم على البحر األمحر)جيبويت(العاصمة احلبشية، وبني دولة 

 .السكانوهي قطر شاسع كثري ) إيفات(إمارة  -٢
، وكانت فيما مضى شهرية بقوا وخرياا وكثافة          )سيدامو(املعروفة بإقليم   )  هديا(إمارة    -٣

 .سكّاا، وتنتمي إليها قبائل كثرية ذات أفخاذ وفروع منتشرة فيها وفيما جاورها والتف حوهلا
 ).رابيين(إمارة  -٤
 ).شرحا(إمارة  -٥
 .يف إقليم عروس) بايل(إمارة  -٦



 .فيما يعرف هناك بإقليم احلرة) درة(ارة إم -٧
ولقد تواىل على هذه اإلمارات منذ القرن اهلجري السابع املشار إليه آنفاً عدد كبري من األمراء واحلكّام 
والوالة يف صراع ونزاع وغزو بني كل إمارة وجارا، وبني كل حاكم وجريانه ومنافسيه ومتآمرين عليه،                 

 الوسطى مبا فيها من اضطراب وحروب واغتصاب، حيصل هذا الصراع بني هؤالء شأن احلياة يف تلك القرون    
وبني بعضهم أو كلّهم، وبني ملوك احلبشة النصارى أو الوثنيني، وبني هؤالء وأولئك، وبني حكام وسالطني                 

 .البلدان ااورة فيما يسمى اليوم بالصومال اجلنويب أو الشرقي

حكامها وحروا وتارخيها فيما كتبه املؤلّفون األوروبيون يف القرنني         ولقد جاءت أخبار هذه اإلمارات و     
اإلملام بأخبار من بأرض احلبشة من ملوك       :  (األخريين، مث فيما كتبه املؤلّفون املسلمون؛ مثل الكتاب املسمى        

 مطبعة  ملؤلّفه أمحد بن علي بن عبد القادر بن حممد املشهور باملقريزي، وهو كتيب لطيف طبع يف                )  اإلسالم
اإلسالم يف احلبشة، وثائق صحيحة قيمة عن أحوال املسلمني         ( ميالدية، وكتاب    ١٨٩٥  التأليف مبصر يف عام   

، كل هذا التعريف هو اسم الكتاب املشار إليه،          )يف مملكة أثيوبيا من شروق مشس اإلسالم إىل هذه األيام          
 . مطبوع مبطبعة حجازيم١٩٣٥ هجرية املوافق عام ١٣٥٤وطبعته األوىل يف القاهرة عام 

 املهندس فتحي غيث من مصر، وهو كتاب هام يف إلقاء           هملؤلّف)  اإلسالم واحلبشة عرب التاريخ   (وكتاب  
اإلسالم اجلريح يف احلبشة    (أضواء ساطعة على أحوال املسلمني وحكومام وملكهم يف تلك الديار، وكتاب            

، ١٩٦٤املطبوع عام   )  أبو أمحد األثيويب  (فح واملناضل السيد     املكا ، ملؤلِّفه ) بالد النجاشي أرض اهلجرة األوىل     –
وجييء كتاب آخر هو كتاب     وهو تبيان مسهب حلال املسلمني اآلن حتت االحتالل احلبشي املاركسي،             

، ويف هذا   ١٩٨٠أصدرته جبهة حترير الصومال الغريب يف عام        )  الصومال الغريب تارخيه السياسي والنضايل    (
للصراع الذي كان مشتعالً بني الصومال مع ما جاورها من اإلمارات اإلسالمية احلبشية        الكتاب سرد وثائقي    

من جهة وبني قوى االستعمار الصلييب املشترك يف حروا، سواء من احلبشة نفسها أو من حلفائها وأنصارها                 
لك مجعيات التبشري وهي     وما قبلها الربتغال، مبا يف ذ      –ا وإيطاليا   تر وإجنل –  فرنسا  –ومحاا من قوى أوروبا     

 وأخرياً الغزو السياسي والعسكري وهو والغزوات        .طالئع الغزو الفكري مث االجتماعي مث االقتصادي       
األخرى سالفة الذكر ما اصطلح على تسميته باالحتالل أو احلماية أو االستعمار، وما فيه من اإلعمار شيء،                 

 ملن نكب بلون من ألوان هذه السيطرة اليت غمرت ا ديار فما فيه إالّ املسخ واالضمحالل واإلبادة والضياع
 .املسلمني يف أقطار آسيا القريبة منها والبعيدة، مث أقطار إفريقيا من جوانبها األربعة

 



 البعثات التبشيرية

وكل هذا جرى وجيري أمس واليوم وما بعد اليوم على مسع الدنيا وبصرها، حىت الشعوب األوروبية                 
أذهان املسلمني باملساملة والعلمانية واحلياد وعدم التعصب لألديان واملذاهب كالسويد والدامنارك املصبوغة يف 

وأمثاهلما، فلها البعثات التبشريية بألواا ومبادئها وأهدافها يف السودان، وحىت يف أطراف اجلزيرة العربية               
ات، ومثل ذلك يف الصومال ويف احلبشة       الساحلية باسم البحث عن اآلثار وإقامة املتاحف وإنشاء املستشفي        

 .واألقطار اإلفريقية اليت كانت حتت نفوذ واستعمار أوروبا كلّها حىت هولندا وبلجيكا

هذا هو الغزو بأنواعه املشار إليها من فكري وسياسي واقتصادي، مث خامتة اخلوامت االستعماري                 
لتقدمية واالرتقاء االجتماعي، ليظهر متدنه وتساحمه      واالحتاليل ال ينكره اليوم منكر إالّ من أراد التظاهر با          

عسى أن يرتفع يف عيون الغرب والشرق، وما علم أنه لو انسلخ من جلده وقوميته ولونه وختلّى عن دينه                    
ومذهبه ومجيع تراثه ملا زاد يف عيون هؤالء وأولئك إالّ ضعة وخسة وضياعاً، ألن العنصرية العرقية والتفوق                  

والتعايل الثقايف اإلغريقي والروماين والالتيين، وهي كلها عند اآلخرين قوام احلضارة العصرية              )  اللّوين(
العنصرية املتحجرة على عقدها وتعاليها، وهي مع كل هذا غري منفسحة وال متفتحة على اإلنسانية السمحة                

ال توجد هذه الصفات صافية     املتآخية على مقومات وحقوق اإلنسان املترفّعة عن الكره والبغض واحلقد، و           
ها يأَي، أو يف "أن الناس كلهم عيال اهللا وأحبهم إليه أنفعهم لعياله"طاهرة إالّ يف اإلسالم، فيما يروى عنه من        

ال "، ويف   كُما اِهللا أَتقَ  لَ ِلتعارفُوا ِإنَّ أَكرمكُم ِعند    كُم شعوباً وقَبآئِ  انى وجعلْ كُم ِمن ذَكٍَر وأُنثَ   انالناس ِإنا خلَقْ  
وكل .  ، ألن اهللا ال ينظر إىل صور البشر ولكن إىل قلوم وإىل أعماهلم            "فضل لعريب على عجمي إالّ بالتقوى     

وملثل هذا فليتنافس املتنافسون، ولو     .  هذا هو معيار الرقي يف اإلسالم، ومقياس احلضارة اإلنسانية يف تعاليمه          
 وعلى مثل هذه امليادين والشعارات قوالً وعمالً، بل لو أن العمل كان قبل القول ملا تنافسوا يف مثل هذه املُثُل    

                  منه والتخلّص من قيامة قيامته وهي آتية ال شك احتجنا إىل مؤمترات الشرق والغرب، لرتع السالح واحلد
 الً أَو رنا لَي  أَم آها أَت آهِدرونَ علَي ا قَ  أَنهم آأَهلُه وظَن   ض زخرفَها وازينت   أَخذَِت اَألر  آذَحتى إِ فيها وال ريب،    

 .ِس تغن ِباَألمها حِصيداً كَأَن لَّماننهاراً فَجعلْ

يف آخر هذا اإلنذار هو واقع احلياة اليوم وغداً، ما دام زمام احلياة بأسرها يف أيٍد جبارة ال حيكمها عقل 
إنساين وال شعور أخوي حنو بين البشر وهم سكان العامل بأسره، بل إن الصراع كلّه عرب                وال خلق وال وازع     

 يسحق القائمون عليها كل من خيالفهم       ،الدهور وتوايل العصور هو على إنشاء وبناء إمرباطوريات استعمارية        
 .وال يدين بدينهم وال يستحسن مذاهبهم ومللهم

 



 يتشدقون بالدعوة لحقوق اإلنسان

 يغرنك تشدقهم باإلميان باهللا أو بالدعوة إىل حقوق اإلنسان، أو إىل األخالق، فهم ال يؤمنون بشيء وال
وحقوق اإلنسان هذه اليت ينادون ا      .  من هذا وال حيبون االنتماء إليه أو العمل به، فهم بريئون مما يدعون             

ن األورويب أم األمريكي أم الروسي      ويضحكون ا على الشعوب الساذجة، هذا اإلنسان من هو؟ أهو اإلنسا          
أم الصيين؟ كل واحد من هؤالء ال يعترف باإلنسانية إالّ ألهله ولشعبه وتابعيه، ويتسلّح هذا التسلّح املخيف                 
للقضاء على اإلنسان املقابل له من غري بالده ومن غري ملّته ومن غري جنسه، بينما دعوة القرآن ونداؤه                    

بيض، وهو شامل تلك الشعوب الطاغية الباغية بأسرها، ال يفرق بني أحد منها ال              للبشرية كلّها األسود واأل   
 .يف العرق وال يف الدم وال يف اللّون وال يف األصول أو اجلذور، فكلّهم من آدم وآدم من تراب

وبعد ذلك كلّه، فإن ما تالقيه الشعوب املسحوقة بقوى الطغيان والبطش والبغي يف مجيع أحناء العامل                 
رقه وغربه ومشاله وجنوبه، مثّ ما تلقاه األقليات املضطهدة واملستعمرة سواء أكانت من املسلمني أم                  ش

كل هذا ال يليق باحلضارة اليت نتغىن ا ونتعاىل مبا وصلت إليه، فإن              ..  املسيحيني أم البوذيني أم من غريهم     
ملآرا املادية، سوف لن تستمر طويالً سيلة وحقه سهذه احلضارة اليت ال حتترم اإلنسان، واليت جتعل من قهره و

على ما هي عليه اليوم بني مسع الدنيا وبصرها، والنذر واإلرهاصات والشواهد اليت تشري إىل هذه النهاية اليت                  
ستأيت على هذا االزدهار احلضاري، الذي أصبحت الدنيا عليه ال حتتاج اليوم إالّ إىل تعمق مركّز خال عن                   

م ثين، ليظهر للعلماء واملتتبعني لرقي البشر ومتدنهم، أن ما حنن فيه اليوم حيمل بني طياته جرا               األهواء والعصيا 
ايته واياره وتداعيه، وعلماء الغرب املنصفون واملخلصون لعلمهم ولثقافتهم وألخالقهم يؤمنون ذا،              

ون يف هذا الباب عن اآلية      ويكتبون عنه وينشرون آراءهم يف الصحافة ويف كتب مستقلّة، وهم ال خيرج            
 هم أَن آ أَهلُه  وظَن ض زخرفَها وازينت   أَخذَِت اَألر  آحتى ِإذَ :  الكرمية اليت سبقت اإلشارة إىل ذكرها، وهي      

 .ِسِباَألمن  تغها حِصيداً كَأَن لَّمان نهاراً فَجعلْالً أَونا لَير أَمآاه أَتآهِدرونَ علَياقَ

 



 ولهم القوة

وتدبر هذه اآلية واإلمعان يف دقَّة وصفها ملا وصل العامل إليه اليوم من احلضارة، يدلّ على كل ذلك،                   
فلقد وصل اإلنسان يف السنوات األخرية إىل القمر ومشى عليه وأقام به مدة طويلة، قام بذلك الغرب وقام به 

 إليه الفكر البشري اليوم قد عرفناها وتتبعناها ورأينا منها ما            الشرق، والصواريخ وهي معجزات ما وصل     
انطلق من األرض طاوياً الكون الفسيح الالمتناهي، موجهاً إىل أبعد الكواكب عن النظام األرضي وكواكبه                

كه وما حف به والتف عليه، وأن أحد هذه الصواريخ أو األقمار ليمشي السنوات العديدة املتوالية مبا ال يدر                 
ذا تظن القوى املخترعة هلذه األعاجيب املذهلة واملسيرة        .  الذهن باألمس ومل مير على خاطر بشر قبل اليوم        

هلا واخلبرية بأسرارها وبأسرار ما بعدها، وما تفضي إليه وتؤدي إىل وجوده، إا قادرة بعد اآلن على تسيري                   
 مصلحتها للسيطرة واالستيالء والتحكّم يف مصائر        احلياة يف هذا الكون والتدخل يف جمراه، استعماله يف         

البشر، لو أن مجيع هذه املعجزات املذهلة قد احتوت على روح إنسانية أخالقية عالية ملصلحة البشر وسعادم 
ورفع مستوى اإلنسان وازدهار حياته، ألصبحت احلضارة اليت أنتجتها ومتخضت ا وصدرت عنها حياة               

من قدره، وتفسح له جمال االزدهار والرقي والنعيم واإلخاء والرفاهية، مبا جيعل هذا             تشرف اإلنسان وتعلي    
 عن الشر مترفّعاً عن البغض واحلقد والكراهية واالنتقام والتنافس على            الكون فردوساً مملوءاً باخلري جمرداً    

ِحدةً والَ يزالُونَ   اةً و لَ الناس أُم  ك لَجع  شآَء رب  ولَوالسيطرة والسحق واحملق، ولكن هللا يف خلقه شؤون،          
خِلمتِفني* كبر ِحمن رِإالَّ م ... 

 



 اللقب مراح يعني القائد

اليت يدور عليها ما جاء يف تلك الرسالة من تعريف، وسلطاا وزعيمها            )  ة العفرية اإلسالمية  نالسلط(و  
املضاف )  مراح(لت إليه قيادا من عائلته وأسالفه، ولقب        ، الذي آ  )السلطان علي مراح حنفري   (اليوم هو   

، وهو يسري على من يقود غريه للدفاع عن         )قائد(إىل امسه هو لقب مشاركه فيه غريه من أهله وهو مبعىن            
، وكلهم  )العفر(وهم  )  دناكل(ومجيع سكان هذه البالد هم من يسمون        .  هذه السلطنة، حىت من غري حكامها     

افعيون منتشرون عليها وعلى البلدان العربية ااورة هلم واحمليطة م، وهلم رواق من أروقة مسلمون سنيون ش
، له مئات األعوام، يلتحق به كل من جاء من بالدهم لطلب العلم يف    )الدناكل(األزهر الشريف يسمى رواق     

من )  أمسرة(شية، ويف   احلب)  هرر(وكانت هلم منذ مئات السنني مجوع من طلبة العلم يف            .  األزهر الشريف 
عرفوا يف مجيع هذه البلدان، أما يف احلرمني         )  حضرموت(من اليمن، ويف    )  زبيد(ويف  )  عدن(أريتريا، ويف   

 .الشريفني فقد كانوا باأللوف وحىت يف القدس والشام

           واملدينة،  ةرة، ويف حرمي مكّ   وهلؤالء العفر اليوم مئات من طلبة العلم يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنو 
ولقد انتشر الوعي اإلسالمي ؤالء وأولئك يف بالدهم ويف          .  ويف جامعة اإلمام حممد بن سعود يف الرياض       

فالصحوة كاسحة للجهل واجلمود والتخلّف يف األجيال        .  اجلاليات اإلسالمية اليت يعيشون بينها وحوهلا      
 ...السابقة ألجيال اليوم يف تلك البلدان

من نشاط ومشاركة يف طلب العلم والثقافة اليوم، فإن هلم اليوم وباألمس نشاطاً يف              وكما هلؤالء العفر    
نشر العلم يف كل مكان يهاجرون إليه وحيلّون بني أهله، ولقد أسلم ألوف من القبائل املسيحية والوثنية على                  

) جيبويت(م يف مجهورية    أيديهم وبدعوم يف احلبشة نفسها ويف غريها من أقطار إفريقيا ااورة للحبشة، وهل             
إحدى دول جامعة الدول العربية أفخاذ وفروع، منهم أصبحوا مواطنني فيها ومن أهلها، غري أن صالم                  

 .وبأهلهم فيها قوية ال يتطرق إليها الوهن واالندماج واالنصهار) العفر(بأرضهم 

 



 العفر يحافظون على دمائهم

افظة على دمائهم وعلى أنسام وعلى فروعهم، فال يزوجون         وقبائل العفر يف بالدهم حيافظون أشد احمل      
إىل غري مجاعام، وملا استحر القتل يف رجاهلم يف صراعهم مع االستعمار احلبشي، منذ               )  يف الغالب (بنام  

مطلع هذا القرن، استقدموا الرجال من فروعهم البعيدة عنهم فزوجوهم ببنام، وهم ذا يزيدون أعدادهم               
فظون على انتمائهم ويصونون أعراضهم ومجاهريهم، ولألرض يف بالدهم العفر نفس القداسة لدى أهلها، وحيا

املشار إليه يف ذكرياتنا السابقة     )  ليج الياسو (ولقد حلّ ببالدهم امللك     .  فال يبيعون من أرضهم شيئاً لغريهم     
 .هارباً من سجنه يف أديس أبابا بعد أن خلعته الكنيسة

هيالسيالسي قبيل تتوجيه أقام يف بالد الدناكل هذه حنو أربعة أعوام، وبرغم ما قيل عن                مرباطور  واإل
 من أرضهم، ومل يزوجوه منهم، بل تزوج بعض          إسالمه وعن حبه للمسلمني ومحايتهم مل يبعه العفر شيئاً         

 ...املسلمات من غريهم، جاءته بعدد من البنني املنتسبني إليه اليوم

 : تقول،ة اليت أشرت إىل وصوهلا إيلّ من أحد العفر وها هي ذي بنصهاهذه مقدمة للرسال

 ":موقع السلطنة العفرية اجلغرايف"

، ومن اجلنوب   )أريتريا(إن السلطنة العفرية هي سلطنة عريقة يف مشال شرق احلبشة، حتدها من الشمال              
احلبشة وبعض املناطق اإلسالمية    (، ومن الغرب    )مجهورية جيبويت (لّ، ومن الشرق    تاحمل)  الصومال الغريب (

، وتبلغ مساحة السلطنة مائتني وسبعني ألف كيلو متر مربع، أي ما يوازي خمس مساحة احلبشة،                  )احملتلّة
باملثلث "ويبلغ عدد سكاا ثالثة ماليني نسمة مجيعهم مسلمون، وهذه املنطقة تعرف باالصطالح اجلغرايف               

 ".العفري

 ":التضاريس"

راضي السلطنة العفرية من السهول والوديان، وهي يف الغالب يف مستوى البحر مع               تتألّف معظم أ  
وجود بعض اهلضبات واجلبال يف أماكن متفرقة من السلطنة، وتتنوع درجات احلرارة يف أرجاء السلطنة                 

 . ر هواشلوجود الغابات الكثيفة واألار الكبرية اليت تساعد على تلطيف األجواء فيها، ومن أشهر أارها

 

 



 ":قتصاديةالناحية اال"

لكن أمهية السلطنة العفرية يف موقعها االستراتيجي وخصوبة أراضيها، ووفرة املياه وكميات الطمي اليت 
جيلبها ر اهلواش من مرتفعات احلبشة، وقد شهدت املنطقة العفرية يف الفترة اليت سبقت االنقالب العسكري                

بإدخال )  السلطان علي مراح حنفري   (يالسي ضة زراعية شاملة، فقد قام       الذي أطاح باإلمرباطور هيالس   
وسائل الزراعة احلديثة، وجلب اخلرباء واملهندسني لإلشراف على مزارع القطن والفواكه واخلضروات ومجيع 

على أنواع احلبوب اليت كانت تروى من ر هواش، الذي مير عرب أكثر من ستمائة كيلومتراً من أراضي العفر 
 ...طول جماريه وفروعه

 ...جبانب هذا، فإن السلطنة تشتهر كذلك بثروا احليوانية وينابيعها الكثرية ومعادا اليت مل تستثمر بعد

وإن هذه اخلريات اليت حباها اهللا ا كانت دائماً من األسباب والدوافع اليت أدت إىل قيام احلروب                  
 .لوك احلبشة الطامعنياملتكررة بني السلطنة العفرية وبني م

 ":الناحية السياسية"

ظلّ الشعب العفري ينعم بسيادته وحريته الكاملة منذ قدمي الزمان حتت ظل قيادته الوطنية، صامداً أمام 
أطماع التوسعيني من جريانه والغازين القادمني من خارج املنطقة، حمافظاً على وحدة أرضه وحريتها                  

 .واستقالهلا

 أواخر القرن التاسع عشر امليالدي، كان األوروبيون يتسابقون الستعمار القارة اإلفريقية             فإنه يف  ،وهلذا
 فأصبحت ال جتد فيها موضع قدم إالّ خاضعاً لالستعمار األورويب، إالّ أن             ،وإخضاعها هلم وتقامسها فيما بينهم    

بشة املسيحية وحدها، وهي اليت     االستعمار األورويب، خاصة إيطاليا وفرنسا، استثىن من استعماره مملكة احل          
 إذ بدالً من أن حيتلّها االستعمار األورويب         ؛كان ينحصر وجودها يف اهلضبة الوسطى ملرتفعات احلبشة         

ويتقامسها، كما فعل للقارة اإلفريقية كلّها، فإنه قام بدعم هذه اململكة احلبشية وتسليحها وتقويتها يف عهد                 
ها إىل احتالل املمالك والسلطنات احمليطة ا، وهي تزيد عن تسع سلطنات            اإلمرباطور منليك الثاين، مث دفع    

اليت ينحدر شعبها   )  السلطنة العفرية (إسالمية، ومنذ ذلك احلني حتولت مملكة احلبشة إىل إمرباطورية، إالّ أن            
ة، ومل تضم إليها،    من أصول عربية أصيلة واليت تدين بالدين اإلسالمي احلنيف، مل ختضع يوماً هلذه اإلمرباطوري             

 .م١٩٣٠ألا قاومت كل غزو تعرضت له بشدة وضراوة، فاحتفظت باستقالهلا الكامل حىت عام 

إن الوثائق الرمسية التارخيية الدالّة على صحة هذه القصة ال حتصى وال تعد، وإن كتب التاريخ املليئة                  
وبني )  سلطان أوكسا (السلطان حممد حنفري    مبعاهدات الصداقة وحسن اجلوار اليت تشهد عليها إيطاليا بني          

منليك الثاين ملك احلبشة، هي أكرب دليل على استقالل كيان العفر ومتيزهم عن األحباش بالتقاليد واللغة                 



وعقد معاهدة الدفاع املشترك اليت كانت تربط هذه السلطنة حبكومة إيطاليا دليل آخر على               .  واملعتقدات
وهناك دليل أكرب من ذلك كلّه      .  بشة وعدم ارتباطه ا أو بغريها من اجلريان       استقالل الشعب العفري عن احل    

م، وهذا  ١٩٣٠ليس على استقالل العفر وشعبها العفري فحسب، بل على قوة هذه السلطنة وهيبتها قبل                
 أعوام  الدليل هو محاية اإلمرباطور الياسو املخلوع عندما جلأ إىل السلطان العفري وإىل شعبه، إذ مكث أربعة               

يف محاية السلطان معززاً مكرماً دون أن تنال منه اإلمرباطورية األثيوبية بسوء، رغم احملاوالت واالحتجاجات               
، الذي عرف فيما بعد يالسيالسي واتهامهما السلطان )تفري مكنن(وويل عهدها ) زورديتو(من اإلمرباطورة 

 السلطان تسليم الياسو للحبشة باعتباره يتصرف مبا العفري بنقض معاهدة الصداقة وحسن اجلوار، وقد رفض
ميليه عليه الوضع السياسي للسلطنة وهو االستقالل التام عن كل املؤثرات، فضالً عن استقالله السياسي،                

) شوا(مع قائدين آخرين من     )  والو(ومن أجل ذلك جهزت احلبشة محلة عسكرية على رأسها وايل مقاطعة            
، ولكنها باءت بالفشل وعادت خاسرة، ومن مث أقرت الصلح مع السلطان يايو حممد              لغزو السلطنة العفرية  

بناء على رغبة الياسو نفسه بغري ضغط ) جتراي(إىل حاكم مقاطعة ) الياسو(وجرى إرسال اإلمرباطور املخلوع 
 ...من احلبشة

 



 حصار حول سلطنة العفر

عن العامل اخلارجي، حيث أصبحت حماصرة بني       هكذا تطورت األمور لتصبح سلطنة العفر شبه معزولة         
، ومع إاء الوجود    )فرنسا يف جيبويت  (و  )  إيطاليا يف أريتريا  (و  )  احلبشة الطامعة فيها  :  (ثالث قوى، وهي  

املصري التركي االمسي من سواحل البحر األمحر واإلمارات اإلسالمية مثل هرر وكفا وغريمها، مل تعد تستطيع    
   ك الذي يؤكّد استقالهلا، وهكذا وجدت السلطنة العفرية نفسها ضمن خارطة            هذه السلطنة أن تتحرك التحر

م، ١٩٣٠هندسها الطاغية منليك ونفّذها خلفه هيالسيالسي، وإن كانت قد ظلّت مستقلة استقالالً تاماً حىت    
مل حتاول غزوها أو    وكذلك بقيت إيطاليا معترفة ذا االستقالل وتتعامل مع السلطنة برسائل رمسية متاماً، و             

اضطهاد سكّاا أو فرض قيود عليها كل الفترة اليت احتلّت فيها احلبشة وأريتريا والصومال، وقد أثار هذا                  
التصرف من حكومة إيطاليا حنق وحقد اإلمرباطور هيالسيالسي عندما عاد إىل عرشه، فانتهج فرض حصار               

نه أن يلقي الضوء على كياا السياسي أو حضورها         ثقايف واقتصادي على السلطنة وعزهلا عن كل ما من شأ         
 .املنفرد باالستقالل عن احلبشة

م حاول اإلمرباطور هيالسالسي إسكان العناصر األمهرية املسيحية وبناء الكنائس يف           ١٩٥٠ويف عام   
ماً بني  أراضي العفر، لتأكيد سيطرته عليها، وقد أدى هذا التصرف إىل تدهور الوضع السياسي الذي كان قائ               

إىل العامل العفري واإلسالمي بالغاً يف رسالته اليت اشتهرت         )  علي مراح (السلطنة واحلبشة، ووجه السلطان     
، اليت نشرت يف جملة نداء اإلسالم باململكة العربية السعودية يف ذلك الوقت، وبعد عامني من                "برسالة أوسا "

إن .  ية، ومتكّنت السلطنة من احلفاظ على كياا املستقل       التوتر احلاد تراجع هيالسيالسي عن أطماعه التوسع      
الشعب العفري حارب عدة مرات للمحافظة على كيانه الذايت واستقالله السياسي، وقاوم عدة مرات                 
عمليات التهجري للقضاء على استقالله وعلى تقاليده ومعتقداته اإلسالمية، وجاهد مرات عديدة لفك احلصار 

ي والثقايف الذي كان مضروباً عليه لعزله عن العامل اخلارجي كلّما وجد ملوك احلبشة               السياسي واالقتصاد 
 ...وسيلة إىل ديده وحماربته

 



 حةبداية الثورة العفرية المسلّ

م، اجتاحت القوات احلبشية    ٣/٦/١٩٧٥م، أي بالتحديد يف     ١٩٧٥وبعد كل ذلك ويف مطلع عام       
ري مبا يشبه حرب اإلبادة اجلماعية ضد هذا الشعب األعزل، ولكن            الغازية براً وجواً أراضي الشعب العف     

الشعب العفري البطل بإمكاناته احملدودة واجه احلملة اهلمجية الغتصاب حقوقه املشروعة بكل فداء                 
واستبسال وتضحية، وفجر ثورته املسلّحة املباركة لتحرير كل شرب من أرضه، معتمداً بقوة أبنائه األشاوس                

 ...فاع عنهاعلى الد

وكانت حلكومة أديس أبابا منذ عهد إمرباطورها هيالسالسي، أطماع سياسية الحتواء السلطنة العفرية             
 ...م١٩٣٠واحتالهلا والقضاء على استقالهلا الذايت الذي كانت حتتفظ به بعد نكبة عام 

س واملؤامرات،  وللوصول إىل هذه الغاية فقد اعتمدت حكومة هيالسالسي سياسة خبيثة، وهي الدسائ           
حىت ال تثري الرأي العام العاملي، ومن هذه األساليب عزل السلطنة العفرية سياسياً وإعالمياً وثقافياً مبا عملت                 

لالستيطان حول ضفاف ر اهلواش يف املنطقة العفرية،         )  قبائل األمهرة (على ترغيب سكان املرتفعات من      
 ...ملزامحة القبائل العفرية يف بالدها ومزارعها

أما العصابة العسكرية اليت أطاحت يالسالسي، فبينما اعتمدت املخطط نفسه الذي رمسه هيالسالسي             
وخرباؤه اإلسرائيليون، انتهجت أسلوباً مغايراً يف طريقة تنفيذه، حيث كشفت عن نواياها وأطماعها باللّجوء              

ادة الشعب العفري الذي يأىب أن يتخلّى عن        إىل استعمال القوة العسكرية غري مبالية بكل القيم اإلنسانية إلب         
 ...أي شرب من أرضه هلا

 )...انتهت هذه الرسالة املشار إليها يف املقدمة(

 



 

   

   

    

   



احلديث عن امللك عبد العزيز وعن اجلوانب اإلنسانية واخللقية اليت حباه اهللا ا يطول، ويكاد كل                  
 .ن عرفوهجانب من هذه اجلوانب أن يسترعي انتباه مجيع م

غري أن هذه اجلوانب كلها جتيء يف خلقه وخلقه ممتزجة ومترابطة ومتداخلة، ختتلط ألواا وطيوفها                
ورواها بعضها يف بعض، فتتشخص ا معامل شخصيته الباهرة، يف جليل األمور ودقيقها وظاهرها وباطنها،                

ة األبعاد حمددة الصفاتفتتراءى بعد ذلك كاملة املعامل جلي. 

        ز ويتضح ظاهراً جلياً ال حيتاج إىل معاناة يف سرب أغواره،          وكل جانب من هذه اجلوانب يكاد أن يتمي
 .فهو مشرق متكامل يكفي أن تستجليه لتقف يف احلال عليه

ولقد كان من حسن حظي يف مطلع سري حيايت أن يسوقين القدر على غري سعي مين وال تفكري إىل                     
اصداً ومسجالً ومراقباً ومتابعاً أخبار احلرب العاملية الثانية يف الدنيا بأسرها، من            ديوان جاللته، ألعمل فيه ر    

، ألنقل يف كل حلظة أنباء كبار احلوادث العاملية وصغارها،          "الراديو"أجهزة االلتقاط الالسلكية عرب أجهزة      
عه وبصره لتسجيلها مكتوبة    ودقيقها وجليلها إىل أمساع امللك عبد العزيز شخصياً، إما باهلاتف وإما إىل مس             

باليد، إذ مل تظهر يومئذ آالت التسجيل، ألقرأها بعد ذلك عليه يف جمالسه اليومية الثالثة، صباحاً وعصراً                   
 .وبعد العشاء

وأنا . حيدث ذلك يف احلضر والسفر ويف البحر ويف الرب وحيثما يكون جاللته ونكون يف معيته وبني يديه
ة إخوان ورفاق نقتسم هذه املهمة ونتوالّها ونضطلع ا لنؤديها مباشرة للملك            يف كل ذلك واحد من أربع     

 .خالل سنوات احلرب العاملية الثانية من أوهلا لنهايتها، مث استمررنا بعد ذلك يف القيام بأعباء هذه املهمة

ا كل يوم على    واستمررت أنا أيضاً يف القيام بأعمال أخرى يف الشعبة السياسية بديوان جاللته أعرضه            
أنظاره، وال يزال أحد أولئك الرفاق األربعة وهو صديقي وزميلي الشيخ علي بن عبد العزيز النفيسي مستمراً 
حىت اآلن يف أداء هذه املهمة منذ أكثر من ثالثني عاماً، قام ا للملك عبد العزيز مث للملك سعود مث للملك                     

 .فيصل مث للملك خالد

لعزيز وعملت يف خدمته واتصلت به اتصاالً مباشراً، عرفت حبكم هذا العمل وهكذا عرفت امللك عبد ا
عرفتها معرفة تامة   ...  تلك الشخصية النادرة املثال يف تاريخ جزيرتنا العربية منذ أكثر من عشرة قرون              

ناهية، ويف احللِّ ويف الترحال، وعرفتها يف بساطتها املت        ...  واستمعت إليها وخدمتها يف األسفار والرحالت     
 .وعظمتها الزاخرة الباهرة، ويف هدوئها العجيب، ويف طموحها اخلالّق ويف توثّبها لألمور كلها

كما عرفتها يف حبها ويف غضبها، ويف سكينتها ويف اضطراا، فظهر يل من كل ما رأيت ومسعت أن                   
دة اجلوانب والصفات، جتمع جوانبها وصفاا خصاالً نادرة املثال بني شخصية امللك عبد العزيز شخصية متعد

 .الزعماء والرجال يف التاريخ



أبرزها وأجلها اإلميان الواثق باهللا مث بقضائه وقدره، والتوكّل عليه، واإلميان به واخلشية منه والتسليم                
لل املطلق ملا يشاء اهللا وخيتار، كل ذلك يف غري تواكل أو اتكال على أحد، يعمل ليالً واراً يف غري كلل أو م                     

 .أو راحة، ال يضارعه يف العمل املستمر أحد من زعماء هذا العصر كلّه بدون مبالغة

 



 تواضعه الجم وبساطته العظيمة

جييء بعد ذلك وقبل غريه من جوانب هذه الشخصية القائدة الرائدة، جييء اخللق اإلنساين العميق                 
ف ويف تواضعه اجلم ويف بساطته العظيمة،       تزخر به أعماق الرجل وتشع به جواحنه، وتفيض يف إحساسه املره          

 .وتتجلّى يف صدق هلجته ويف معرفته التامة بقدر نفسه وحبوهلا وطوهلا، وضعفها وقوا

وال يداري يف هذا وال يتظاهر بغري ما جبله اهللا عليه، حىت لتكاد اجلوانب اإلنسانية العميقة املتدفِّقة أن                  
 .وتتحرك به نياط قلبهتكون أبرز ما تنطوي عليه جوانح صدره 

 .ومعامل هذه اجلوانب عديدة، تظهر يف سلوك الرجل وشخصيته ويف أعماق نفسه وحركاته وسكناا

 بعد اإلميان   -رمحه اهللا -ولعلّ ذروة هذه اخلصال وأمسى هذه اجلوانب اإلنسانية يف امللك عبد العزيز              
 .باهللا والتوكّل عليه بره النادر بوالديه

اإلمام عبد الرمحن بن فيصل بر منقطع النظري يف بر األبناء بآبائهم، ال يذكر أحد أباه                  فربه بوالده   
باإلجالل واإلكبار وبالرب كما يذكر عبد العزيز والده اإلمام، وال متر مناسبة يف عمل من أعماله أو يف قول                    

 .من أقواله إالّ ذكر والده وربط بني قوله وفعله وبني موقف والده منه

مترحماً عليه، فريفع قدره " اإلمام"أو بـ   "  بالوالد"يذكره  .  ه يف جمالسه يف كل مناسبة جتيء باخلري       يذكر
 ويعملون حتت –رمحه اهللا–ويعلي ذكره كأمنا يستمد منه كل شيء، والذين حيضرون جمالس امللك عبد العزيز   

يث يقال إنه ال ينافسه منافس يف       قيادته ويصرفون شؤون األعمال بإرشاده وتوجيهه، يسمعون منه هذا، حب          
 .ترديد اسم والده وذكره بكل خري يف مجيع املناسبات

كنت أحتدث مع األمري مساعد بن عبد الرمحن، وهو أخو امللك عبد العزيز، عن عمق العالقة بني امللك          
إن امللك  :  ن، فقال يل  عبد العزيز ووالده اإلمام، وعن الرب الذي ال جيارى وال يبارى منه ألبيه يف هذه األزما               

 فقد ذكر يل عبد العزيز نادر املثال يف بره بأبيه وحنن كلّنا نعلم هذا ونعرفه ومل يستطع أحد أن جياريه فيه،
 الشيخ إبراهيم الشايقي من خواص موظّفي اإلمام عبد الرمحن مث امللك عبد العزيز              -والكالم لألمري مساعد  -

 بعد فتح الرياض واستتباب األمر له وعودة احلكم آلل           –بد العزيز   بعد موت اإلمام، ذكر يل أن امللك ع       
 –سعود، مث ختلّي اإلمام عبد الرمحن عن األمور كلّها صغريها وكبريها وجليلها وبسيطها للملك عبد العزيز                 
خنل دعا أهل احللّ والعقد من أمراء وعلماء ورؤساء وقبائل وأعيان الرياض إىل مؤمتر عام، قرر أن يكون يف                   

 .يف ضواحي مدينة الرياض" سلطانه"الشيخ العالمة عبد اهللا بن املطلب املسمى 



فحضر املدعوون كلهم وعلى رأسهم اإلمام عبد الرمحن االجتماع، فعرض عليهم امللك عبد العزيز               
األحوال املضطربة اليت كانت جتري بإثارة من الشريف حسني بن علي على حدود جند، وذلك قبيل املوقعة                  

 ".تربة"الكبرية اليت جرت بعد ذلك يف 

 



 أدب بالغ

فتداولوا أمرها وتبادلوا الرأي فيها، مثّ اختذوا القرارات اليت رأوا ضرورا ولزومها، مث انفض االجتماع 
      بوا احلصان لريكبه بادر امللك          وخرج اجلميع منه لالنصراف إىل منازهلم ويتقدمهم اإلمام عبد الرمحن، فلما قر

لعزيز فتقدم إىل سايسه واستلم منه مقوده وقربه بنفسه إىل والده، مث بقي واقفاً على هذه احلال يف أدب                   عبد ا 
بالغ ريثما ودع اإلمام من حفوا به، فلما هم اإلمام باعتالء صهوته، احنىن امللك عبد العزيز ليجعل من كتفه ما 

 .فكان هلذا احلادث أثره العميق يف من حضريضع عليه والده قدمه، ليعتلي به على احلصان وهكذا كان، 

كان خيرج يف كل : ويواصل األمري مساعد كالمه يف االستدالل على بر امللك عبد العزيز بوالده، فيقول
يف قلب مدينة الرياض ماشياً على قدميه إىل القصر الذي يسكنه " الصفاة"صباح من قصره املعروف يف ميدان 

إىل باب قصر أبيه وقف أو جلس، مث أرسل من يستأذن له يف الصعود إىل جملسه                 والده اإلمام، فإذا وصل     
دكة يف مدخل   "  حبس"ورمبا يطول وقوفه بالباب منتظراً جميء اإلذن له، فيجلس حينئذ على             .  للسالم عليه 

ن القصر مطلي باجلص املعروف، ويسند ظهره به، فإذا جاءه اإلذن قام فنفض عباءته السوداء أو البنية م                  
اجلص العالق ا مسرعاً يف الصعود، بينما ال يزال اجلص يتطاير من عباءته، فيقبل يدي اإلمام، وجيلس بعيداً                  

 .عنه جبوار الباب بينما يكون الس يف بعض األيام مملوءاً مبن قدموا للسالم على أبيه

س جبوار الباب، وال    ال جيلس إالّ يف طرف ال     .  وهكذا كان دأبه يف كل جملس حيضره وفيه والده         
 .يتكلّم إالّ مستأذناً، فإذا تكلّم غض صوته يف أدب عجيب ورجولة مشرقة وبيان حازم أخاذ

. وامللك عبد العزيز زه األرحيية لسماع األحدوثة اإلنسانية العميقة النبيلة وتستهويه وتثري إنسانيته             
 .صريف م) تشرشل(و ) روزفلت(أتذكر يوم توجه للقاء الرئيسني 

وكان الرئيس روزفلت قد بعث إىل جدة مدمرة حربية أمريكية لتقلّ امللك إىل البحريات املرة يف قناة                  
ويف عودته وضع املستر تشرشل مدمرة      .  يف واحة الفيوم  "  تشرشل"السويس، مث اجتمع بعد ذلك باملستر       

 .بريطانية تنقله من ميناء السويس إىل جدة يف عودته من تلك االجتماعات

يف املدمرة الربيطانية قسمت غرف الضباط على كبار من كانوا يف معية امللك، وجعلوا يف كل غرفة                 و
ذات أسرة أربعة، أربعة رجال، وكنت يف إحدامها مع الشيخني املستشارين خالد أيب الوليد القرقوين وبشري                 

 على جانب من الطيبة      السعداوي، فكان جندي من حبارة املدمرة موكالً بشؤون من يف الغرفة، وكان             
 .والبساطة واملرح



فسأله الشيخ بشري السعداوي، وقد جلس معنا، ما هو أحب شيء إليك إذا عدت إىل اجنلترا يف إجازة                  
 ترى أن فيه السعادة اليت تتمناها؟

لعلّ من أسعد حلظايت حينئذ أن آخذ زوجيت وأوالدي يف نزهة يف            :  ففكّر البحار الربيطاين هنيهة مث قال     
رع أكسفورد بلندن، فنجلس يف أحد مشارب الشاهي احملترمة، وال شاهي فيها هذه األيام، فيطلب األوالد شا

أن يتناولوا من أنواع احللوى ما قد يوجد هناك، فيكون يف جييب حينئذ ما أستطيع أن أشتري هلم به ما متنوه                     
الواجهات الزجاجية يف أكرب حمالت     واشتهوه، وأن ترى زوجيت وحنن منر بعد ذلك على معارض املالبس يف             

أو معطفاً بديعاً، فتقف تنظر إليه فأسأهلا عما لفت نظرها هناك، فتشري إليه وتقول يل إا قطعة ) فستاناً(األزياء 
ممتازة، فأجذا من ذراعها وأدخل ا إىل ذلك احملل وأفاجئها بشراء ما استحسنت، وأجد يف جييب حينئذ ما                  

 .ا ورغبتها، مث أخرج وقد تأبطت ذراعها أمحل هلا ما اشتريناه ونعود إىل مرتلنا يف سعادة وهناءأحقّق به أمنيته

ولقد أعجبنا واستحسنا من ذلك اجلندي البسيط هذا اإلحساس املرهف العميق، فلما جاء وقت                
نياته على  جلوس جملس امللك عبد العزيز يف و املدمرة وجلسنا، قص الشيخ السعداوي خرب اجلندي وأم                

   ملا مسع وأعجب بأرحيية ذلك اجلندي وبشعوره الفياض حنو زوجته وأوالده، وأمرين             -رمحه اهللا -امللك، فاهتز 
 .أن أستدعيه يف احلال ففعلت، وأسقط يف يد البحار وارتبك ومل يصدق أن امللك يدعوه لالجتماع به

وهل جيب أن ألبي    :  فقال.  نعم:   له هل هذا ما يريده صاحب اجلاللة حقاً؟ فقلت       :  وسألين يف بساطة  
احلقيقة أنين مل أجتمع مبلك وال   :  نعم، فقال وال يزال مرتبكاً حائراً     :  بدون استئذان من ربان املدمرة؟ فقلت له      

       تعالَ معي واألمر كلّه بسيط وسترى      :  فقلت له .  ف اآلن أعرف كيف خياطب امللوك وال أدري كيف أتصر
 .بساطته هناك

إن هذا ال جيوز يف     :  نعم، فقال يل  :  ؟ فقلت له  "جاكتة"هب هكذا بالقميص بدون     وهل أذ :  فقال يل 
. مث جذبت يده وتوجهت به إىل حيث جيلس امللك        .  هو جائز يف تقاليدنا العربية    :  فقلت له .  تقاليدنا اإلجنليزية 

ته، فاضطرب الرجل ومل    فاستقبله استقباالً ودياً متهلّل األسارير، مث أمره باجللوس على الكرسي ااور جلالل           
 .يدِر كيف يتصرف

 .اجلس حيث أمرك امللك، ففعل: فهمست يف أذنه

واستدعى امللك صانع القهوة كالعادة، فشرب وشرب احلاضرون وبينهم الضيف، وهنا جاءت الطامة             
 الكربى على الرجل عندما أقبل قائد املدمرة لتناول القهوة والشاهي مع امللك حسب العادة خالل تلك                 

الرحلة عصر كل يوم، فوثب اجلندي مذعوراً من دخول رئيسه وهو يؤدي له التحية على تلك احلال، ودهش 
لقد دعونا األخ لتناول الشاهي والقهوة معنا، حىت نسمع         :  الربان مما رأى وضحك امللك، وهو يقول للربان       

 .منه ما قصه علينا األخ بشري مما مسعه منه



 الربان حديث البحار معنا، مث أمر له مببلغ من املال جاءوا به، فاستلمه امللك وأمرين امللك أن أقص على
خذ هذه اهلدية حىت تشتري     :  بيده من حامله، مث مال على اجلندي يف جواره ومد يده به إليه، وهو يقول له                

 .لألوالد وألمهم ما يشتهون إذا عدت إليهم إن شاء اهللا

؟ وكنت أترجم له وللربان حديث امللك، فأمره الربان بأن يتقبل           وارتبك البحار، كيف يتسلّم اهلدية    
 .اهلدية شاكراً، ففعل وقام منصرفاً تكاد أن تتعثر به خطاه من احلياء والفرح واحلبور

ومل تسع الدنيا صاحبنا وهو منطلق حنو رفاقه البحارة مملوء اليدين باهلدية امللكية، وكانوا قد استمعوا                 
عاه ليتناول معه القهوة والشاهي، فلم يصدقوا ما رأوه ومسعوه وجتمعوا حوله يسألونه عما              بأن امللك قد استد   

انظروا لقد سلّمها امللك يل بيده      :  جرى وهو يصيح فيهم وال يستطيع ضبط أعصابه من االنفعال ويقول هلم           
دي فلم أعرف كيف أشكر     أمام الربان وأمرين الربان أن أتقبلها، وأن أشكر جاللته عليها، ولقد أسقط يف ي             

 .وال ماذا جيب علي أن أقول، مل أصدق أنين مبا قلته عفواً وبدون روية سأنال كل هذا الشرف يف هذا اليوم

وعندما وصل امللك إىل ميناء جدة واستقبلته اجلماهري الزاهرة يف عرض البحر بزوارقها وأهازجيها                
 الذي أقلّه إىل امليناء، وكان قادة وضباط املدمرة ومجيع           وأحاطوا باملدمرة، نزل امللك إىل الزورق البخاري      

حبارا يف وقفة حتية وداع واستعداد كامل، وكان البحار بينهم يؤدي التحية معهم يف تأثّر بالغ ظهر على                    
أسارير وجهه، ومحله على أن يلوح بيده للملك، فبادله امللك اإلشارة مبثلها وهو يبتسم فقد عرف أا من                   

 .ر الطيب املرحالبحا

 



 على بئر رماح

فقد خرج يف موكبه حنو روضة      .  وأتذكر قصة أخرى هزت امللك عبد العزيز وأثارت أرحييته ونشوته         
" عقبة بويب"املعروفة على أطراف الدهناء يف مقناص من مقانيصه، وكنا يف معيته ودامهنا الليل حتت " الرحمية"

سيارتنا كانت  "  بطارية"، فبتنا حيث دامهنا الظالم ألن       )رماح( املشهور   يف طريقنا خلف امللك حنو مورد املاء      
ضعيفة وال أمل لنا بالسري ا يف ذلك الليل، وأصبحنا مع الفجر نصلح أمورنا ونؤدي أعمالنا باالستماع إىل                  

 .اإلذاعات الصباحية العاملية ونسجلها بكتابتها

وحنن حباجة إىل ملء قربنا من املاء استعداداً        )  رماح(مث مشينا بعد طلوع الشمس، فإذا بنا على بئر           
 .للرحلة حنو خميم امللك يف الرحمية

فلما وصلنا مورد   .  ولقد بت على الطوى مل أذق منذ خرجنا من الرياض باألمس ما يذهب عين اجلوع              
ا ينقدين من اجلوع    ال بد أن أجد يل م     :  املاء يف رماح وقد التف حوله وتزاحم عليه رعاة اإلبل والغنم، قلت           

الذي كان يعصر بطين، وتوجهت إىل شابة بدوية راعية كانت قد انتهت من سقي غنمها من البئر، وهي                    
: فسلّمت عليها فردت السالم، فقلت هلا     .  تعدها وتتهيأ للعودة ا حنو خيام أهلها املضروبة بعيداً عن رماح          

 غنمك ففأجاها السؤال، وكنت قد أخرجت هلا من جييب هل لك أن تبيعيين ملء غضارتك هذه لبناً حليباً من
 .رياالً من الفضة مددت به يدي إليها

إذاً كيف السبيل   :  فقلت هلا ".  واهللا حنا ما نبيع اللنب    :  "فارتبكت مث قالت يل بلهجتها البدوية الذربة      
للنب، مري أنت دينا    أنا أعلمك، حنا ما نبيع ا     :  "إليه؟ ففكرت بضع ثوان مث رفعت رأسها إيلّ وهي تقول          

 . وطيبةء، قالتها يف أنفة وحيا"الدراهم وحنا ديك اللنب

ر منها ما يكون لبنها غزيراً، مث غسلت فأخذت غضارا ووقفت تنظر إىل غنمها تتخي  .  قبلت:  فقلت هلا 
 .الغضارة وتقدمت إىل شاة أخذت حتلبها ومتأل حبليبها الوعاء

وهو ال يزال يفور برغوته     ...  إيلّ وهي جالسة فتناولته وبدأت أعبه عباً      فلما امتأل وكاد أن يفيض مدته       
تتماوج طافحة دافئة لذيذة، حىت شبعت شبعاً زاد على ما أحتمل بشوقي الشديد إىل مثله على اجلوع يف مثل              

 .ذلك املكان

ها على كتفها   مث أرجعت للراعية الغضارة ومددت هلا الريال، فقبضته بيمينها مث قامت آخذة قربة مائ              
وأوعية سقياها على رأسها، وصاحت يف غنمها تسوقها أمامها متجهة إىل خيام أهلها املضروبة على مد النظر                 

 .من مورد رماح



م، ويف ليلة من ليايل ذلك الفصل، حيث تعودت أن أجيء بأوراقي            ١٩٤٣ يف اية فصل الشتاء عام       •
لعزيز مع زمالئي املشاركني يل يف أداء مثل هذه املهمة، حيث           اليت أحضرها لعرضها على املرحوم امللك عبد ا       

جنيء . كنا يف فترة املساء اليت جيلس فيها امللك بعد صالة العشاء من مساء كل ليلة، أي حوايل الساعة الثامنة          
 فنجد أن اجللسة املسائية اخلاصة قد عقدت، وحول امللك األمري عبد اهللا بن عبد الرمحن أخوه وابنه وويل                  

سعود، مث كبار مستشاريه، وهم املشايخ بشري السعداوي وخالد القرقوين، ومها من             "  امللك"عهده األمري   
يف ".  طرابلس الغرب "ملعارك لصد اهلجوم اإليطايل على ليبيا املسماة        اجماهدي ليبيا الذين شاركوا وخاضوا      

لعثمانية يف تلك احلقبة من الزمن يف       م، واللذان كانا من أبرز الوجوه ا      ١٩١٢،  ١٩١١تلك األيام يف عام     
تلك البالد، وبينهم أيضاً الشيخ يوسف ياسني، واألستاذ رشدي ملحس، مث جييء بعد ذلك رؤساء شعب                 

مث . الديوان امللكي بينهم الشيخ حممد بن سعود الدغيثر، والشيخ عبد اهللا التوجيري، وقد حيضر اجللسة غريهم
 األستاذ طاهر رضوان املندوب السعودي الدائم لدى اجلامعة العربية يف           :جنيء حنن موظفي الشعبة السياسية    

عبد العزيز املاجد، وعبد اهللا بلخري، وأمحد عبد        :  تونس اليوم، مث مسجلو وكتاب اإلذاعات العاملية األساتذة       
 اجللسة  اجلبار، وعلي النفيسي، وعبد اهللا البسام، وعبد اهللا بن سلطان، ويقوم كل واحد من هؤالء يف تلك                 

بعرض عمله على مسمع وأنظار املرحوم امللك عبد العزيز، ويستمعون كلّهم ملا يقرأ وما يعرض من أحوال                  
 .الساعة يف األمور اخلارجية والداخلية من البالد

 



 برقية عاجلة بالشفرة

أمر بعد أن فرغت أنا من عرض أوراقي وقراءا، وانتهى ما كان جيري يف الس من حبث ومداولة،                   
امللك عبد العزيز رئيس الربقيات الشيخ حممد بن دغيثر أن يكتب برقية مستعجلة بالشفرة أمالها بصوته                  

 .اجلهوري الذي كان هؤالء مجيعاً يستمعون إليه

: فيصل بن عبد العزيز يقول له فيها       "  امللك"الربقية هذه كانت من جاللته لنائبه يف احلجاز األمري           
القائد "  جايلز"اجلنرال  )  إذ ال طائرات لدى اململكة السعودية حينئذ      "  (أرامكو"رة  سيتوجه إليكم غداً بطائ   

، وهو يف   )يف تلك السنة اليت كانت إحدى سين احلرب العاملية الثانية الطاحنة          (العام لقوات الشرق األوسط     
 يف الترحيب به وإكرامه،     طريقه بعد زيارته لنا يف الرياض إىل مقر قيادته يف القاهرة، فأجروا الالزم كما ترون              

 .قف، سيكون معه عبد اهللا بلخري ليصاحبكم يف زيارتكم ألمريكا مترمجاً ومرافقاً

فوجئت وأنا أمسع ما أماله امللك وما أبرق به إىل نائبه يف مكّة املكرمة، كما فوجىء اآلخرون، إذ مل يدر 
ة األمري فيصل واألمري خالد يف رحلتهما       يل يف خاطر أنين سأحظى ذا الشرف من جاللته باختياري ملصاحب          

 .التارخيية هذه

م، ١٩٤٣وكان سروري مبا مسعت ال يوصف، علمت بعد ذلك أن الرئيس روزفلت يف ذلك العام                 
وقد طغى طوفان الزحف األملاين واإليطايل على مجيع أقطار أوروبا الشرقية والغربية، وعلى روسيا بالذات،                

 حنو العاصمة موسكو من جهة وحنو اهلدف األبعد ألطماع هتلر، وهو حقول              حبيث جتاوز غرا حنو شرقها    
" كرش"، وأن املعارك تدور على مشارف البحر األسود، ومنطقة القرم وشبه جزيرة              "القفقاس"البترول يف   

عاصمة "  باكو"الستيالء على حقول البترول فيها، والوصول إىل مدينة          الإلحاطة ا وااللتفاف حوهلا و     
يجان الروسية، لالحندار من هناك بعد ذلك حنو مشارف الشرق األوسط، وااللتفاف بتركيا واإلطالل               أذرب

 .على إيران وعلى العراق والوصول إىل اخلليج العريب

 



 دعوة ملحة من روزفلت

لقد اتضحت للرئيس روزفلت ومستشاريه، وهم خيوضون احلرب مع حلفائهم اإلجنليز واإلفرنسيني،             
 هذه وأهدافها ومراميها، لذلك قرروا أن يتعرفوا على ملوك وزعماء منطقة الشرق األوسط،               موجة الغزو 

حيث إن مشال إفريقيا بأسره قد أصبح ميداناً ملعارك منقطعة النظري، متتد من مشارف احمليط األطلسي يف                   
على حنو  "  العلَمني" حىت   "طرابلس"و  "  بربقة"املغرب األقصى طاوية املغرب نفسه واجلزائر وتونس وما يسمى          

 .متراً من اإلسكندرية مخسني كيلو

ويريد الرئيس روزفلت حينئذ التعرف على شخصية أقوى حاكم يف العامل العريب عبد العزيز بن سعود،                
، ليتعرف كل واحد من روزفلت وعبد العزيز بصاحبه،         "واشنطن"ىل  إفوجه إليه دعوة ملحة أن يشد الرحال        

الطوفان املتدفق من أوروبا على مشارف الشرق األوسط وعلى قلبه، ويعتذر الرئيس روزفلت من وليبحثا معاً 
امللك عبد العزيز يف عدم استطاعته ترك القيادة العظمى اليت يديرها من البيت األبيض بواشنطن وتتخطّى                  

.  يكون هو الزائر   مسؤولياته فيها الشرق والغرب، لذلك فقد تكون ظروف امللك عبد العزيز تسمح له بأن             
وجاء اجلواب من امللك عبد العزيز سريعاً بشكر الرئيس روزفلت على دعوته اليت قبلها منه ورحب ا،                   
وباعتذاره الشخصي عن عدم القيام ذه الرحلة، نظراً ألنه ال يرغب أن يكون بعيداً عن جمرى احلرب اليت                   

ه ومستقبله، ولكنه سينيب عنه وفداً برئاسة ابنيه فيصل         حتيط ببالده وبالعامل العريب الذي يهمه أمره ومصري       
وخالد اللذين سيؤديان املهمة اليت يرغب الرئيسي روزفلت حبثها معهما، وسيحمالن إليه وجهة نظر والدمها               
امللك عبد العزيز يف تطور احلرب ونتائجها، كما سيستمعان منه ملا يفضي به إليهما ليحماله إىل امللك عبد                   

 .زالعزي

 



 برنامج الزيارة

وهكذا تولّت املفوضية األمريكية يف جدة بالتنسيق مع وزارة اخلارجية السعودية فيها وضع برنامج هذا   
الوفد الذي يصاحب األمريين من أعضائه، الشيخ حافظ وهبه الوزير املفوض للملك عبد العزيز لدى بالط                

فيصل، "  امللك"راهيم السليمان رئيس ديوان األمري      جاللة امللك جورج السادس ملك بريطانيا، والشيخ إب       
 .وعبد اهللا بلخري املترجم واملوظف يف الشعبة السياسية بديوان امللك عبد العزيز

            ل مرة بأنين سأكون يف الوفد،      بعد تلك اجللسة اليت أشرت إليها يف ذلك املساء، ومساعي المسي ألو
 :احلاضرينالتفت امللك عبد العزيز يقول يل على مسع من 

قض الليلة معه لتكون يف ا، و"جايلز"، وهي دار الضيافة اليت يرتل فيها اجلنرال "البديعة"اذهب اآلن إىل 
معيته إىل جدة، وتتوجه منها إىل الطائف حيث يقضي األمري فيصل الصيف فيها، وستكون معه مترمجاً                   

 ". اهللا عمر جاللتكمأطال: "واحرص على ذلك، وكان اجلواب مين كالعادة. ومرافقاً

هكذا كانت األوامر تصدر من امللك عبد العزيز لكل من يوكل إليه مهمة أو يأمره بأمر، فاألمري فيصل 
       ه، وأنا شخصياً مل أبلغ مبثل هذا األمر قبل تلك األمسية حىت أستعد             تيف الطائف ال يعلم أنين سأكون يف معي

 ثالثة شهور أغيب فيها عن بييت، وقد كنت يومئذ عازباً،            للقيام ا، الذي علمت بعد ذلك أنه سيزيد عن        
وكيف أقضي مصاحل بييت يف تلك الليلة بينما األوامر أن أتوجه من جملس امللك إىل دار الضيافة ألقضي الليلة          

 .مع اجلنرال نستعد للسفر يف الصباح إىل جدة

ي أي أمر يف أي ساعة واملبادرة بتنفيذه        هكذا كانت حياتنا، كانت تعبئة عامة واستعداداً كامالً، لتلقّ        
وااللتزام به، ولقد كنت يف األيام الثالثة قبل هذا املساء مأموراً من امللك عبد العزيز بأن أرافق اجلنرال                    
وأصاحبه يف زيارته جلاللة امللك عبد العزيز ويف اجتماعاته معه وفيما يدور بينهما من أحاديث، فأقضي اليوم                 

 بييت يف أداء أعمايل مبكتيب بالديوان، وبعد ذلك مع اجلنرال يف قصر الضيافة، وكان امللك يف                  كلّه غائباً عن  
اليت تشتهر ا جند واجلزيرة العربية،      "  الغزالن"إحدى جلساته مع اجلنرال قد مسع منه استفساراً عن أنواع           

ها ليصحبها معه إىل مزرعته يف      فقال له امللك بعض املعلومات عنها وعن صيدها، وأنه سيهدي إليه عدداً من            
 .أمريكا ويشرف على تربيتها

وهلذا فقد تسلّمها يف اليوم الثاين وسر ا اجلنرال سروراً عظيماً، واختريت من أنواع خمتلفة، ومن                  
حبذا لو أجد خبرياً يعطيين : مناطق متباعدة يف اململكة، منها اجلبال ومنها الصحاري والقفار، وقال يل اجلنرال

لومات عن غذائها وشراا، وما تعودت عليه يف مسارحها ورماهلا وجباهلا، حىت نستطيع أن نؤلّف هلا ما                  مع



يشابه حميطها الذي تعيش فيه، وأخربت امللك بذلك فأمر أحد خرباء البادية يف الصيد والقنص أن يذهب معي 
الضيافة، وقد جاؤوا بأنواع من العلف لتلك       إىل اجلنرال، وأن خيربه مبا يريد، فقضينا ساعة كاملة يف فناء دار             

احليوانات، وأخذ اجلنرال أوراقاً بدأ يوجه فيها أسئلة جييب عنها اخلبري، وقضينا اليوم على هذا النحو، ذلك                 
قبل أن أعرف أنين سأصاحبه يف رحلته، وعندما عدت إىل اجلنرال تنفيذاً ألمر امللك خوفاً من أن يتصل به                    

الليل فال جيدين، كنت يف قلق كيف أفعل ببييت وفيه خادم يل ال بد أن أصرفه، وفيه ما جيب أن هاتفياً يف أوائل 
أرتبه يف البيت قبل إغالقه، والبعد عنه، أما املالبس فقد عرفت أنين سأحتصل عليها من وزارة املالية يف                     

 ترتفع يف فوهة البئر، جير الدلوين       "حمالة"الطائف، ولكن بقي البئر الذي يف البيت وله دلوان معلّقان بعجلة            
نازح املاء من البئر كل يوم، فال بد حينئذ أن تطوي حبال الدالء وأن نعلّقهما بعيداً عن األرض حىت ال                      
تأكلهما الفئران، مث علي أن أفرغ القربة اليت كانت يف البيت معلّقة ومملوءة باملاء، وأن أطويها وألفّها حببل                   

جلدار يف وتد معمول ملثل هذا العمل، أيضاً حىت ال تأكلها الفئران، وأن أبعد صفيحة الغاز                 وأعلّقها أيضاً با  
الذي نسرج منه السراج الوحيد يف البيت الذي أجتول به يف الليل مصعداً ومنحدراً كغريي من سكان احلي،                  

 .وهو من أرقى أحياء الرياض يف ذلك احلني

 



 طائرة صغيرة

لق علي، فسألين فقلت له إنين حباجة إىل الذهاب إىل بييت إلصالح شؤوين، فهل              رأى اجلنرال معامل الق   
والطائرة كانت صغرية ألرامكو، ومل يكن ! سأذهب يف الليل أم تتأخر أنت عن القيام املبكر بالطائرة إىل جدة؟

 .يف الرياض مطار، إمنا هي بقعة خمتارة من أرض حمدودة مستوية هبطت عليها الطائرة

محلنا يف  .  ما عليك من سفرنا املبكر اذهب صباحاً، وأنِه أعمالك وسأنتظرك         ":  جايلز"يل اجلنرال   قال  
وتوجهنا يف أكثر من مخس ساعات إىل جدة، وبعد أن سافر اجلنرال منها توجهت إىل " الغزالن"الطائرة اهلدايا 

 .اء الرحلةالطائف، فذهبت إىل األمري فيصل مسلّماً، فوجدت أن كل شيء جمهز البتد

أخذت ثالث عباءات خمتلفة األلوان من إدارة املالية، سلّمين إياها األستاذ ابن بطاح، ومل تكن عهدة إمنا 
 والعهدة يف عرف السعودية هي ما تعطى عارية مرجعة، بعد ذلك، أما هذه فهدية من األمري                  –كانت هدية   

وجدنامها يف أسواق الطائف بصعوبة الئقة      "  تانجزم"فيصل، ومعها جمموعة من الثياب والكوايف والغتر، و         
وحان يوم السفر فتوجهت مع األمريين فيصل وخالد إىل جدة ومعهما            ".  كوملبس"بعبورمها احمليط إىل بالد     

وجاء موعد يوم السفر،    .  الشيخ إبراهيم السليمان، ومرافقامها األخوان مرزوق بن رحيان، وحممد الشريف         
، ما  "داكوتا"ضحى ذلك اليوم الذي كنا قد وصلنا فيه إىل املطار طائرة من طراز              ووصلت إىل مطار جدة يف      

 سرادق االستقبال الذي يتصدره األمريان فيصل وخالد، وحيث         ملبثت أن هبطت يف املكان املختار هلا أما       
 .األمريين الكرمينيجتمع ممثلو الدول األجنبية وأعيان البالد وكبار القادة العسكريني ومشايخ القبائل لتوديع 

وأتذكر أن الطائرة عندما فتح باا وخرج منها ضابط أمريكي طويل جذاب، ما لبث أن توجه إىل                   
السالم عليكم ورمحه اهللا    :  اجلماهري اتمعة حول الطائرة، وعلى مسمع ممن يف السرادق، رفع صوته قائالً            

 السالم على األمريين فيصل وخالد ومها يف         وبركاته، فصفق اتمعون، لتحيته، وتوجه حوله رفاقه إىل        
السرادق، وقدم نفسه بأنه الضابط املقدم خليل التميمي، وأنه لبناين األصل مهاجر إىل فلوريداً بأمريكا وفرقته 
العسكرية يف السودان، وأنه منتدب ملصاحبته الوفد من جدة حىت واشنطن، وأن الطائرة جاهزة اآلن للمغادرة 

 .يفان الكرميانإذا أمر الض

 ...وتوجه األمريان إىل الطائرة مودعني من اجلماهري وكنت بالطبع معهما

الشيخ حافظ وهبه مل يستطع ايء إىل جدة من مقر عمله يف املفوضية السعودية يف لندن لظروف                   
هناك ومصاحبتهما احلرب، فرتب له ترتيب يركب به طائرة إجنليزية إىل اخلرطوم، ليكون يف استقبال األمريين 

 .بعد ذلك يف الرحلة كلها



وأتذكّر جيداً وقد مضى على هذا احلادث ما يقرب من النصف           .  وقامت الطائرة باألمريين ومن معهما    
قرن، كيف كانت بداية الطريان ووجهتها من جدة إىل اخلرطوم، مث بعد ذلك يف مساء اليوم الذي ستصل فيه                   

عاصمة ما يسمى   "  أكرا"ساحل احمليط األطلسي الشرقي إىل مدينة       اخلرطوم نذهب إىل ساحل الذهب على       
 .بعد االستقالل من االستعمار الربيطاين هلا" غانا"اليوم مجهورية 

 



 رحلة شاقة

ووصلنا ظهراً إىل اخلرطوم، فاستقبلنا من قبل الوحدة العسكرية األمريكية العاملة هناك ومعهم ضابط              
ويف منتصف الليل وصل    ".  غوردون"حة يف ذلك اليوم فيما يسمى بكلية         إجنليزي، وكان الغداء واالسترا   

، وكانت مستعمرة بريطانية، فرتل األمريان يف دار        "غانا"الشيخ حافظ وهبه، وقامت بنا طائرتنا على عاصمة         
بنا ذات احملركات األربعة، عربت     "  سكاي ماستر "احلاكم اإلجنليزي ا، مث رتبت للوفد طائرة مما يسمى بـ           

، أو  "السنشني ايالند "احمليط األطلسي متجهة إىل جزيرة صغرية، تكاد أن تكون جمهولة يف قلب احمليط تسمى               
يف ذلك احمليط، وهي جزيرة بركانية مقفرة ال " سانت هيالنا"، تكاد أن تكون من جمموعة جزر "جزيرة األمل"

ريكا لتقيم فيها قاعدة جوية وحبرية تشارك يف        توجد فيها شجرة واحدة يف ذلك الوقت، أعارها اإلجنليز ألم         
وهلذا وجدنا احلاكم اإلجنليزي يف املطار الذي مل ينته إنشاؤه بعد، وحوله حنو الثالثني               .  جمهود احلرب الثانية  

ضابطاً أمريكياً ممن استأجروا القاعدة يف اجلزيرة كلّها، وكانت الرحلة إليها شاقّة، ومل يكن هناك سبيل                  
 أمريكا بغري هذه الطريقة، ذلك أن الطائرات يف تلك األيام مل تكن تستطيع عبور احمليط بدون                  للوصول إىل 

وجود قاعدة متوين للوقود، ومشال األطلسي يومئذ ميدان للغواصات وقوافل التموين واألساطيل والطائرات             
 .م١٩٤٣احلربية، كان هذا يف اية شتاء 

الطراز املعروف املخترع أيام احلرب، حىت ذهبنا إىل جبل         توجهنا يف جمموعة من سيارات اجليب من        
مشرف على اجلزيرة، اليت ال يوحد ا سكان غري حاكمها وزوجته وموظف الربيد، الذي يأيت للجزيرة مرة                 

 .يف كل شهر تقريباً، والذي ميوم باملاء واخلضار

شارف احمليط، وهي تشري إىل الشجرة      أتذكر زوجة احلاكم الكبري عندما أقبلنا على بيتها املطل على م          
الوحيدة اليت غرستها منذ قذف ا سوء حظها وسوء حظ زوجها الصابر املطيع لتويل منصب حاكم هذه                   

انظرا، انظر كيف أننا حمظوظون ذه الشجرة اليت غرسناها وأوصينا ا إحدى             :  اجلزيرة، وتقول لألمريين  
 .ت دوحة وارفة الظالل نشرب الشاي يف ظالهلا ونغتبط ملرآهاسفن الربيد الشهرية منذ سنوات، كيف أصبح

بعد تناول اإلفطار استؤنفت الرحلة على الطائرة نفسها إىل أقرب نقطة يف أمريكا اجلنوبية يف النصف                
فهبطنا فيها  ".  ناتال"الثاين من احمليط األطلسي، وكانت تلك النقطة هي مدينة برازيلية مشهورة يف مقاطعة               

يلة نعمنا فيها بالراحة واهلدوء، وكان الوفد يف ضيافة اجليش األمريكي أيضاً املوجود يف كل مكان                 وقضينا ل 
 .أثناء احلرب

 



 السالم عليكم في البرازيل

" جيوب"وأسواقها، فتجولنا يف سيارتني حتف ما       "  ناتال"أخذونا يف عصر اليوم الثاين لزيارة مدينة         
 .اجليش األمريكي

يصل وهو يطل من نافذة السيارة ويشاهد جوانب أكرب شارع موجود يف تلك املدينة، رأى وملح األمري ف
يظهر أن هنا جالية عربية نود أن       :  فقال للمرافقني ".  معرض حسن الشامي  "لوحة كبرية مكتوبة باللغة العربية      

 يف هذا اجلزء النائي     نرى صاحب هذا املعرض وأن نتجول على أقدامنا يف الشارع، ونتعرف على معامل احلياة             
ووقف موكب السيارات فجأة أمام معرض حسن الشامي، وخرج األمريان وحنن معهما،            .  من مشال الربازيل  

وكلّنا باملالبس العربية حيف بنا مرافقون يف بدالم العسكرية، وفوجىء السيد حسن الشامي ذا الوفد                 
بصره، وقد ت ملا رأى ورفع يديه ال يعلم ما           يدخل عليه فجأة يف قلب معرضه، وكاد الرجل أن يزوغ            

م عرب من اجلزيرة، ولكن من هم؟ ومل يستطع أن يتذكّر كلمة ترحيب عربية واحدةيقول، فقد عرف أ. 

؟ وصافحه األمري فيصل    "يا عمي مني انتو   "أخذ يتكلّم بالربتغالية، لغة الربازيل، خملوطة بأهالً وسهالً، و          
حنن من إخوانكم   :  ؟ فقال األمري فيصل   "من أنتم يا عمي   :  "فأخذ يردد ".  عليكمالسالم  :  "وهو يقول له  

نعم حنن من بالد ابن     :  فجاء جواب األمري فيصل   )  من بالد ابن سعود؟   !  أهالً وسهالً :  (السعوديني، فصاح 
وأشرق وجه الرجل وأقبلت زوجته من ركن من أركان املعرض يف مثل دهشة وارتباك زوجها، وهي                !  سعود
له تتكلّم العربية وهم أسرة من الشام هاجروا منذ ربع قرن إىل هذه البقعة املشرفة على احمليط من بالد                     مث

 .الربازيل

 



 !مراء سعوديون في بالدناُأ: يا عمي

ي مثل السهم من معرضه ال يعلم ما الذي يفعل، يريد أن يشتري ما يكرم الوفد به، موخرج حسن الشا
نه مل يسمع وخرج إىل     كيستريح، ألنه إمنا جاء للسالم عليه والتعرف به، ول         وطلب منه األمري فيصل أن      

!. السوق، وقد سأل بالربتغالية أحد الضباط من هؤالء؟ فلما أخربه الضباط بأم أمراء سعوديون يف بالدنا                
   بل إن   ن مسعوا وهم من اجلالية العربية يف دهشة ال ميكن وصفها يف ترحيب عميق،              وأقبل علينا عشرات مم 

 .بعضهم قد تباهى لرؤية العباءة والعقال، فهجم بذراعيه حيتضن األمريين ودموعه تسيل على خديه

ولبى األمري . والطف األمري فيصل اجلميع مالطفة ملك ا قلوم، وأصر كل عريب إالّ أن ندخل دكانه             
صبية والنساء والفتيات وأصحاب    فيصل كل طلب منهم، فلم نكد خنرج من املعرض الكبري إالّ وقد جتمهر ال             

الدكاكني، وانضموا يف املوكب واألمري فيصل يدخل بنا من دكان إىل دكان ملبياً طلبات أصحاب الدكاكني                
العرب الذين سارع بعضهم، فجاءوا بالقهوة على عجل، فشربنا القهوة التركية أو الشامية بعد أيام من                  

ل كنا فيه مغمورين مبا غمرنا به أفراد تلك اجلالية العربية، بل إن             شرا، وقضينا حنو ساعتني يف هذا التجوا      
بعضهم قد قدم لألمري فيصل بعض أصحاب احلوانيت الربازيليني من جريانه الذين رجوه أن يدخل معرضهم                

 .فلبى طلبهم، فغمرت الفرحة اجلميع وحنن منهم

داية هذه الرحلة وهي رحلة العمر للجميع       وعدنا بعد ذلك إىل قواعدنا ساملني فرحني مستبشرين، بأن ب         
 .كانت على مثل هذه البساطة واحملبة العفوية واألرحيية

وكان برنامج الرحلة أن نغادر ناتال متجهني إىل الشمال الغريب من القارة األمريكية اجلنوبية، إىل مدينة           
تنا، وقمنا منها يف صباح اليوم التايل حنو ، حيث قضينا ا ليل"غيانا"عاصمة املستعمرة الربيطانية " جورج تاون"

 ".فلوريدا"عاصمة والية " ميامي"مدينة 

إحدى جزر الفردوس يف البحر الكارييب الذي       "  كوبا"كان األمريكيون يف تلك السنني يعتربون جزيرة        
 الطريق إىل   إننا سنمر بكم على حقول البترول يف فرتويال يف        :  سنمر بطائرتنا يف أجوائه، وكانوا يقولون لنا      

وحقوهلا البترولية،  "  الظهران"، وإن املناظر ستكون مجيلة، وأنه ما دامت عندكم          "ميامي"كوبا، يف الطريق إىل     
فنظرة منكم يف مساء حقول فرتويال تعطيكم فكرة عما جيري يف هذا الطرف من العامل، مبثل ما جيري يف ذلك                    

، وهلذا ستكون الطائرة منخفضة جداً، حيث تشاهدون كل الطرف من العامل، وهو بالدكم على اخلليج العريب  
لكي تروا ذلك الفردوس اجلميل، وكان هذا هو رأيهم يف          "  كوبا"ذلك وستدور بكم الطائرة فوق جزيرة       



صديقهم اللدود يف ذلك الفردوس، فغيروا وجهة نظرهم إىل          "  كاسترو"تلك السنني قبل أن يظهر الزعيم       
 .ذلك الفردوس

وذكرياتنا عن ميامي وإقامتنا فيها     ".  ميامي"لك يف رحلة اليوم التايل حىت وصلنا إىل مدينة           ومتّ كل ذ  
كذكرياتنا عن كل قرية أو مدينة يف الواليات املتحدة األمريكية، مما تسنى لنا السماع به أو اإلقامة فيه أو                    

 .التجول عليه، واحلديث عنه طويل طويل عسى أن نعود إليه يف مكان آخر

أول استقبال رمسي للوفد يف البالد اليت دعاه رئيسها لزيارا، وكانت            "  ميامي"ان االستقبال يف    ك
فرحتنا فرحة ال نظري هلا ملا مسعنا ورأينا يف تلك البالد، كان موكب األمريين أخاذاً، وكان احلرس احمليطون به                   

أول املرحبني واملستقبلني، أخص منهم     هناك من   "  أرامكو"يف مثل استقبال امللوك، ووجدنا مندويب شركة         
، من كبار موظفي الشركة العربية األمريكية، والذي قضى اية عمله يف شركة أرامكو              "قريي أوين "صديقي  

، وتوفّاه اهللا هناك منذ بضع عشرة "سان فرانسيسكو"مندوباً مقيماً يف مدينة جدة، حىت تقاعد وعاد إىل بالده          
 .سنة

احلفالت والزيارات بني كبار موظفي الوالية وبني الوفد، وكانت أخبار هذه الزيارة    "  ميامي"وبدأت يف   
، وقد الحظت أن    "واشنطن"و  "  نيويورك"، وتتخطاها إىل    "فلوريدا"وصورها تغطي الصحف احمللية يف والية       

              يطلبون منه توقيعه    ا،املظاهر االجتماعية والترحيبية يف تلك األيام أن يقبل الناس على كل من قطع احمليط جو 
على ورقة دوالر أو مخسة أو عشرة أو أكثر، ومن هذه الظاهرة كان الزحام على أعضاء الوفد كبرياً، وكنا                   
نشرع أقالمنا للتوقيع ملن يطلب منا ذلك، إذ يرون يف عبور احمليط يومئذ بطولة ال تتسنى لكثري من الناس،                    

        هذه اخلاطرة بذهين اآلن أهز رأسي وأتذكّر كيف كانت الدنيا منذ نصف قرن، مل تكن يف اململكة            وعندما متر
العربية السعودية طائرة مدنية واحدة، وكيف مل نستطع الوصول إىل أمريكا بسبب احلرب طبعاً إالّ بعد أن                  

، فإىل  إىل مشال أمريكا اجلنوبية   "  أفريقيا"قطعنا فيه   :  قمنا بتلك اجلولة الطويلة، اليت استغرقت أسبوعاً كامالً       
جنوب أمريكا الشمالية متجهني إىل واشنطن، وكيف أصبحت احلال اآلن تقوم يف صباح كل يوم طائرة                  
سعودية جبارة قاطعة ما بني جدة أو الظهران وما بني نيويورك يف نصف يوم بدون توقف، وال يطلب من                     

، حىت أنه ال يتذكرها وال      "موضة قدمية "ركاا أن يوقعوا على الدوالرات؛ إذ أن هذه العملية قد أصبحت             
 .يصدقها أحد اليوم

فلو أخربنا  )  سلطان بن سلمان  (أما ما وصل إليه بطل األمة اإلسالمية والعربية أمري الفضاء وأمرينا             
يومئذ بإمكانية وصوله إىل ما وراء األكوان، ينام فيها ويأكل ويشرب مث يعود إىل بيته يف الرياض بعد ذلك،                   

ِه مت اللَّ وِإن تعدوا ِنع   أن مير يف ذهن أي إنسان يف تلك األيام، فاحلمد هللا رب العاملني،               هذا اخلاطر ال ميكن   
 حاالَ توهص  .                 ولنا عودة للسفر من ميامي إىل نيويورك مث إىل البيت األبيض يف واشنطن حنلّ ضيوفاً فيه على

 .الرئيس العظيم روزفلت



 نظريات حول العالم الجديد

ن وقد أصبحنا على أرض والية فلوريدا من هذه الواليات املتحدة واملتعددة واملترامية األطراف               واآل
على تلك القارة املكتشفة حديثاً، بعد معرفة أخواا القارات األخرى على صعيد هذه الكرة األرضية، فإننا                 

      ذا العامل اجلديد، كما مسوه     ب يف نظريات املؤرخني عن اكتشاف ه       قد قرأنا ومسعنا ذلك اخلالف املتشع
وعن أي تاريخ أول اكتشاف أو معرفة جلزء من هذا اجلانب من جوانب              !  ومن هم املكتشفون؟  .  ووصفوه
والنظريات كثرية ومتباينة، وكل يدعي شرف السبق       !  وإىل أي بلد ينتمي أوائل هؤالء وروادهم؟      !  األرض؟

غاوير من مشال أوروبا من اسكندنافيا، أم من مشال أمريكا           إىل ما يتنازعه املتنازعون، سواء أقدم أولئك امل        
الشمالية نفسها، أم من غرب أوروبا، فاالدعاء متنوع، حىت لقد جاء الدور إىل الفينيقيني العرب املتماوجني يف 

ىل وصوهلم إىل جبل طارق قادمني من منابعهم السحيقة يف          إهجرام املوغلة يف القدم عرب القرون السحيقة،        
الزمن من شواطىء جنوب اجلزيرة العربية من اليمن وحضرموت واخلليج العريب، اليت بقيت آثارهم فيها                 
ناطقة مبا ال جدال فيه إالّ ألصحاب األهواء واألغراض، مث وثبتهم من تلك املساحة من اجلزيرة العربية إىل                   

لى جانيب الشمال واجلنوب من ضفيت      شواطىء فلسطني وسوريا مبا فيها لبنان، مث إىل الشواطىء املتوسطية ع          
والذي قد يجمع ). حبر الظلمات(البحر املتوسط، حىت انتهوا إىل شواطىء إسبانيا الغربية على احمليط األطلسي 

عليه العلماء أنه يف القرن العاشر امليالدي نزل على شاطىء أمريكا الشمايل الشرقي عدد من املغامرين، كانوا            
 .وهذا ما تجمع عليه النظريات األمريكية العصرية اليوم. بقهم إىل تلك البالدالطالئع املتفق على س

م، ومل تكن   ١٤٩٢هو األول، وأن ذلك كان يف عام        "  كريستوفر كوملبس "وأمريكا تتعصب لنظرية أن     
وكتب .  أمريكا مقصد بعثته، وإمنا جزر اهلند الشرقية، إذ مل مير له على بال أن هناك شيئاً سيسمى أمريكا                  

التاريخ العربية تروي حكاية العرب املسلمني املغاوير الذين ركبوا من األندلس ليعربوا حبر الظلمات، وهو                
احمليط األطلسي فيما مسعوا أن قارة جمهولة تقع على مشارف غربه، وأن أسطوالً عربياً قد قام بتلك املغامرة،                  

ريكا، ويستشهدون بآثار كثرية متناثرة يف أقطار       ويرجحون أن بعضه قد وصل إىل أم      .  مث مل يسمع له خرب    
ولقد .  متباعدة من شواطىء أمريكا الشمالية الشرقية وأمريكا اجلنوبية، قد وجدت وهي شاهدة على ذلك              

كتب الكاتبون وروى احملدثون عن هذا، وذلك مما هو معلوم ومتواتر اليوم يف املصادر التارخيية يف مكتبات                  
 . مكان وهو شيء كثريالعامل الغريب ويف كل

وبدأت اهلجرة إليها واملغامرات يف ). أمريكا(ومضت األعوام وعرف العامل القدمي ما مسوه بالعامل اجلديد    
وعلى مدى مائة عام من معرفة أوروبا       .  عبور احمليط حنوها، وأصبحت األرض معروفة مث مغمورة باملغامرين        



م ١٥٦٥م، وقد سبقهم اإلسبان يف عام       ١٦٠٧ية فرجينيا عام    ألمريكا نزل أوائل املغامرين اإلجنليز يف وال      
 ...م١٩٤٣، اليت نزلناها حنن يف أكتوبر من عام )فلوريدا(بالرتول يف والية 

 ا مواطنوهم، حىت استمرت اهلجرة      عوما كادت أخبار املهاجرين املغامرين األوروبيني األوائل يتسام       
طالئعه األوروبيون املضطهدون من الكنائس ومن احلكام املستبدين        وبدأ الزحف إىل العامل اجلديد، وكان يف        

ولقد تكسرت موجات هؤالء وأولئك على      .  وارمون واللصوص والعاطلون عن العمل مث التجار األوائل       
مدن الشواطىء الشرقية، وكانت قرى ومستعمرات بدأها من سبقهم أو بدأها اهلنود احلمر أصحاب األرض               

اة على أدميها ويف أوديتها وصحاريها ومناكبها، وكان السباق على احتالل األرض وبناء القرى        السابقني باحلي 
جنلترا والربتغال إإيطاليا وفرنسا وهولندا و: واملزارع واملدن فيها أشبه حبرب غارة شعواء من دول أوروبا كلها

ام، حىت قامت وتكونت املستعمرات     ودول الشمال وأملانيا، ومل متض على معرفة كوملبس لتلك البالد مائتا ع           
نيوهامبشري، ورود  :  الثالث عشرة األوىل، اليت تكونت منها الواليات اجلمهورية األمريكية األوىل، وهي            

ايلند، ونيويورك، وماستشوستس، وكنتكتكت، ونيوجرسي، وبنسلفانيا، ودلواير، وماريلند، وفرجينيا،           
 .ونورث كارولينا، وجورجيا

 



 ! دوالرات١٠= مانهاتن 

قوم اليوم على مصبه    ت، يف ذلك النهر الذي      ١٦٠٩وما يعرفه املطلعون أن هنري هدسون أحبر يف عام          
فبدأت بذلك مدينة نيويورك تظهر، واشترى رفاقه من خلفه من          .  مدينة نيويورك وكان يف خدمة اهلولنديني     

وكانت هذه الصفقة  .  يد على عشرة دوالرات   مببلغ ال يز  )  مااتن(اهلولنديني من اهلنود احلمر البسطاء جزيرة       
م، جاء اإلجنليز فأرغموا هؤالء اهلولنديني على بيع اجلزيرة تلك واجلالء عنها بقوة أسطوهلم،               ١٦٢٣عام  

 .كعادم يف كل بقعة من األرض يفدون إليها عرب قرنني متواليني قبل اليوم

رة وعلى سكاا من اهلنود احلمر، وهم باديتها        وذه الغارة األوروبية املسلحة الشعواء على تلك القا       
ة األوىل ملا تسمى إىل اليوم       يوفالّحوها ورعاا ومواطنوها األصليون وأهلها، قامت اخلطوات التأسيس         

 ميسك اد من زوايا الكون األربع،       ،بالواليات املتحدة األمريكية أو العامل اجلديد، وهو اليوم يف قمة أجماده          
ولقد ورث هذا بعد أن     .   يعترضه أو ينازعه أو ينافسه أو ال يسري يف ركابه ويف جمراه واجتاهه             يدمر كل شيء  

ساهم وساعد وعمل على تصفية اإلمرباطوريات اليت سبقته يف دنيا االستعمار واالستثمار والسيطرة وامللك،              
ليزية واجلرمانية وبينها الروسية    العثمانية والربتغالية واإلسبانية واإلجن   :  منذ اإلمرباطوريات احلديثة باألمس   

وضتها ق وقد ندخل يف تلك اإلمرباطوريات اليت        .ام نداِولُها بني الناسِ   ك اَألي وِتلْ.  القيصرية مث اهلولندية  
 .أمريكا وحلّت حملها اإلمرباطورية الصينية واليابانية بشكل أو بآخر

ومضت .  جلبار، فقد تطور وتصارع وحتارب واضطرب     وال نطيل يف احلديث عن هذا العامل اجلديد ا         
السنون وهو يف نضال وكفاح، انضمت إليه واليات أُخر، يف أطرافه شيء منها باحلرب، وشيء بالضرب،                 
وشيء بالشراء أو الرهن أو الكراء وحىت املقايضة، حىت بدأت الواليات املتحدة بكل هذه الوسائل حرب                 

يف )  ساراتوب(ين، وكان الصراع دامياً ومسلحاً وخميفاً، حىت نشبت معركة           التحرير من االستعمار الربيطا   
م، حني هزم الربيطانيون وبدأ االستعمار الربيطاين يتقلّص ويتالشى، حىت عقدت           ١٧٧٧والية نيويورك عام    

عمار ستاالم، وا حترر األمريكان الشماليون من        ١٧٨٤املعاهدة النهائية بني أمريكا وبريطانيا يف عام          
 .واملستعمرين

م، وهو الذي   ١٧٨٨، وكان هذا يف عام      )الدستور(ووضع القانون السياسي للواليات املتحدة وهو       
، وما يشترط )الكوجنرس(، وكيفية ما يسمى  هلاوضع أساس الرئاسة والشروط اليت تشترط فيمن يرشح نفسه

وأصبح كل مواطن   فيذية وتعديالا،   يف املرشحني لعضويته، وحددت صالحيات السلطات التشريعية والتن       



                    نأمريكي فخوراً بنضاله وما وصلت إليه بالده، مث أشرب يف نفس كل أمريكي اليوم أن ال يقبل م
 .يزامحه على مثل ما حتصل عليه من احلرية واالستقالل والقوة واألخذ والردع، وهذه سنة احلياة

تعمار واستثمار شقيقاا وزميالا من دول أوروبا       وأمريكا اليوم وباألمس قد ورثت مجيع أساليب اس       
الاليت سبقتها إىل السيطرة وحكم الشعوب، وشذبت تلك األساليب وقوا، مث بسطتها اليوم بالقوة تارة                 

يدعو ) إجنيالً(وبالترهيب والترغيب تارات، واخترعت هلا األمساء الطنانة الرنانة جتتذب ا الشعوب، وجعلتها 
 ).وإمنا العاجز من ال يستبد( الفردوس املوجود ال املوعود، واستبدت بكل شيء يف سبيل ذلك املؤمنني إىل

ويف تاريخ اإلمرباطوريات العاملية العظمى معجزات وعجائب وقفزات حملّقة يف سبيل اد والعزة               
بع األمريكي الذي   والسيطرة واحلكم، ولكن تاريخ الشعب األمريكي بأسره يتميز بسمات بارزة، كأا الطا           

ال يشاركه فيها سواه، ولقد جتمعت هلذه األمور أسباب ومسببات، تفردت ا وامتزجت بدماء تلك اجلموع                
اهلائلة، اليت تدفقت على شواطئها يف أعوام اهلجرة احملمومة والزحف الصاخب، الذي قامت به تلك                   

 وعرفت طرقاا املؤدية إليها، مث عرفت        ت معرفتها اجلماعات من أوروبا على وجه اخلصوص، عندما متّ        
الثروات الزاخرة اليت حتتويها تلك البالد اجلديدة وهي بكر يف كل جانب من جوانب حياا ووجودها، بينما                 
كانت القارات اخلمس األخرى قد عقدت خرباا واستثمرت أفكارها وتالطمت فيها أمم وشعوب من كل               

وهلذا ظهرت أمريكا على الدنيا بأسرها يف زخم جبار متطور، تدرج           .  مئذجانب من جوانب الدنيا املعروفة يو     
، ءيف عنفوانه عرب قرنني متالحقني امتأل دماًء وكداً وعرقاً وكفاحاً وصراعاً مع احملتلني واملستعمرين األعدا               

أوديتها  تتبلور وتتجمع وتتفاعل مبن صبت أمواجهم وتيارام من املهاجرين يف              بوهي خالل تلك احلق   
وشواطئها وأدغاهلا وصحاريها، هادرة كالطوفان املتدفق، الذي يغمر السهول واجلبال، ويعرب الرباري               

يعمر ويبين ويشيد، ال يقف أمامه شيء، بل لقد قضى على املاليني ممن سبقه إىل احلياة على تلك                  ...  والقفار
اكتسحها الطوفان وغمرها وأغرقها يف كثري من عقود        القارة من القبائل البدائية املعروفة باهلنود احلمر، اليت         

ت له  الدهور، حىت متّت الغلبة للجنس األبيض من أوروبا، فتوطّدت سيطرته على ذلك الفردوس اجلديد، ومتّ              
الغلبة عليه جبميع الوسائل املشرفة منها وغري املشرفة، واملعلوم املتعارف قليل واملدفون املوءود أكثر، والدنيا               

حىت تكاملت  ".  الغاية تربر الوسيلة  "ها تعرف هذا وذلك، فقد كان شعار الفتح واالحتالل واهلجرة هو            بأسر
أسباب البقاء ونشأ من ذلك اخلليط من الزاحفني هذا الشعب املختلط الدماء املتباين السحنات، اختلطت به                

ابان، مث من شعوب أمريكا     بعد ذلك موجات الشعوب الشرقية واآلسيوية من الصني وملحقاا، ومن الي           
وهكذا تكون هذا العامل اجلديد على      .  اجلنوبية املتعلّقة وااورة للواليات املتحدة األمريكية باألمس واليوم       

تلك القارة، وهو شاب وجديد يف كل مظهر من مظاهر حياته االجتماعية والسياسية والفكرية، كان هذا                 
ت فيه العقائد البالية املتحجرة، وذابت فيه مظاهر العنعنات الشعوبية  االختالط نعمة على تلك األمة، وانصهر     



املتنافرة يف منابع وأصول هجرا، وامتزج فيه كل املتنافرات واملتحجرات والرواسب املهاجرة مع أهلها من               
 ".الواليات املتحدة األمريكية"عامل الرتاع والصراع واحلروب والكراهية، وانبثق من ذلك وعنه 

 ".أنا مواطن أمريكي: "لىء كل مواطن أمريكي زهواً وفخراً إذا ما سئل عن جنسيته بقولهميت

إن ذلك التجمع املتنافر قد وضع نصب عينيه، منذ اختار ذلك الوطن وطناً جديداً له وبديالً له عن                   
ما جيب على من    مساقط رؤوس األجداد فيما وراء احلدود، وقرر أن يبين شعباً ويؤلّف أمة، وعرف حينئذ                

يؤمن بتكوين شعب وإنشاء أُمة، فخاض غمار احلياة، مل يكن خوض غمار احلياة سهالً وال ليناً، ولكنه كان                   
كفاحاً وصراعاً وبناًء وإنشاًء، وفوق كل ذلك أن يكون ذلك كلّه جديداً وأالّ يضاهيه غريه وال ينافسه سواه، 

عنفوان زمخه ما وجد غريه من الشعوب واألمم ميسي وراءه ويلهث           فهو إذاً العامل اجلديد املتجدد البالغ يف        
خلفه، وهو منطلق انطالق الصاروخ يف جنبات الكون بأسره، حيتلّ القمة يف كل منحى من مناحي احلياة،                  
وميسك باألجماد يف كل ضرب من ضروا الصغرية والكبرية، تساعده يف ذلك أرض غنية فيها مجيع مقومات                 

بناء والتأسيس، تستغلها أدمغة حتررت من كل قدمي بال ال ينفع البشر بشيء يف وجودهم على                 احلضارة وال 
 .سطح هذا الكوكب الدوار

هذه اخلواطر املتالحقة تدور يف أذهان كل من نزل أرض الشعب األمريكي باألمس واليوم، ومتأل عليه                
 .ثانية من ليل وار، كل شيء جديد جديدحسه ومشاعره، وهو يسمع ما حوله فيها ويرى ما يطالعه يف كل 

وكل مظهر من مظاهرهم متطور ال يستقر على حال، حىت يشب إىل األحسن وإىل األجود وإىل املمتاز، 
 .مث إىل املعجز لغريه من األمم والشعوب

 العايل  ىل األعلى، مث إىل ما فوق     إهذا اجلديد هو االبتكار واملزج واالختراع والتطاول إىل العايل، مث            
 .واألعلى

، كان حيثّهم على مثل هذا وأعظم      نَوأَنتم اَألعلَو :  عندما خاطب اهللا األمة اإلسالمية، وقال يف قرآنه       
من هذا، وإالّ فما معىن العلو إذا خوطب به من يرضى إال أن يكون يف أسفل مقاييس احلضارة والعزة                      

 !؟...والكرامة والتفوق

 قرن، وحنن نتعرف على العامل اجلديد يف أمريكا، فكيف بنا اليوم بعد أن أصبح               نرى هذا منذ حنو نصف    
م ما يستحق أن يتحصل ١٩٤٣ذلك الشعب فيما وراء األكوان، ومل يعد عبور الوفد السعودي يومئذ يف عام 

 ما كان الناس على توقيعاته املعجبة بقطعه، احمليط األطلسي، وأنه أصبح بذلك من رواد الفضاء يف العامل، وهو       
 !يشعرون به يف تلك األيام؟؟

 



 عواقب مخيفة للسياسة األمريكية

إننا نعطي الشعب األمريكي حقِّه من اإلعجاب به واإلكبار لنهضته، ونرفع إليه رؤوسنا نشاهد                 
معجزاته، مؤجلني حماسبته على السياسة اليت يرمسها وينتهجها قادته اليوم، مبا فيها من جربوت عسكري                 

واإلسالم .  رسة يف ظلم الشعوب الصغرية املضطهدة املسحوقة من تلك السياسة يف زوايا األرض األربع             وغط
لنا حنن العرب أن نقول للسياسة      ، وعد راِمٍم أَن صدوكُم عِن املَسِجِد احلَ     والَ يجِرمنكُم شنئَانُ قَو   :  يقول

 صديق لذلك الشعب الطيب، الذي ال ميلك من أمر جربوته      األمريكية اليوم أا سياسة ال يرضى ا حمب وال        
وقدرته ما حيبب نفسه إىل بقية الشعوب، وآخر ما ميأل أمساع العرب، وأنا أحرر هذه السطور، الغارة األخرية              

مهما كانت األسباب والدواعي، أما سحق العرب يف         "  ليبيا"وليست اآلخرة على جزء من بالدنا العربية         
ل لألمة العربية بأسرها يف كل مكان، فهو شيء خميف يف عواقبه ونتائجه ال تتحمل كتمانه                  فلسطني وإذال 

 .القلوب والعقول

هذا اخلروج عن ما كنا فيه دعا إليه االستطراد يف ذكر احلقائق عن تاريخ أمريكا وتطورها ووصوهلا                  
كا فيما جيري سياقه يف هذا املضمار،       اليوم إىل ما وصلت إليه، كأنين أقارن به بني مشاعري يوم عرفت أمري            

م، وزياريت هلا ودهشيت ملا مسعت ورأيت والصداقات القوية اليت ربطتين بكبار القوم، مما دعت                ١٩٤٣عام  
 ...الزيارة إىل االجتماع م والتحدث إليهم

اإلنساين، وهو  أما مجهور الشعب ممن مسعنا ورأينا، فقد كان مثاالً للطيبة والبساطة والسماحة والشعور              
ال يزال كذلك برغم القوى الصهيونية الظاهرة واخلفية اليت تستغل تلك الصفات العفوية فيه، واكتفاءه بذاته        

، فما حتت   "إسرائيل"ومعرفة بالده، واالقتصار على ذلك على معرفة ما وراء احمليط من زوايا األرض، إالّ                
ى أال يسمعوا وال يعرفوا شيئاً عما أحاط ا وجاورها، وهو           جنوم العامل األمريكي غريها، قرروا وصمموا عل      

 ".ومن يهن يسهل اهلوان عليه"والعرب هم املؤاخذون على دوام هذه احلال، . شيء لن يدوم ولن يستمر

جعلت هذا الذي أطلت فيه، فتطاول بني يدي تصوير مشاعري يف تلك الزيارة، وهي بالنسبة يل حدث 
 .هزين يف مطلع شبايب

 



 بصيرة الملك فيصل رحمه اهللا

أما جاللة امللك فيصل رمحه اهللا، فمع أن تلك الزيارة ألمريكا كانت أول ما شاهد ورأى يف العامل                    
اجلديد، فإنه كان على بصرية تامة مبا مسع ورأى، وذلك أنه يقرأ كثرياً منذ مطلع فتوته، ويتولّى الشؤون                    

 تقريباً، قبل الزيارة عرف ا السياسة والسياسيني الشرقيني والغربيني،          اخلارجية للمملكة منذ حنو مخسني عاماً     
ومع أن زيارته وزيارة أخيه امللك خالد، وحنن معهما يف ذلك العام، كان أول عهد للشعب األمريكي أن                    

ستمع إليهم  يشاهد أمراًء أو حكّاماً من البالد العربية يزورون بالده وخيتلطون به ويتعرفون عليه، فيعرفهم وي              
رهم اويشاهد مالبسهم العربية ويرى صورهم متأل الصحافة يف كل مراحل تنقّالم يف بالده، ويرى أخب                

مصورة ومكتوبة يف كل مكان، فيعجب م ويكرب مقامهم، وحتتشد اجلموع للسالم عليهم أو ملشاهدم يف                 
ا ال عهد له به حمفوفاً مبحبة صادق مألت         املدن الكبرية والقرى ويف اجلامعات واألندية واحلفالت، فريى م        

 .مشاعره

والكالم عما أعرف من هذا وعن شخصيته امللكية، خصوصاً امللك فيصل، سأجعله مسك ختام ما                 
إن جاللة امللك فيصل قد كان من أوائل من جتول يف ميادين القتال واحلرب بعد انتهاء                 .  يقدر يل أن أنشره   

ار إجنلترا وفرنسا وبلجيكا وهولندا مث روسيا وتركيا وبعد ذلك العراق يف عودته احلرب العاملية األوىل، فلقد ز
إىل الرياض، وكان جتوله يومئذ يف تلك البلدان واجتماعه بزعماء احلرب يف ذلك العهد خربة اكتسبها مع                  

صية فيصل  مطلع شبابه، ودروساً تارخيية أثارت معارفه وأشرقت ا دراساته، فتكون من تلك احملصلة شخ              
العظيم والسياسي البارع، زيادة على اجتماعاته خالل ستني عاماً وزيراً للخارجية ونائباً عن امللك عبد العزيز               
مث ولياً للعهد مث عاهالً للمملكة بالكبار، مل يشتهر ملك أو رئيس سياسي أو زعيم يف العامل إالّ وعرفه واجتمع                    

ت املتحدة، يوم زارها للمرة األوىل، مسعته وشهرته يف املعلومات الدولية           به وحتدث إليه، هلذا سبقته إىل الواليا      
 .واملعارف املتداولة يف كل مكان

 ضيف على الرئيس روزفلت،     –  ١٩٤٣من عام   "  تشرين الثاين " وحنن يف شهر أكتوبر      –وهو اليوم   
وهلذا كانت احلفاوة به كبرية     .  ..ومعه أخوه يف ذلك الوفد العريب يف تاريخ الواليات املتحدة يف تلك األيام             

وساعد على كل هذا انفتاح احلكومة األمريكية       .  واالستقبال ملكياً والترحيب الشعيب حاراً وعميقاً وودياً      
على ما حوهلا من العامل، وبداية متلّصها من عزلتها اليت ضربتها حول نفسها وحول جاراا األمريكيات                  

 ا، بأن تكونتني ذلك مببدأ مونرو الذي فرضته أمريكا على القارتني األمريكي         اجلنوبيات، يف ما كان معروفاً قبل     
حىت جاءت احلرب العاملية    .  يف شبه حياد إجيايب مينع أوروبا وغريها من التدخل يف شؤوا واملساس حبقوقها             



سية األوىل وأصبحت نظرا إىل ما كان جيري حوهلا قد تغريت، وأصبحت املصاحل االقتصادية والسيا                
والدفاعية تلزمها باخلروج من شرنقة ذلك املبدأ احليادي، فلعبت السياسة لعبتها للخروج من العزلة بافتعال               

، دخلت على إثره    "سلفيته"أحداث عسكرية أهلبت هلا محاس الشعب األمريكي، فأخرجته عن صوابه و              
لشدة حاجتهم إليها وإىل بضاعتها     احلرب األوىل مباشرة وغري مباشرة، وتقبلها ساسة أوروبا من حلفائها            

يومئذ حياول أن يدعو العامل إىل سالم فيه شيء   "  ولسون"ووفرة غناها وقوة بأسها وهكذا كان، وكان رئيسها         
من حقوق الشعوب، ولكن حلفاءه الذين انتصروا به واعتمدوا عليه قد غافلوه واتفقوا على أن يضربوا                  

صدعوا مبا قرروا وتقامسوا خملّفات الشعوب اليت حاربوها هلذه الغاية،          مببادئة األربعة عشر عرض احلائط، و     
وليس يعتربها متقامسو البلدان العربية، اليت أخرجوا منها األتراك، ليحلّوا هم فيها ولتحلّ حليفتهم احلميمة                

أمساع األمة  ومل خيرجوا األتراك منها لتحرر منها ومن غريهم كما أشاعوا وأذاعوا ومألوا               .  إسرائيل فيها 
يهتفون ويرجتزون  "  لورانس وشركاه "العربية بتلك الوعود الكاذبة، اليت صدقها العرب ومشوا خلف            

، على الثورة الشيوعية اليت فضحت دول الغرب اليت شاركتهم يف            م١٩١٧وخيطبون، حىت أفاقوا يف عام      
حافة العاملية، فكان يف نشره اية      على الص "  وعد بلفور "التضليل والبهتان يف عهد روسيا القيصرية، فنشرت        

وتسلّمت أمريكا اليت جرت مسودة ذلك الوعد املشؤوم على أرضها وبتوجيه أدمغة             .  التضليل واملخادعة 
         ا املتحالفني مع الصهيونية العاملية، فإذا بالعرب األحرار املتحررين حتت نسر االستعمار اإلفرنسي يف      قاد

إليطايل يف ليبيا، واإلجنليزي فيما أحاط باجلزيرة العربية ويف أعظم أقطار العرب سوريا ولبنان واملغرب كلّه، وا
، وبدالً من احلكم العثماين االستعماري الرجعي، حلّ حملّه احلكم الصهيوين           "فلسطني"و  "  العراق"و  "  مصر"

 .التقدمي االشتراكي املتطور

 اليوم يف حروب طاحنة بني إخواننا وجرياننا كيف وهكذا كانت النهاية مث البداية وال يعلم إالّ اهللا وحنن
 !ستكون اخلامتة والنهاية؟؟

 



 ١٩٤٣خواطر من عام 

هذا اإلسهاب جره ما يدور خباطري وأنا أحرر هذه اخلواطر وأتذكّر تلك الطيوف والرؤى اليت كانت                
ا يومئذ ما يكدر رحلتنا إليها، ، وحنن يف الطريق إىل واشنطن، اليت مل يكن بيننا وبينه  ١٩٤٣متأل حسي يف عام     

ولكن يف  "  لندن"فلم يكن العرب يومئذ يظنون أن وعد بلفور مل يولد يف               .  ا بزيارا نوال ينغص جت  
، وما كانوا يظنون بأن ذلك الشعب األمريكي الصديق واحملبوب يومئذ، سيبعث منه ذلك االحنياز               "واشنطن"

 خاصمهم أو ظلمهم، مث ال يرتفع صوت خملص لبالده يوقظ            التام واملسلح حنو كل من عادى العرب أو        
النائمني والغافلني، بأن مصلحتهم مع العرب أعظم وأكرب من مصاحلهم مع سواهم، وأن معاداة الشعوب ليس 

 أي شعب فإن    هفيها مصلحة وال فائدة، وأن العرب أوىل بالتعاون معهم والتأييد هلم يف حق واضح، إذا جهل               
ي هو آخر من يتجاهله وحياربه وخياصمه، ألنه قد مر بنفس الصراع للحرية الذي خنوض                الشعب األمريك 

اليوم غماره، ولنا على كل حال أمل يف ذلك العشب األمريكي العمالق أن يصغي إىل تلك األصوات اخلافتة            
ة األمريكان  ب ويف غري مصلح   رربق ضد الع  اليت مينع أصداءها من الذيوع، ذلك الصخب اجلبار املرعد وامل         

أترى سيغضب منا أصدقاؤنا إذا تأوهنا ومسع أنيننا من على الشاطىء الغريب من حبر الظلمات؟ ال                 .  أنفسهم
 .أظن

 .على أننا ال منلك إالّ التأوه واألنني، ومها خاليان حىت من اإلميان

.  مكة املكرمة  م، قادمني إليها من   ١٩٤٣وحنن يف عام    "  واشنطن"وها حنن اآلن على مشارف العاصمة       
 ...وال بالغ إالّ باهللا

تشع أساريره مبا عرف عنه من رقّته وذيبه         "  فيصل بن عبد العزيز   "وكان الضيف املهاب والنبيل     
                ى مالمح الرئيس فيهتزورفعته، متبلّج األسارير يف هدوء متكامل آخذ، وعندما كانت الدهشة املرحة تتفش

 ضيفني عربيني يف مالبسهما العربية الوارفة وحتت عقالني يشعان           على كرسيه مرحباً، إذ يرى ألول مرة       
بأسالك الذهب وكتل احلرير، كان امللك فيصل يف رزانة ونبل متأل رؤامها مظاهر حمياه، فلقد تعود على مثل                  

فقد كان  .  ذلك منذ تسلم املهمات الرمسية اليت اضطلع ا يف عون ومساعدة أبيه عبد العزيز عشرات السنني               
على معرفة تامة باحلياة الغربية والشرقية، وبعظماء الرجال منذ ختطّيه سنوات الفتوة األوىل حول العشرين من            
حياته، عندما كان يستقبل يف وزارة اخلارجية مبكة منذ بدء العهد السعودي يف سنواته األوىل يف حياة اململكة                  

ومات العامل، اليت بدأت عالقة اململكة ا، وبدأت         الوزراء واملمثلني واملعتمدين والرسل واألمراء من حك       
وزير "  فيصل"عالقاا باالعتراف بامللك عبد العزيز وبزيارته والتعرف عليه، وكان كل هذا يتم بواسطة                



وهلذا فلم تأخذه الدهشة يف لقائه بالرئيس روزفلت يف البيت األبيض، فقد سبق له أن اجتمع وزار                 .  اخلارجية
على عدد من امللوك واألباطرة والزعماء، وحلّ يف قصورهم ونزل يف عواصمهم، فكان ضيف              وأصبح ضيفاً   

امللك اإلمرباطور جورج اخلامس يف قصر باكنجهام عند اية احلرب العاملية األوىل قبل أن يتجلّى الشعر يف                  
يا، وكان ضيفاً على    ملكة هولندا، وما أصبح يدعى اليوم بأندونيس      "  وهلل مينا "عارضيه، وكان ضيف امللكة     

مجهورية فرنسا يف قصر األليزيه بباريس، وضيفاً على ملك بلجيكا يف قصره بعاصمته بروكسل، مث يف قصر                  
 والذي أصبح بعد ذلك يف موسكو مقراً ألباطرة الثورة البلشفية احلمراء،    ،معقل القياصرة الروس  "  الكرملني"

ألمري فيصل ضيفاً مكرماً ومرحباً به يف عاصمتهم ويف سنوات          حيث استقبل أباطرته اُألول، وبينهم لينني، ا      
ثورم األوىل، متّ ذلك بعد اية احلرب العاملية األوىل، اليت جرت تلك الزيارات كلّها يف خالهلا وال يزال هلب 

 على أطالل ل يف جبهاته الشرقية والغربية، حيث طاف ا وتفقد أرجاءها ووقفانرياا مشتعالً يف ميادين القت
نادقها، ويتفقد ما تبقى على ساحاا، وذلك يف كل من بريطانيا            خكل معركة منها، ميشي على رجليه بني        

وفرنسا وهولندا وبلجيكا وروسيا، خيف به كبار قادا العسكريني والسياسيني، ويتناول ضيافتهم يف قصور               
 .ابه املبكر وانسالخ فتوتهتلك الدول وبني رؤسائها وملوكها، وكان كل ذلك يف مطلع شب

هلذا مل تأخذه روعة احلفاوة يف البيت األبيض العريق جبالله وبساطته وهيبته، وال حرارة الزيارة اليت                 
م، وهي تتلظّى يف ١٩٤٣غمر ا من الرئيس ومن وزرائه وقادة احلرب الثانية اليت متت الزيارة يف اكتوبر عام 

 .ي تبشر بالنصر ألمريكا وحلفائهامشارق الكرة األرضية ومغارا، وه

 



 الملك فيصل التقى بزعماء العالم

                ف على سجياليت فطره اهللا تهلقد كان امللك فيصل يف كل مكان حيلّ فيه ومع كل زعيم يلتقي به يتصر 
وعرف عليها، واليت عرفناه حنن ا وعرفه معنا العامل العريب واإلسالمي يف كل مكان، فقد اعتاد تلك احلفالت 

وقواعدا وأتقنها إتقاناً يدهش كل من يراه، مع إتقانه وشهرته يف التصرف العايل على املوائد               "  بروتكوالا"
 والقفار، فهو مشرع يف أعرافها       يالبادية يف الصحار  "  مناسف"العربية وعاداا وقواعدها، أما على       

لّقت عليها عمائم مشايخ القبائل ورجاهلا      ذا ما حت  ، إ "بروتكوالا"واجللوس حوهلا واحملافظة على     "  سواليفها"و
 .وفرساا وعقالئها وشعرائها

كانت األحاديث بني الرئيس وبني ضيفيه على املائدة مرحة وودية وصادقة، كانت قد جتمعت للرئيس               
كة السعودية يف السنوات العشر األوىل من بدء العالقة بني البلدين صور شتى عن العامل العريب عامة وعن اململ 

وملكها عبد العزيز على وجه اخلصوص، وكانت مكاتب وزارة اخلارجية األمريكية وخزائن البيت األبيض               
حتتوي على ألوف من التقارير السرية والرمسية اليت ترفع إليها من الرجال األمريكيني املنتشرين يف الشرق                 

، وكان يقوم بتحرير تلك التقارير رسل أمريكا         األوسط قبيل احلرب العاملية األوىل وأثنائها وفيما بعدها        
وعيوا وموظفوها وسياحها واملتجولون يف العواصم العربية وقراها، منقبني وباحثني ومستقرئني ومستطلعني،            
تبعث هذه املصادر بكل ما تسمع وترى، فيتلقّى املسؤولون األمريكيون يف دوائرهم العليا كل ذلك مبا يلقي                 

ب عليهم أن يقيموا عالقات بالدهم بتلك البالد على فحواه وعلى ما يستفيدون منه                أضواء على ما جي   
 .ويرغبون فيه

ومن قواعد السياسة األمريكية على وجه اخلصوص أا تلزم كل مواطن أمريكي إلزاماً معنوياً أن يرفع                
ظره، وما يقرأه أو يتحصل     إليها يف غدواته وروحاته يف كل مكان من العامل ما يصل إىل مسعه وما يتجلّى لن                

عليه من معلومات يف حقل معارفه ومدار اختصاصه، حىت التجارية منها واألدبية والعلمية، زيادة على                  
الشؤون السياسية والعسكرية، ولقد كانت أمريكا تستفيد من كل ذلك، وهي يف العزلة اليت اختارا                  

وهو احلياد اإلجيايب، عن شؤون أوروبا والشرق        "  ومونر"وحتصنت ا والتزمتها مبا كان معروفاً مببدأ          
ومشاكلها ومنازعاا وصراعها، إالّ أن خروجها من أسوار تلك العزلة بعد قيام احلرب األوىل حينما وجدت                
نفسها قد جرت إىل احلرب، فشاركت فيها حىت رجحت كفّتها وأعانت على نصر أوروبا فيها، جعلتها يف                  

 . كل مكان جتذب إليها وتندفع فيها جترها التيارات واملصاحل جراًدوامة احلياة السياسية يف



كان يتولّى هذا العهد األمريكي الذي اشتعلت فيه نريان احلرب العاملية األوىل، وخرجت فيها أمريكا                
العامل واملؤلف الشهري ) ودرو ولسون(إىل ما وراء احمليط، أحد أسالف الرئيس روزفلت وهو الدكتور الرئيس 

يف زمانه مببادئه األربعة عشر، ملا يتخيل أنه قد جاء إىل العامل بالسالم الدائم، الذي لن تقوم بعده حرب يف                     
م، واستمر فيها   ١٩١٣من عام   "  آذار"جوانب األرض بني الشعوب، والذي انتخب للرئاسة يف شهر مارس           

 .دة يف احلرب العاملية األوىلم، وفيها زج ببالده احملاي١٩١٧حىت جدد انتخابه مرة أخرى يف عام 

 



 األسد اإلنجليزي والنمر الفرنسي

" النمر اإلفرنسي "وذا االنتخاب قاد ولسون احلرب العاملية مشاركاً قادا األوروبيني اآلخرين             
، وقذف بثقل وبقوى أمريكا كلها يف أتون         "لويد جورج "، واألسد الربيطاين    "جورج كلمنصو "املشهور  

اجلبار شر هزمية،   "  الريخ األملاين "النصر، وهزم   "  أمريكا وبريطانية وفرنسا وإيطاليا   " احللفاء   احلرب، حىت ربح  
ويف أوائل عام   .  وغطرسته وتعاليه "  بروسيته"اليت قضت على جربوته وعلى      "  فرساي"كبل بعدها مبعاهدة    

١٩١٨            ا وشد رحاله إىل أوروبا حلضور     م، أعلن الرئيس ولسون على العامل مبادئه األربعة عشر اليت اشتهر 
بني املنتصرين يف احلرب، وهم احللفاء وبني املنكسرين فيها وهم أملانيا القيصرية وأنصارها،              "  السالم"مؤمتر  

، "جورج واشنطن "فركب احمليط األطلسي من أجل تلك الغاية على ظهر الباخرة األمريكية اليت حتمل اسم                
م، ومعه زوجته  ١٩١٨من عام   "  كانون األول " ديسمرب   ١٤نسي يف   اإلفر"  برست"واليت وصلت به إىل ميناء      

وابنته، فاستقبل يف فرنسا استقبال الفاحتني الظافرين املنتصرين، حىت إذا دخل باريس كان استقباله فيها منقطع 
 ،يزيهقد أدب له مأدبة عظيمة يف قصر األل       "  بونكارة"النظري يف تارخيها، وكان الرئيس اإلفرنسي يومئذ املسيو         

 .حضرها مجيع قادة احلرب املنتصرين واملتحالفني ممن كانوا يف باريس يف ذلك االستقبال

فيصل وخالد تلك املأدبة يف البيت      "  امللكني"الرئيس روزفلت الذي كان يؤدب لألمريين السعوديني        
فه، وامللك فيصل كان يف أكثر مظاهره وظرو" ودرو ولسون"األبيض، كان تارخيه مشااً لتاريخ سلفه الرئيس 

على معرفة تامة بوجه الشبه بينهما على بعد العهد بني عهديهما، وكان يعرف تطور خروج أمريكا من حيادها 
وعزلتها إىل العامل، وكان على يقني من رغبتها يف إنشاء عهد من الصداقة املتبادلة بني بالده وبينها، وكان منذ             

نه يف زيارة روزفلت وتلبية دعوته للتعارف به ولتحقيق رغبته يف التقارب             أوكل إليه والده العظيم النيابة ع     
والتعاون والصداقة، كان يعرف أن بالده تعرب احمليط األطلسي إىل العامل اجلديد إلنشاء عهد جديد فيما                  
بينهما، وكان روزفلت، وهو ينتظر وصول ذلك الوفد السعودي، يعلم بدوره أنه يتجه إىل الشرق وإىل                  

جلزيرة العربية نفسها ذات التاريخ الذي مسع به واإلسالم الذي جتمعت لديه معلومات شتى عنه وعن املؤمنني ا
به ممن اعتنقوه وانتشروا به يف القارات السبع، وأم كلّهم يتجهون يف كل يوم وليلة مخس مرات إىل مكّة                    

 .خبدمتها والنسبة إليها" ابن سعود"اليت يتشرف 

الرؤى املتبادلة يف قاعة استقبال الضيوف يف البيت األبيض تتطابق طيوفها يف خميليت                هلذا كادت   
، ويف أجوائها اليت كان اللّقاء فيها، وكان االلتفاف صادقاً حول مائدة الطعام              "روزفلت وفيصل :  "الرجلني

شتركة يف التعاون   العابقة بالزهور، مث يف جلسات األحاديث اليت ختطّت جمامالت الضيافة إىل الرغبة امل              



والصداقة، امللك عبد العزيز الذي عركته األيام وعركها يعرف صديقه اجلديد ويعرف مقدرات أمريكا                
وزمخها ومواردها وعظمتها، ومع كل ذلك يعرف الكثري من أخالق أهلها ورئيسها ممن اجتمع م من                   

 .األمريكيني يف زيارام له وصداقتهم حنوه

 



 زيرةجصورة سيد ال

" ابن سعود "الرئيس روزفلت جتلّت يف ذهنه الصورة اليت جتمعت خيوطها عن سيد اجلزيرة، ممن القوا               و
وزاروه وأعجبوا به ونقلوا عنه انطباعهم عنه وحكمهم عليه، مث جتمع كل هذا عنه يف ملفات اخلارجية                    

ال البترول، الذي اكتشف ومكاتب الرئيس، حىت أفضى كل هذا إىل قيام التعاون االقتصادي والسياسي يف جم
يف السعودية بعد مفاوضات متوالية وأحباث مكررة وجهود بذل فيها الطرفان كداً وكدحاً وعرقاً وتعباً يف                 

د من إمكان احلصول عليه، وعلى املعادن الثمينة األخرى، كشركة التعدين           التمهيد هلا والبحث عنها والتأكّ    
، املبعوث هلذه الغاية    "توتشل"د العزيز صديقه وصديق العرب املستر       اليت أنشأها بترحيب وإذن من امللك عب      

من صديق امللك عبد العزيز، الذي مسع بامللك ورغب يف زيارته يف بالده ومعاونته ومساعدته فيما يستطيع أن 
فه م، والذي كل١٨٥٨ّ، املولود يف شيكاغو عام "تشارلز ريتشارد كرين"يقدمه إليه، ذلك الرجل كان املستر 

م أن يقوم برحلة إىل سوريا ولبنان وفلسطني يتلمس خالهلا آراء سكّاا يف              ١٩١٩الرئيس ولسون يف عام     
احلكم الذي يرغبونه بديالً عن احلكم العثماين الذي انتهى فيها، وكان يعاونه يف أداء تلك املهمة عضو آخر                  

لغاية صادرة من صديق الرئيس ولسون      ، وكان اقتراح ومشورة إرساهلما لتلك ا      "هنري كنج "هو الدكتور   
 .رئيس اجلامعة األمريكية يف بريوت يف تلك احلقبة من سنوات احلرب العاملية األوىل" هورد بلس"الدكتور 

هذا قد فشل يف مهمة السالم، ألن بريطانيا وفرنسا ال تريدان السالم، بل االحتالل               "  كرين"املستر  
ابن "العرب يف سوريا ولبنان وفلسطني، فأعجب م وأحبهم، ومسع عن واخلصام، فانتهز فرصة تعارفه بزعماء 

فشد إليه الرحال عابراً البحر األمحر إىل جدة وإىل اليمن، وملا التقى بامللك عبد العزيز أعجب كل                  "  سعود
ات واحد منهما باآلخر، وكان امللك فيصل يومئذ يف عنفوان شبابه نائباً للملك يف احلجاز، فكانت اجتماع                

إىل بالده " كرين"الرجلني عن طريقه وبواسطته وعلى علمه ومسعه وبصره، فكان يف التقارير اليت رفعها املستر 
 .عن تلك الزيارة صورة مشرقة للملك عبد العزيز وتنويهاً بامللك فيصل وتعريفاً ما

 



 أمين الريحاني يزور السعودية

شهور األستاذ أمني الرحياين، وهو لبناين األصل أمريكي        وجاء يف تلك احلقبة أيضاً الكاتب اللبناين امل       
الثقافة واجلنسية، فتنقل يف العامل العريب واجلزيرة العربية من جوانبها وقلبها، وتعرف على ملوكها وحكّامها                
وزعماء ورجاهلا، فعرف امللك عبد العزيز، وامللك حسني بن علي، وامللك فيصل بن احلسني ملك العراق،                 

وألّف عن اجتماعاته تلك،    .   مبارك الصباح، واإلدريسي، وسلطان حلج، وامللك علي بن احلسني          والشيخ
وألقى عن امللك   .  مث ألّف تاريخ جند وكتابه ورحلته األخرى إىل العراق        ".  ملوك العرب "كتابه املشهور باسم    

لى مجيع تلك الشخصيات    عبد العزيز عدداً من احملاضرات يف أمريكا، فتجمعت من األضواء اليت سلّطها ع             
 ".عبد العزيز بن سعود"صور عرفت حكام ورؤساء أمريكا وغريها بكل أولئك النفر وبينهم 

وتوالت بعد ذلك زيارات شخصيات أمريكية أخرى للملك عبد العزيز، سواء أكانوا رحالة أو جتاراً أم 
دة أخرى نثرت أضواء على البالد      تلتهم جمموعة جدي  .  رجال أعمال أم باحثني عن الزيت واملعادن األخرى       

مبؤلفه املرجع يف شؤون بالد " جورج أنطنيوس"العربية وعلى امللك عبد العزيز، بينهم الكاتب العريب املشهور         
 .نفسه" كرين"، والذي ألّفه بتشجيع وعون املستر"اليقظة العربية"العرب املسمى 

نقل صورة مشرفة عنه إىل الرئيس روزفلت،       ومن السابقني ملعرفة امللك عبد العزيز واالجتماع به و         
، فكان يقدم للرئيس    "كاليفورنيا تاكسس "ة  ك، رئيس هيئة شركة البحرية وشر      "جيمس موفيت "املستر  

م تقارير عن مستقبل البترول يف البالد السعودية، ويشري إليه بأمهية ١٩٤١م أو ١٩٤٠روزفلت يف اية عام 
ز والدور الذي يقوم به بني العرب واملسلمني وما ينتظر بالده من مستقبل             هذه البالد وأمهية ملكها عبد العزي     

 .هام

ولقد اشترك مع املستر موفيت يف تنوير الرئيس األمريكي وتبصريه مبستقبل السعودية وزير خارجيته               
قبل ، والوزير األمريكي يف القاهرة      "فوكس"، ووزير البحرية    "ألنج"، ومساعده املستر    "كاتردل هل "املستر  

أن تضم إليه السعودية املستر ألُكسندر كريك، والذي حضرت تقدمي أوراق اعتماده وزيراً لبالده يف جدة، مث                 
أخذ حيمل الرسائل املتبادلة بني امللك عبد العزيز والرئيس، حىت محل إىل امللك بعد ذلك رغبة الرئيس يف أن                   

        وه الرئيس ِلعن، ونفع كل قطر حليف يف مساعدته دفاعاً عن          يشمل مشروع اإلعارة والتأجري الذي سن
الواليات املتحدة، وكنت يومئذ املترجم بينهما يف أداء هذه املهمة اليت مل حيضرها بينهما إالّ معايل الشيخ عبد                  

امللك يف روضة   "  خميم مقناص "وكان ذلك يف    .  اهللا السليمان وزير املالية واالقتصاد الوطين واملترجم وهو أنا        
م، وكان هذا العام بداية     ١٩٤٣ولقد متّ ذلك يف عام      ".  رماح"فيما وراء   ".  الدهناء"على كتف   "  حزوى"



لتعاون مشترك بني البلدين، تدفّقت به املساعدات للملك عبد العزيز مبوجب ذلك القانون الذي مسيته                  
 واليت حضرها ،"كريك"وأشرت إليه، وال أزال أتذكّر اجللسات اليت أعقبت اجتماع امللك عبد العزيز باملستر 
، واستمر فيما   "الروضة"فيما بعد مع الشيخ عبد اهللا السليمان، الشيخ يوسف ياسني، وقد بدأ ذلك يف تلك                

 .بعد يف الرياض مث يف جدة

 



 مرسوم استخراج الزيت

ا إىل  مجيع هذه الصور املتتالية لتطور العالقات بني البلدين شارك فيها امللك فيصل مع والده من بدايته               
أن استقرت واستوت، وبعد أن كانت عالقات متبادلة أصبحت شراكة جتارية بترولية متداولة، ويف املرسوم               

، وهو مع هذه السوانح     ١٩٣٣"  متوز" يوليو   ٧ بإعطاء امتياز استخراج الزيت الصادر يف        ١٣٥امللكي رقم   
 ا امللك عبد العزيز وتوالّها امللك       بنصه الرمسي ذكرى تلك املداوالت واملقدمات والتمهيدات، اليت قام         

فيصل وإخوانه، فقفزت ا البالد السعودية إىل قمة جمدها وباذخ عزها ورفاهيتها، وما أفاء اهللا به من خري                   
لفائه امللوك سعود وفيصل وخالد     هلذه األمة يرجع إىل توفيق اهللا لذلك املؤسس هلذا الكيان، ومن بعده حل             

 .صوهآمت اِهللا الَ تحوإن تعدوا ِنعن احلسن إىل األحسن، وفهد، يتطورون ا م

وال بد من التعريف بالشريك اآلخر، وعندي مصادر كثرية عنه كتبها كثريون بينهم صديقي الدكتور               
 نسبه  ١٩٣٨فؤاد صروف وأهداه يل عند صدوره إبان احلرب، غري أن الرئيس روزفلت قد نشر يف عام                  

 : من هولندا إىل أمريكا، وهو كما يلي بنصهوهجرة عائلته

م ١٩٣٨سنة " تشرين الثاين" نوفمرب ١٥نسب الرئيس روزفلت بتاريخ " وولد سرفس"نشرت جريدة 
 :، وإليك النص تفصيالً"٢٢:ف"يف عددها رقم 

، الذي أكّد أن الرئيس روزفلت      "أدموند سن " من قبل األمريكي     ٣٦نشر نسب الرئيس روزفلت سنة      
، "الريفلن"، يف جملة ١٩٣٦سنة " تشرين األول" أكتوبر ١٥م يهودي، وطبعت شجرة نسب الرئيس يف من د

معهد "، وقد اقتطعها من مصدر حمايد جداً من         "وجينا كرتاس "يف مقاطعة   "  ب دين رود  .ج"اليت نشرها القس    
سنة "  آذار"مارس    ١٤، واليت مل حيتج عليها الرئيس، بل بالعكس صرح يف            "سي.  كارجني يف واشنطن د   

 :، قائال١٩٣٧ً

مارتن زن فان   "رمبا كان أجدادي يف املاضي يهوداً، ولكن كل ما أعرفه عن عائليت أا مشتقة من                 "
 ".اليت جاءت من هولندا" روزفلت

 :وقد وجه إليه سؤال ذا الشأن من قبل مراسلي الصحف، فأجاب الرئيس عليه بغموض قائالً

 إىل أمريكا منذ ثالمثائة سنة، وكانوا مواطنني صاحلني، وال يهمين إن             ةدإن أجدادي نزحوا من هولن    
 !كانوا يهوداً أو بروتستانت أو كاثوليك

مقاالً معنوناً بأن الرئيس روزفلت     "  مونرال يف عددها الثالث   "يف  "  الفاشست كنديان "وقد نشرت جملة    
أن "   من جملة ديترويد جويش كرونيكل     اليت اقتطفت هذا اخلرب   "من أصل يهودي، وهنا تؤكّد هذه الة         



، الذين طردوا   "روستو كاميو "إن أفراد عائلة الرئيس روزفلت كانوا يدعون        :  قال"  ستوم فيز .  ب"اليهودي  
، مثّ غيره إىل    "روزن بر "، وقد غير أعضاء العائلة هذا االسم إىل         ةم، وذهبوا إىل هولند   ١٦٢٠من إسبانيا سنة    

 ".روزفلت"مث على " لمروزن ب"مث إىل " روزن مب"

 



  ١١٣٥مرسوم رقم 
 بإعطاء امتياز استخراج البترول

حنن عبد العزيز بن عبد الرمحن الفيصل آل سعود ملك اململكة العربية السعودية، بعد االعتماد على اهللا 
 وثالمثائة  تعاىل، وبعد االطّالع على االتفاقية املوقّع عليها يف جدة يف اليوم الرابع من شهر صفر عام ألف                  

واثنتني ومخسني هجرية، بني وزير ماليتنا وبني املستر هاملتون ممثل شركة زيت ستندارد يف والية كاليفورنيا                 
 :األمريكية، وبناء على موافقة جملس الوكالء، أمرنا مبا هو آت

" اليفورنياك. استندرد أويل كومباين اف"يرخص لشركة زيت استندرد يف والية كاليفونيا : املادة األوىل
باستثمار البترول ومستخرجاته يف القسم الشرقي من مملكتنا العربية السعودية ضمن احلدود، ومبقتضى               
الشروط واألحكام الواردة يف االتفاقية املوقّع عليها بني وزير ماليتنا وبني ممثل الشركة املذكورة يف جدة يف                  

 . هجرية١٣٥٢اليوم الرابع من شهر صفر عام 

نصادق على االتفاقية املشار إليها أعاله وامللحقة مبرسومنا هذا، ونأمر بوضعها موضع             :  الثانيةاملادة  
 .التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشرها

 .نصادق أيضاً على االتفاقية اخلاصة امللحقة باالتفاقية األصلية ونأمر بإنفاذها: املادة الثالثة

 .حكام هذا املرسومعلى وزير ماليتنا تنفيذ أ: املادة الرابعة

 ٧ هجرية املوافق    ١٣٥٢صدر يف قصرنا بالرياض يف هذا اليوم الرابع عشر من شهر ربيع األول عام               
 .م١٩٣٣يوليو 

 عبد العزيز 
 بأمر جاللة امللك 
 نائب جاللته 

 "فيصل"
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 امللك عبد العزيز    مل يتم االتفاق بني امللك عبد العزيز والرئيس روزفلت على توجيه تلك الدعوة إىل              
م، وانتداب األمري   ١٩٤٣من عام   "  تشرين األول "الرئيس يف البيت األبيض بواشنطن يف أكتوبر         لزيارة  

بن عبد العزيز ألداء تلك     "  امللك خالد "فيصل لينوب عن والده على رأس وفد رمسي فيه األمري            "  امللك"
 من أعوام احلرب العاملية الثانية، والعامل بأسره         الزيارة، إالّ بعد مفاوضات كثرية دامت حنو عامني متواليني         

 ...يضطرب يف لظاها ونريان دمارها يف كل مكان

إالّ بعد جهود بذهلا الطرفان السعودي واألمريكي يف حتديد معامل          "  فيصل"ومل تتم تلك الزيارة وخيتر هلا       
مريكية وثبات أركاا يف األقطار     الزيارة، ومدى جدواها يف وضع حجر زاوية جديدة يف انفراج السياسة األ           

واحلليفة البعيدة هلا وهي اليابان،     "  أملانيا وإيطاليا "ااورة لرباكني نريان الصراع بني احللفاء وبني دوليت احملور          
وكان الرسل بني واشنطن ولندن وجدة، وتتواىل إىل رحالم وتقاريرهم وحبثهم املتدفّق يف كل ما يعني احللفاء 

 وأمريكا على وجه اخلصوص على الظفر والنصر يف الصراع املخيف واملميت بني احملاور املشار                بوجه عام 
إليها، وأن حيافظ احللفاء بدورهم على تلك البقعة الشاسعة الواسعة بني الشرق والغرب، املسمى بالعامل                 

 مكان من جوانبه، مث ببسط      العريب، من إيران إىل احمليط األطلسي، بتحريرها من جيوش احملور وحلفائه يف كل            
السيطرة املسلّحة عليه وجعله ميدان ارتكاز أهم قواعد سيطرم وتفوقهم وجمال مكاسبهم وظفرهم، ال                

 .يشاركهم يف ذلك شريك وال حليف وال منافس

وكانت اململكة السعودية بصفة خاصة، قد أظهرها اهللا على يد موحدها ومنشئها الذي جعل هلا مكانة                
 عهد هلا ا يف األلف سنة املنصرمة من تاريخ جزيرة العرب، وأصبح حيسب هلا حساب سياسي                   دولية ال 

 .واقتصادي تعرف دول العامل مداه وما سيكون عليه يف القريب املنظور والواقع املشاهد امللموس

سها ومع أن بريطانيا كانت ذات احلول والطول يف الشرق األوسط على مدى قرن من الزمان، ال يناف                
إالّ من تغاضت عن منافسته، إالّ أن العمالق األمريكي اجلديد قد ظهر للعامل كلّه يف وثبته اجلبارة اليت جتلّى ا 

 .النتزاع القيادة والريادة يف العامل وتصفية منافسيه مبن فيهم حلفاؤه األقربون

لعاملية األوىل ينتشل   ببالده عن احلياد، ودخل احلرب ا     "  ودرو ولسون "فلقد خرج الرئيس السابق     
أوروبا الغربية من حتت أنقاض كبوا وانكسارها حىت حقّق هلا النصر، غري أن حليفيه املنتصرين بنصره                  
والظافرين بظفره ومها منر فرنسا جورج كليمنصو وأسد بريطانيا لويد جورج، قد قلبا له ظهر ان مبجرد                  

اليت ركعتها وجردا من كل حول      "  فرساي"يعها على معاهدة    إعالنه اهلدنة واندحار أملانية الربوسية، وتوق     
وصول ونفوذ، فاستولتا على خملّفات أملانيا ومن حالفها، وكان من سوء حظ الدولة العثمانية أن تكون من                  

من تستويل فرنسا وبريطانيا على الشرق األوسط ضاربة عرض احلائط بكل ما كانت أوه بالرجل املريض، و س
تطمع فيه من تلك التركة الثقيلة املنهارة واملبعثرة مثناً لنصرها، وبدالً من أن خترج خاليه الوفاض،                 أمريكا  

، وكان  "دولة إسرائيل "أرضوها مبا بيته بعضهم مع بعض، وهو إبراز حلم الصهيونية إىل الوجود، بإنشاء               



يف أمريكا وبعثوها إىل لندن     "  روعد بلفو "اجلميع قد خطّطوا هلا وحلموا ا واشتركوا يف حترير مسودة             
، ذلك ألن فلسطني كانت قد وقعت بني براثن االستعمار "بعيد... بعيد"إلخراجها إىل دنيا الوجود، من هناك     

 .الربيطاين حسبما هو حمرر ومكتوب ومتفق عليه بني من اشتركوا يف ظلمه وإمثه وجرميته

اليت "  سان رميون "معاهدة فرساي، مث معاهدة     وهكذا استقرت مقدرات العامل على ما متخضت عنه          
املنتظرة، اليت تركت هلا    "  إسرائيل"، وال شيء ألمريكا غري      "سايكس بيكو "قسمت ا غنائم احلرب يف اتفاق       

وهي نصيب وغنيمة الواليات املتحدة حتمل      .  فرنسا وبريطانيا أعباء والدا وحضانتها ورضاعها، مث تنشئتها       
وتتحمل عداوة العرب واملسلمني يف سبيلها إىل ما شاء اهللا، وال عون وال مساعدة هلا من                وزرها وتبوء بإمثها    

أوروبا وروسيا إالّ الدعوات من اجلميع بأن يكون يف الوليدة ما يشتت مشل العرب ويفرق صفوفهم وجيعل                  
 .بعضهم عدواً لبعض، وكل ذلك قد كان

، "يالطا"مبعاهدة  "  سايكس بيكو "رتا بغنائم معاهدة    انتقمت أمريكا من بريطانيا وفرنسا اللّتني ظف       
، "ونستون تشرشل "يف مشاورات سرية غفت عنها عينا احلليف اجلبار         "  ستالني"واقتسمت العامل مبوجبها مع     

ممثل فرنسا، وأصبحت مغامن احلرب الثانية كلّها يف مشارق األرض ومغارا مقسمة بني             "  دجيول"وأبعد عنها   
لت وستالني، وأن على اإلمرباطورية اليت كانت ال تغيب عنها الشمس أن تنحسر عن                 روزف:  اجلبارين

 ...، وواحدة بواحدة والبادي أظلم"قدر حلافها"فراديسها للعودة إىل اجلزيرة اإلجنليزية تتمدد فيها على 

 



 م١٩١٨صورة للواقع األمريكي عام 

زفلت ببالده يف احلرب الثانية منتقماً من الواقع        أردت ذه املقدمة تصوير الواقع األمريكي يوم زج رو        
م، فباع روزفلت واشترى وغامر وقامر والتجأ إىل          ١٩١٨فيه يف عام     "  ولسون"الذي وجد سلفه     

مع من يستحق الصداقة، ملا لبالده من املقدرات اليت ستعينه على بسط نفوذه على مستعمرات               "  الصداقات"
 . ومعاقل الدول األوروبية واليابانية

وبالده الصديق اجلديد املنتظر، فنفوذه بني املسلمني ال خيفى على أحد،            "  ابن سعود "ومن هنا كان    
ومكانته بني أمثاله من ملوك العرب وأمرائهم ال يتخطّاها أحد، وهو مع هذا كلّه قد جتلّت لروزفلت صورته                  

ه، فسياسته جلية ناصعة، بأا ترتكز على وظهر واقعة، أمجع من عرفه أو مسع به أنه حمل لالعتماد عليه والثقة ب
املعاملة باملثل وتتجنب الدخول مع احملاور املغامرة يف قليل من األمر أو جليل، ولقد عرف امللك عبد العزيز                   

العرقية، وأطماع موسوليين اإلمرباطورية، منذ أن أصبح على شاطىء البحر األمحر يف            "  هتلر"حكم ومبادئ   
 الصومال، وأخرياً يف احلبشة، وأنه يصول وجيول مبحاذاة السواحل السعودية من جزيرة              أريتريا أوالً، مث يف   

، وميده بالسالح ضد السعودية واليمن من       "جيزان"العرب، وأنه كان يقترب من احلكم اإلدريسي حول          
" ديدةاحل"جهة، وضد اليمن على وجه اخلصوص، وكيف تقدم األسطوالن اإليطايل واإلفرنسي يوم سقطت              

بني يدي احلملة السعودية، فرتل اإليطاليون عن قطعهم البحرية احلربية على اليابسة رافعني أعالمهم على مياه   
اليمن، وكاد اإلفرنسيون أن يهبطوا بدورهم على اليابسة متسابقني عليها مع اإليطاليني، وجرى ذلك على                

 الوحدات كلها من مواقع استعمار هؤالء يف        ولقد جتمعت هذه  .  مسمع ومرأى من طالئع القطع الربيطانية     
 .عدن ومصوع وجيبويت

 



 الملك عبد العزيز خبر جميع المحاوالت

هكذا خرب امللك عبد العزيز مجيع تلك احملاوالت االستعمارية وعاركها، فأصبحت له املناعة من عدواها  
ذر من كل ما كان يدور حوله وما        والتأثّر ا والوقوع يف دوائر مدها وجزرها، فبقي على يقظة وعلى ح            

قادر على حكم بالده وعلى حيادها وسالمتها، وأنه        "  ابن سعود "جيذب إليه، وعرف األمريكان بدورهم أن       
ذا كلّه أهل لالعتماد عليه يف تقليص النفوذ األورويب احمليط باجلزيرة العربية، وأنه بكل هذا جدير بأن يكون 

لتتوفر هي على حترير اجلوانب البعيدة      .  ة احلراسة على هذا اجلزء من العامل       حليفاً قوياً يكفي أمريكا مهم    
 .والقريبة من نفوذ احملور

أمام هذا الواقع البين واجللي للبيت األبيض أوالً وللحكومة الربيطانية كذلك، كان اخلرباء املعنيون               
مهية ابن سعود ألمريكا، ووجوب     بسالمة السالم يرفعون إىل روزفلت، كما قلت، التقارير املسهبة عن أ           

مساعدته على احلياد اإلجيايب الذي أعلنه منذ اندالع احلرب العاملية الثانية، يقي به احلرمني الشريفني كوارث                
احلرب وأهواهلا، وشرور ااعة ونتائجها، وويالت االنتماء إىل إحدى الكتل املتصارعة على هذه النقطة،               

 ال شك فيه، بأن ابن سعود وبالده وسالمتهم ضرورة من ضروريات الدفاع عن          فتجمع من كل ما تقدم يقني     
ولقد قلت يف احللقة    .  الواليات املتحدة، وما جيب أن تكون وتصبح بعد احلرب عليه قوية وحرة ومستقلة             

البلدين ومن  السابقة، أن املؤمنني ذه احلقيقة من اجلانب الربيطاين واألمريكي كثريون، كانوا كلّهم من قادة               
اخلبري األمريكي الشهري الواسع " جيمس موفيت"محلة مقدراا، وكان من أبرزهم من اجلانب األمريكي املستر 

، فكانت تقاريره بني    "كاليفورنيا تاكسس "النفوذ لدى شركات البترول، خصوصاً شركة البحرين وشركة         
ب التعامل مع امللك ابن سعود، جييء       م، املرفوعة إىل روزفلت جلية وواضحة بوجو      ١٩٤١  –  ١٩٤٠عامي  

تشارلس ريتشارد "، وقبل هؤالء وأوهلم املستر "فوكس"ووزير البحرية " كاردل هل"بعد ذلك وزير اخلارجية 
، وجييء يف سياق هؤالء مجيع سفراء أمريكا وخرباء البترول يف شركاا ورجال االقتصاد والسياسة                "كرين

    ة املستر            فيها، ومن أبرزهم الوزير املفوالذي  "الكسندر كريك "ض األمريكي يف كل من القاهرة مث يف جد ،
 .م١٩٤٣كان حيمل رسائل روزفلت إىل امللك عبد العزيز، ورسائل امللك إىل روزفلت يف عام 

 



 ماذا قالوا لروزفلت؟

يز كل هؤالء وضعوا روزفلت يف ما أصبح بعد ذلك عليه، وأقنعوه بأن عون ومساعدة امللك عبد العز                
والعامل يف أزمة احلرب هو دفاع عن أمريكا، وهلذا محل املستر كريك رسالته األخرية، وفيها إعالن واضح ذه                
احلقيقة، وفيها يطلب من امللك عبد العزيز بناء على هذا القرار قبول قانون اإلعارة والتأجري تستمتع به                   

 .بريطانيا وفرنسا احلرة وكندا وبقية دول احللفاء

، "الدهناء"يف أطراف " حزوى"ملستر كريك، فبلغ بأن امللك عبد العزيز يقضي إجازة يف روضة      ووصل ا 
ووصل إىل تلك الروضة، وكان املستقبلون له يف خميم الضيافة بني تالل تلك الروضة الشيخ عبد اهللا                    

 وعبد اهللا    واألستاذ رشدي ملحس،   ،السليمان وزير املالية، والشيخ يوسف ياسني وكيل وزارة اخلارجية         
ولقد .  بلخري، وحلّ الوفد األمريكي يف خيام الضيافة وبلغ بأن امللك عبد العزيز سيقابله يف ضحى يوم غد                 

كانت مفاجأة سارة يف أن يصحب املستر كريك يف رحلته هذه صديقاً من أصدقائه، هو العامل األديب                    
ديثاً من اإلذاعة املصرية يذيع     والصحفي الدكتور فؤاد صروف، وكان الدكتور صروف حينئذ قد بدأ ح           
، فكنت أستمع إليها "ذي الرمة"سلسلة أحاديث شهرية يف اية كل شهر من ذلك العام عن الشاعر املشهور        

يف حرص شديد ويف مواعيدها املعلنة يف تلك اإلذاعة، ويف الصحافة املصرية، فلم أكد أضع يدي يف يده                    
اليت تقف عليها اآلن بني     "  الروضة"أو تدري يا دكتور أن هذه       :   له مرحباً على معرفة سابقة يل به، حىت قلت       

، فدهش ملا مسع وجتمعنا حوله يف مساء        "ذي الرمة "رمال وتالل الدهناء هي منازل وديار صاحبك وصاحبنا         
وقضينا السهرة واحلديث   .  ليلة وصوله نسمر معه ونتحدث عن هذه املفاجأة اليت مل تكن له يف خاطر أو بال               

 .عن ذي الرمة وعن صاحبته وحنن يف ليال مشعة بأضواء القمر املشرق على تلك الرمال

 



 الوصول إلى حزوى

 وكان هو املسؤول عنه وعن مهمة صديقه         –ولقد قدم املستر كريك إىل الشيخ عبد اهللا السليمان           
 مث طريق التابالين حىت بغداد،  بأنه اختاره مصاحباً له يف رحلته الربية هذه يف القاهرة عرب فلسطني،  –صروف  

أوالً ليتشرف الدكتور صروف بالسالم     "  حزوى"مث إىل الظهران ومنها إىل الرياض، مث بالسيارة إىل روضة            
على امللك عبد العزيز، مث ليزور جند وهو األديب الواسع الصيت، مث ليكون املترجم اخلاص له يف مهمته                    

 .سالة مستعجلة من روزفلت إىل امللك عبد العزيزالسرية اليت أشرت إىل محله بسببها ر

رحب الشيخ عبد اهللا السليمان بالدكتور فؤاد صروف، مث انصرف إىل خميم امللك عبد العزيز القريب                
 .من خميم الضيافة، فأفضى إليه جبميع ما أفضى به إليه الوزير األمريكي

قت مقابلتنا له ضحى يوم غد يف حنو التاسعة         ليكن و :  قال امللك عبد العزيز للشيخ عبد اهللا السليمان       
من الصباح، وليكن الذي يتوىل الترمجة بيين وبينه عبد اهللا بلخري، ولتكن أنت وحدك الذي حيضر املقابلة، أما                 

 .صروف فسأقابله مع الوزير األمريكي يف جلسة بعد العصر من يوم غد إن شاء اهللا

يل بترتيب املقابلة امللكية الذي ال يعرفه إالّ الشيخ عبد اهللا            وأصبحنا يف صباح اليوم الثاين وال علم        
السليمان، وكنت عاكفاً على أوراقي يف الصباح الباكر يف خيميت اليت كانت مقفلة عندما وقفت جبانبها                  
سيارة، مث مسعت صوت من يناديين بامسي، ففتحت كوة من اخليمة أتبين منها من القادم املنادي، وإذا بالشيخ                  

، فتعجلت بلبس عباءيت    "ناصر بن دخيل  "بد اهللا السليمان يف السيارة، والسيارة سيارته واملنادي مرافقه           ع
فركبت جبانب ابن   ".  اركب:  "وفتحت عرى باب اخليمة املقفلة مسرعاً إىل الوزير الذي قال يف حزم كعادته            

الا يف الرمال، حىت وصلنا إىل      وهي تتلوى لئال تغوص عج    "  حزوى"دخيل وانطلقت بنا السيارة على رمال       
 .خيام الضيافة وهي تزيد على مخس عشرة خيمة فاخرة

سنذهب بالوزير األمريكي اآلن  :  وكان العم عبد اهللا بن سليمان قد مال علي وحنن يف السيارة يقول يل             
... يما بينهما ف وأن تكون أنت املترجم ف     وملقابلة جاللة امللك، ولقد أمر جاللته بأن يستريح الدكتور صر          

 ".أطال اهللا عمرك: "وهززت رأسي مردداً

وهكذا وصلنا خميم الضيوف، فإذا باملستر ألكسندر كريك واقفاً خارج اخليمة، واهلواء عليل وهو                
مشرق الوجه متهلّل األسارير، فتقدم ومن معه وبينهم الدكتور صروف للسالم على الشيخ عبد اهللا                   

فتناولناها مجيعاً واقفني، وكانت السيارات واخلدم حميطني بنا حول اخليام، ومال السليمان، وجاء ساقي القهوة 
العم ابن سليمان على الضيف الذي كان مع صروف على أُهبة االستعداد لركوب السيارات معنا للسالم                 



ئيس إن جاللة امللك يرى أن تكون املقابلة األوىل ملبعوث الر          :  "على جاللة امللك، وقال للدكتور صروف     
روزفلت مقتصرة عليهما وحدمها، ليستمع منه ما حيمله يف رسالته اخلطية والشفوية، ولدى جاللته مترمجه                

 ".اخلاص، وسيستقبلك أنت يا دكتور استقباالً خاصاً بعد عصر هذا اليوم، وستكون يف معية الوزير كريك

يكي ترمجة مشرقة مهذّبة يف     ترجم الدكتور فؤاد صروف ما مسع يف مساحة ولطف لصديقه الوزير األمر           
مثل إشراق وذيب ولباقة عبارات الوزير عبد اهللا بن سليمان، ومن مث ركب الوزيران األمريكي والسعودي                

فوصلنا يف متام الوقت احملدد للزيارة، وكان سرادق امللك .  السيارة ملقابلة امللك عبد العزيز -وكنت ثالثهما -
 .سهم الزاهية وسيوفهم وخناجرهم الذهبية الرباقةحماطاً باحلرس التقليدي يف مالب

ومل يكن يف السرادق عندما وصلنا، الوزيران السعودي واألمريكي وعبد اهللا بلخري، إىل خميم امللك إالّ                
     ض ماد ية املتبادلة بني            امللك عبد العريز الذيا ميناه عندما وقف الوزير األمريكي أمامه، وبعد املصافحة الود

 ومضيفه، جلس امللك مشرياً بيمناه إىل أن جيلس الضيف كالعادة على ميينه، وذهب الشيخ عبد اهللا                 الضيف
السليمان إىل مدخل السرادق، فجلس على مسمع مما جيري هناك، وجلست أنا بني يدي امللك على سجادة                 

، فترمجت ما قال،    )الصديق الرئيس روزفلت  (السرادق، والتفت امللك إىل ضيفه مرحباً ومسائالً عن صحة          
يفوح عبقها  )  باهليل(وجاء الرد من املشترك كريك يف نبل وكياسة واحترام، وأقبلت القهوة السعودية املبهرة              

راعي )  رحيم بن عبد الواحد   (ومد الساقي   )  الفنجان(يف رواق السرادق وجوانبه، فتناول امللك كالعادة         
مث عرج على العم ابن سليمان فمأل فنجانه مبا أترعه           ،  )الشيوخ(القهوة بفنجان آخر غري الذي شرب به         

قل :  ومأله، مث أخرج املستر كريك من ظرف كان حيمله بيمناه رسالة مشرقة وخمتومة، وقف مث احنىن يقول يل                 
لصاحب اجلاللة إن هذه الرسالة اليت أتشرف اآلن بتسليمها جلاللته هي من صديق عظيم إىل صديق عظيم،                  

رنكلني روزفلت إىل صاحب اجلاللة امللك املعظم عبد العزيز بن سعود، فتناوهلا امللك بيمناه              إا من الرئيس ف   
برهة مث فتح ظرفها وأخرج منه الرسالة وبسطها بني أنظاره، مث مدها إيلّ فألقيت عليها نظري وكانت خمتصرة                  

ن الفيصل آل سعود ملك     يف سطور، تبدأ بصديقي العظيم صاحب اجلاللة امللك عبد العزيز بن عبد الرمح             
 الرياض، وكان فحواها قد نقلها البارحة إىل أمساع جاللته الشيخ عبد اهللا               -اململكة العربية السعودية    

السليمان، فتناوهلا امللك مين وأومأ ا إىل الشيخ الذي أقبل يف أدب واحترام، فتناوهلا مث رجع إىل حيث كان                   
 .ون أن يتدخل يف شيءجالساً يستمع ملا يدور احلديث حوله بد

 



 خطاب الرئيس روزفلت للملك عبد العزيز

قل جلاللة امللك املعظم إنين خمول من رئيس الواليات املتحدة كتابة، بأن أستمع إىل              :  قال املستر كريك  
، اململكة العربية   )قانون اإلعارة والتأجري  (طلبه أن يشمل القانون، الذي سنه الرئيس روزفلت ومساه            

دية، وهو القانون الذي أقره جملس الكوجنرس وجعله لعون ومساعدة كل بالد أو دولة يتخذ الكوجنرس السعو
حوهلا قراراً، بأن يف سالمتها سالمة الواليات املتحدة، وأن يف الدفاع عنها دفاعاً عن الواليات املتحدة، وأن                 

على الدفاع عنها واستقالهلا أو حيادها، لتبقى       يف تقويتها وإمدادها مبا حتتاج إليه أثناء هذه احلرب ما حيافظ            
فإن رأى جاللته رغبة يف قبوله ملصلحة       ...  بعيدة عن قوى الشر املناهضة للعامل احلر يف هذا الصراع العاملي           

 ).الرئيس فرنكلني روزفلت (هبالده، فليتفضل ويبدي رغبته يف قبول هذا القانون من صديق

ل مكتوبة بصوت أجش رصني يقطع اجلمل حىت يتسنى يل ترمجتها           كل هذا يف مج   )  كريك(قال املستر   
نعم إنين  :  فلما انتهى من تالوا قال جاللة امللك رمحه اهللا        .  مجلة مجلة، وجاللته مصغ لكل حرف من كلماا       

أقبل هذا العرض بالشكر والتقدير، وأرجو من ممثله أن ينقل عين هذا القبول مقروناً بالتقدير والشكر                   
 .حترام لفخامة الرئيس ولشعبه العظيمواال

لقد أصبحت اململكة العربية السعودية من هذه : صافح املستر كريك جاللة امللك عبد العزيز وهو يقول
اللحظات مشمولة ذا القانون، وستبدأ فوراً املساعدات اليت تطلبوا، واليت يسرين أن أتلقِّاها من اجلانب                

. من زراعية وغذائية وأسلحة ونقود وفق ما ترونه أنتم ونتفق عليه معكم            :  السعودي على اختالف أنواعها   
وهنا نادى جاللة امللك الشيخ عبد اهللا السليمان الذي كان يسمع الكالم كلّه حىت لقد أدركه ووعاه، وقال                  

قانون، إن عبد اهللا السليمان وزير ماليتنا وهو املسؤول عن مجيع ما ينص عليه هذا ال                 :  قل للوزير :  يل
وأقبل حامل الشاهي   .  وسيجتمع بكم من اآلن قصاعداً ومعه من نراه ليزودوكم بطلباتنا وما حنن حباجة إليه             

فتقدم به إىل امللك مث إىل ضيفه، وأخذ امللك يالطف املستر كريك، مث أذن جاللته بعد              )  رحيم بن عبد الواحد   (
لك من األمراء واملستشارين باحلضور والسالم على       ذلك ملن كان جيلس يف السرادقات ااورة لسرادق امل        

الضيف، مث تشعبت األحاديث مع الضيف يف وقار وبساطة وجالل حىت استأذن لإلنصراف، فصحبه الشيخ               
عبد اهللا السليمان وكنت معهما إىل خيام الضيافة، لنعود بعد العصر إىل سرادق امللك لتناول الشاهي ومعنا                 

يكي وصديقه الدكتور فؤاد صروف، هذا ولقد نعمنا يف ليايل وجودنا معهم بني رمال              بقية أعضاء الوفد األمر   
بسهرات عمل كثرية ومبسامرات أدبية رائعة مع الدكتور صروف، بقيت ذكرياا بيننا فيما بعد               )  حزوى(



 الدكتور  سنوات عديدة، بعد ذلك االجتماع الذي مل ينسه الَ املستر كريك يف اجتماعايت به بعد ذلك وال                 
 .صروف وال أنا

 



 عشاء مع عيسى خليل صباغ

م، وأصبح الدكتور   ١٩٤٣م، بعد أن كنا يومذاك يف عام        ١٩٧٥حىت مرت األعوام وأصبحنا يف عام       
عضواً بارزاً يف رئاسة اجلامعة األمريكية يف بريوت، بعد تركه املقام بالقاهرة وبعد تأميم الصحافة وانتهاء عمله 

، كما انتهى عمله يف دار املقطّم واملقتطف بعد توقفها عن الصدور يف ما سبق، وكنت أنا يف                  )تاراملخ(يف جملة   
م قد تقاعدت من عملي وزيراً لإلعالم يف اململكة منذ سنوات، وسكنت حنو عشرة أعوام               ١٩٧٥ذلك العام   

اء صديق الطرفني   متقطّعة يف بريوت، فكنت أزور الدكتور فؤاد صروف ويزورين، حىت دعانا مرة للعش              
األستاذ عيسى خليل صباغ، وكان يومئذ يشرف على إدارة مكتب املعلومات األمريكي يف رأس بريوت،                
أزوره وأجتمع به، فدعاين ودعا الدكتور صروف، والدكتور مىت عقراوي املريب العراقي املشهور، والدكتور              

يف ضيافة األستاذ الصباغ بليلة مقمرة مبرتله يف        ماجد فخري من أساتذة اجلامعة األمريكية يف بريوت، ونعمنا          
 .حملة الرملة البيضاء املشرفة على البحر واملعلّقة بأضواء النجوم

 



 قصة دعوة الدكتور صروف

وجتددت ذكريايت مع الدكتور صروف يف تلك الليلة، وتبادلنا رواياا على أمساع من حضر، وهنا                 
م ١٩٤٣ أعلم عن اصطحاب املستر كريك له يف رحلته تلك عام علمت من الدكتور صروف ما نسيت وما مل

، فذكر يل أن أسباب دعوة املستر كريك ليكون مترمجاً ومرافقاً له أنه عندما              )حزوى(من القاهرة إىل روضة     
 قدم للمملكة يف املرة األوىل لتقدمي أوراق اعتماده وزيراً مفوضاً ألمريكا فيها إضافة إىل قيامه مبثل ذلك يف                  

القاهرة، اختار الشيخ يوسف ياسني وكيل اخلارجية السعودية وكبري املوظفني يف القصر، صديقه وصديقنا               
ى الترمجة بني امللك عبد العزيز وبني الوزير اجلديد املستر كريك            العزيز األستاذ خري الدين الزركلي ليتولّ     

املراسم ملثل هذا العمل وتلك املهمة،      الكسندر كريك، ورتب الشيخ يوسف ما جرت العادة بترتيبه يف تلك            
وإذ جلس املستر كريك جبوار امللك وأقبل األستاذ خري الدين للقيام بالترمجة بينهما، اكتشف اجلميع املفاجأة                

خري الدين، وهي أن املستر كريك ال يعرف كلمة إفرنسية          ال  اليت مل تكن يف حسبان الشيخ يوسف ياسني و        
ف اإلفرنسية وحدها وال يعرف اإلجنليزية مطلقاً، وت الشيخ يوسف باملوقف           واحدة، وأن خري الدين يعر    

املربك الذي أدركه كل من امللك والوزير األمريكي، ويف دقائق من ذلك االرتباك حلّ امللك هذه املشكلة                  
 اطلبوا عبد اهللا بلخري، وجاءين الرسول إىل مكتيب ليستعجلين         :  كعادته وهو يبتسم ويقول للشيخ يوسف     

، فوثبت مهروالً إذ ال جييء هؤالء الرسل ذه اللهجة اآلمرة إالّ من              )لقم وأنت عجِ  :  (ويهيب يب كالعادة  
امللك عبد العزيز، ومل أكد أقف بني يدي امللك حىت الحظت الصمت خميماً على اجلميع، إالّ من ابتسامة امللك 

يوسف ومشاركة األستاذ خري الدين يف ذلك       املشرقة ومشاركة كريك يف االبتسام، والحظت ارتباك الشيخ         
 .االرتباك والورطة اليت وقعا فيها معاً

 



 دعابة للشيخ يوسف

م مداعباً الشيخ يوسف بأن احلق كلّه كان عليه         أومأ يل امللك أن أجلس، فجلست وبدأ امللك يتكلّ        
سرور امللك، وبدأت    بغبطة و  ةوحده، وكان األمريكي قد عرف ما دار وما جرى حوله، وهو بذلك يف غبط             

عملية تقدمي أوراق االعتماد كالعادة، ومتّت مرامسها البسيطة الوقورة يف مرح أسره املستر كريك يف نفسه،                 
وتذكّره بعد أن عاد من تلك املهمة إىل مقر عمله بالقاهرة، حىت إذا ما كلّفه الرئيس روزفلت وانتدبه بعد                    

أى أن يصحب معه مترمجاً خاصاً به تفادياً الوقوع يف حرج آخر مماثل ، ر)قانون اإلعارة والتأجري(ذلك برسالة 
 .كما كان قد أوقعه فيه الشيخان يوسف وخري الدين

وهكذا كان، وكنت قد نسيت مالبسات هذه القصة حىت قصها علينا يف تلك الليلة الدكتور فؤاد                 
نطن يتذكّر هذه الرواية من صديقنا  صروف، وال بد أن الصديق عيسى خليل صباغ الذي أصبح اآلن يف واش            

 ).السبعني(م إن مل ختنه الذاكرة يف مشارف ١٩٧٥صروف يف بيته ببريوت عام 

 



 على طريقة الطنطاوي

وقد حيسن يب أن أقف هنا برهة أذكر فيها على ضوء ما جرين إليه االستطراد متأثّراً بشيخنا األستاذ                   
 واملطرب يف استطراداته، وأين منها ما يلوكه قلمي وتتلوى به           الصديق علي الطنطاوي سيد من أتى باملعجب      

ذكريايت، فأقول إنه يظهر يل من معرفيت بامللك عبد العزيز ودقّة مالحظاته وغَور مراميه، أنه عندما رأى الوزير 
ته اليت  خيتار بنفسه صديقاً كبرياً من أصدقائه وهو الدكتور صروف ليقوم بالترمجة يف مهم            )  كريك(األمريكي  

قام ا، وأنه مل خيتر موظفاً من موظفي مفوضيته يف كل من القاهرة أو جدة، وكان هذا من حقّه ومتبعاً من                      
أكثر املمثلني السياسيني يف غالب الزيارات، وفوق ذلك ومع شهرة الدكتور بعلمه وفضله ومكانته، فهو غري                

تقضي بأن جيري أداؤها واحلديث عنها يف حتفّظ تام         أمريكي وال سعودي، واملهمة اليت قدم حيمل أسرارها         
والوقت وقت حرب طاحنة تدور يف كل مكان، واحليطة يف مثل           .  بصون احلديث عنها أو معرفة ما دار حوهلا       

هذه املواقف متبعة، مث إن املفاوضات اليت تلت االجتماع للمساعدات األمريكية والربيطانية اليت رأت                 
للملك عبد العزيز كانت حماطة بالسرية والكتمان، ومها من مسات خلق وسجايا             الدولتان وجوب تقدميها    

 .موحد اململكة العربية السعودية وبانيها ومشيد صرحها يف كل مراحل حياته

، )كريك(من أجل هذا كلّه أراد امللك رمحه اهللا أن يبقي الدكتور صروف ضيفاً حمترماً مع صديقه املستر 
وهكذا كان ولقي الدكتور من     .  مقصورة على اجلانبني السعودي واألمريكي بغري واسطة      وأن تدور احملادثات    

 .كرم امللك ولطفه والترحيب به فغمره باإلجالل واإلعجاب بشخصيته

وهكذا تسلّم الشيخ عبد اهللا السليمان مهمة تنفيذ أوامر امللك بتحضري البيانات واجلداول واللوائح               
 من كل ما أشار إليه قانون اإلعارة والتأجري، يعاونه يف ذلك الشيخ يوسف               املشتملة على حاجات اململكة   

ألداء )  كريك(ياسني ومن حوهلما من كبار موظفي مكتبيهما، وكان من اجلانب األمريكي من اختارهم املستر               
ودي وكان امللك عبد العزيز قد اطمأنّ بنجاح كلّ هذه املساعي أن ال يتعرض الشعب السع               ...  هذه املهمة 

اا متوفّرة ومنظورة، فقد احنبست األمطار يف اجلزيرة كلّها، وبدأت املواشي متوت والبادية             باعة كانت أس  
واحلاضرة تشعر خبوف من عواقب احلرب العاملية اجلارية، ومن انقطاع مواصالت البحر بني اململكة وما حوهلا 

 .من اهلند واخلليج العريب ومصر

 بال امللك ويشغل ذهنه، وهو اخلبري مبا جرى خالل احلرب العاملية األوىل يف               وكان شبح ااعة يقلق   
مجيع البلدان العربية، حىت لقد فتك اجلوع والفقر والعوز بسورية كلّها، وباألخص لبنان، فمات الكثريون من 



ا وإىل األناضول   الناس وباع بعضهم أبناءهم، وهاجر سكان املدينة املنورة من مدينتهم إىل مدن الشام وقراه             
 .وأريافه، وكان نصيب جند يف تلك احلرب نصيباً يتذكّره امللك ويفزع من ذكرياته وال يتمناها

هلذا كان رمحه اهللا منذ إعالن احلرب الثانية وتقطّع املواصالت البحرية والربية يتوقّى الوقوع يف ما سبق   
بريطانيا وأمريكا إالّ كان حديث التموين للشعب        أن وقعت اجلزيرة العربية كلّها فيه، فال جيتمع مبمثلي           

هاجسه ومدار مساعيه، وجاللته يف كل هذا يصدر عن حتمله مسؤولية رفاهية شعبه وإطعامه ويئة أسباب                 
أتذكّر ويتذكّر إخواين وزمالئي يف قسم رصد واستماع اإلذاعات العاملية أنباء           .  كل ذلك جبميع الوسائل له    

إنكم ملون االستماع إىل حمطة : مسامع امللك كل يوم وليلة أن قال لنا يف إحدى اللّيايلاحلرب لقراءا على 
عدن وأنا أريد أن تقوموا بذلك، فمن منكم سيتكفل بتسجيلها ابتداء من يوم غد؟ وكان كل واحد منا                    

اعات إيطاليا  مشغوالً مبا خصصه امللك له من تلك اإلذاعات وهي إذاعات لندن وبرلني وفيشي وباري وإذ               
وأنقرة والقاهرة وبغداد وطوكيو، وإذاعات أخرى للمحور يف البلقان والبحرين وغريها، وال جيد فراغاً                

، خصوصاً ولكل حمطة من تلك احملطات إذاعات متكررة يف أوقات            )عدن(ينصرف فيه إىل تسجيل إذاعة      
، فاستعد )رشدي ملحس(د من عدن فليأخذها ال ب: متقاربة، فشرحنا للملك هذه املشكلة، ففكّر قليالً مث قال

الشيخ رشدي ملشاركتنا يف أداء تلك املهمة، وكلّف بتلك اإلذاعة، وهي إذاعة ليلية ملدة ال تزيد عن نصف                  
 .ساعة

 



 السرور إلى أخبار عدن

صه وتعجبنا من حرص امللك على عدن وال شيء منها من األخبار اهلامة، ولكننا علمنا بعد ذلك أن حر    
عليها مل يكن إالّ لسماعه نشرا التجارية اليت تتفرد ا، ومنها أخبار وصول البواخر إىل عدن من اهلند، وذكر 
ما حتمل كل باخرة من األرزاق واحلبوب والتمور من اخلليج وكمياا وأنواعها وغريها، فكان رمحه اهللا حييل                 

ث يكون إىل وزير املالية الشيخ عبد اهللا السليمان، ويأمره          املهم من هذه املعلومات برقياً من الرياض، أو حي        
، ويطلب حصة اململكة مما يصل إىل عدن،        )جوردن(مبراجعة ممثل بريطانيا يف جدة، وهو يومئذ وزيرها املستر          

والتموين كلّه فيها حتت السلطة العسكرية الربيطانية، وإذا علمت السبب بطل العجب من احلرص على نشرة 
وهكذا كان ال حديث له إالّ      .   عدن يف كل مساء يصغي امللك إىل تالوا بسمعه وباهتمامه ومبتابعته            أخبار

عند بيت اهللا احلرام، وما امتد إليه من القارة السعودية املترامية           "  لواد غري ذي زرع   "توفري القوت والطعام    
 . لنا بهاألطراف، ومل تكن قد أصبحت على ما أصبحت عليه اليوم مما ال عهد

 



 

  

  
  

    



وكان املستر كيسي وزير الدولة الربيطاين املنتدب من قبلها لإلقامة يف القاهرة لإلشراف على تأمني                
متوين الشرق األوسط كلّه، كما أشرت إىل ذلك إبان احلرب ليشرف على أداء هذه املهمة جبدارة وحزم                  

إدارته وصرامته، فاختاره املستر تشرشل هلذا العمل       وقوة، وهو من أصل استرايل اشتهر يف بالده بعزمه ودقّة           
بعد أن أصبحت املعارك مع احملور يف جنبات أقطار الشرق األوسط كلّها، من طنجة إىل الشمال اإلفريقي                  
بأسره، مث إىل مياه البحر األمحر، وفيها ركائز إيطاليا االستعمارية يف احلبشة والصومال وقوات فرنسا يف                  

فيصل قد لقيه واجتمع به منصرفه من زيارتيه لواشنطن وللندن يف ذلك العام             "  امللك"مري  جيبويت، وكان األ  
 .م، عند مروره بالقاهرة يف الطريق إىل الرياض١٩٤٣

فأقام املستر كيسي حفلة غداء كبرية على شرف امللك دعا إليها القيادات العسكرية والسياسية                 
جرى الغداء بعد اجتماع موسع برئاسة الوزير، تالقى فيه امللك           واالقتصادية يف مقر قيادته ووزارته، وقد       

فيصل مع أركان قيادات احللفاء يف الشرق األوسط، وأمتّ يف ذلك االجتماع ما كان قد قام به يف لندن                     
وواشنطن قبل ذلك حول املوقف العسكري العاملي يف ميادين القتال، وعالقة حكومته السعودية بذلك كلّه                

 .ين واملواصالت، وما يعني على بقاء اململكة على حيادها اإلجيايب التام بني احملاور املتصارعةخاصة التمو

 



 غداء مع مونتجمري

 وكان السفري   –فيما بعد احلرب    )  اللورد كلرين (أتذكّر يف حفل ذلك الغداء أن املستر مايلز المبسون          
فارته الكبار من املشرفني على دقيق األمور        كان بني احلاضرين، وهو حماط بأعضاء س       –الربيطاين يف مصر    

وفيما أحاط مبصر بصفة خاصة، وكان بني املدعوين أكثر معاوين القائد الشهري          .  وجليلها يف العامل العريب بعامة    
يف تسيري دفّة الصراع يف معارك مشال أفريقيا بليبيا، مث يف الصحاري              )  اوف العلمني (اللورد مونتجمري   

ودحرها على أعقاا منكسرة متراجعة على طول اجلبهة         )  رومل(بتصفية جحافل املرشال    املصرية املنتهية   
ومن ذكريايت عن ذلك احلفل أنه كان جبواري على مائدة الطعام السياسي            ).  طرابلس(املمتدة من العلمني إىل     

عاملية، والذي  الذي كان مستشاراً لسلطان مسقط وعمان قبل احلرب ال        )  برترام تومس (اإلجنليزي املشهور   
الربع (سبق صديقنا املستر عبد اهللا فليب بتحقيق أمنيته الكربى، وهي اختراق واكتشاف ما كان جمهوالً من                  

، فتم للمستر تومس ما متناه، فاشتهر ذا العمل وانتشر صيته واكتشافه يف وسائل اإلعالم العاملية يف                  )اخلايل
ول هذا احلدث، وهذا الرجل كان من مؤسسي ما عرف بعد            أطراف العامل، وهلذا فقد كان حديثي معه ح       

ذلك باملعهد الربيطاين لتعليم طوابري من شباب بريطانيا وأمريكا اللغة العربية متهيداً النتشارهم يف األقطار                
العربية، يدرسون ويتعلّمون ويبحثون عن أحواهلم وشؤون سكّاا، ويفتشون عن خباياها ويف زواياها عن كل          

 إىل ما يظهرها عليها وعلى حكّامها، وحيصي عليهم أنفاسهم ونبض قلوم             ابصر حكومام ويرشده  ما ي 
 .وومض عواطفهم

يف جبل لبنان، وظلّ    )  مشالن(كان هذا املعهد يف فلسطني يف أول تأسيسه، مث انتقل بعد ذلك إىل بلدة               
الم الغريب، فينهلون من معني ينابيعه على هناك عشرات السنني يتدفّق عليه طالب املعرفة واالستخبارات واإلع

أيدي عباقرة املعرفة والتخطيط والثقافة الغربية، مث يتخرجون منه وقد أخذوا عن دهاقني وبياطرة طالئع                 
كل ما يؤهلهم إلمتام املهمات اليت بدأت مع مطالع هذا القرن           )  الساذج(الزحف الغريب على عاملنا العرب      

ولقد مسعت أنه تزوج املستشرقة الربيطانية املشهورة يف العامل العريب إبان           .  مراميهابشتى صورها ومظاهرها و   
، وال أعلم إذا كان ما مسعت، قد متّ أم ال، ومل أسأل هذه السيدة عندما زرا منذ )فرنا ستارك(احلرب السيدة 

يف إيطاليا، برغبة مين    )  لبندقيةا(املعلّقة بأحد اجلبال املشرفة على مدينة       )  أوزولو(حنو عشر سنوات يف قرية      
لالجتماع ا والتحدث إليها ومساع أخبارها اليت واكبتها منذ مسعت برحالا يف جنوب اجلزيرة العربية كلّها، 

فدعتين مع زوجيت للغداء يف الفندق ااور ملرتل والدا         .  مث يف مصر والعراق وفلسطني وليبيا وسورية ولبنان       
ته عن تلك الوالدة، حىت إذا انتهى الغداء املمتع الذي أوصت الفندق على أنواع وتنويع               اإليطالية الذي ورث  

إن العرب ال يرون متام الضيافة إالّ بدخول        :  (أصنافه أصرت إالّ على تناول القهوة يف مرتهلا، وهي تقول          



ي مث القهوة وأطلعتين    فانتقلنا إىل مرتهلا األثري العريق وشربنا الشاه      .  ، وهكذا كان  )الضيف مرتل املضيف  
 .على مكتبتها

ويف الساعات املمتعة اليت توالت علينا يف أحاديث شيقة عن تاريخ حياا وأعماهلا وعن تأسيسها جلمعية 
كما أتذكّر ويتذكّر من    .  واليت واكبت أخبار تلك اجلمعية    .  يف أوائل أعوام احلرب يف قلب القاهرة      )  احلرية(

    ام من القرالً مث فيما جاورها من الصحافة               عاصروا تلك األياء يف دعاية طنانة رنانة يف الصحافة املصرية أو
 .العربية يف كل مكان

واحلديث عن هذه السيدة اليت شارف عمرها يوم زرا الثمانني عاماً كان حديثاً شائقاً جديراً بالشباب                
 . ونتائجهالعرب كلّه ويف كل مكان أن يسمعه ويعيه ويتدبره ويتعمق يف دراسته

ففريا ستارك إحدى السيدات الربيطانيات العمالقات يف خدمة بلدهن، جتولت يف جماهل األقطار العربية 
وحواضرها، وركبت اجلمال والبغال واحلمري يف حضرموت وإمارات عدن ويف أرياف مصر وجبال األكراد              

ا العديدة عن رحالا تلك املعجب       ويف مؤلّفا .  بالعراق، وعرفت أمراء وزعماء وقبائل كل بالد نزلتها        
واملدهش واخلطري، من عزمها وثباا وسعة اطّالعها وسعة إملامها بدقائق األمور وجليلها مكتوبة ومصورة                
ومعززة خبرائط وإحصائيات ووثائق، فهي بكل ذلك تزاحم يف الشهرة وصدق والئها لربيطانيا وللغرب                

اليت كانت لولب   )  بل(يف لبنان منذ عشرات السنني، وكاملس        )  سنهوب(مثيالا من لداا، كالليدي      
 .االحتالل الربيطاين للعراق يف ما بعد احلرب العاملية األوىل

 



 تقارب السيدتين

 يتباعد ويتقارب، فإن كل واحدة منهما قد انغمست يف          اًوالغريب أن بني هاتني السيدتني اجلبارتني شبه      
ال )  مس بل (لبالدها، ورجال العراق املؤسسون الستقالل بالدهم يعرفون        السياسة والريادة واالستخبارات    

يستثىن منهم أحد، وهي تعرف كل شيء مما ال يعرفون، إا تعرف عنهم ما خيفون وال يبدون، وهلا كتاب                    
عجيب مجعت فيه بعد تقاعدها الرسائل اليت كانت حتررها لوالدا، وهي يف معمعة السياسة يف بغداد منذ                  

لرتاع األول على العرش، وعلى من يتوالّه أهو امللك املرحوم فيصل بن احلسني، أم السيد طالب النقيب                  ا
ىل ما بعد ذلك بكثري، وكتاب رسائلها لوالدا إزعيم البصرة وكبري وجهائها، أم السيد عبد الرمحن الكيالين؟ 

 الرشيد، مما ال يزال يف وثائق لندن         تفوح صفحاته بروائح سراديب السياسة الربيطانية يومئذ يف عاصمة         
 .املغمورة يف خزائنها

وللسيدة ستارك رسائل لوالدا أيضاً مجعتها إحدى دور النشر يف لندن وأخرجتها للناس يف حنو مثانية                
أجزاء، أهدتين يوم دعتين للغداء معها كما أشرت إليه أحد تلك األجزاء، وأسهبت يف ذكر ما جاء يف تلك                   

نشرها فاشتريت اموعة كلّها، وكانت تلك الرسائل يف        تا حفلت به فيما بعد، ولقد عرفت داراً         األجزاء وم 
 .يف سياحايت الصيفية اليت أقوم ا منذ مخسة وعشرين عاماً يف املشرق واملغرب) زاد الطريق(داا ورونقها جملّ

سستها، أاليت  )  مجعية احلرية (ار  أحلحت عليها يف رجاء أن تذكر يل أخب       )  ستارك(يف أحاديثي مع السيدة     
وعلمت منها هي، ومن قبلها من صديقي السيد يوسف عبد اهللا الزواوي الذي جرته األقدار عند اندالع                  

ىل أن يكون سكرترياً لتلك اجلمعية يف القاهرة، ليفر بذلك من إلزام املفوضية اهلولندية بالقاهرة إاحلرب الثانية 
 .ة، فقد كان حيمل جواز سفر منها أو من اإلجنليزيومئذ له باخلدمة العسكري

قصة تلك  )  ستارك(ولقد ذكر يل السيد الزواوي الصديق يف زيارته يل يف جدة قبل اجتماعي بالسيدة               
اجلمعية وأخبار انتشارها مبصر واستقطاا الكثريين من كبار رجال األدب والشعر والصحافة فيها أوالً، مث                

الشهري )  نادي املثىن (يف فلسطني مث يف بغداد، وكانت جهودها هي اليت أمخدت أنفاس             تأسيسها فروعاً هلا    
 .بالعراق عند اندالع احلرب

واحلديث عن تلك السيدة ومجعيتها طويل أرجو أن تتاح يل فرصة ذكر ما مسعته منها يف فرص مقبلة،                  
ما يشري إىل أا قد انتقلت من هذه      ولقد انقطعت صليت ا منذ سنوات مخس، ومل أمسع من الصحف األجنبية             

احلياة بعد هذا العمر املديد، الذي سبقها يف الرحيل صديقها احلميم وزميلها يف خدمة العلم الربيطاين ومحايته                 
 ".املس بل"وزميلتها يف ذلك امليدان " جلوب باشا) "أبو حنيك(



 اليت ال تغيب عنها الشمس باألمس وهكذا تتناثر عرى تلك السالسل احلديدية اليت كانت اإلمرباطورية
مشدودة ا وموحدة األركان برجال من أولئك القادة، الرجال منها والنساء يقودون ويسيطرون على                
جحافل من األتباع والعيون واآلذان منظورين ومنتشرين يف زوايا املعمورة كلّها، فلوال هؤالء وأولئك ملا                 

 . يعرف التاريخ كلّه مثيالً هلا فيما يعرفه العارفونقامت قاعدة لتلك اإلمرباطورية اليت ال

فيصل، لكل من   )  امللك(ونعود بعد هذا إىل ذكريات ما متخضت به تلك الرحلة املباركة لألمري               
فقد أرسى قواعد العالقات الدبلوماسية بني      .  واشنطن مث للندن، وما حقّقته على مداها البعيد بعد ذلك          

 وثبتها على األركان والزوايا اليت خطّطها ورمسها امللك عبد العزيز، فقامت             العاصمتني الرياض وواشنطن،  
م، وأصبح فيها وزير مفوض دائم، حىت ارتقت بارتقاء          ١٩٤٥املفوضية السعودية األوىل هناك يف عام        

 .العالقات بني البلدين إىل سفارة متبادلة بينهما إىل اليوم

يرسل إىل امللك عبد العزيز بني احلني واآلخر رسله املتجولني          وقبل تلك الزيارة كان الرئيس روزفلت       
 .يف الشرق األوسط ورسله اخلاصني املبتعثني مبهمات خاصة بامللك عبد العزيز وحده

 



 الكولونيل هوسكن

حيمل رسالة ) الكولونيل هوسكن(م أحد مستشاري الرئيس العسكريني وهو ١٩٤٥فلقد وصل يف عام 
لع امللك عبد العزيز على القرارات املشتركة بني احللفاء بإنشاء مؤسسة عاملية بديلة عن              يف مهمة خاصة، ويط   

، ويدعوه إىل املشاركة يف تأسيسها ومتثيل بلده فيها، تلك املؤسسة املولودة يف ما )عصبة األمم(ما كان يسمى  
ط الرئيس ولسون لتمأل األرض     م، على إثر نصر احللفاء يف احلرب العاملية األوىل، وبزيادة وختطي          ١٩١٨بعد  

ولقد نكرت بريطانيا يومها    .  عدالً بعد أن مألها القيصر األملاين يف جربوت قوته ظلماً وعدواناً، كما يدعون            
لصاحبه الصول والطول يف النصر املذكور      "  فمكرتا"  "القيصر"وفرنسا فيما صاحب النصر األمريكي على       

الوصايا األربع  (واستولتا على غنائم املغلوبني وحدمها ومل تستمعا إىل         فأشاحتا بوجههما عن الواليات املتحدة      
العشر، وما تزاالن ) املسيح(، بل كفرتا ما كما كفرتا قبل ذلك وبعده بوصايا )ولسون(اليت بشر ا ) عشرة

ريكا، كما  على ذلك حىت اليوم وغداً، فزادت مستعمراما وحممياما وغنائمهما وأسالما، ومل تتركا ألم             
، فإذا ما قامت بعد والدا القيصرية فهي حصة         )إسرائيل(سبق أن أشرنا إليه، إالّ األمنية املشتركة يف قيام          

 .الشعب األمريكي ورؤسائه يتعاقبون يف محلها على أكتافهم وفوق أذرعتهم إىل ما شاء اهللا

زيارته تلك، فكنت معه يف دار      يف  )  الكولونيل هوسكن (وكان امللك عبد العزيز قد أمرين مبالزمة         
هلذا فقد أحاط الرئيس    .  الضيافة ويف لقاءاته مع امللك يف الرياض، وكان جيتمع بالشيخ يوسف ياسني وبغريه            

، واحتفلوا  )هيئة األمم املتحدة  (صديقه امللك باملبدأ الذي قرر بإنشاء هيئة دولية عظمى مسوها بعد ذلك               
م، وهي اليوم قائمة ورابضة ال تسعى إالّ إذا مس العالقات           ١٩٤٥يف عام   بوالدا يف مؤمتر سان فرنسيسكو      

أو املصاحل األمريكية أو اإلسرائيلية مس يكدر مزاجها، فحينئذ تقوم الدنيا وال تقعد حىت لو تطورت األمور                 
 ألمريكا إىل جتييش اجلحافل واجليوش للحرب، كما جرى ذلك يف حرب كوريا حىت ال يتخطّى احملور املعادي            

 .مما هو معلوم ومفهوم وال حيتاج إىل تذكري) ٣٨(والغرب خط 

يف السعودية قبل   )  الكولونيل هوسكن (م، وكان قد عرف     ١٩٤٣وعندما زار امللك فيصل واشنطن يف       
يف جوار  )  بلري هاوس (ذلك بأسابيع وعرف مهمته وما بعث إليه، هلذا كان الكولونيل يزور قصر الضيافة               

 وجيتمع بامللك بني كبار من جيتمعون به، ويشارك كبار موظفي وزارة اخلارجية األمريكية يف                البيت األبيض 
ناظر اخلارجية، " كاردل هل"بعض ما كان يدور ويبحث عن العالقات بني البلدين لريفعه بعد ذلك إىل املستر 

عبد العزيز فحوى كل ما     وكان امللك فيصل بدوره يرفع إىل امللك        .  الذي يرفعه بدوره إىل الرئيس روزفلت     



يدور حول مهمته املنتدب إليها، ويتلقّى من جاللة والده األوامر والتعليمات اليت يراها الستكمال احملادثات               
 .وجناح سريها يف ما كانت تدور حوله

 



 

  



ماً م، وأنا ال أزال مقي    ١٩٤٠  –  ١٩٣٥وأعود إىل احلديث عما أتذكّر يف األعوام اخلمسة بني عامي           
 لّ على العامل حىت كانت نذر احلرب العاملية الثانية          ١٩٣٩يف اجلامعة األمريكية يف بريوت، وما كادت سنة         

قد تطاير شررها، وجتلّى للعامل شرها وكوارثها، وكانت أوروبا تتأجح بتلك النذر، وتتواىل عليها مقدمات                
ثه، وغير جمرى تاريخ البشرية بأسرها، ورأينا عند        الزلزال الكبري الذي غمر العامل بعد ذلك بشروره وكوار        

مستهلّ صيف ذلك العام أن نبقى أنا وزمالئي أعضاء البعثة السعودية يف فصل الصيف، ملتحقني كعادتنا يف                 
فصول الصيف السابقة يف أكثر األعوام اخلمسة املذكورة مبدرسة الصيف، اليت اعتادت الكلية الثانوية العامة               

من جبل لبنان، فيلتحق ا طالّب األقطار العربية الذين يرغب أهلوهم أن جييئوا " برمانا" مصيف أن تقيمها يف
لقضاء فصل الصيف يف تلك املدينة قريبني من أوالدهم، فانتقلنا من بريوت إىل اجلبل، وانتظمنا بني طالّب                  

 .تلك املدرسة الصيفية

الصراع واحلرب بينهما وبني الدول ااورة ألملانيا،    كان هتلر وحليفه موسوليين يثريان ويشعالن نريان        
وأمهها فرنسا وبريطانيا، كانت أعظم قوة بارزة يف أوروبا، وكان هتلر قد استوىل على أجزاء من بعض الدول 
 ااورة له يف شرق أوروبا، واحملتوية على أقلّيات بني سكّاا يتكلّمون األملانية وينتمون إىل الشعب األملاين                

 .بصلة الدم

واستعد الغرب استعداداً كبرياً منذ عامني من ذلك التاريخ، وقد رأى أن ال مناص من قيام حرب بينه                  
وبني دوليت احملور أملانيا وإيطاليا، فأُنشئ يف سوريا ولبنان ما مسي جبيش الشرق، أخذت فرنسا مسؤولية تأليفه                 

 ويف فيتنام، وتولّى يومئذ قيادة هذا اجليش الضخم الضارب من رجال مستعمراا يف مشال أفريقيا ويف السنغال
، وكان أحد مشاهري قواد فرنسا يف اية احلرب العظمى األوىل، وكان من معاوين وتالميذ                "ويغان"اجلنرال  

 فوصل إىل بريوت وبدأت طالئع ذلك السيل         ،"جوفر"واملاريشال  "  فوش"واملاريشال  "  بيقان"املاريشال  
ى فرنسا تصل إىل بريوت من كل مكان، وفُرقت تلك القوات يف سوريا ولبنان ووضع القسم                اجلارف من قو  

األكرب منها على حدود تركيا، فقد كانت على احلياد، إالّ أا كانت معرضة، إما لإلنضمام إىل أملانيا، أو أن                   
 .فيها" الدردنيل"إىل مضايق جتتاحها أملانيا إذا ما قدر هلا يف ختطيط احللفاء أن تكتسح البلقان وتصل 

ر أنين كنت يومئذ أتابع حبرص شديد الصحف اللبنانية وجريدة األيام السورية، وفيها البيانات              وأتذكّ
عن مراحل تلك األزمة اخلانقة، واالستعداد خلوض       "  ويغان"الرمسية والتعليقات اليت تصدر عن قيادة اجلنرال        

 .احلرب، ويئة وسائلها يف سوريا ولبنان

 املهام املشار إليها اختري لسكنه القصر الواقع يف يعندما حلّ يف بريوت لتولّ" ويغان"ر أن اجلنرال وأتذكّ
يف اية خط الترام، والذي كانت تشغله املفوضية التركية يف بريوت، والذي أصبح فيما بعد                "  املنارة"حملّة  

 .وإىل اليوم سفارة اململكة العربية السعودية



تنا ااورة له تقريباً، فكنت أمر أمام مدخل حديقة ذلك املبىن فأرى على أبواا               يلن ك وهو قريب م  
 واجلزائر، وهم ، مراكش، كما كنا نسميها–جمموعة من ضباط وجنود االستعمار اإلفرنسي، من أبناء املغرب 

س خبناجرهم، وأغطية   بعمائمهم وأردام احلمراء الفضفاضة يتنكّبون سالحهم، ومعهم أعداد من الشرك          
 فأمتعن يف اجلميع، وأرى أن أكثر هؤالء من العرب املغاربة، وأتساءل ما الذي يدخل                 ،رؤوسهم السوداء 

العرب يف هذا الصراع جبانب مستعمريهم، ونشطت يف قيادة الشرق العسكرية املشار إليها حركة اإلعالم                
ايتهم يف بريوت، مث علمنا أن املفوضية اإلفرنسية        والنشر، وكان راديو الشرق قد أصبح علماً من وسائل دع         

العليا قد أنشأت عدداً من الصحف والنشرات لتنوير الرأي العام مبا ينتظر أن جيري يف تلك البقعة من الشرق 
، ويكافح ا   "برلني"ويف العامل بأسره، ليكافح به الدعاية النازية اليت استشرى أمرها بني الناس من إذاعات                

لكاسح الذي كان يتغشى الناس يومئذ إكباراً وإجالالً هلتلر بالذات بعد انتصاراته الكثرية يف شرق                األثر ا 
، وكان بني   "السويد"و  "  تشكوسلوفاكيا"أوروبا سلمياً، كضم النمسا بالذات، إىل بالده، وأجزاء من            

، اختري هلا عدد    "راحل املصورة امل"املطبوعات اليت ظهرت يومئذ من وسائل اإلعالم اإلفرنسية جملة مسيت بـ            
بارز من خنبة املتثقفني يف لبنان وسوريا، تولّوا إخراجها والتحرير فيها والدعوة إليها، يرأسهم األديب اللبناين                

 ".يوسف إبراهيم يزبك"الكبري واملؤرخ الصحفي املشهور صديقي فيما بعد األستاذ 

 الوطنية يف أن أكتب يف أعدادها األوىل جمموعة من           هذه، فهزتين "  املراحل املصورة "وانتشرت جملة   
املقاالت تعريفاً باململكة السعودية وباحلركة األدبية فيها، وكتبت املقال األول وتوجهت إىل إدارا، وكانت              

يف دور من بناية أنيقة جديدة، فدخلت إىل غرفة         "  العجمي"مطلّة على مطعم    "  النهار"تقع أمام مكاتب جريدة     
، الذي كنت أقرأ وأمسع أخباره ونشاطه وأتابعه، لكني مل أكن قد             "يزبك"حتريرها، فلقيت األستاذ    رئاسة  

 .اجتمعت به

ورأيت حوله يف القاعة الواسعة مكاتب متقاربة، كان بني من جيلس عليها عدد من الشباب الذين قد                  
 يف العروة الوثقى باجلامعة،     اشتهروا يومئذ بأدم، عرفت بينهم صديقي رشدي املعلوف، الذي كان معنا           

 .الذي كان من الكتاب والصحفيني املعروفني يومئذ أيضاً" قدري القلعجي"وعرفت األستاذ الكبري 

ورحب يب األستاذ يزبك مبا فطر عليه من بشاشة وحمبة وجماملة، فعرفته بنفسي وساعدين األستاذ                 
هل :  س التحرير عندما عرف أنين من السعودية، فقلت له        املعلوف خماطباً األستاذ يزبك ومعرفاً يب، وفرح رئي       

ميكن أن تفسحوا يل جماالً أكتب فيه ما قد أرى أنه تعريف باململكة العربية السعودية وعاهلها امللك عبد                    
يا أخي أهالً وسهالً بك     :  العزيز وباحلركة األدبية فيها من شعر ونثر، فتهلّلت أسارير وجهه سروراً، وقال يل            

ن جييء من السعودية، وحنن يف حاجة إىل أن تكون يف جملّتنا صورة مشرقة لتباشري النهضة العربية يف                  وبكل م 
نعم، وأخرجت من جييب بضع صفحات رأيت أن : بلداا، وأخصها السعودية، فهل كتبت لنا شيئاً؟ فقلت له

إذن هذا  !  عال!  عال:  قال يل يف محاس   تكون البداية، وتناوهلا مين فرحاً وبدأ يقرأها؛ حىت إذا ما انتهى منها،             



إن شاء اهللا، وألقيت نظرة على تلك الغرفة        :  وعد منك وتعهد منا أن نرحب بك أديباً، كاتباً معنا، فقلت له           
الّة جتيء إىل األستاذ    "  بروفات"وعلى األخرى ااورة هلا، فوجدت أن من فيها يعملون كخلية النحل، وأن             

 .ظرة مث يوزعها على من كان حولهيزبك، فيلقي عليها ن

كرب ما أمسع وأرى، فقد كنت أعشق       ومرت علي ساعة تناولت فيها القهوة، وأنا يف شعور عميق أُ           
الصحافة، وكنت قد جئت من مكّة املكرمة من جو صحايف شاركت فيه، كان يديره صديقي حممد سعيد عبد           

 .املقصود، وهو مطبعة وجريدة أم القرى مبكّة

بت يف تلك الزيارة معرفة األستاذ يزبك، واألستاذ قدري قلعجي، والتعرف عليهما ونشأت عن               كس
 بعد أن   –ذلك صداقة تطاولت إىل مشارف اخلمسني عاماً، اشتدت بعد ذلك وقويت، وأنا معتز ا إىل اآلن                 

    .١رنعمة طول العم" قدري قلعجي"توفّى اهللا األستاذ يزبك، وأسبغ على الكاتب القدير 

يف األسبوع الثاين ظهرت مقاليت يف العدد الذي خصص هلا من جملة املراحل املصورة، وكنت عندما قبل 
ا ما سيجيء         :   رئيس حتريرها النشر فيها قد استمعت إليه وهو يسألين         يمن هل لديك شيء من الصور نطعم

 ا للملك عبد العزيز، وللحرم       وجئت يف اليوم التايل ببضع صور أحتفظ       !  نعم:  يف ما تكتب؟ قلت له    
 .الشريف، ولبعض مناسك احلج وسلّمتها إليه، فسر ا ووعد بنشرها، وقد فعل

كتبت املقال الثاين ومحلته إىل األستاذ يزبك عن اململكة أيضاً، فتلقّاين بسرور وترحيب كعادته مع كل                
الهلا األستاذ ومن حوله كما قلت يعملون من يلقاه، وتركت له املقال وانصرفت بعد جلسة قصرية، كان يف خ

 .جبد ونشاط غبطتهم عليهما
وظهر املقال الثاين يف العدد الذي يلي العدد األول، وكنت قد أعددت املقال الثالث، إالّ أنين رأيت أن   
 احملرر املوكول إليه اإلشراف على مقايل السابق قد حذف منه أجزاًء حساسة كادت أن خترج سياق البحث                 

 .إىل ما أنتقد عليه
كيف رضاك على ما نشرنا؟ فقلت له يف عتاب مل : وسألين" يزبك"فحملت أوراقي وذهبت إىل األستاذ 

أستطع إخفاءه بأنين ال أود أن خيتصر شيء مما أكتب، ألنين عندما أكتب عن بلدي فإنين أراعي ظروفنا                    
هذا هو العدد   :  قلتها مبنتهى احلزم، فقال يل األستاذ     !  بوعاداتنا قد ختفى على احملرر يف جملتكم، وهلذا فأنا عات         

وما حذفه احملرر كان اجتهاداً منه لعدم وجود سعة يف صفحات           .  وقد جاء به، وهذا أصل املقال، خبط يدك       
العدد، فأنت تعلم أن أعداد هذه الة زاخرة بالكتاب واألخبار والصور عن احلرب، وكما تعلم إننا قد جعلنا 

                                                 
 .ات توفاه اهللا منذ بضع سنو ١



ت أولوية النشر مؤخرين عشرات املقاالت، إىل أعداد أخرى حباً يف السعودية وتشجيعاً لشاب مثلك               ملا كتب 
 .حريص على تنوير الرأي العام بأحوال بالده، وأظن أن هذا سيغفر لنا ما اقترقناه

، مبثل السماحة   "يزبك"وخجلت من هذا التصرف مين مبثل ذلك احلماس والعتاب الذي قابله األستاذ             
 .اليت يقابل ا مثل هذه املواقف

 .وكنت شاباً متحمساً معتداً بنفسي إىل حد ال يصل ا إىل الغرور، أو جتاوز ما تقضي ااملة به

، وشغلتنا الدنيا   "برمانا"وشغلت بعد ذلك عن مواصلة الكتابة، ويظهر أين قد انتقلت إىل مصيف               
ا نستمع إليها من كل مكان، وقد أرهبتنا وأقضت           وصواعق احلرب املقبلة، فقد كن     "  ومضات"بأسرها  

مضاجعنا، وأصبح تفكريي وتفكري زمالئي السعوديني يف تلك الشهور السابقة الندالع نريان احلرب، هو               
وما كنت قد تصورت يومئذ بأن      !  كيف سيكون مصرينا فيما إذا تقطّعت أسباب املواصلة بيننا وبني احلجاز؟          

 أوروبا، سيصل إىل مشال أفريقيا وإىل سوريا ولبنان، وهو ما حصل وكان، ولكين              لظى احلرب، بعد أن يغمر    
     اورة واملقابلة جلزيرة العرب          كنت أعلم مما تنشره الصحف وأتتبعه بأن إليطاليا مستعمرة أريتريا واحلبشة ا

            ية إليها من إيطاليا تعرب قناة السويس ومتتديف البحر األمحر من مشاله      على البحر األمحر، وأن املواصالت املؤد 
 أن شظايا   هإىل أقصى جنوبه، وأن هناك الصومال اإليطايل واإلفرنسي، ذلك كان هاجسي مما كنت أقرأ               

 .احلرب إذا مل نقل أن احلرب كلّها ستمتد إىل ما حولنا يف البحر األمحر يومذاك

جي ورشدي املعلوف وأكرم    ومتر سنون وتتوثّق صداقيت باألستاذ يوسف إبراهيم يزبك وقدري القلع         
صاحل، وكنا نلتقي إذا ما هبطت بريوت، وعندما أصبحت مسؤوالً عن اإلعالم والصحافة يف اململكة، وجهت 
دعوة إىل األستاذ يزبك وأخرى إىل األستاذ معلوف، أما األستاذ قلعجي فقد كانت له مع صلته يب صالت                   

به إبراهيم يزبك، عندما جاءنا إىل الرياض بتلك الدعوة، كتي         مماثلة بغريي، فزاروا اململكة، وألّف األستاذ       
باقتراح مين وإمداد جبميع املعلومات اليت احتوى عليها ذلك الكتيب، فقد كان             "  ليلة املصمك "الذين مساه   

 لّى ا كل من يتصدى للتاريخ، ومع ميوله ورواسبها السابقة يف          حمع مجيع الصفات اليت جيب أن يت      جيمؤرخاً  
 املعروفني من بلدة بيت     هتاريخ حياته، وسبقه سواء يف التعرف على احلزب الشيوعي يف لبنان، مع رفيقي              

شباب، إالّ أنه قد أصبح بعد ذلك عربياً معتزاً بعروبته وبتارخيها ومبسيحيته اليت استعادها وتعصب هلا ودافع                 
 .يف سبيلها وتتوج لبنانيته جذورها الراسخة

" أوراق لبنانية "األدبية والتارخيية، ويف ما أصدر من مطبوعات بينها جملته التارخيية املعروفة            ويف مؤلّفاته   
ما جيعلنا نذكره باخلري، ولقد مات غريباً يف باريس هارباً من جحيم نريان الصراع يف وطنه احلبيب لبنان منذ                   

فاه بباريس فصوالً تارخيية نشرا     سنوات، وكنت أكربه وأحترمه وأقرأ له بني الفينة واألخرى، وهو يف من            
صحف أصدقائه وتالميذه ورفاقه يف املهجر من أوروبا، فكنت أتذكّره وأتذكّر صداقتنا بكل خري، وكانت                

وتويف األستاذ املعلوف وذكرت أيامنا يف العروة الوثقى، ويف تلبية زيارته           .  تأتيين حتيته وسالمه إىل كل مكان     



اين إىل الطائف حلضور احلفل الرمسي الذي أُقيم برئاسة املغفور له امللك فيصل             لدعويت له ويف وفد صحفي لبن     
الفتتاح طريق اهلَدا بني مكّة والطائف، وقد كنت املسؤول عن الوفد واملرافق له يف تلك الزيارة اليت كان هلا                   

 القلعجي فلقد   لدى كل عضو من أعضائه وأعضاء الوفد الصحفي األردين أعمق األثر، أما األستاذ قدري              
توهج وأبدع يف كل ما أصدر من جمالت على طول حياته األدبية مبجلة احلرية وما كتب يف الصحف، وما قام 

أديب "به من عمل سياسي يعرفه له كل من عرفه يوم كان أميناً خاصاً لرئيس اجلمهورية السورية العقيد                    
ح من ثقافة موسوعية عميقة     تكاتب موسوعي مي  ات عديدة   واألستاذ القلعجي مرة أخرى ومر    ".  الشيشكلي

 .وال يزال يتوهج بقلمه حتت مشس احلياة

 



 

  



مبكّة "  صوت احلجاز "م، أين قرأت يف جريدة      ١٩٣٣أذكر عندما كنت طالباً يف مدرسة الفالح يف          
د من خنبة أُدباء وشعراء     ، دعا إليه عد   "امع األديب "املكرمة خرباً مفاده أنه قد تألّف يف دمشق ما مسوه بـ            

، ومعه الدكتور كامل عياد،     "علي الطنطاوي "عاصمة بين أمية، أذكر منهم شيخنا وصديقنا سراج تلفازنا           
والدكتور منري العجالين، والدكتور أنور حامت، واألساتذة أنور العطار، ومجيل سلطان، وحلمي اللحام، وزكي         

، ومصطفى العظيم، وسليم الزركلي، ومصطفى احملايري، وأم        احملاسين، وحممد اجلريودي، وسعيد األفغاين    
 يكون ندوة هلم، وحلقة من حلقات التعاون والترابط بني ذوي الفكر واألدب اًجتمعاً أدبي" امع"جعلوا ذلك 

األستاذ علي  :  من رجاالت األدب العرب وشبام، وأن جلنة إدارية قد ألّفت لتلك احلركة من السادة               
ي، واألستاذ ميشيل عفلق، واألستاذ أنور العطار، وأن الدكتور منري العجالين قد انتخب سكرتريا هلا، الطنطاو

، وكنت يومئذ يف بدايات إنشائي الشعر،       )يف البلد املقدس الطيب   (وهزين اخلرب فقد أُعجبت به ومتنيت مثله        
 :ن أبياافحييت امع وأعضاءه بقصيدة نشرا أم القرى أو صوت احلجاز، م

بـنا األواصـر مـن دين ومن نسب        
 

يـا خنـبة مـن رجال الشام جتمعهم 
. 

ــرب ــالم والع ــاخلري لإلس ــود ب يع
 

يف ذمـة اهللا مـا تأتـون مـن عمل           
. 

مــن املصــاعب يف كــد ويف تعــب
 

ــون يف تشــييد جممعكــم  ــا تعان وم
. 

مـن بلدة اهللا حيث البيت ذو احلجب       
 

بعــثهاحتــية مــن صــميم القلــب أ 
. 

"حلب"إىل  " البلقا"من  " الشـآم "بـه    للمجمـع األديب احلـر حـيث زهت         
. 

، فلما قدمت إىل الشام ألول مرة وعلوت إليها من بريوت وال أقول              "الشاعر العريب "ووقّعتها باسم   
نزلت على الشام، كان مهّي أن أزور وأُصلّي يف جامعها األموي، وأجتول يف ميادينها : لبناننزلت كما يقال يف 

، وأن أرى حمطة سكة )املصفق بني دوح الوادي" (بردى"، وأن أرى "هامتها"و " ربوا"و " مرجتها"وأن أرى 
ا ال نعرف له تفسرياً إىل اليوم       حديد احلجاز، ذلك اخلط الذي حيبنا وحنبه، وقد حالت بيننا وبينه األسباب مب            

وقد سبقت اإلشارة إليه، وأن يكون مع زياريت جلميع هذه املراسم زيارة خاصة لقرب سلطان املسلمني وشيخ                 
رمحه اهللا،  "  حممد جت بيطار  "ااهدين صالح الدين األيويب، وأن أقوم بعد ذلك بزيارة شيخنا عالّمة الشام             

، ومكتبة األستاذ أمحد عبيد "الظاهرية" األستاذ علي الطنطاوي، وأن أزور املكتبة مث أديب أُدباء الشام صديقنا 
 ".نصوح بابيل"ورئيس حتريرها " األيام"يف شارع احلميدية، وأن أزور بعد ذلك دار جريدة 

أما الشيخ جت البيطار رمحه اهللا، فقد دلّوين على اجلامع الذي يصلّى فيه ويدرس، فذهبت إليه وزرته                 
 .وحضرت درساً من دروسه ودعاين لشرب الشاي يف مرتله، فقد عرفته منذ كان يتردد على احلجاز

 



 يوم قدم علي الطنطاوي

أما األستاذ علي الطنطاوي فقد كان بني الكّتاب األثريين على الشباب العريب املسلم بأسره، مبا يطلع به 
 .يف مصر" الرسالة"ننتظره منشوراً يف جملة على الناس وعليهم يف كل أسبوع يف مقاله الذي كنا 

وكنت قد رأيته قبل ذلك يوم قدم مع وفد من وجهاء الشام، ندبوا أنفسهم خلدمة احلجيج بني الشام                  
ومكّة بفتح طريق بري يف أوائل الثالثينيات امليالدية، فركبوا السيارات وقطعوا الفيايف واملفازات يتلمسون               

 ويعبدون ا ما أصبح بعد ذلك طريقاً        ،ق، ويضعون عليها العالمات واإلشارات    أقرب املسالك وأسهل الطر   
رةمسلوكاً، بني دمشق واملدينة املنو. 

أم "كان األستاذ الطنطاوي يوم قدم معهم قد فاجأ األدباء يف مكّة، ولقيته يف مكتب رئاسة حترير جريدة 
وت، فكانت معرفيت به، من تلك الزيارة األوىل، مث مبا          فعرفته وتعرفت عليه، وذلك قبل ذهايب إىل بري       "  القرى

لنقرأ له، وللنخبة العربية اليت كانت تتصدر صفحاا خصوصاً يف العدد السنوي للرسالة " الرسالة"كنا نتلقّف 
 كل عام هجري، ويكون عدد السنة بكل معانيها، فتكون مقالة           الذي كان يصدره األستاذ الزيات يف مستهلّ      

 . الطنطاوي معلّقة من املعلقات اليت يتحلّى ا ذلك العدداألستاذ

لذلك، ملا جتولت يف الشام، وجدت أن كل الناس يعرفون األستاذ الطنطاوي إالّ أن القليلني منهم الذين 
 .يعرفون بيته

تيسري "به، ودخلت على األستاذ     "  اجلزيرة"وصعدت إىل مكتبة جريدة     "  رامي"وذهبت إىل شارع    
، فتقبله قبوالً حسناً، وكتب عنه كلمة       "وحي الصحراء "هو صاحبها، وقدمت له نسخة من كتاب        و"  ظبيان

وبادلين به كتاباً كان قد مجعه عن القضية الفلسطينية ووعد بلفور واحتدام الصراع يومئذ بني العرب                   
تاب، ألنه ذكر   واالستعمار حول قضية فلسطني، وكتب على كتابه ذلك كلمة إهداء رقيقة أحتفظ ا وبالك             

يف كلمة اإلهداء أن هذا الكتاب هدية متبادلة بكتاب وحي الصحراء، ودلني الرجل على بيت األستاذ                  
الطنطاوي، كما دلّين بعد ذلك يف اليوم نفسه األستاذ نصوح بابيل يوم زرته يف مكتبه يف جريدة األيام،                    

ولفخري بك البارودي،   "  النصر"وصاحب جريدة   "  اإلنشاء"وقدمت له نسخاً أخرى لصاحب جريدة        
 .واألستاذ حممد كرد علي واألستاذ حممد عبد القادر املغريب والشاعر شفيق جربي

 



 على مائدة من فواكه الشام

عرفت من هؤالء مرتل األستاذ الطنطاوي، وأتذكّر أين انطلقت إليه بعد صالة املغرب، وال أتذكّر                 
 يف ظالم دامس، كان بعض سكان احمللّة من         ، طرقات متعرجة  ليهاملكان اآلن، وال قبل ذلك، فقد أفضت يب إ        

 حىت قرعت بابه وبادر يف احلال بفتح الباب، ورحب يب ترحيباً كبرياً،               ذلك احلي يهدونين السبيل إليه،    
              وجلسنا يف بيته على مائدة من فواكه الشام ودارت بيننا األحاديث، وكان هاش ا منطلقاً، وكان يف    ا باش

ن شبابه، واء طلعته، وأناقة مالبسه، وكان يتخير األلوان األرجوانية فيما رأيته بعد ذلك والطرابيش                عنفوا
املكوية البهية، وقد تواعدنا على االجتماع يف اليوم الثاين، ليعرفين على صديقه الشاعر األديب أنور العطّار                 

آلن أننا قد اجتمعنا بالفعل ولكن ال أعلم أين، وعلى صديقه اآلخر الشاعر األديب أجمد الطرابلسي، وأتذكّر ا
إالّ أن األستاذ الطنطاوي قد دعاين ودعا صديقيه العطار والطرابلسي إىل ركوب عربة جيرها حصان فاره                  

متجهة "  بردى"متأود، انطلقت بنا مكشوفة يف شارع النصر، مث مالت مييناً أمام فندق الشرق، مث ختطّت ر                 
، وشربنا الشاي يف إحدى تلك      "اهلامة"و  "  الربوة"و  "  دمر" مث انطلقنا بني مروج وجنان       ،"بغداد"إىل شارع   

 .الرياض مث عدنا وتفرقنا

ولقيت األستاذ الطنطاوي بعد ذلك مرات كثرية، آخرها يف باكستان، يوم كان مدرساً يف معاهدها                
والً عن اإلذاعة واإلعالم بأوليات ما      العليا، مث بعد ذلك عندما آب إىل جدة، وكان يشرفنا يوم كنت مسؤ             

 .كان يذيع يف راديو مكّة، وقد انتقل إىل جدة

م قد أضربت إضراباً عاماً هز املفوضية اإلفرنسية العليا ومن فيها من             ١٩٣٦وكانت الشام يف عام     
ليت أقاموها  أعواا، وانتشر جنود السنغال من اجليش اإلفريقي ميألون الشوارع والطرقات وخلف املتاريس ا            

 ".سوق احلميدية"وحول " بغداد"وشارع " املرجة"وساحة " النصر"يف شارع 

 



 مظاهرة أمام آل البكري

وكم كانت سعاديت يف الساعة اليت وصلت فيها إىل الشام، وتوجهت إىل القنصلية السعودية ألول مرة                
عة قريباً من مدخل ذلك الشارع      وهي واق "  آل البكري "، أن وجدت أمام دار      "احللبوين"وكانت يف شارع    

إحدى تلك املظاهرات الصاخبة بأهازجيها، وهتافاا ضد االستعمار وعرضاا، فما وجدت نفسي إالّ واثباً من 
السيارة منغمساً بني اجلماهري، أهتف كما يهتفون، وأصيح كما يصيحون وأرجتز مبا يرجتزون، فقد كنت يف                 

     ق شوقاً عسى أن   مكة أقرأ الصحف عن املظاهرات ضداالستعمار يف مصر وفلسطني واألردن وسوريا، وأحتر 
يسعدين احلظ بأن أُشارك يوماً ما شباب تلك البلدان، وأفرغ ما كان ميتلئ به صدري وال ينطلق به لساين من            

 .محاس ووطنية عربية يف مثل ما يفعلون

مام دار آل البكري ومتأل جوانب       وكان أول عهدي مبثلها وهي أ      –هلذا عندما رأيت تلك املظاهرة      
 مل أجد نفسي إالّ بينهم كما قلت، والزمت املظاهرة حىت ظهر أحد آل البكري من                –الساحة هزجاً وصخباً    

، فأشار بيديه إىل اهلازجني واهلاتفني واملتظاهرين فسكتوا ورفعوا هامام          "نسيب البكري "كبارهم لعلّه السيد    
اً يف فسحة، واحتشد فيها عدد من أصدقائه وأهل بيته ورجال الكتلة الوطنية،             إليه، فقد كان مدخل بيته عالي     

وبدأ يتدفق خطيباً يلهب اجلمهور محاساً وعزة ونشوة وكرباً، فلما انتهى من خطابه صفّقت بني اجلماهري كما                 
الزقاق وجبوار  صفّقوا وهتفت كما هتفوا، مث حتركت املظاهرة ملتفة إىل زقاق احللبوين، وكان يسكن يف ذلك                

رئيس "  تاج احلسين "القنصلية السعودية يومئذ، وأمام دار آل احللبوين الذين مسي الشارع بامسهم الشيخ              
احلكومة السورية حينذاك، وكانت اهلتافات املعادية لالستعمار تشمل االنتداب على سوريا ولبنان ومن               

الح ومنظرهم خميف مثل أهوال الليل يفرقون تلك        يتعاونون معه، ولقد أقبل اجلند من السنغال مدججني بالس        
املظاهرة ويشتتون مشلها، فلجأت يف احلال إىل باب القنصلية السعودية على بضعة أمتار، والتجأت ودخلت                
على القنصل السعودي يف مكتبه وهو الشيخ اجلليل الوقور رشيد بن ناصر، فسألين كيف وصلت إلينا مع                  

سلكت الطريق األخرى خلف حمطة سكة حديد احلجاز حىت وصلت، ومل            :  هوجود هذه املظاهرة، فقلت ل    
بأنين قد انغمست وهلّلت وتصاحيت مع موجات الغاضبني الصاخبني، وحقّقت ما كنت أمتنى              "  طبعاً"أخربه  

 .رؤيته واملشاركة فيه

 



 في دار البارودي

أنين بعد يومني قد توجهت إىل دار       تلك أيام كانت من أيام الشباب وروائح اجلنة يف الشباب، وأتذكّر            
زعيم الشباب وشيخهم فخري البارودي للسالم عليه يف بيته يف شارع النصر، فأُخربت أنه موقوف يف بيته                  
وممنوع من مغادرته، فزاد تصميمي وعزمي على لقائه وزيارته، وعرفت مكان البيت وجئت، فإذا ببضعة عشر 

ش اإلفرنسي حييطون مبدخل البيت يف يقظة وتأهب وانتباه، وهم يف             جنديا من الفرقة اجلزائرية يف اجلي      
 .عمائمهم املغربية البيضاء وأردام الوارفة املتهدلة على أكتافهم

لزيارة :  إىل أين أنت ذاهب؟ فقلت له     :  فأقبلت على الباب، فانتهرين أحد اجلنود بسؤال فهمت منه         
 حلسن حظي يف تنقالين يومئذ أمحل يف جييب جواز سفري           من أنت؟ وكنت  :  فخري البارودي، فكأمنا قال يل    

أنا سعودي من مكة، وتلميذ يف اجلامعة األمريكية يف          :  السعودي، فأخرجت له جواز سفري، وقلت له       
بريوت، وأريد زيارة الرجل اآلن، فأخذ جوازي وتصفّحه، وأعطاه لضابط حيسن القراءة، فتأكّد من صوريت               

 فهؤالء النمور األشاوس من الشمال      ،"مكة"صدق ما ذكرت، وكأمنا هزته كلمة       ومما كتب فيه أنين طالب و     
 .األفريقي يهتزون إذا مسعوا مثل هذه الكلمة

ادخل فدخلت الباب، وصعدت يف سالمل تفضي إىل الدور الثاين          :  أفسح يل الطريق وقال يل باإلفرنسية     
 البارودي، تبينته وعرفته من صوته الذي تتجاوب من ذلك املرتل، فإذا بقاعة فسيحة لالستقبال، وفيها فخري

 .أصداؤه بني جدران القاعة، وهو جيادل من حوله؛ إذ كانوا متحلّقون يلعبون الورق

 وصوبت أنظارهم إيلَّ، فقد كنت يف       ،وألقيت السالم على اجلميع، فتوقفت أكفّهم عن احلركة بالورق        
ة طبعاً باملالبس العربية والعباءة والعقال، وسارعت أذكر        مالبسي اإلفرجنية، وكان فخري بك يعرفين من مك       

، فانكفأت عليه مسلّماً، فرد على حتييت        !)يا أهلني، يا أهلني   :  (امسي، فبسط الرجل ذراعية، وهو يصيح      
وسالمي، مبا اعتاد أن يرد به حتيات من يلقاه، وهو بضع قبالت منثورة على وجهي، مث وثب وكان ال يزال يف 

هذا الشاب الصغري شاعر كبري،     :  ى األرض فوقف لوقوفه من حوله وقدمين إليهم، وهو يقول هلم          جملسه عل 
من أدخلك  :  لقد وجدته، قال  :  ، قلت له  "احلرس احلديدي "كيف وصلت إلينا، أمل جتد بالباب       :  وسألين حاالً 

إنه ال يسمح : مث قال يل! اهللا! اهللا! اهللا: ، فرفع عقريته بصوته املبحوح    "مكة املكرمة "أدخلتين  :  علينا؟ فقلت له  
 .بزياريت ألحد، إالّ أفراد معدودون مسحت هلم السلطة اإلفرنسية بزياريت ليالً للتسلية كما ترى



كيف !  مىت وصلت إىل بريوت؟   :  ورفعوا األوراق من األرض، وجلسنا على األرائك، وبدأ يسألين         
ن يتاح لك طلب العلم يف اخلارج، فابتسمت وقلت  التحقت ا؟ ولقد حقّقت أمنييت منذ عرفتك يف مكة يف أ          

 .ال شك أن ذلك بربكة دعواتك: له

 



 حلم الوحدة العربية

وبدأ احلديث عن الشعر واألدب، أذكر هنا أن أول معرفيت ولقائي الشخصي ذا الرجل الوطين، الذي 
لعربية والدعوة إليها واإلميان    نذر نفسه وما ورث عن أبيه من أمالك ليكون يف خدمة الشام وخدمة القضية ا              

فقد وصل إليها عضواً يف وفد سوري لعلّي قد أشرت إليه سابقاً يتألّف من مجيل بك                "  مكة"بالوحدة، كان يف    
مردم الوزير السوري، مث رئيس الوزراء بعد ذلك، والشاعر السوري املشهور شفيق جربي أحد رواد األدب                

يف "  ذوي غالب "اجلميع حفلة الشاي اليت أقيمت يف فناء قصر األشراف          يف العامل العريب، يومذاك، وقد حضر       
من مكّة، لتكرمي وفد الكشافة العراقية من أوائل الثالثينيات امليالدية، وقد ذكرت خرب تلك               "  أجياد"حملة  

احلفلة وخرب البارودي فيها، وقد صحبته يومئذ يف بعض جوالته يف مكّة ومع زميلي يف املدرسة وصديقي                   
ألستاذ هاشم زواوي وصديقي املرحوم حممد سعيد عبد املقصود، وكيف قال يل يومئذ، إنك حباجة يا بين أن                  ا

 .تكمل تعليمك العايل، يف إحدى اجلامعات يف اخلارج

هلذا كان فرحه خبرب التحاقي بالكلية يف بريوت يغمر قلبه باملسرة، وأزيد فأذكر عن هذا الرجل الذي                  
حنو أربعني عاماً حىت توفّاه اهللا مكسور اجلناحني مغلوباً على آماله وطموحه، يف أن يرى               امتدت ذكريايت معه    

الوحدة العربية اليت حلم ا وغىن هلا يف أوائل من غنى، ودعا إليها، وهو صاحب النشيد الوطين املنتشر بني                   
 :العرب

لـــبغدان" الشـــام"مـــن 
 

بـــالد العـــرب أوطـــاين   
. 

"تطـــوان"فــــ " مصـــر"إىل
 

ــن   ــد"ومـ ــن"إىل " جنـ "ميـ
. 

وأتذكّر أنه كان يقيم الشام     .  دة اليت حيفظها كل املثقفني من العرب باألمس حىت اليوم         إىل آخر األنشو  
ويقعدها يف عنفوان شبابه خبطبه وكفاحه وصراعه، ودماثة خلقه، وقوة شكيمته، فقد كان متحلّياً بكل هذه                 

كتباً لإلعالم واملعلومات   الصفات، ولقد أنشأ يف الشام يف غرة الثالثينيات ما مساه باملكتب العريب، وكان م              
يستقصي ا كل ما كتب عن الدنيا بالعربية ويلخصه يف ملفات عديدة جيعلها يف خدمة الزوار والقراء                    

 .والطالب والصحفيني واملؤلّفني

وأظن أن من كان يعينه على ذلك عدد ممن يتالقى معه يف أفكاره وآماله وطموحه وشعوره، وكان                   
لزعيم اللييب املولد والوطين وممثل ليبيا يومذاك يف إسطنبول، والذي عين يف أواخر             الشيخ بشري السعداوي ا   

، الذي استقر به املقام مع أخيه نوري السعداوي يف          "ينبع"أعوام احلكم العثماين يف احلجاز قائم مقام ملدينة         
ب وعاون فخري البارودي    دمشق بعد احنسار احلكم العثماين عن البالد العربية، فساعد يف إنشاء ذلك املكت            



يف أوليات خطواته قبل أن يصبح الشيخ بشري بعد ذلك مستشاراً للملك عبد العزيز آل سعود، حيث بقي يف 
هذا العمل بضع عشرة سنة، استأذن بعدها من امللك عبد العزيز أن يشارك الشعب اللييب يف صراعه                    

 .لالستقالل التام والنهضة ببالده

شري لنا عودة إليه إذا جاءت مناسبة، وأذكر أن بني من رأيتهم ذلك املكتب               واحلديث عن الشيخ الب   
يف جبل لبنان، ومن    "  املنت"صديقاً محيماً لفخري بك هو األستاذ فؤاد مفرج، وهو لبناين األصل من منطقة               

باب املعتزين  فيها، وكان أستاذاً يف اجلامعة األمريكية يف بريوت بعد ذلك، وأحد األساتذة والش            "  برمانا"بلدة  
بعروبتهم املؤمنني بوحدم والداعني إليها، ولقد عرفته يوم كان يف اجلامعة، وتصادقت معه وكنت كثري                 
اجللوس معه، ومع صديقه وصديقي أيضاً السيد فخري الشيخ، وهو عراقي وطالب يف الصفوف العليا من                 

 .اجلامعة يف أواسط الثالثينيات امليالدية

 



 ينسلسلة من المناضل

وقد ذكرت أن فؤاد مفرج وصديقنا وصديقه فخري الشيخ قد كانا متبتلني يف الدعوة إىل حترير                  
فلسطني من وعد بلفور، وأما قد شدا الرحال بعد ذلك إىل الواليات املتحدة، وأخذا يتنقالن بني جامعاا                  

هاجرة واملقيمة فيها، حياضرانه ويكتبان،     وكلياا وجتمعاا ودور صحافتها، وأنديتها، وبني اجلاليات العربية امل        
وحياوران كل من أتاحت هلما الفرصة بلقائه عن القضية العربية وعن قضية فلسطني، وقد كتبت الصحف                 

، فتتبعتهما يف كل مكان بأعواا      )أمريكا(األمريكية يومئذ عنهما ما أوغر صدور الصهيونية يف عقر دارها            
خطباً وحتدثا حبديث، حىت فوجئنا خبرب مصرعهما يف سيارة مصدومة، ومها يف             يشاغبوما إذا اجتمعا وألقيا     

 .الطريق إىل أحد األندية ليلقيا فيه خطبة من خطبهما، صدمت سيارما صدمة مبيتة، مقصودة فتوفامها اهللا

أكرر اإلشارة إىل هذين الرجلني بعد أن ذكرت ذلك يف حلقة سابقة، ترسيخاً لسريما وإعالماً                  
لألجيال العربية الصاعدة اليت ال تعلم عن مثل هذين املناضلني شيئاً، ومها حلقة يف سلسلة طويلة من املناضلني 

 .املغمورين ممن قضى حنبه مؤقتاً باهللا مث ببالده وآمال أمته

عودة أخرى ولو كانت متأخرة يف خرب األستاذ فؤاد مفرج وعالقته بفخري البارودي، كان عندما                 
الشام إىل بريوت يذهب أول ما يذهب إىل اجلامعة األمريكية للقاء صديقه األستاذ ا فؤاد مفرج،                يهبط من   

فيقضيان يف غدومها ورواحهما املدة اليت يقيم فيها األستاذ البارودي يف بريوت، فإذا كان الوقت صيفاً                  
واجلامعة مغلقة، صعد البارودي إىل مصيف برمانا بلدة األستاذ مفرج وتوج ه إىل بيته، ويكون يف العادة قد مر

على املدرسة الصيفية ا اليت قضيت ا أربعة فصول من فصول صيف أربعة أعوام يف اية الثالثينيات طالباً                  
 .ا، ألا كانت فرعاً صيفياً للكلية الثانوية العامة

عبد اهللا بلخري، فإذا لقيين أتذكّره وهو يتجول حتت أشجار صنوبر تلك املدرسة ويف مدخلها يسأل عن           
 .صحبين معه إىل دار األستاذ فؤاد مفرج

غشى تت"  الغطيطة"وطاملا قضينا الساعات الطويلة يف شرفاا يف عشيات وارفة الظالل ندية النسائم، و              
د تلك الطبيعة بعد عصر كل يوم، فننعم فيها باجلو البارد والنسيم الفواح، وتستمر بنا اجللسة إىل ما بع                   

العشاء، ويكون قد انضم إلينا من أصحاب صاحب الدار من علم بوجود األستاذ البارودي، ويكون يف العادة 
 .معي زميلي األستاذ فريد بصراوي الذي تنقل يف سفارات سعودية كثرية آخرها سويسرا سفرياً ا

ين بعد أن تقاعدت من     وتتواىل وتتجدد ذكريايت عن البارودي وأنا أملي هذه األحاديث، فأتذكّر أن           
عملي بالدولة، نزلت بريوت وأقمت ا وأخذت أشبع مي من القراءة باحلصول على مجيع صحفها وبكل ما 



استجد من مطبوعاا، وأن أتالقى مع أصدقائي الكثريين، وعلى رأسهم الصديق صالح الدين املنجد العامل                
كامل مروة، وكثرياً ما جييء     "  ديلي ستار "ياة والـ   املتواضع، ومع صهره الصحفي الشهري صاحب جريدة احل       

وأتذكر أين تناولت   ".  احلياة"فخري البارودي من الشام فيزور هذين الصديقني، وألتقي به يف مكتب جريدة             
عدد الصباح من تلك اجلريدة، فوجدت فيه خرباً عن توعك صحة فخري البارودي وأنه يرقد على سرير من      

شفى اجلامعة األمريكية يف بريوت، وضت يف احلال، وذهبت إىل ذلك املستشفى ومعي             أسرة املرضى يف مست   
باقة من الزهور، وسألت عن غرفته مث دخلت عليه، فوجدته مسجى على السرير مغطّى بغطائه األبيض، إالّ                  

يدة كبرية يف   أنه كان مستنداً إىل مسندة السرير، وصوته يتماوج بني جدران الغرفة وباا مفتوح، وحوله س              
 .السن، وزوار آخرون



 !بدل أسماء أوالدك: قال لي

 !يا أهلني، يا أهلني: دخلت عليه مسلّماً، مث معرفاً بامسي أعينه بسماعه على التذكّر، فصاح ماداً ذراعيه
ه كل وتبادلنا القبل وقد تشاجى ذه الزيارة وهو طريح الفراش، فدمعت عيناه، وكان رقيق العاطفة كما يعرف

من عرفه، حىت إذا مرت ثوان عليه وكان قد أشار إىل كرسي حوله فجلست عليه، فالتفت ملن حوله يعرفهم                   
أستريح وأستجم، وأقرأ، وقد علمت من : تجه إيلّ يسألين يف هلفة عن أحوايل، وأين أنت اآلن؟ قلت لهايب، مث 

لقيت عبد اهللا يف مكة، شاباً يافعاً       :  حوله وقال هلم  اليوم أنك هنا، فأسرعت بايء إليك، التفت ملن         "  احلياة"
وشاعراً، ومتنيت يومئذ أن خيرج من بالده إلكمال تعليمه حىت استجاب اهللا أملي، فجاء إىل اجلامعة األمريكية 
يف بريوت وكان يزورين يف الشام، كنت إذا هبطت إىل بريوت أزوره يف كليته الثانوية، ويف فصول الصيف                   

وأعرج على مدرسة عبد اهللا وأصحبه معي إىل بيت         "  برمانا"رصة زياريت لصديقي فؤاد رمحه اهللا يف        أنتهز ف 
 .فؤاد

: أخربين اآلن ال بد أن لديك أوالداً؟ قلت له        :  والتفت إيلّ مرة ثالثة يف شوق وتلهف وسرور يسألين        
" قحطان" و"عمر"و " يعرب ":ما أمساؤهم؟ قلت له. أربعة ذكور وبنت خامسة: كم عددهم؟ قلت:  نعم، قال 

 ".سبأ"و " بلقيس"و 

بدل أمساءهم، بدل أمساءهم، بدل أمساءهم، فأنت تعلم أن ما          :  فصاح يب صيحة متشنجة وهو يقول يل      
أوصلين إىل ما أنا فيه مما قضيت له عمري كله، وبددت يف سبيله ثرويت هو أمساء أوالدك من يعرب وقحطان                    

 هل تريد أن متشي نفس املشوار لتصل إىل ما وصلت أنا إليه، وأنت ال تزال يف                  :وبلقيس وسبأ، مث قال يل    
إن عمري اآلن مثانون عاماً وأنا أكذب على الناس فآكل منه مخس سنوات فأقول : مث قال يل! روائح الشباب؟

صدق إنين يف اخلامسة والسبعني من عمري، وهذه شقيقيت، وأشار إىل السيدة اجلالسة حول سريره تعلم                  
أنا :  عمري، وقد أخربا أن ال تبوح به ألحد، فأنا إذن يف الثمانني من عمري أكاد أن أقول مع عبد الوهاب                   

فال تكن مثلي، واعتدل يف آمالك العربية، فال أمل عربياً قريباً لنا وحنن نلتقي يف               !  من ضيع يف األوهام عمره    
 .اآلمال واآلمال والرجاء املنتظر

ال تنسوا أن هذا (ك، أنا ال أوافقك على هذه النظرة التشاؤمية فال تزال الدنيا خبري يا فخري ب: قلت له
وما " النكسة"اليت لُطِّفت ومسيت بـ " اخليبة العظمى"احلديث كان يف حوايل منتصف الستينيات امليالدية قبل 

 !).هي واهللا نكسة ولكنها شيء ال اسم له يف قواميس اللغات



امسع يا بين من جرب ارب حلّت به        :   مرح تعود عليه مع من حيبه وهو يقول يل         وانفرج يرد علي يف   
، يعين بذلك أبداً، أبداً، وضحكنا، وانفرج احلديث بعد         "منوب، منوب :  "وما يف أمل، وقال بالشامية    !  الندامة

م منها، مث ودعته فقال ذلك بيين وبينه على مسمع ممن كان حاضراً يسألين عن اململكة وأحواهلا فأخربه مبا أعل
إنه : ال تقطع الزيارة عني فقد أنعشتين اليوم، ومل أخيب أمله فقد كنت أزوره حىت جئت بعد ذلك فقيل يل: يل

 .قد خرج من املستشفى، وال يعلمون إىل أين ذهب

ولقيت الصديق األستاذ كامل مروة، فقص علي خرب صديقه           "  احلياة"فذهبت إىل دار صحيفة      
ودي، مبثل ما أخربين به قبل ذلك ببضع ساعات صديقه وصديقنا الدكتور صالح الدين املنجد الذي                 البار

 .بريوت، وحول ساحة الشهداء ا" صرة"يف " العزارية"كنت أزوره يف مكتب له يف عمارة 

 



 في مكتب الدكتور المنجد

وت، يبحثون عن نوادر     كان مكتب الدكتور املنجد جممعاً للعلماء والكتاب وللوافدين إىل بري            
املخطوطات وفرائد املطبوعات وهو يستقبل اجلميع من زواره، ويتحدث إليهم ويرشدهم إىل ما يسألون،               

 .ويزودهم باملطبوعات احلديثة بني كؤوس الشاي، وطرفه وملحه

 هل تعلم قصة صديقنا فخري بك اليت أفضت به إىل مستشفى اجلامعة حيث            :  قال يل الدكتور املنجد   
وصل من الشام منهك القوى يف شيخوخة متعبة كما رأيتها، ونزل يف            :  قال  …ال:  كنا نزوره مجيعاً؟ قلت له    

مستقبالً البحر، وكان هذا الفندق عندما أسس يف القرن التاسع           "  الزيتونة"الواقع يف حملة    )  بسول(فندق  
يه كبار ضيوف الدولة ومنهم اإلمرباطور عشر، أفخم فندق يف مدينة بريوت، يف أواخر العهد العثماين، يرتل ف

غليوم إمرباطور أملانيا الشهري يف زيارته للشرق األوسط بدعوة صديقه السلطان عبد احلميد الثاين لزيارة                 
 .إسطنبول مث زيارة القدس

هذا كما قلت أفخم فندق إالّ أنه يف أوائل القرن العشرين، قد سبقته مدينة               "  بسول"إذن كان فندق    
عدد كبري من الفنادق الفخمة، فأصبح فندقاً من الدرجة الثالثة، إذا مل نقل الرابعة، تردى يف أكثر                  بريوت ب 

مظاهره، ومل تكن حالة األستاذ البارودي املالية تستطيع أن ترتله يف سواه، فقد كان يف عجز مايل وحاجة خميفة 
 .اامل مروة الذي يشم األمور مشال خيرب ا أحداً ويتستر عليها عن كل الناس إالّ عن صديقه ك

قال يل الدكتور صالح املنجد ونعود إىل صلة ما بدأ اخلرب به عن مرض البارودي، هاتفين يف منتصف                  
فأنا يف نوبة حادة، فجاءه جوايب      !  احلقين يا صالح  :  ليلة من الليايل فخري بك، وكنت يف بييت نائماً يقول يل          

الذي قد  "  بسول"وما أعرف كيف لبست مالبسي وانطلقت إىل فندق         بأنين سأصل إليك بعد ربع ساعة،       
زرته فيه فور وصوله من الشام، ودخلت على الرجل فوجدته يف سريره وبني جدران غرفته الرطبة بعد                   

 :منتصف اللّيل، وصاح يب

احلقين يا صالح بطبيب، ويف بريوت يعرف الكل أن طبيب اإلسعاف الليلي يف مستشفى اجلامعة                 
ريكية هو الذي ينجد املرضى يف مثل هذه احلاالت املفاجئة، فاتصلت بذلك القسم هاتفياً من الفندق،                 األم

وجاءين اجلواب من الطبيب املناوب، وكنت أفكر كيف أُقدم فخري بك إىل هذا الطبيب، فقد نسي اجليل                  
يا :  اوب من الطرف الثاين   الصاعد زعماء عهد النهضة العربية ودعاا، ورجاالا، ولكين قلت للطبيب ا           

حيث يرتل الزعيم العريب فخري بك البارودي، وهو كما تعلم من           "  بسول"دكتور، أنا أخاطبك من فندق      
 من هذه   يرجاالت العرب ومشاهريهم، وحنتاج إىل جندة مستعجلة منك اآلن، فنوبته قوية، ومل أكد أنته               



وفكّرت يف طبيب عريب : ميكن لك أن تتصل بسواي، قالال أستطيع مغادرة املستشفى و: اجلملة، حىت قال يل
آخر، فذكرت له ما ذكرته لزميله األول، فاعتذر وقال إنه ال جيد وسيلة مواصالت يئه إىل ذلك املكان يف                   
مثل هذه الساعة، وسألت قسم االستعالمات يف مستشفى اجلامعة عن دكتور آخر، فذكرت يل املوظفة اسم                

ع امسه أنه غري عريب وإمنا مستعرب، فأخذت رقم هاتفه، واتصلت به يف بيته ومل أكد                 دكتور عرفت من مسا   
 .نسمع به ونعرفه، وسأكون عندك بعد ثالثني دقيقة: أقدم له فخري بك البارودي حىت قال يل

ومل متِض الثالثون دقيقة حىت كان الرجل يدخل علينا يف غرفة فخري بك حامالً حقيبته ويقعد إىل سرير 
أرجو أن تكون خبري، ومد يده جلس نبضه مث فتح احلقيبة وأخرج           :  ملريض بعد سالم خاطف، قال لفخري بك      ا

 مث التفت   ،مساعته وكشف عن صدر الرجل وعن ظهره واستمع إىل ما اعتاد أن يستمع إليه، وقاس حرارته                
إىل نقل مستعجل إىل مستشفى     إنه حيتاج   :  مث التفت إيلّ فقال يل    !  إن شاء اهللا بسيطة   :  إليه وهو يقول له   

 .اجلامعة

 



 لكامل مروة يتدخّ

: قال الدكتور املنجد، اتصلت مبستشفى اجلامعة مرة أخرى بقسم االستعالمات وقلت للممرضة املناوبة
امسع، فخري بك البارودي، الزعيم العريب      :  ين املسؤول يف هذا القسم، فأعطتين املسؤول، فقلت له         يأعط

 نوبة حادة، وعندي الدكتور فالن ينصح بنقله حاالً إىل املستشفى عندكم يف غرفة من                ااهد مريض ومعه  
 .إنين آسف أن ال توجد يف هذه الليلة غرفة خالية، وقفل اخلط: غرفه إلسعافه، فسكت حلظة مث قال يل

كنت من أول هذه احملاورات أعلم أن األستاذ كامل مروة هو خري من يقوم                :  قال الدكتور صالح  
من مكانة، ولكين مل أرد أن أزعجه خبرب صديقه وضيفه، خصوصاً واألستاذ            "  احلياة"بالنجدة ملا له وجلريدته     

وخشيت بعد إزعاجه باخلرب أن يهبط من هناك مستعجالً بسيارته واملسافة           "  بيت مري "مروة، يف مرتله ببلدة     
خربه مبا جرى، ليتصرف مبا يرى،       أحتتاج إىل أكثر من ساعة، ولكنين مضطر بعدما مسعت، أن أوقظه و             

أعطين مخس دقائق، وسأطلبك بعدها ألخربك أن       :  وأيقظت األستاذ كامل من نومه وأخربته بالقصة وقال يل        
غرفة حمترمة قد حجزت له يف مستشفى اجلامعة، لتخرب الدكتور املعاجل إذا كان باإلمكان نقله يف املساء أو                   

 ساعات، وقفل اهلاتف، ومرت الدقائق اخلمس، فإذا به يفتح هاتفاً علي            تركه للصباح الذي مل تبق عليه إالّ      
لقد متّ حجز الغرفة فما الذي رأى الدكتور، وكان الدكتور املعاجل قد أخربين عندما أخربته مبسعى                :  ويقول يل 

 قد غفا   األستاذ كامل حلجز غرفة يف املستشفى بعد مخس دقائق، أن فخري بك بعد إعطائه اإلبرة املستعجلة               
واستسلم للنوم، ولعلّ من املصلحة تركه حىت الساعة السابعة صباحاً، وحينئذ ننقله إىل املستشفى، فأخربت               

أنا سأكون يف تلك الساعة عنده، وسأتولّى نقله وإدخاله         :  األخ كامل برأي الطبيب، فوافق عليه، وقال يل       
شكرته، وكأين أشري بأن املسألة قد فرجت،       املستشفى، قال الدكتور املنجد، عندما أخربت الطبيب بذلك          

وأنا سأنام يف هذا الكرسي كما ستنام أنت على الكرسي اآلخر، وسننتظر معاً        :  استرخى على كرسيه وقال يل    
إىل أن حيني الوقت احملدد وسأصحبه من هنا حىت يرقد يف سريره يف املستشفى، وأصر على ذلك ودارت يب                    

نجد أيضاً، أفكّر يف هذه النجدة اإلنسانية من طبيب غري عريب تظهر عجمته يف               الدنيا، والكالم للدكتور امل   
كالمه، ولكن مسع برجل من رجاالت العرب، وشاهد مرضه، أىب أن يفارقه عندما مل يستجب أحد من األطباء 

ج وبقيت مع الطبيب نتهامس لئال نزع     :  قال الدكتور صالح  !).  من ضيع يف األوهام عمره    (العرب لنجدة   
فخري بك وهو مستسلم لنوم عميق حنو أربع ساعات، كما ننتهز فيها التهومي الطارئ املتقطع فنغمض أجفاننا 

وكان فخري بك قد    "  بيت مري "ونستسلم السترخاء غري مريح، وقمنا يف الوقت احملدد وجاء كامل من             
ىل املستشفى فوجدنا الغرفة كما     الطبيب، وكامل وأنا، حنف بالرجل، ومحلناه إ      :  أفاق، وخرجنا حنن الثالثة   



فخري "والدنيا مظاهر ومصاحل وكأمنا لسان حال        "  احلياة"وعدوا ا األستاذ كامل، فهو صاحب جريدة         
 :حمموالً يقول" البارودي

هـذا زمانـك إين قـد مضـى زمين         
 

يـا أيهـا الـرجل املرخـي عمامته 
.                                         

 .وال عمامة لكامل، ولكنها هيبة الصحافة ورجاهلا

يف اليوم التايل خرب دخوله إليه، وهو ما        "  احلياة"وبقي فخري بك حنو أسبوعني يف املستشفى، وكتبت         
فجئت يف من جاء من أصدقائه وعاريف مقامه نزوره، وعلمت بعد ذلك من الدكتور املنجد ومن                أشرت إليه،   

األخ كامل أنه قد ختطّى األزمة اليت مر ا، وقدر أطباء اجلامعة أنه يستطيع مغادرة املستشفى، إالّ أم                     
ريد أن يصحبه إىل بيته يف ينصحون بأن ينتقل إىل مكان هادئ وجو جاف ال رطوبة فيه، وكان األستاذ كامل ي

أقترح أن يكون يف    :  ويرتله ضيفاً عليه كما كان ضيفاً عليه يف الفندق، ولكن الطبيب قال له             "  بيت مري "
 .فجوها نقي وصحي ال رطوبة فيه وال ندى، وهو ما حيتاج إليه فخري بك" شتورا"

 وبقيا يترددان لزيارته،    ،إىل هناك ونقل  "  شتورا"وأعد له نزالً يف     "  املنجد"والدكتور  "  كامل"وذهب  
وقد استجم وانتعش وعادت له حيويته ونكاته وطرفه وملحه، وبدأ يدندن ويغني يف الصباح الباكر إذا ما                  
أطلّ من نافذة غرفته على ذلك السهل الفسيح، الذي حييط مبرتله مع عصافري الصباح، وصحبت األستاذ                 

) تعوا:  (لنا عليه فوجدناه كالقمري املغرد، ومل يكن يرانا حىت قال          كامل يف مرة من املرات لزيارته، ودخ       
فقد جاءتين البارحة لزياريت سيدة حتمل سلة مملوءة بالفواكه         )!  اكتمل النقْر بالزعرور  (ألخربكم باملفاجأة فقد    

بيديها، وعندما  وسلة أخرى مملوءة مبا لذّ وطاب من أنواع األجبان املختلفة والزيتون واحللويات حتملها                
فرددت عليها التحية، ! يا صباح اخلري يا زعيم الشباب: دخلت غرفيت أطلقت ترحيبة مصلصلة وهي تقول يل

يا :  (أمل تعرفين؟ قلت هلا   :  وأخذت أتفرس يف مالمح وجهها عسى أن تسعفين الذاكرة مبعرفتها، فقالت يل            
ال حاجة إىل التذكّر، فأنا : جد بذاكريت، فقالت يل   بعد بضع دقائق سأخربك بامسك، على أمل أن أستن        )  تقربيين

ولعلك قد مسعت بأين قد أقمت مزرعة للدواجن ومتجراً ألنواع الطيور والفواكه واحللويات             "  بديعة مصابين "
 واغرورقت عينا   !، وأنا يف خدمتك فأنت يف ضيافيت، وكل شيء أملكه حتت أمرك             "شتورا"واألجبان يف   

انظروا ال يزال يف الدنيا خري، فاألطباء العرب اعتذروا يف          :  ه اجلملة، وقال لنا   فخري بك وهو يصل إىل هذ     
 :ليلة مرضي عن إسعايف وجنديت وهرع إيلّ طبيب مل يدخل بالده األصلية بني األقطار اليت تغنيت ا يف

مــــن الشــــام لــــبغدان
 

ــا  (  ــرب أوطـ ــالد العـ ينبـ
. 

ــتطوان  ــر فـــ )إىل مصـــ
 

ــن  ــد إىل ميــ ــن جنــ ومــ
. 



 العربية ال ميت إليها بصلة، واليوم، جتيئين مضيفة         بعيد العروق واجلذور عن هذه البلدان     ...  وهو بعيد 
جديدة بسلّتني من أفخم ما أنتجته مزارعها اليت مجعت مثنها بعرقها من مسرحها يف مصر، ورقصاا وراقصاا 

 !هناك، وهكذا كيف انتهى بنا احلال

وقحطان، وبلقيس وسبأ   أال تزال على رأيك يا عبد اهللا يف عدم تغيري أمساء أبنائك يعرب،              :  مث خاطبين 
هذه أزمات عربية مارة وال نريد أن نصل إىل هذه الدرجة من            !  يا موالنا :  فضحكنا وقلت له  !  بأمساء غريها 

التشاؤم أو القنوط، فقال يل كلمة شامية مستملحة يقوهلا للناس وال تقبل إالّ منه وال جمال لذكرها، وانفجرنا                
 !نضحك

 



 رسالة إلى مسؤول كبير

تعال :  ستاذ كامل مروة بعد ذلك، وكتب رسالة عند عودتنا إىل مكتبه يف بريوت قال يل                تدخل األ 
إننا وأنتم ال نريد أن ينتهي احلال       :  نشترك يف حتريرها موجهة إىل مسؤول كبري سابق يف دمشق يقول له فيها            

املشكورة بديعة  ملثل فخري البارودي أن تتفضل عليه يف شيخوخته ومرضه وبعد طول جهاده مثل السيدة                
ويف احلال رتبت حكومة دمشق راتباً جمزياً له كان جواباً على تلك الرسالة، وبقينا نتذكّر هذا                  .  مصابين

يف مدخل دمشق، فقد صادف أن اندلع قتال مسلّح   "  كيوان"احلادث، وكان قد نكب قبله حبريق بيته يف حملة          
صن بالبيت، فشبت فيه النار من البنادق املتصارعة         منهم حت  اًبني بعض محلة السالح حول بيته، ولعل فريق       

وأتت على مجيع ما ميلك فخري البارودي، وما مجعه طول حياته ووضعه يف ذلك البيت املتواضع املطلّ على                  
 .وعلى أمجل مظاهر الشام، وهي الطريق إىل الفردوس املوجود" بردى"جمرى ر 

فوق على الستني عاماً، وهي غري عمره، وإمنا هي عمر          كان قد مجع يف ذلك البيت حمصول عمر مديد ي         
مجعه لنوادر املخطوطات والكتب ومجيع أنواع مسجالت املوسيقى الشرقية يف مجيع أقطار الشرق من هندية               
وإيرانية وتركية وعربية وعراقية ومصرية وشامية ومغربية بأقطارها األربعة، وموسيقى البلدان العربية ااورة             

 واجلنوب العريب واحلجاز وشرقي أفريقيا، إىل أن وصل إىل األندلس ومجع موشحاا اليت عثر عليها من اخلليج
                 ل املغاربة أو مؤلّفة يف الكتب الكالسيكية العربية اليت اقتناها، وعكف سنوات طويلة على فكمسجلة من ِقب

وهي دنيا  "  السماح"س مبا مساه فرقة     رموزها والتعرف على أصواا، وأحلاا، ليخرج بعد كل ذلك على النا          
        ا وألّف بني متنافرها حىت أصبحت         من الفولكلور الراقص، كان قد ظهر يف حلب وتطوا وشذّر فيها، فهذ

   يزاحم الفولكلور الغريب، وهزج به اهلازجون ورقصت عليه الراقصات والراقصون،           لوناً عربياً شرقياً مستقال 
ت تنتقل به من بالد إىل أخرى، فكانت قاصمة الظهر لشيخ الشباب هي النريان              وكونت له الفرق اليت كان    

واحندر إىل بريوت، ليرتل يف غرفة من غرف        "  بردى"و  "  اهلامة"و  "  ردم"اليت أتته على ذلك البيت، هلذا ترك        
 .من بريوت" الزيتونة"على " بسول"فندق 

متعدد " موهوباً"ثر مين يعرفون أنه كان رجالً احلديث عن فخري البارودي متشعب، والذين يعرفونه أك
   نة،               اجلوانب الثقافية يف جدى من صور احلياة امللوها وهزهلا وماضيها وحاضرها، وأنه قد تقلّب يف صور شت

          جه من مكتب           حىت أصبح على ما انتهى عليه بعد أن كان أبوه غنيا كبرياً، وتسلّم هو بعد موت أبيه وبعد ختر
 التركة اليت مسعنا عنها، وأهل الشام أعرف ا، واعتنق الوطنية العربية وهام ا وقاد مجاهري                  تلك"  عنرب"

 .الشباب إليها وأنفق عليها كل ما ملكت يداه

 



 حياة البارودي في المنفى

لّ ببالده، فخاف من السجن والتنكيل، فالذ بعمان         حغضب عليه االستعمار الفرنسي والحقه يوم       
) امللك(ردن يف أول عهدها، وهي ال تزال قرية أكثر سكّاا من الشركس، وحاول أمريها               عاصمة شرق األ  

عبد اهللا رمحه اهللا أن يرتله يف بيت حمترم ويف ضيافة يعرف حقِّه فيها، فاعتذر عن ذلك واختار له بيتاً متواضعاً                     
، مث  "الفول املدمس "، كل ما فيه     استأجره وجعل فيه أو بالقرب منه حانوتاً متواضعاً يف السوق جعله مطعماً           

فتح بابه على مصراعيه وأخذ يضيف فيه كل عابر وكل الجئ من الشام إىل عمان أو من فلسطني إىل عمان،                    
         وأصبح ذلك احلانوت والبيت الذي يسكن فيه صاحبه منتدى ا جيمع الشعراء والسياسيني واُألدباء      أدبي

 .ته تشد إليها الرحال وعشياته وضحواهوالظرفاء، فكانت ليالي

وعاش فخري البارودي سنوات عديدة منفياً يف عمان، مل يكلّف ومل يشق على أحد ال بإقامته وال                   
مبصاريفه، وكان يأخذ الدنيا بالصراع اهلازل، حىت إذا صدر العفو عنه يف الشام، من حكومتها املرتبطة بفرنسا 

بالغربة وبالشتات، وبالقهر، وعدم االستقرار، وأعلن أنه سيهب يومئذ، لبى العودة إىل بالده، فقد ضاق ذرعاً 
ما يف الدكان والبيت ملن يستحقه ممن كان يالزمه أو خيدمه أو يلتف حوله، ويوم علمت الصحافة الدمشقية                  
بأن زعيم الشباب سيعود إىل عرينه أعلنت ذلك يف أخبار مثرية ودعوة إىل الشعب أن يعرف له حقّه وقدره                   

ومداخل الكسوة يف طريق عمان ثالث      "  بردى"، فخرجت الشام بأسرها تنام حتت ظالل شجر وادي          ومقامه
ليال متوالية تنتظر حىت يدخل، لتسري كلها خلف احلصان الذي أعد له، ليدخل على صهوته إىل مدينته رافع                  

مشق بأسرها ومبن   الرأس جمبور اخلاطر معزز الكرامة، وهي من عادات أهل الشام، حىت إذا وصل كانت د               
وجبل الدروز بصفة خاصة متوج باخليالة واملوسيقى واهلازجني واملغردين " حوران"قدم إليها من ضواحيها ومن 

وما " قاسيون"ا يتجاوب به جبل والعرضات املطنطنة املدوية، وأصوات طلقات البنادق متأل مداخل دمشق دوي
. ألعالم مرفرفة فوق رؤوس اجلماهري، حىت وصل الرجل إىل بيته، وكانت ا"اهلامة"و " الربوة"حوله من روايب 

 .فقد عاد إليها زعيم الشباب. وبقيت الشام بعد ذلك أياماً وليايل، وهي يف أعراس

رحم اهللا فخري البارودي، ذلك الوجه العريب املشرق، ذلك الزعيم العريب األيب األنوف، وذلك الشهم 
 .تاريخ يتضوع أرجياً وعبقاًالدمشقي الذي سيبقى امسه يف ال

 



 لقاء مع حمدي الخياط

ذكر من أصدقائي الشباب العريب الذين كنا نتعاون معهم يوم كنت على مقاعد الدرس يف                  أوقد  
محدي اخلياط، وهو عراقي موصلي متحمس ) اليوم(بريوت، وكان هو يف الصفوف العليا من اجلامعة الدكتور 

ان وال يزال يف أملانيا اليوم شعلة من الذكاء والنشاط واحلركة، وخترج من               ملوصله وعراقيته وعروبته، ك   
عاصمة "  برلني"اجلامعة بعد أن كان جنماً من جنوم شباا، وعضواً من أعضاء العروة الوثقى ا، وتوجه إىل                  

ل تعليمه ونال   ن اخلروج من أملانيا فتزوج، وأكم     عالرايخ الثالث والتحق جبامعاا، وجاءت احلرب فمنعته        
الدكتوراه، مث بقي فيها عربياً يلتقي بالشباب العريب، وخيدمهم ويعينهم يف دراسام بالتوجيه واإلرشاد ملن                

 .اتصل به أو تعرف عليه

انقطعت األسباب بيين وبينه يف السنني اليت كان فيها يف أملانيا، ومل ينسين ومل أنسه، حىت قدمت إىل                    
 أحبث عن إكمال    ،نا مدير عام لإلذاعة والصحافة والنشر يف اململكة السعودية          وأ م١٩٥٥يف عام   "  بون"

أي هذه الصفقة، اليت    "  بون"املشهورة، وبقيت حنو شهر يف      "  سيمنس"صفقة حمطات إذاعية أملانية من شركة       
لعريب من الطالب أقمنا ا املرحلة األوىل القوية لإلذاعة السعودية يف جدة، وكنت أتردد على حمافل الشباب ا  

أتعرف عليهم وأسأل عنهم، وجاء حديث عابر عن العرب املعروفني يف أملانيا، والذين يقدمون                "  بون"يف  
هل :  مثل الدكتور محدي اخلياط، ففرحت مبا مسعت، وقلت له        :  خدمات إعالمية لبين قومهم، فقال يل حمدثي      

تصدر عنها جمموعة من االت      "  كولن  "إنه اليوم صاحب دار نشر كبرية يف مدينة         :  تعرفه؟ فقال يل  
واملطبوعات العربية واألملانية وببعض اللغات الشرقية األخرى، وأعطاين رقم هاتفه، فقمت من مقعدي إىل               

ألست محدي اخلياط   :  اهلاتف واتصلت به، وكانت املفاجأة أن يكون هو الذي أجابين على ندائي، قلت له              
هو بشحمه وحلمه، من املتكلّم؟ فذكرت له       :  مريكية يف بريوت؟ فقال يل    عضو العروة الوثقى يف اجلامعة األ     

 .حيث يقيم إىل حيث أكلّمه من بون" كولن"امسي فكاد أن ميشي على سلك اهلاتف مهروالً من مدينة 

 



 العشاء في ضيافتي

يافيت، إذن العشاء الليلة يف ض    :  قال يل ".  كوننفس هوف "يف فندق   :  أين أنت اآلن؟ فقلت له    :  قال يل 
 ظهر اليوم، وجاء الدكتور محدي فإذا به كما قال هو نفسه بشحمه وحلمه،               بعد وسأجيئك يف الساعة الرابعة   

وكان عناق حار بني الصديقني اللذين باعدت ما األعوام، وقضينا أربع ساعات يف العشاء واألحاديث،                 
طابع لإلنتاج امللون العصري احلديث، وأنه      عرفت منه أنه قد أنشأ داراً للطباعة والنشر حتتوي على أحدث امل           

األسبوعية باللّغة العربية، وجملة بامسها أيضاً باللغة العربية، وجمموعة من االت             "  الشرق"حيرر صحيفة   
األخرى باألملانية وببعض اللغات الشرقية، وأنه يبين داراً جديدة تكون حمتوية على مطبعة وغرف حترير،                 

وكل هذا النشاط يقوم على ضفاف ر الراين من تلك املدينة، وقال يل إن الغداء     .  آخرهإىل  ...  وأنه…  وأنه
الدار كانت يأ لتكون على الضفة املقابلة لكولون على . وهكذا كان" الشرق"غداً سيكون يف مكتيب يف دار      

 ."كولن"يف أوسع جهاته اليت ميتد عليها اجلسر الشهري جبسر " الراين"ضفة ر 

دت الصداقة إىل ما كانت، وبقينا نتصل يف مواسم الصيف يف كل عام تقريباً، ودعوته باسم                   وعا
احلكومة السعودية، وقد أصبحت وزيراً لإلعالم فيما بعد، ليقوم بزيارة للمملكة يتعرف عليها ويقوم                 

لعربية كلّها يف   بالتعريف عنها يف جمالّته وصحفه ومطبوعاته، فقد كان على صلة ودية ومحيمة بالسفارات ا              
بون، وقد جاء إىل جدة فزارها وزار الرياض وبقي فيها أسبوعاً، قدمته جلاللة امللك فيصل، مث تنقل بني املدن                   

وهذا اسم ابنه، وله بنتان علياء وليلى، وقد التفوا حول أبيهم ترأسهم أمهم السيدة              )  أبو رعد (األخرى وعاد   
 ".ألزا محدي اخلياط"يدة الكاتبة واملديرة ملشاريع األستاذ، الس

ذكرت سابقاً الداعية اإلسالمي املغويل التتري من مقاطعة سيبرييا يف شرقي االحتاد السوفيييت، وذكرت              
، وامسه احلاج عبد الرشيد إبراهيم، وأسهبت الكالم عليه مبا مسعت            "تارا"أنه من قرية صغرية هناك تسمى       

ستحسن أن أذكر داعية إسالمياً آخر، كان جمال دعوته ماليزيا    وما دام أن الشيء يذكر فلعلّ من امل       .  وعلمت
وأندونيسيا وما جاورمها من أقطار فيها أقلّيات إسالمية مبعثرة، ذلك هو احلاج عبد احلليم الصديقي من                  

فريقيا أمسلمي اهلند وخرية علمائها، وقد كان له جمال آخر للدعوة وهو واليات اهلند قبل أن تقسم مث شرق                   
فريقيا اجلنوبية الغربية، وباإلضافة إىل ماليزيا وسنغافورة وما حوهلا، كان هذا قبل احلرب العاملية              أقاليم  حىت أ 

      ى من              الثانية، وكان الرجل خملصاً يف دعوته جمدا يف العمل من أجلها، وهو يلتقي يف هذا املضمار يف ألوان شت
 إالّ أن لكل شيخ منهما طريقة، ووجهة تتالقى يف           مظاهر الدعوة مع من حتدثنا عنه احلاج رشيد إبراهيم،         

أصوهلا وتتباين وختتلف يف فروعها، فيلتقيان يف اإلخالص وحب الرحالت إىل األقطار املختلفة وتفقّد أحوال               



األقليات اإلسالمية فيها واالهتمام بشؤون أهلها كأندونيسيا وماليزيا، ويلتقيان يف انفتاح الفكر على وسائل              
 ويكتب  ،فكما كان احلاج رشيد عبد احلليم الصديقي يؤمن جبدوى ذلك ويكتب          .  واإلعالم والنشر الصحافة  

أعوانه الشيء الكثري يف صحف كل بالد حيلّ ا عن أحواهلا، وشؤوا، وحال املسلمني فيها وتعريف الناس                  
 .م

لقد ظهر مئات منهم يف     ذلك النمط من الدعاة يف العامل اإلسالمي عرب عصوره وقرونه كان عجيباً، ف             
كل مكان ممن غيروا تاريخ البلدان اليت ينتمون إليها أو يتجولون فيها، وهدى اهللا م خلقاً كثرياً، وكُتب                   

 .الدعوة والرحالت والسرية مملوءة بأمسائهم وأخبارهم، ومبا أصبحوا عليه

             يف القمة بني هؤالء، ألن دولتني      اإلمام الشيخ حممد بن عبد الوهاب الداعية يف قلب جزيرة العرب يعد
 . وهي الدعوة السلفية الصافية، الدولة األوىل مث الدولة الثانية احلاضرة،سعوديتني قد قامتا على دعوته

والدعوة السنوسية قام ا الدعاة األولون يف أقطار ليبيا بعد أن قدموا من املغرب األقصى، والدعوة                 
 . كبري بينها وبني ما يذكر من الدعوات األخرى يف هذا االاإلدريسية كانت مثل ذلك على تفاوت

ودعوة اإلمامني عبد احلميد بن باديس وشيخنا حممد البشري اإلبراهيمي يف اجلزائر انبثقت من مساجد               
، مث منت وانتشرت وأعادت إىل اجلزائريني ما فقدوه أو احنرفوا عنه حتت             "قسطنطينة"و  "  سطيف"قطرمها يف   
مار واستبداده وقسوته وحربه، حىت لقد حرم عليهم وعلى املغاربة يف كثري من مظاهر احلياة تعلّم ضغط االستع

 .اللغة العربية وكتابتها

ويف اهلند دعاة مسلمون كثريون، ويف حضرموت واليمن مئات إذا مل نقل ألوفاً عرب القرون املنصرمة                 
ادقني الذين جابوا بعض األقطار اإلسالمية يف شرق أفريقيا         من أولئك الدعاة املتواضعني املتقني املتقشفني الص      

بأسرها، " أندونيسيا"و " سيام"و " ماليزيا"مث يف  "  مليبار"وجنوا ويف أطراف اهلند الشرقية اجلنوبية، مثل قطر         
فليبني اجلنوبية  اليت ينتمي سلطاا إليهم، مث يف ال      "  بروين"و  "  صباح"واجلزر املتناثرة بينها وبني الفليبني كوالية       

 .حيث كان هلم صولة ودولة ودعوة منتشرة ال يزامحهم فيها مزاحم

وكان يف تلك األصقاع ماليزيا وأندونيسيا والفليبني وما حوهلا من جزر بضع عشرة سلطنة، يتوالّها من 
الطبيعية يرجع بأصوله إىل حضرموت من احلضارم املهاجرين إليها للتجارة أوالً، مث جنم عن ذلك الدعوة                  

التلقائية العفوية يف نشر اإلسالم بني سكّاا، حىت إذا ما اشتهروا باالستقامة والصالح زوجهم بعض سالطني                
   م تشرن       فتلك األقطار بنااً بإسالمهم ونسبهم، ومن مواليد هذا الزواج من بنات السالطني جييء الكثريون مم

يف جنوا،  "  جوهور"ووالية  "  ماليزيا"يف مشال   "  قدح"و  "  رلسف"تولّوا السلطنة بعد آبائهم، قد نذكر والية        
يف شرقها، وبعض سالطينهم يف بعض بلدان       "  التمور"و  "  امللوك"يف أندونيسيا، وجزائر    "  فونتاينك"ووالية  

 .وما حف ا" مندانو"اهلند وجنوب الفليبني يف أرخبيل 



 إلى المالديف

 عالية، وإمنا كان ذلك بربكة إخالصهم وتواضعهم          مت هلم ذلك على غري علم زاخر أو ثقافة          
واستقامتهم، ويتاجرون جتارات متواضعة أيضاً إذا ما استثين منها بعض البيوت التجارية اليت اشتهرت هناك،               
فأحبهم الناس ملثل هذه الصفات قبل أن يتغير حال بعضهم كما تغير حال البعض من سواهم، ووصلوا إىل                   

وب غريب أفريقيا، وتولّوا احلكم فيها يف فترات كثرية امتد بعضها إىل عقود هذا القرن                جزائر القمر يف جن   
يف اجلمهورية املسماة بامسها يف احمليط اهلادي جنوب اهلند وغرب           "  املالديف"هناك، ويف جزائر    "  العشرين"

 .جزيرة سريالنكا

باشرة، قد جر إىل هذا االستطراد الذي قد        والكالم عن الدعوة والدعاة مبعانيه املختلفة املباشرة وغري امل        
 يوم كان الناس وكان العرب بصفة خاصة على فطرة اإلسالم وحب             ،حيسن أن يشار إليه يف صدق وأمانة      

نما وجد  ييف تلك البلدان واألقطار أنه أ     )  تقريباً(اخلري والبحث عنه وتلقّيه، وتكاد تكون القاعدة التقريبية          
 فاحلضارم  ،لبلدان األعجمية، وقد ندخل فيها الصومال وجيبويت ومها بلدان عربيان         املذهب الشافعي يف تلك ا    

كانوا هناك، ليست هذه قاعدة مضطردة، فاألكراد يف تركيا ومشال العراق وإيران يتبعون املذهب الشافعي ومل 
 .يصلهم به دعاة من العرب املشار إليهم

إالّ أن املذهب   "  املالديف"ند مثلما قيل عن جزائر      وقد يذكر يف بعض الكتب داعية من املغرب أو اهل         
، وهي تعين املغاربة    "املورو"وما يذكر عن لفظ املغاربة هناك إمنا جاء من كلمة            .  هناك شافعي وليس مالكياً   

أنفسهم يف اللغة اإلسبانية والربتغالية، إالّ أا يف انتشارها البعيد على أيدي اإلسبان والربتغال يف الفلبني                  
 قد محلت معىن آخر وأخذت تعين املسلمني، ألن إسبانيا والربتغال وبلدان            ،لشرق األقصى فيما بعد ذلك    وا

، نسبة إىل موريتانيا اليت عرفوا اإلسالم منها وعرب         "املورو"البحر األبيض املتوسط كانوا يسمون املسلمني بـ        
ة والتسمية من أقطار املغرب الشمايل يف       من انتمى إليها ومسي بامسها أو جاورها، واشترك معها يف الدعو           

وأرجو أن ال يعتب علينا فيما نرويه أحبابنا وإخواننا املغاربة يف ذكر هذه النظرية، فإم يف                .  تسمياته احلاضرة 
غىن واسع من جهادهم ونشر اإلسالم يف مجيع أحناء غرب أوروبا وجزيرة صقلية على املذهب املالكي ويف                  

لى طول شاطئ احمليط األطلسي، ويف قلب أفريقيا نفسها بدعام وعلمائهم ومشايخ             األصقاع األفريقية ع  
وغريها، أن تلك   "  الشاذلية"و  "  القادرية"و  "  التيجانية"طرقهم، ومن فضائل بعض الطرق يف أفريقيا كـ          

ك الطرق كانت من أسباب نشر اإلسالم والتفاف املسلمني وإنشاء واليات وسلطنات مسلمة بني سكان تل              
 .األصقاع األفريقية يف جنوب الصحراء الكربى وما حوهلا وما توغّل يف جنوا وأطرافها الشرقية والغربية



وبني مسلمي احلبشة والصومال والسودان عشرات من الدعاة الذين نشروا اإلسالم، وثبتوا عقيدته يف              
رون القريبة من قرننا هذا، وكادت      شرق أفريقيا، وهم هناك يعرفون أمساء العديد من أولئك الدعاة عرب الق           

احلبشة بأسرها، إذا ما استثين منها مواقع قليلة، أن تكون إسالمية، بل لقد كانت إسالمية يف إمارات                    
وسالطني وحكام توارثوا احلكم يف بلدام عن آبائهم وأجدادهم، ونشب بينهم وبني من كان من غري ملّتهم                 

 يف اية القرن    – كما ذكرنا    –"  منليك"قلّص، حىت جاء اإلمرباطور     صراع متقطّع يظهر وخيتفي وميتد ويت     
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين فقضى على أكثر تلك اإلمارات اإلسالمية يف حوادث معروفة يف تاريخ                

ومع األسف الشديد إن العرب وأكثر املسلمني ال يعرفون عنها شيئاً وال عن الصراع يف                  .  تلك البالد 
ثبات الصوماليني أمام االستعمار اإليطايل واحلبشي وأطماع من جاورهم يف السيطرة على بالدهم،     الصومال و 

وقد بيت االستعمار الربيطاين، منذ وصلت أقدام رجاله إليه، فصل السودان إىل . ومثل ذلك يقال يف السودان
صل جهنمي ال يسمح البن     مشايل وجنويب، وصدرت األوامر السرية والعلنية بأن يفصل بينهما فا          :  قسمني

اه إىل اجلنوب، وأن يبقى اجلنوبيون على فطرم الطبيعية اليت ولدوا ا من بطون أمهام                الشمال أن يتخطّ  
عراة رعاة بغري أمساء، وأن تكون أمساؤهم أرقاماً عددية يعرفون ا ويتخاطبون، حىت ال تذكرهم اٍألمساء                  

 أو من األقطار ااورة هلم، فيتذكّرون حينئذ أم مسلمون إذا ما وجد            اإلسالمية اليت جتيء إليهم من الشمال     
فيهم حممد وعبد اهللا وغريهم من األمساء املعروفة، ولقد أعان االستعمار على ذلك، إذا مل نقل إنه االستعمار                   

اسع عشر قد   نفسه وطالئعه ومده وزحفه، وأعين بذلك اجلمعيات التبشريية اليت مل تكن من أواسط القرن الت              
 .انتشرت هناك

 



 الحرب ضد اللغة العربية

وما حنن اليوم فيه هو حصاد ملا غرس وزرع منذ قرن كامل من الغفلة التقليدية املتوارثة، حىت القرون                  
األخرية من تاريخ العرب واملسلمني، فاللغة العربية اليت حرم االستعمار على السودانيني اجلنوبيني استعماهلا،              

لدود له يف كل بالد إسالمية نكبت به يف مشارق األرض ومغارا، فهي لغة القرآن ال ميكن للمسلم                  العدو ال 
أن يكون مسلماً إال إذا قرأ القرآن بلغته، فكانت التوصيات العلنية والسرية، وال تزال إىل اليوم وإىل الغد                   

لوان، منها السرية ومنها العلنية، ومنها      القريب يف كل مكان مهامجة اللغة العربية مهامجة خمتلفة األشكال واأل          
ما ظاهره اإلصالح وباطنه القضاء عليها، وسلخها من ألسنة وقلوب املسلمني بوسائل شتى، أصبحت اليوم               
مذاهب وطرقاً مشهورة ومعروفة، استهوت املغفّلني واملنحرفني والسذّج وخرجيي مدارس االستعمار من              

يهم فشاركوا يف التشكيك فيها ويف عظمتها، حىت يظهروا أمام            شباب العرب واملسلمني، وانطلت عل     
املستعمرين بأم من اجليل الصاعد املثقّف ثقافة عصرية إما شرقية أو غربية، وجنب محاة اللغة العربية عن                   
 منازلتهم وحماربتهم والتظاهر بالكفاح عما يدعو إليه املضلّون، فأصبحت امليادين خالية ألولئك املندسني،              
. يصولون فيها وجيولون، بل إم يلقون من الصحافة ومن الشباب اإلعجاب واإلكبار والتكرمي والتقليد               

وأمساء هؤالء الدعاة معروفة ال جيهلها الشباب، وصورهم حتتل صفحات الصحف العربية وجمالا يف كل                 
 .اهللالعصرية والتقدم والتجديد، وال بالغ إالّ ب" موضة"مكان، واحلديث عنهم هو 

، وجهود علماء مصر فيه ويف      "اجلامع األزهر "وال ميكن أن تذكر الدعوة اإلسالمية، وال يذكر فيها           
ومصر اليت جتمع   :  "فشوقي يقول .  غريه من املعاهد عرب قرون متوالية منذ تأسيسه من أكثر من ألف سنة             

طاب األلوف من أبناء األقطار     فقد كان هلا اجلهاد املشكور يف استق      ).  املسلمني كما مجع املسلمون الركن    
           م بعد ذلك أزهريم    اإلسالمية كلها، جييئون إليها ويلتحقون بأزهرها، ويعودون إىل بلداني، يقوم على دعوا

 غمرت تلك البلدان قبل جميئهم، وتتجدد تيارات         تكون قد  املد اإلسالمي، وتتثبت م القواعد الدينية اليت      
خرى، ويظل األزهر، وتظل مصر بني منابع احلركات اإلسالمية األخرى املعني الذي الدعوة م بني الفينة واأل

ال ينضب، وجلامعي الزيتونة والقريوان يف تونس، وللحركة السنوسية يف ليبيا، وجلامع القرويني يف فاس،                 
ل آخر  فض"  سكتوا"وللجوامع األخرى واملساجد الكربى يف غرب أفريقيا من موريتانيا وكانو وشنقيط و              

على الدعوة اإلسالمية منذ أكثر من ألف عام، تتجدد ومتتد وقد تتقلّص وتنكمش، ولكنها مع كل ذلك                   
وال حاجة بنا أن    .  التمدد واالنكماش كانت ارى والقناة اليت توصل الضياء الديين إىل حيث يسطع وينري             

ون املنابع املتدفّقة ملساقط تلك القنوات إن للحرمني الشريفني الشرف األعظم والفضل األكرب يف أن تك: نقول
 .واألار



وما دام احلديث عن املد اإلسالمي وانتشاره يف مشارق األرض ومغارا، فلعلَّ خامتة ما خنتتم به ما                  
أسهبنا فيه أن أشري إىل أين قد قمت بزيارات لألقلّيات اإلسالمية يف شرق أوروبا ويف اليونان، فزرا يف بلغاريا 

فاً على بواقي األثر اإلسالمي هناك، الذي مل يبق له اليوم إالّ األطالل             انيا ويوغوسالفيا، وزرت ار متعر    وروم
 إذ توجد ا اليوم     ،"بولندا"واملعامل، واحنسر عن ار بالذات باحنسار املد العثماين، ولقد حاولت الوصول إىل             

، ال  "فرصوفيا" الناحية الشمالية الشرقية من العاصمة       أقلية إسالمية منكمشة ومبعثرة يف بضع مدن وقرى يف        
تزال حمافظة على عقيدا، ملتفّة حول مساجدها، منقطعة عن العامل اإلسالمي، مهجورة منه، إالّ أا قد بدأت                 
اآلن يف حركة متواضعة جداً، مسحت ا حكومتها لبناء مركز إسالمي يلتف حوله من تبقّى من املسلمني                   

، وبني سكاا وحكوماا ملا      البالد ين كانت هلم يف القرون األخرية املنصرمة مكانة حمترمة يف تلك          هناك، الذ 
عرفوا به من حمبتهم لبولندا وطنهم وتعلّقهم ا واالشتراك يف الدفاع عنها من احلركات السابقة اليت كانت                  

لوطن واشتراكهم يف الدفاع عنه، فكانوا جتيئها مما حوهلا، فعرفت هلم البالد وحكومتها صدق انتمائهم لذلك ا
وقد كانت لبولندا عالقة باألقطار العربية، ومتثيل فيها، وكان هلا ممثل يف البالد             .   جديرين باالحترام  ايف نظره 

السعودية يف أول ما دخل امللك عبد العزيز، وكان مسلماً وقائداً من قواد اجليش البولندي، قدم أوراق                   
ى كلمة مسهبة عن عالقة بولندا ببالد العرب، وجاءه الرد من امللك عبد العزيز على ذلك                اعتماده إليه وألق  
 .بالشكر والتقدير

ومل يتسن يل الوصول إىل تلك األقلية البولندية املسلمة، كما قلت، برغم حماواليت الكثرية، ولكنين                 
، مث "هلسنكي"وعاصمتها " دانفنل" يف ختطيتها إىل أقلية إسالمية مغمورة أخرى، تقع يف أقصى القطب الشمايل          

الواقعة يف الشمال الغريب من العاصمة، وقد أشرت إىل إمام وعامل تلك األقلية فيما سبق                "  متربي"يف مدينة   
، وما كان يل    "استكهومل"وأذكر كيف وصلت إىل هلسنكي قادماً إليها يف باخرة من           .  وامسه احلاج حبيب اهللا   

ة والوقوف على أخبارها، وأتذكّر أنه منذ حوايل مخسني عاماً أن أول ما مسعنا به                قصد إالّ زيارة تلك األقلي    
عنها كان يف مقال نشره يومئذ الكاتب األديب اللبناين املتمصر األستاذ فيلكس فارس يف عدد من أعداد جملة          

 تسكن حوايل القطب    املصرية، ألقى بذلك املقال أول األضواء على تلك اجلالية اإلسالمية اليت           "  املقتطف"
وتعيش فيه، ومن مث تلفت الناس إىل ما ذكر عنهم، مث بدأ ذكر تلك اجلالية يف بعض                  "  فنلندا"الشمايل من   

 .الصحف اإلسالمية والعربية اليت تم بشؤون املسلمني

 واجلهل بتلك األقلية اإلسالمية الفنلندية يكاد أن يكون مقتصراً على العرب ومسلمي اهلند والشمال             
األفريقي، وإالّ فالصحافة العثمانية كانت زاخرة بأخبارهم جتيء الفينة بعد األخرى يف مناسبات وأحداث                
تستحق أن يذكروا، مث انقطعت بعد قيام احلكم الكمايل، الالديين الذي انسلخ عن العامل اإلسالمي وكره                  

 .االنتساب إليه، وكان العرب ال يقرأون تلك الصحف التركية



، ونزلت يف الفندق اتصلت بعاملة اهلاتف به، أسأهلا عن املسجد الذي قد             "هلسنكي"ت إىل   وملا وصل 
أصبح من معامل املدينة وما يشار إليه يف كتب السياحة، وأخذت عنوانه، وكان من املصادفة اجلميلة أن كان                   

د تلك اجلالية،   ذلك اليوم ضحى يوم اجلمعة، فتهيأت مع عائليت للذهاب ألداء فريضة اجلمعة يف مسج               
ووصلنا إىل هناك قبيل أذان اجلمعة بنحو ساعتني، ووجدنا املسجد يقع يف دور عال من أدوار بناية أقامتها                   

 .اجلالية اإلسالمية وقفاً على ذلك املسجد يصرف ريعها على شؤون ذلك اجلامع

بواب مغلقة، ألن املسلمني    فأخربنا أن الصالة يفتح أبواب املسجد هلا يف الساعة الواحدة، أما اآلن فاأل            
 .وإمام املسجد والقائمني عليه كلّهم جتار، وال جييئون إالّ يف وقت الصالة

وجلست يف مقهى يقع جبوار تلك البناية وعلى شارعها، فإذا برجل أفريقي شديد السمرة جيلس                  
هل تريدون  :   باإلجنليزية بالقرب من املكان الذي اخترته، وطلبنا القهوة، وتفرس فينا ذلك الرجل مث قال يل             

أنا من أفريقيا وقد جئت هلذا الغرض واسترحت يف هذا املقهى،           :  نعم، فقال :  املسجد ألداء الصالة؟ فقلت له    
 .أنتظر فتح باب املسجد يف الوقت احملدد للصالة

ت يف إنين عامل من عمال إحدى الشركا: واستأنست بالرجل واستأنس يب، وحتدثنا عن بالده، وقال يل
 .هلا فرع يف بالدي، وأنا أجيء كل يوم مجعة إىل هذا املكان ألداء فريضة الصالة" هلسنكي"

وحان وقت الصالة، ووقت فتح أبواب املسجد يف الدور العايل من تلك العمارة، فتحركت ألدفع مثن                
افلين ويدفع حسابه وحسايب    القهوة يل ولثمن ما طلبه أخونا األفريقي قبل أن جييء إىل هذا املكان، فإذا به يغ               

:  وأنت ضيفي، فقلت له    وةٌِإنما املُؤِمنونَ ِإخ  :  قبل أن أفعل، فلما أصررت على أن أدفع ما دفع، قال يل           
األمر كذلك، فهيا بنا إىل املسجد، على شرط أن أدعوك إىل طعام الغداء، فلما بدا عليه                  ولقد صدقت،   

 !وهو كذلك: ، فابتسم وهو يقول يلِإنما املُؤِمنونَ ِإخوةٌ: االعتذار حبياء موروث، قلت له بدوري

ركبنا املصعد الذي انتهى بنا إىل الدور اخلامس أو السادس، وكان دليلي أخونا األفريقي، فإذا جبناحني                
يف واسعني ينفتح أحدمها على اآلخر يف شبه فصل مالحظ، كان اجلناح األمامي للرجال واجلناح املتفرع عنه                 

اخللف للنساء، ووجدت أن أغطية بيضاء ناصعة البياض قد مدت على السجاد يف قاعيت املسجد عرفت أا                 
للمصلّني تطوى بعد كل صالة وترسل للغسيل والكي لتفرش عند كل صالة مرة أخرى جديدة طاهرة ناصعة 

 .البياض تسر الناظرين

ياس من النايلون الرقيق األبيض، وأدخلناها يف        وكنا قد خلعنا أحذيتنا عند الباب ووضعناها يف أك         
رفوف منسقة مجيلة على كل موضع حذاء رقم واضح، ال يكلف صاحب احلذاء إالّ أن حيفظه ليعود إليه بعد                   
الصالة بني من يعودون يف صفوف هادئة متراصة، يأخذ الكيس ويفرغ منه حذاءه مث يلبسه بعد ذلك ويطوي     

 . ذلك الرفالكيس مرة أخرى ويلقيه يف



وأَديت حتية املسجد، مث ما لبثنا أن رأينا املؤذن يقف جبوار املنرب املتواضع ااور للقبلة، مث يرفع عقريته                  
بصوت ال يزيد على حاجة السامعني يف اجلناحني، وكأنه يقرأ األذان قراءة جمودة، وكان يف خشوع مؤثر ما                  

قي خطبة اجلمعة يف مثل هدوء ورصانة أدائه لألذان، وقد محل يف            لبث بعد مدة أن ارتقى درجيت املنرب وبدأ يل        
ميينه عصا طويلة أشبه شيء بالرمح إالّ أا بال سنان، يتوكّأ ا، وكانت اخلطبة طبعاً باللغة التركية، ليست                   

 . بلغتهااليت جاءت هذه اجلالية منها وجاءت معها" األورال"التركية املعروفة يف إسطنبول ولكنها تركية جبال 

وتتخلّل خطبة اجلمعة الوافية واملختصرة ما سن يف أن حتتوي اخلطب عليه من بعض األحاديث وبعض                
اآليات، وجلس بعد ذلك على املنرب حنو دقيقة يفصل ا بني اخلطبتني، مث قام ليبدأ اخلطبة الثانية على نسق                    

هى عِن الفَحشآِء   ِن وِإيتآِء ِذى القُربى وين    اِل واِإلحس ِبالعده يأمر   ِإنَّ اللَّ خطبته األوىل، حىت إذا ما انتهى بـ        
إىل آخر اآلية، وقف مقيماً الصالة ورفع صوته خفيضاً ودوداً بإقامتها، وكان قد جتمع يف جناحي ... نكَِرواملُ

 خلف اإلمام وصلّى    املسجد حنو ثالثني رجالً، ومثلهم أو أكثر منهم قليالً من السيدات، ووقف اجلميع              
 صفوف خلفه على تلك األغطية البيضاء       –كما قلنا –الركعتني بسورتني قصريتني، أامها بالسالم، واملصلون       

 .الناصعة يأتمون به

وبدأت األذكار بعد ذلك، والشعب التركي ومن ينتمي إليه من الشعوب ااورة له يف أوروبا وجنوب         
م تسبيحاً وحتميداً بعد أداء املكتوبات، وأكثرهم تطويالً هلذه السنة اليت قد            آسيا من أشد الناس ورعاً وأطوهل     
 .يتضايق بطوهلا البعض من غريهم

وقام الناس فأدوا املسنونة، مث أقبل بعضهم على بعض مسلمني متصافحني، متوادين، وقد غطّى كل                
 تتخذ ملثل هذه الظاهرة اليت حيرص       واحد من الرجال رأسه إما مبنديل أو بكوفية جيدها أمامه يف املسجد،            

 .األتراك عليها حرصاً شديداً، ويتجنبون أن يؤدوا الصالة مكشويف الرؤوس

وفاتين أن أقول إن على تلك األبسطة البيضاء قد نثرت عشرات من املسابح البسيطة جداً، واملؤلّفة من 
 وكنت قد   –الصالة، وكلهم قد فعل ذلك      نوى التمر ملن يريد أن يستعني ا على التهليل والتسبيح بعد             

صحبت من املدينة املنورة يف تلك الرحلة اليت قصدت ا زيارة تلك اجلاليات يف شرق أوروبا، حىت مشاهلا يف                   
فنلندا، جمموعة من املسابح الشعبية اليت تباع عند أبواب احلرم النبوي، محلتها هدية ملن سأجتمع م، ألا                  

وغبطتهم، خصوصاً إذا علموا أا من املدينة املنورة، كما يفرحون بسجاجيد الصالة            ستكون موضع قبوهلم    
 .وإذا علموا أا كذلك، واليت محلت منها عدداً آخر لتلك الغاية

ومع األسف الشديد إن املسلمني عرب السنني الطويلة يشترون هذه األشياء من احلرمني الشريفني غري                
عة يف خارج العامل اإلسالمي ويف معامل إيطاليا بالذات، ولكنهم يفرحون ا فقد             عاملني بأا مستوردة ومصنو   

المست األراضي النبوية، فقدمت منها عدداً بعد الصالة إىل اإلمام عندما قمت وسلّمت عليه وعلى من حوله 
 عن الفندق   وعرفتهم بنفسي، فأخذوا تلك السبح ومعها سجادة أو سجادتان، وجتمعوا حينئذ حويل يسألونين            



الذي نزلت فيه ومىت ميكن أن يزوروين ليدعوين بعد ذلك إىل طعام الغداء يف بيت أحد كبارهم، مث أىب اإلمام                    
. بعد ذلك إالّ أن يوصلين إىل الفندق، فصحبت معنا أخانا األفريقي لتناول طعام الغداء معنا، حيث نزلت                 

 .هلسنكيوهكذا كان يومنا األول يف زيارة إخواننا يف مدينة 

وسأذكر بعض الشيء عن تلك اجلالية قبل أن جتيب هذه الدعوة، هؤالء يسمون هناك باألتراك،                  
وكان أجدادهم املهاجرون   .  وما حوهلا "  األورال"وأصوهلم يف الغالب من القبائل واألجناس التركية يف جبال          

 .إىل شرق أوروبا الشمايلمن املوجات اليت عربت البحر األسود وشبه جزيرة القرم من تلك النواحي 

تجهت حنو الشمال عرب ما كان يسمى بدول        امث ما لبثت مجاعات متفرقة منهم تشتغل بالتجارة أن           
، حىت قذفت م أمواج اهلجرة إىل عاصمة فنلندا هلسنكي،           "لتفيا"و  "  استونيا"و  "  لتوانيا"البلطيق من   

 الشرقية اإلسالمية،   ا، واحتفظت بإسالمها وبعادا   فاستقرت تلك اجلالية الصغرية ا منذ عشرات السنني        
، وهي جلود الثعالب    "فرو"مجع  "  الفراء"واتخذت لنفسها من أنواع التجارة ما اشتهر يومئذ وال يزال من             

والدببة واحليوانات األخرى اليت تتخذ جلودها بعد صيدها يف تلك األصقاع جتارة نفيسة مثينة يف مجيع أحناء                 
جاورها يف الشمال، يتخذون منها أغطية الرؤوس واملعاطف للرجال والنساء، وتكاد تلك التجارة             روسيا وما   

أتذكّر كبريهم يومئذ عثمان علي، وهو شيخ جتار هذا         .  يف فنلندا أن ال خترج إالّ نادراً عن التجار املسلمني         
 شؤونه، والسيد عبد اهللا     الصنف من التجارية، والسيد حيدر علي وهو خطيب وإمام املسجد واملشرف على           

 .علي وكان يف ذلك الوقت يف شبابه وحيويته كما كان اآلخرون يف وقارمها ومظاهر لطفهما

وبقيت تلك اجلالية عشرات السنني املتوالية متعاقبة على ما كانت عليه، وبقيت على صلة قوية مع                 
 مندوب تركي ملحق بالسفارة التركية يف        اجلمهورية التركية بعد صالا باخلالفة العثمانية، حبيث يتولّى        

هلسنكي شؤوم، يرجعون إليه يف مشاكلهم ويف طلب معلمني من تركيا ملدرسة أقاموها ألبنائهم وبنام،                
بسم اهللا الرمحن   "وكانوا قد أتخذوا مقربة مستقلّة م، تغطي كل قرب فيها شاهدة فيها اسم امليت حتت                  

محر ذو النجمة وهو شعار اخلالفة حافّاً ا من جانبها أو حتتها، وهم فخورون              ، الذي جييء اهلالل األ    "الرحيم
مبقربم ومبسجدهم ومبدرسة أبنائهم وبنام، ونساؤهم وبنام مشهورات باالحتشام الكامل، حيافظون على            

 .لغتهم وعلى قراءة القرآن ألبنائهم وأحفادهم، وعلى معرفة أركان سنن الصلوات اخلمس

حداهن لزوجيت وقد لفت نظرنا أن بناا الثالث يتكلّمن اللغة التركية مع أمهن وأبيهن ومن                قالت إ 
ما هي وسيلة جناحكم يف اإلبقاء على لغتكم يف أفواه أبنائكم           :  حوهلن وهن صغار السن بعد أن سألتها زوجيت       

هتدينا بعد عناء طويل وضياع    ا:  وأطفالكم بدون أن تتأثر باللغة الفنلندية أو غريها؟ فضحكت السيدة وقالت          
للغتنا على ألسنة أبنائنا، إىل أن خري وسيلة للحفاظ على لغتنا وقوميتنا أنه إذا جاء أحدنا مولود أو مولودة                    
وشارف العام األول من عمره أخرجنا اخلادمة العاملة يف البيت، وهي فنلندية، لئالً يسمع األطفال إالّ لغتهم،                 

ن ألسنتهم وعاداتنا من طباعهم، حىت إذا كربوا وشبوا وجتاوزوا سن الطفولة أصبح تعلم إىل إن تتمكّن اللغة م



اللغة الفنلندية يف املدرسة وفسحاا ومع األطفال من اجلريان، فتكون الفنلندية هي اللغة الثانية هلم، وال كالم     
       ا نق     لنا معهم إالّ بلغتنا، فيكربون على ما عوول إننا نقبل ذلك برضى كامل، وال       دناهم عليه، برغم أننا كن

نرضى أن نضيع يف هذا احمليط األجنيب، وجييء نشؤنا وأجيالنا منسلخني عن مقومات أصلهم واحملافظة على                 
لغتهم، برغم أننا مواطنون فنلنديون، فقد اعترفت احلكومة الفنلندية بالدين اإلسالمي، بل كانت من أوائل                

مل نقل أا أوهلا، فسمحت هلم باملدارس وأعانتهم حسب القانون الفنلندي            الدول األوروبية الشمالية، إذا     
مبصاريف املعلمني املسلمني الذي يؤدون واجب تعليم الدين واللغة التركية ألبناء تلك اجلالية، فجمعوا بني                

 .احلسنيني ونالوا إعجاب كل من رآهم

 بني األلف واأللف ومخسمائة مواطن فنلندي عدد املسلمني يوم زرم منذ بضعة عشر عاماً كان يتراوح
من أصل تركي، كانوا وال يزالون موضع احترام احلكومة الفنلندية، ويتعصبون هلا ويعتزون ا وطناً هلم،                  
ولكنهم يبقون كما قالوا يل مسلمني فنلنديني، مع من أسلم من أفراد آخرين من أصول إسكندنافية، وال                   

لمني، وهم على ذلك احلال سعداء بتجارم وحيام اإلجتماعية اليت مل تكن منعزلة،             يزوجون بنام إالّ للمس   
ولكنها مشاركة يف احلركات الوطنية واالجتماعية، إالّ أن اإلسالم عندهم فوق كل شيء وحكومتهم                 

يقومون مبثله الفنلندية حتتفظ هلم باالحترام على هذا األساس، وتؤدي هلم الواجب حنو املواطن الفنلندي الذي 
 .هم باعتبارهم مواطنني

حج منهم عدد منذ بضعة عشر عاماً، وكانت هلم صالت ببعض إخواننا املهاجرين إىل احلرمني من أبناء                 
جنسهم وقبائلهم، وقد زرت بعضهم بعد عوديت من فنلندا يف مكة املكرمة بشارع املنصور، ولقب احلاج                  

 .ء مقدسبينهم ملن شرفه اهللا حبمل هذا اللقب شي

، وما ذكرت   "هلسنكي"وأعلق على ما ذكرت وما رأيت وما مسعت من زياريت لتلك اجلالية يف                
وعلمت ومسعت من تعصبهم للغتهم وأخراجهم اخلادمات الفنلنديات من بيوت كل من محلت سيدة البيت                

بائه وأجداده وهي   بطفل من أطفاهلا وفور والدته حىت ال يسمع يف السنوات اخلمس من طفولته إالّ لغة آ                 
 .التترية اليت يسموا تركية

وتذكرت حالنا معشر العرب حوايل اخلليج، كيف نستقبل املربيات األجنبيات من األقطار اآلسيوية              
" الكوافريات"ونسلم إليهن أطفالنا وفتياتنا، ونشتغل عنهم بشؤون حياتنا الوافدة علينا من الزيارات و               

والسهرات والزيارات اليت تشغل أوقات الطبقات الراقية واملتوسطة من          "  السوبرماركت"و  "  املعارض"و
القادرين على استقدام الشغاالت، فينشأ أطفالنا مضطربني، فيما يسمعون من أمهام ومربيام العجميات،              

هم ما  تعلّم املربيات العربية يتعلّم أطفالنا لغان العجيبة، وينطبعون بطباعهن ويرون من            توبدالً من أن    
يستحسنونه من عادات بالدهن وحركان وسكنان، فتتمخض من كل ذلك أزدواجية مشوشة مضطربة              

وقد كتب الكاتبون وحذر احملذّرون     .  يشب عليها اجليل الذي قدر له أن تكتنفه تلك األجواء يف بيوت أهله            



 جتارم وأمواهلم وعصريتهم اليت سلبت      من مغبة ما أصبحنا اليوم جناه رضينا أم أبينا، ولكن الناس قد أهلتهم            
ألبام وطّورت حيام وأبعدم عما ألفوه قبل سنوات، ومل يفكّروا فيما فكّرت فيه تلك اجلالية اإلسالمية يف                 

 .فنلندا، ومل يتحملوا مشاق التوجيه والتربية والتنشئة ألجياهلم

، فيما حولنا، ال جند الشجاعة وال اإلخالص        وكم من األمثلة اليت ميكن أن تضرب يف مثل هذا املضمار          
وال التحمل يف أن نضطلع ا ونلتزم مببادئها، ونكون مسؤولني أمام اهللا مث أمام التاريخ عن عزتنا وكرامتنا                   

 .وشخصيتنا

أصبحت األجيال العربية متدرجة اآلن شيئاً فشيئاً حنو االنسالخ عن معاملها، وما هي إالّ سنوات متوالية 
ىت نصبح بدون لون أو طعم أو ريح، معلّقني بأذيال الشعوب األجنبية املتقدمة اليت رنا تقدمها، فعشقناها                 ح

شر هذه  توالتزمنا بأن حنذو حذوها سواء أكان ذلك عن تصميم أم عن إمهال لواجباتنا البيتية واألسرية، وستن               
واملسؤول عن كل   .   حىت ال ينقلب إىل ضده     ،األمراض مبرور السنني املقبلة إذا مل نوقف كل شيء عند حده          

ذلك هو رب البيت وربة البيت وليس للدولة إالّ اإلرشاد واملوعظة احلسنة، وهو شيء مالحظ ومسموع إالّ                 
 .أن األمساع واألبصار بعيدة عن مراميه

نلدنا أخونا  سالمية يف ف  اإلكان من أوائل مواطنينا السعوديني الذين زاروا وتعرفوا على هذه اجلالية             
، التاجر املعروف يف جدة، ووالد السيد وهيب وجد حفيده عبيد بن            )رمحه اهللا (الصديق سعيد عبيد بن زقر      

 .وهيب بن زقر

وكان قد وصل إىل فنلندا منذ حوايل أربعني أو مخسني عاماً، تاجراً يبحث عن وكاالت وأعمال جتارية،                 
 وعرفته حكومتها فأسندت إليه بعد ذلك لقب وعمل قنصل          وفرحت تلك اجلالية به يومئذ يف تلك البالد،       

فنلندا يف جدة، وكنا نستقبله يف القصر امللكي يوم كنت يف الديوان ومسؤوالً يف بعض السنني عن التشريفات 
بني ممثلي الدول األوروبية وغريها يف جدة، فتجيء ملقابلة امللك عبد العزيز مث امللك سعود بينهم باسم قنصل                  

رام ح، مث رداء نسميه اإل    "الكوت"لندا الفخري، وإن كان البساً يف تلك األيام وكانت أيام شبابه الثوب و            فن
الفاخر، مث تطور هذا القنصل الصديق فلبس العباءة        "  الغبان"ملفوفاً على رأسه على هيئة عمامة حجازية من         

أصبحت الزي الرمسي للبالد ووجهائها وجتارها وأبقى العمامة تعصباً هلا، حىت رأى أن موجة العقال والغتر قد 
 .فجذبته عروبته إىل االلتزام ا

" أيب وهيب"وأذكر أن بني السعوديني الذين زاروا فنلندا وكنت أحسب أنين السعودي الثاين بعد أخينا 
معي بن زقر، فلما رجعت عايل الرأس ذا السبق ولقيت زميلي صفي، يف مدرسة الفالح، املتخرجني منها                  

معايل السيد أمحد شطا رمحه اهللا ومعايل الدكتور حامد هرساين حفظه اهللا، : واملتزامحني معي على مقاعد فصوهلا
حنن قد سبقناك ببضع سنوات إىل فنلدنا، غري أننا مل نقم إالّ أياماً معدودة، وأنت فقتنا باإلقامة الطويلة : قاال يل 

 .ؤك يف هذا املضمار، أذكر هذا للتاريخواالختالط باجلالية اإلسالمية، فنحن شركا



بأنين أتفوق عليك بأين قد أصبحت مطوفاً لتلك اجلالية         :  وقال يل الصديق اهلرساين مداعباً كعادته معي      
الفنلندية، ال يرتلون إالّ عندي عندما قدمت طالئعهم للحج منذ سنوات، فأنت قد صرفت الشيء الكثري يف                 

    م، وأنا قد رحبت مثلَيم على هذا األساس مستمرة أحافظ عليها              زيار ذلك من تطويفهم، وال تزال صليت 
 .كما تعرف زماليت وأخويت لك

 



 في هلسنكي

  حيدر ِلنعد بعد ذلك والكالم متشعب، لكين مسرور بسرد بعضه فيما أحتدث به وأرويه، جاءين السيد              
ومعي أم ابين سبأ إىل بيت كبري من كرباء املسلمني يف علي يف اليوم الثاين بسيارته إىل الفندق، واصطحبين معه 

، كانوا قد اتفقوا مجيعاً أن جيتمعوا بنا هناك، وأن نتناول طعام الغداء يف ضيافة اجلميع، ووصلنا إىل "هلسنكي"
ل ضواحي  حديقة وارفة مجيلة مملوءة باألشجار العالية والصغرية وبالزهور امللونة العابقة بعبريها الفواح يف أمج             

هلسنكي، ويف مشس مشرقة، فالفصل كان صيفاً، والشمس فيه ويف فنلندا بالذات وما جاورها من أقطار                  
 .القطب الشمايل عيد من أعياد الناس

ودخلنا إىل قاعة االستقبال، فإذا بالكراسي املبثوثة وعليها من قد سبق من الداعني، وقدمنا من جاء بنا                 
 رجاالً ونساء، وكانوا واقفني، مث أشاروا إىل كرسيني مميزين يف صف متراص من         إىل من حضر، فسلّمنا عليهم    

الكراسي يف صدر القاعة، وطلبوا منا أن جنلس عليهما، فامتثلنا ملا أمروا، وجلسنا مبتسمني صامتني بعد أداء                 
ع احملبة والود   حتية السالم واملصافحة عند الدخول طبعاً، فلفت نظري أن من حف بنا كان ينظر إلينا م                 

العميقني، كأننا قد تركنا شيئاً كان جيب أالّ نتركه، وطبعاً مل مير خباطري أي شيء ظهر يل أننا قد نسيناه،                      
فتعجبنا حىت ظهر السبب فبطل العجب، عندما دخل بعدنا أربعة أشخاص مع زوجام، ووقف الناس                  

لم علينا من قبلهم باحملبة والغبطة مشرقتني على          علينا مبثل ما س    نلدخوهلم، ووقفنا معهم، وبدأوا يسلّمو    
نتهى م املقام إىل حيث وجدوا الكراسي اليت جلسوا عليها، فلم يكادوا جيلسون، وقبل ام، مث هأسارير وجوه

أن يتكلّموا بأي كلمة أو يتكلّم أحد يف الس إليهم بأي شيء، حىت رفعوا أربعتهم أكفّهم وبدأوا يقرأون                   
ناس يقرأوا معهم يف سرهم، حىت انتهوا من قراءا مسحوا وجوهم براحات أكفّهم، وبعد ذلك               الفاحتة، وال 

 .بدأوا حييون الناس ويتحدثون ملن حوهلم

وما هو إالّ أن وصلت مجاعة أخرى مثلهم، فدخلوا كما دخلنا ودخل هؤالء وسلّموا على من كانوا                  
ن رؤوسهم حتية لنا، حىت انتهوا أيضاً إىل من انتهى إليه من             ينتظرون مارين بنا متوددين إلينا باحنناءات م      

كراسي من أشرنا إليهم، ومل يكادوا جيلسون عليها حىت رفعوا أكفّهم بقراءة الفاحتة ورفع من حوهلم أكفهم                  
مبثل ذلك، وكنت حينئذ قد فهمت ما خفي علي، ومل أعمله عند دخويل كما دخلوا، فإنين وأنا قادم من مكّة                    

اهى برمة كان املنتظر مين عندهم أن أعلم هذه العادة وأن أقرأ الفاحتة أنا، فهي بضاعتنا اليت نتفاخر ا ونت                  املك
يف احلرمني الشريفني، ولكن مل يتبين يل أا عادة متبعة بني هؤالء إالّ يف تلك الزيارة، فكان مين ذلك اجللوس                    

ت على أساريرهم أنه كان يستحسن أن أقوم بشيء مما          الصامت الذي أشرت إليه، وكان من احلاضرين ما حمل        



تعودوه، ولكنين مل أقم به، وشأم عندما يتحلّقون حول مائدة الطعام أن يرفعوا أكفهم بالشكر واحلمد هللا                  
 .تعاىل على ما هيأ هلم من تلك املائدة، وقد فعلوه وفعلناه عندما حضر الطعام وأجلسونا يف الصدارة حيفون بنا

ت بعد ذلك كلما أسعدين احلظ بزيارة بيت من بيوم، ودخلت على من كان ينتظرنا أن                   فأخذ
 أصافحهم هاش جلسونين عليه أو فيه، مث أرفع كفّي بقراءة الفاحتة بصوت                 اا باشمث أجلس يف املكان الذي ي ،

بأكفّنا، مث ننطلق   خفيض كما يفعلون، فريفع احلاضرون حينئذ أكفّهم، كما ذكرت، مث منسح بعدها وجوهنا              
 .يف احلديث الذي يطول مث يطول، وكلّه عن احلرمني وعن اإلسالم

 



 تكريم الحاج

وقد كان ممن يتخيرون هلم املقاعد ااورة لنا، وحيرصون على أن يكونوا موضع التكرمي معنا أو بعدنا                 
وأدوا الصلوات يف املسجد    وا فريضة احلج،     أشرت إىل أم قد جاؤوا إىل مكة وأد         نهم ذلك النفر الذي   

النبوي، ذلك أن من محل لقب احلاج هو موضع اإلجالل واإلكرام يف العامل اإلسالمي بأسره، ويف القسم                   
العجمي منه بصفة خاصة يف مشارق األرض ومغارا، وكان أحد أولئك احلجاج الفنلنديني وامسه احلاج                 

  من مساكن أفراد تلك اجلالية مرحاً، مغتبطاً بأنه يلبس          يصاحبنا يف زيارات مساكن كثرية،       حسن، ممن استمر
أنا :  طاقية بيضاء، وأنه حاج وقد عرف مكانته وعرفوا ذلك واحترامهم له، فكان يقول يل على مسمع منهم                

احلمد هللا، خترج من نياط قلبه، فيغتبط ذه الشهادة         :  نعم واحلمد هللا، فيقول يل    :  وأنت من مكّة، فأقول له    
 .اضرون احلهويغبط

يف تلك الزيارة اليت بقيت فيها يف هلسنكي وبني هؤالء اإلخوان األحباب كانت الدعوات لنا لتناول                 
الشاي أو وجباب الطعام متوالية متزامحة يتبع بعضها بعضاً، وقد رأيت مساكنهم وهي أنظف من مساكن كثري 

مدخله خيلع عليها القادم نعله، مث يدخل       من مواطنيهم الفنلنديني اآلخرين، إذ إن كل بيت ميتاز بسجادة عند            
إىل غرفة استقباهلا لتكون نظيفة ومهيأة ألداء الصلوات عليها، وليسوا وحدهم يف هذا التقليد، فجميع                  
مسلمي البلقان، وقد زرت كثرياً من بلدام، قد أخذوا هذه العادة من الشعب التركي إبان عصور اخلالفة                  

 .اشتبكت فيها األواصر والصالت والقرىب بينهموعرب القرون املتوالية اليت 

وإنك لتجد يف غرف استقبال كل بيت مسلم يف هذه البالد والبلدان البلقانية األخرى أثراً إسالمياً                 
، وإما آية قرآنية أخرى، وإما صورة        "بسم اهللا الرمحن الرحيم   "خيتلف يف صغره وكربه، فإما لوحة فيها         

ففي كل رف من رفوف كل قاعة       .  دة صالة مثبتة يف اجلدار، وإما املصاحف      للحرمني الشريفني، وإما سجا   
مصحف كرمي موضوع وضعاً بارزاً ملفتاً لألنظار، وقد يعمد الكثريون منهم عندما يزور بعضهم بعضاً ويدخل 

ه مث  قاعة من قاعات االستقبال أن يأخذ ذلك املصحف إذا كان على وضوء، فيقبله ثالثاً مرفوعاً إىل جبهت                 
يتركه، أما إذا مل يكن متوضئاً فيتوقف أمامه ثانية مشرياً امته واحترامه وإجالل هللا، مث جيلس بعد ذلك، يفعل       

 .ذلك الرجال والنساء واألطفال، بل إم يلزمون األطفال من بنات وصبيان بالتزام ذلك التقليد

 كلهم يرتلونين مع عائليت هذه املرتلة، كانت جتول مبشاعري أحاسيس خمتلفة مكتوبة وأنا أرى أن هؤالء
وأقسم باهللا أنين أشعر يف قرارة نفسي بأنين ال أستحقها، وكان بعض النساء، وال أقول كبريات السن، بل من      

لتقرأ هلن شيئاً   )  أم سبأ (ن حول   فالشاباب اجلميالت من بنام، ينتهزن الفرص من جلوسنا مع الرجال ويلتف          



لقد أنزلتم  :  كنت أجول بأنظاري يف هذه املظاهر اليت حيفوننا ا وأقول يف نفسي            من القرآن واألدعية، و   
 .ولكن جزى اهللا األسباب خرياً. حاجاتكم بواد غري ذي زرع

 



 زيارة إلى زغرب

وإذا عدنا لألطفال وعادام وتربيتهم والعناية م، فسأحندر حاالً من مكاين الذي أحتدث عنه يف                 
الواقعة يف مشال يوغسالفيا قريبة من احلدود النمساوية،   "  زغرب"إىل مدينة   "  هلسنكي"ة  القطب الشمايل مبدين  

م وأقمت ا أسبوعني اجتمعت فيها باألقلية اإلسالمية املوجودة ا،           ١٩٦٧فقد زرا قبل ذلك يف عام        
تحف، ذي   املسلمون فيها قبل احلكم الشيوعي، والذي حول بعد ذلك إىل م            هورأيت املسجد الذي أنشأ   

 . ثالث مآذن وله حديث آخر عندما نصل إىل يوغوسالفيا

جتمع حويل يف الفندق عدد من      "  زغرب"ولكن الذي أشري إليه أنه يف الليلة األخرية من مقامي يف             
طالب جامعاا من سورية واألردن، كنت قد عرفتهم وتعرفت عليهم وحفوا يب كلما وجدوا إىل ذلك سبيالً                 

 .موأنا يف مدينته

يف جو أخوي مرح عابق بروائح الشباب واألخوة، وكنت قد           "  عداليلة الو "وسهرنا يف تلك الليلة     
يف أحد القطارات اليت تغادرها يف الصباح الباكر، وأقبل بعضنا على بعض " زغرب"أخربم بأنين سأغادر غداً 

غرفيت للنوم باكراً وكان الوقت حنو      بالتوديع، عندما قال يل أحدهم، وطبعاً كنت متعباً وأريد الصعود إىل             
واهللا ":  سراجيفو  "ةطالب يف جامع  "  حممد هوماس "منتصف الليل تقريباً، عندما قال يل أحدهم وامسه السيد          

 .لقد تذكرت اآلن موضوعاً أرجو منك رجاء حاراً أالّ ختيب أملي يف قيامك به، قبل أن تنام

يا رجل الناس   :  فقلت له ".  حمرم أفندي "رة السيد   زيا:  قال!  وما هذا؟ :  قلت له وقال له من حويل     
نسيت ذلك ولكن هذا    :  نائمون اآلن وقد انتهت أيام الزيارة، فلماذا مل ختربين بذلك أمس أو اليوم، فقال              

فلن يقبل يل عذراً، فأرجو " زغرب"الصديق اليوغساليف إذا علم أننا مل نأته بك لزيارته يف بيته وأنك كنت يف      
 .ه ونذهب اآلن ولو ملدة وجيزةأن جترب خباطر

واهللا إن هذا الرجل يستحق الزيارة فهو فاتح بيته جلميع الطالب من العرب، يكرمهم              :  وقال من حولنا  
 .ويضيفهم وختدمهم زوجته كخدمة كل أم من أمهاتنا يف بيوتنا

عنا يف زيارة   اليت كانت م  "  بلقيس"وخرجت مع الطالب الذي اقترح علي الزيارة وعلى زوجيت وابنيت           
 . وغريمهانيوغسالفيا واليونا

، وضغط أخونا جرساً، وبقينا     "زغرب"ووصلنا إىل الدور الرابع من عمارة تقع على ميدان سكة حديد            
دقيقة أو دقيقتني حىت رأينا أن النور قد أضيء، وكنت حرجاً من أن هذه الزيارة يف مثل هذا الوقت غري                      

 وأطلّت علينا سيدة يف حنو الستني من عمرها، كانت قد ذهبت إىل غرفة              مناسبة، غري أن الباب قد فتح حاالً      



نومها عندما ضغط اجلرس، وحتسبت أن هناك ضيوفاً لتأخذ املنديل وتغطّي به شعر رأسها، ورحبت مبن دلّنا                 
ن األربعة، على بيتها وهو صديقهم، وقالت له باللغة اليوغسالفية اليت يتقنها من اجلامعة أن تفضلوا، ودخلنا حن

       فرحبت بنا إىل قاعة اجللوس مستغربة الزيارة املتأخ       ن رة، ومستفسرة مبالمح وجهها من صاحبنا الطالب عم
ختيلي من هؤالء الذين    :  يكون هؤالء الضيوف الذين أتى م، فما لبث أن قال هلا وكان مرحاً باسم الوجه               

 .سيجيء اآلن فهو يسهر يف بيت جماور: لت لهيزورونك يف منتصف الليل؟ وكان قد سأهلا عن زوجها فقا

لعلهم من  :  فقالت وهي مبتسمة يف حياء ووقار حنو زوجيت وابنيت        !  مخّين:  فقال هلا !  ال أعلم :  قالت له 
 .ان بسكّاا املسلمنيومها إقليمان يف يوغسالفيا اجلنوبية مشهور" اهلرسك"أو " البوسنة"

 



 حجازي الشريف

احندري أيضاً إىل اجلنوب    :  إذن من تركيا، فقال هلا    :  ىل اجلنوب، فقالت  اذهيب بظنك إ  :  فقال هلا 
، تقصد الشام الشريف، فقال هلا إىل       "شامي شريف "هل ميكن أن يكونوا من      :  والشرق، فضحكت وقالت  

)! من احلجاز :  ( فقال هلا  !ال تتعبها :   وقد فهمت احلديث فقلت له     ،ال:  مصر؟ قال هلا  :  اجلنوب أيضاً، قالت له   
 :اها وأساريرها تلمع مبثل ملع الربق موجهة إليه السؤالت فَفغر

 .نعم: فقال هلا! مكة املكرمة: فأعادت الكلمة أيضاً! نعم من مكّة: قال هلا!!! ؟)حجازي شريف(

عت به مالحمها   شال أستطيع أن أصف إشراقة وجهها حينئذ مع شيء من اهليبة املباغتة والسرور الذي               
ب، فقطع احلديث وثُوا لفتح الباب، تتغشاها دهشة وفرحة غمرت عليها مجيع               عندما رنّ جرس البا   

من :   فقال هلا  اًمث تنطلق ختربه بأن عندنا ضيوف     "!  حمرم أفندي :  "مشاعرها، ومسعناها تقول عند الباب لزوجها     
قد حممد هوماس ومعه ضيوف من بالد بعيدة، وكان قد وقف يف مدخل القاعة وكنا                :  الضيوف؟ فقالت له  

ية مرحباً، مث جلس على أحد الكراسي يف املدخل         ف باليوغسال هوقفنا الستقباله فألقى نظرة على حممد وكلّم      
حىت تدعه خيمن كما مخّنت أنا من قبل،        !  ال ختربه :  فأشارت زوجته إىل حممد   !  من هؤالء؟ :  والتفت يسأل حممد  

م حنن حىت ال يظهر له من كالمنا ما يشري إىل وطبعاً مل نتكل! مث تولت هي نفسها سؤال زوجها من أين هؤالء؟      
بلد من البلدان اليت سيجيء عليها كما جاءت زوجته، وبدأ كما بدأت تقريباً بالبوسة واهلرسك، إذ                    

: وأخرياً قالت له  !  شامي شريف :  يستبعدون أن جييء أحد من خلفها، مث إىل تركيا، وعندما عجز قال هلا             
 !حجازي شريف، مكة املكرمة

ال يعرف  أ:   كيف وقف الرجل حمرم أفندي، وهجم علي مقبالً وملتفتاً إىل حممد هوماس يسأله              أتذكر
 أي جيد   -Good–"  قود" كلمة   أنا ال أفهم منها إالّ    :  أعرف اإلجنليزية، فضحك وقال   :  التركية، قلت 

 ...وطيب

ننا عندما وقفت    وبدأ حممد يترجم بي    ،وجلسنا حينئذ !  هذا يكفي من هذه اللغة    :  فقلت حملمد قل له   
يف حنو الثانية عشرة من عمرها،      "  سنية"الزوجة وذهبت إىل غرفتها مستعجلة، مث أقبلت ومعها بنتها وامسها           

نبدأ جلستنا بسماع سورة    :  وقد لبست فستاناً الستقبال الضيوف، مث التفتت السيدة إىل حممد وقالت له            
ربعت يف جلسيت استعداداً لإلصغاء ملا سنسمع، ووثبت        ، واقشعر بدين فرحةً مبا مسعت، وت      "سنية"الفاحتة من   

من مقعدها جبانب أمها عندما مسعت منها ذلك، ودخلت إىل غرفتها ويف دقيقتني خرجت علينا مرة                 "  سنية"
ثانية، وقد غطّت رأسها مبنديل ضاف، وجلست يف احلال متهيئة للقرآن، ورأيت حمرم أفندي قد اعتدل                  



لقرآن، وكنا قد فعلنا مثل ذلك، ورفعت الفتاة صوا بقراءة الفاحتة قراءة جمودة بنغم     اعتدال من حيترم مساع ا    
قرآين على الطريقة التركية العربية، وهي ال تفقه حرفاً واحداً من حروف هذه الفاحتة، وإمنا لقنتها تلقيناً                   

ها، وأصبحت قارئة حافظة    وحفظتها بالنظر إىل املصحف بعد أن مترنت على قراءة احلروف العربية وتشابك            
ىل إ  حِإذَا جآَء نصر اِهللا والفَت    هلذه السورة ولغريها من السور القصرية اليت تلت لنا بعد الفاحتة منها سورة              

آخرها، وحنن نصغي إليها يف حمبة وخشوع واطمئنان، ويفعل املسلمون يف البلدان البعيدة مع بنام مثل هذا                 
 .ظه الصبيان أيضاً يف سنوام املبكرة جيودون قراءته على حنو ما فعلت سنيةفيحفظن القرآن كما حيف

  أنا والديها على جنابتها       "بلقيس"وابنيت  "  أم سبأ "  يتوشجعتها زوج "  سنية"وشجعتواثنينا عليها وهن ،
أت ابنتنا  هل تسمعنا ابنتهم شيئاً من القرآن، فقر      ":  حممد"وحفظها وحسن قراءا، مث قالت أمها للمترجم        

، وكانت بلقيس وهي ابنة مكة قد درست "سنية"مبثل القراءة والتجويد الذي مسعناه من " القلم"بلقيس سورة 
يف ضاحية املعابدة من مكة، حيث تلقت دروسها االبتدائية         "  اخلالدية"القرآن وجودته مع زميالا يف املدرسة       

 .يومئذ يف تلك املدرسة

 مسعت من القرآن وجاءنا الشاي، وما قدم معه من حلويات يوغسالفية،            وفرحت أسرة حمرم أفندي مبا    
وحممد هوماس يترجم بيننا وبينهم بلغة يوغوسالفية جيدة، فقد كان كما ذكرنا يف اجلامعة وتزوج فتاة                   

 ، وأعتقد أنه قد أى دروسه العالية هناك وعاد بعد ذلك كما عاد زمالؤه             "لوبليانة"يوغوسالفية من مقاطعة    
 .ه عنهمتالسوريون واألردنيون إىل بالدهم وهلم حتيايت إذا ما قدر ألحد منهم أن يقرأ ما روي

وودعناهم بعد منتصف الليل، فخرج الرجل معنا إىل ميدان سكة احلديد، ومنه إىل الفندق الذي كنا                 
 .فيه، وكان ذلك آخر عهدي م أسأل اهللا هلم السالمة والعافية

 وتسلسل عن زياريت لألقلية اإلسالمية يف فنلندا، وما ذكرته عنهم وعن حيام             كان احلديث قد تشعب   
االجتماعية وطريقة تعليمهم ألبنائهم احملافظة على لغتهم التركية ملا اتفقوا عليه يف أنه إذا بلغ الطفل من                   

ها عليه، وبدأ االنطباع    أطفاهلم حوايل العام، وبدأ يتطلّع ملن حوله من أم أو مربية أو خادمة بدأ التأثري من                 
يتجلّى فيما يلتقطه من كلمات وانطباعات، وهلذا فقد كانوا يسرحون املربيات واخلادمات، ويستغنون عن               

حىت ينشئوا أطفاهلم بغري تأثري عليهم من       ،   احلاجة إليها  دخدمام اليت تكون السيدة املسلمة الفنلندية يف أش       
 اخلطر إىل مرحلة االستقرار فيما بعد السابعة، حينئذ تعود األمهات إىل            املربيات حىت يتجاوز األطفال مرحلة    

املربيات واخلادمات، ويكون الطفل قد أتقن لغته إتقاناً فطرياً غريزياً ال جمال لتحويله عنه، ويكون تعلّمه بعد                 
 إذ سرعان ما يلتقط     ذلك للغة الفنلندية وهي لغته ولغة مستقبله ولغة بالده من املدرسة ومن رفاقه األطفال؛             

 .األطفال اللغة بعضهم من بعض



يف مشال يوغسالفيا وقريبة من احلدود      "  زغرب"ىل مدينة   إيت هلذه الظاهرة    يوقد قفزت حبديثي بعد روا    
بنت حمرم أفندي من األقلية اإلسالمية هنالك، وقراءا لنا الفاحتة وهي يف            "  سنية"النمساوية، فذكرت الطفلة    

 … ة من عمرهاحنو الثانية عشر

 



 عودة إلى هلسنكي

، فأشري إىل اجلوانب االجتماعية األخرى اليت        "هلسنكي"مرة أخرى إىل    "  زغرب"ألعود اآلن من    
الحظتها على تلك األقلية املسلمة هناك، وقلت إم كانوا حيرصون على دعويت مع عائليت إىل بيوم، وقلت                 

لقرآن الكرمي أو سجادة للصالة عليها رسم عليها احلرم         إن جدران غرف تلك البيوت مزينة بلوحات من ا        
الشريف أو املسجد النبوي، وكيف يكون احلديث يف اجللسات، كلّه يكاد أن يكون عن أحوال اإلسالم                  
واملسلمني، وتسأل النساء ويسأل الرجال أسئلة عما يشكل عليهم من أمور موقف اإلسالم من املرأة ومن                 

 .ات ومن احلجاب، وهي األسئلة اليت ميوج ا العامل اإلسالمي يف كل مكانالطالق ومن تعدد الزوج

                     ي يف اجلدل، بل كنة يف النقد أو التحدمن كانت يف أسئلتها على شيء من احلد بينهن ولكين مل أر
المية مستفسرات استفسار املستفيد ملا يريد أن يستفيده مع سبق إميانه بصدق ما سينقل إليه عن النظرة اإلس                

 .الصحيحة فيما أشكل عليه

وكنت أجتول يف األسواق، ويكون معي يف الغالب واحد من هؤالء اإلخوان، وكنت أزور كل متجر                 
من املتاجر اليت أجد اسم صاحبه مكتوباً باللغة العربية مث باللغة الفنلندية، فال يرونين حىت يرحبوا يب ويفسحوا 

ك الشاي املر بدون سكر على الطريقة الروسية، ويدور احلديث كلّه             يل اال يف زياريت، ويأيت بعد ذل       
 .باإلجنليزية تقريباً لعدم معرفتهم باللغة العربية

من "  الفرو"ذكرت أن أكثر أغنياء هذه اجلالية اإلسالمية الفنلندية جتارة هم من يتعاطون جتارة جلود                
ها من احليوانات الربية، اليت يقوم صيادها يف تلك         الدببة والنمور والثعالب والقطط الوحشية واألرانب وغري      

البلدان القطبية باصطيادها يف املواسم احملددة هلا، مث يبيعون جلودها بعد سلخها وتصبح لتجارة هذه اجللود يف 
فنلندا وما جاورها من البلدان االسكندنافية وما شرق عنها حنو اجلنوب من دول البلطيق وبولندا، مث مجيع                  

يات االحتاد السوفيييت الشمالية، تقام هلذه التجارة أسواق سنوياً ومعارض شهرية هلا هواا من الغرب وهلا               وال
وأمثاهلا، وهلذه التجارة منشوراا املصورة     "  كييف"و  "  موسكو"و  "  لينني غراد "أماكن عرضها الثابتة يف مثل      

نف من املعاطف واملالبس وجتارها يف مجيع أحناء        وجمالا تطبع مبئات األلوف، ويشترك فيها هواة هذا الص         
  .العامل

ويذهب كبار جتّار الفرو املسلمني يف فنلندا يف مواسم تلك املعارض إىل أماكن إقامتها ويشتركون فيها،               
ويتبضعون منها وميون كل واحد منهم متاجره مبا يلزمه على طول عام وأعوام، وقد علمت من أصدقائي                   

علي وحيدر علي وعبد اهللا علي، وليسوا إخواناً، ولكن جيمعهم اسم علي من باب التربك،                الثالثة عثمان   



وعلمت أم يعتمدون يف نشاطهم التجاري على وكالء هلم يف روسيا يكونون هم أيضاً وكالء هلم يف                    
ة الراقية  ، وعلى هذا تقوم جتارم وسعادة حيام، فلهم يف ضواحي هلسنكي حيث األحياء السكني              "فنلندا"

هي الزمة " السونا"املعروفة اآلن للناس أو " البخار"دور وارفة الظالل كثرية احلدائق جملّلة بالزهور، ومحامات 
من لوازم كل بيت يف بالد إسكندنافيا ال خيلو من إحدامها مرتل، وهلم يف ذلك طرق متشاة خيتلف بعضها                    

تباع ا، ولقد نعمت ا يف بعض املرات ولكين خالفتهم يف           عن بعضها بالغىن والرونق واجلاذبية، واالستمتاع     
طريقتهم، وهي أن يبقوا مدداً طويلة يف خبار تلك احلمامات حىت يعرقوا عرقاً كثيفاً متساقطاً من مجيع أجزاء                  

إذا  بأنفسهم إىل مياه البحريات الباردة جداً ا باب غرف احلمامات أو السونا فجأة، ويقذفواأبدام، مث يفتحو  
ىل مغاطس شبه مثلجة يف غرف جماورة للحمامات املشار         إ  اكانت تلك البحريات جماورة ملنازهلم، أو يتقلبو      

 .اإليه

فيخرج الرجل أو املرأة أو الطفل من مثل هذه العملية، وهو شبه مقشور ومسلوق كقرون اجلزر،                  
ف البحريات بني عظيمة وكبرية ومتوسطة      ومبناسبة ذكر البحريات ففنلندا أعظم بالد يف العامل حمتوية على آال          

 هذه البالد وما حوهلا أكثر شهور العام، حىت يأيت يوصغرية، تتجمع مياهها العذبة من ذوبان اجلليد الذي يغطّ
الربيع والصيف، وهي يف الربيع والصيف جنة ورافة الظالل عابقة األزهار شديدة اخلضرة نضرة الروايب                 

 . مساقطها روعة من الروائع اليت ينعم ا من زار تلك البالدوالتالل، وشالّالا يف

 



 البحث عن مفوضية عربية

واستحليت اإلقامة بني إخواننا يف فنلندا، وسألت إذا كان هناك مفوضية عربية أو سفارة يف تلك األيام، 
روبا أحلّ ا أسأل عن فلم أجد إالّ السفارة املصرية، فشددت الرحال إليها كعاديت يف كل عاصمة يف شرق أو

السفارات العربية وأزورها وأشم روائح ما متثل كل واحدة منها من أجزاء الوطن العريب، مث أتزود مما قد                   
الزوار ويزودون ا   وأجده لدى موظّفيها من معلومات تكون يف الغالب مهيأة ليزود ا الصحفيون والرحالة              

 ... بصلةعن بالدهم مما ال ميت إىل السياسة

 



 حبيب الرحمن

بلغين :  قلت للسيد عثمان علي ولرفاقه الثالثة حوله، وحنن جمتمعون يف املعرض التجاري للسيد عثمان             
أن يف املدينة الثانية بعد هلسنكي من فنلندا عاملاً منكم حيسن اللغة العربية وجييدها وهو األستاذ حبيب الرمحن، 

اإلسالمية يف البلدان البعيدة من العامل العريب، فحفظت امسه          الذي قرأت له بعض ما يكتب يف الصحف          
إنكم تستطيعون السفر إىل املدينة : وعرفت حمل إقامته، وكانت نييت أن ألقاه عندما أزور هذه البالد، فقالوا يل

لة، ، ويكون سفرك بالقطار املؤدي إليها، فقطعت التذاكر هلذه الرح           "متربي"اليت اتخذها مقاماً له وهي       
وركبنا القطار يف ضحى يوم مشرق عابق النفحات مبا يفوح على جوانب القطار " سبأ"واصطحبت زوجيت أم 

 .من رياض وحبريات وغدران وغابات ومناظر، ال ميكن تصورها أو تصويرها

ويف حنو ساعتني كنا قد وصلنا إىل حمطة حديد تلك املدينة، وكانوا يف هلسنكي قد اتصلوا بالرجل                   
ربوه عن قدومنا على أن ينتظرنا يف احملطة، وخرج الركاب من أبواب القطار حيملون حقائبهم، وخرجنا                وأخ

 .حنن حنمل حقائبنا، وتلفت مييناً ويساراً علّ من يبحث عن زائر غريب مثلي يف شكله ومظهره ومساته

 القطار، فقد احندروا ومرت مخس دقائق مل يبق على رصيف احملطة أحد من الركاب الذين كانوا معنا يف         
عجلني فاقتفينا أثرهم واحندرنا يف درجات عالية متعددة حىت وصلنا إىل الشارع العام، فإذا برجل يقف على                 

السالم عليكم فقد كان يف : رصيف الشارع وهو يتلفت يف قلق كمن يبحث عن أحد فاقتربت منه، وقلت له     
ديدي النظر، متجهم األسارير، فرفع صوته برد التحية        معطف طويل ويعتمر قبعة واسعة وهو حنيف اجلسم ح        

 !نعم: أنت ضيفنا ومساين بامسي، فقلت له: وهو يقول يل

فسلّم علينا مث حاول أن يأخذ من يدي احلقيبة فتمنعت حىت ال أزعجه، وأوقف سيارة من سيارات                   
 لنا باب السيارة، فدخلت مع زوجيت     األجرة ووثب السائق ففتح الشنطة وتناول منا احلقيبة مث أقفلها، مث فتح           

يا :  بالفنلندية فانطلقت السيارة يف ميادين مجيلة، فقلت لههوركب األستاذ حبيب الرمحن جبوار السائق، وكلّم
موالنا نريد أن منر على أحد الفنادق لنضع فيه حقيبة مالبسنا وحنجز فيه غرفة ملنامنا وإقامتنا مث نتوجه معك                   

 ضيوفاً علي او ميكن أن جتيئوا إىل هذه املدينة مث ال حتلّأو: تريد، فقال يل بلغة عربية راقية جداًإىل املكان الذي    
 .حنن يف ضيافتك ولكن وجود غرفة يف الفندق قد يساعد يف طول اإلقامة: يف بييت؟ فقلت له

ادية وال ما إذا كان     وكنت أريد التخلّص من الضيافة والرتول عليه يف بيته، ألنين مل أكن أعلم حالته امل              
حنن مسلمون وأنتم   :   فقال يل مبتسماً وقد لّل وجهه بالسرور       !يف مرتله متسع لرتول رجل وزوجته أم ال       



تعلمون أن يف بيوت املسلمني غرفة للضيافة، جتيئون معي اآلن بدالًَ من الفندق مث ترون بييت وغرفة ضيافتكم،      
 . وإن رأيتم غري ذلك، فمجال الفنادق واسع وحنن يف خدمتكمفإن استحسنتم الغرفة فهي لكم وألمثالكم

شكرت األستاذ حبيب الرمحن وانشرح صدري بشعور حبيب حنوه، فقد أسفر ما لقانا به يف السيارة                 
عن أخوة إسالمية عابقة األريج دافئة األنفاس جندها يف هذا القطب الشمايل املثلج، وكنا قد وصلنا إىل باب                  

لسيارة وترجل الرجل مستعجالً ليفتح لنا الباب، وحاولت أن أدفع األجرة للسائق بطريقة ال              مرتله، فوقفت ا  
 .يراها املضيف، فإذا به قد أخربه بأن ال يأخذ منا شيئاً

وانصرف السائق وارتقينا بضع درجات يف بيت خشيب مجيل، حاول موالنا أن حيمل احلقيبة فمانعت يف              
جاءت سيدة البيت زوجته السيدة رحيانة هامن، وهي تكاد أن تطري من باب ذلك بإصرار، فقرع جرس الباب ف

السالم عليكم، السالم عليكم، السالم عليكم، فكنا       :  مرتهلا إىل اهلواء عندما رأت زوجيت وهي فرحة تكرر        
ان عناق  نكرر حنن هلا وعليكم السالم، وعليكم السالم، وبادرت زوجيت باحتضان السيدة رحيانة لتقبلها، فك             

 .حار جداً وكانت دموع حارة وغزيرة من عيين رحيانة

ودخلنا يف مثل هذه البهجة نتخطَّى مدخل البيت إىل غرفة االستقبال النظيفة جداً واململوءة بالزهور                
وباألرائك الشرقية املرحية، وحبب عميق بدا يتضوع يف جنبات املرتل كلّه بذلك الترحيب الذي كانت السيدة 

 .تغمرنا به وال تعلم أجتلس أم تقوم لتهيئة الضيافة الواجبةرحيانة 

وكان زوجها حبيب الرمحن يف مثل انفعاهلا وجتها، ولكن السيدة رحيانة قد غلبته بدموع متقاطرة ال                
تكاد تكف، وجبمل كانت تقوهلا بلغة عربية مكسرة، ولكننا فهمناها وتقبلناها، واغرورقت عيوننا بدموعها               

 :د واقفة وقد جاءتنا بالشايوهي تنش

 حب النيب حرقين

 أفدي الذي حرقين

 يا رب ال حترمين  

وجاء الشاي ومعه أصناف متعددة من احللويات الغامرة بالسكر وبالعسل، وجاءت الصحون واملالعق             
تف واألشواك والسكاكني، وبدأت السيدة تغرف مما مأل الصحون املعدة ملثل هذه الزيارة منذ جاءهم اهلا                

، بأن رجالً وزوجته من مكّة يف طريقهما لزيارتكم، وأكلنا ما شاء اهللا لنا              "هلسنكي"باألمس من إخوام يف     
 .أن نأكل، وكانوا يتوسلون إلينا أن نزيد وأن نزيد حىت مل جند مكاناً ملزيد

: لرمحن وقلت للشيخ حبيب ا    .تحدثنوكانت حقيبتنا قد أدخلها املضيف إىل غرفة الضيوف، وبدأنا          
! وكيف إقامتك فيها وإمامتك الصالة ملن ا من املسلمني؟        !  أريد أن أعرف كيف وصلت إىل هذه املدينة؟       

البعيدة عنها حنو الشمال؟ وقبل كل ذلك أريد        "  متربي"وملاذا مل تسكن العاصمة هلسنكي واخترت مدنية        



ها من خرية أبنائها؟ فضحك يف فرح       منك أن ختربين كيف حتصلت على هذه اللغة العربية الراقية كأنك في            
ة على عدد   يكانت بدايايت يف مسقط رأسي بروسيا، ولقد تلقيت العلم ومبادئ اللغة العرب           :  وسرور وقال يل  

 ويل من املشائخ والزمالء     ،"لينني قرادا "أو  "  القرم"أو يف بالد    "  كييف"من بقية مشائخنا الكرام، إما يف مدينة        
ن يف كل بالد ويف كل قطر، مبا فيها تركيا وتركستان، وداغستان والواليات اإلسالمية              املنبثني واملبعثرين اآل  

القدمية يف جنوب االحتاد السوفيييت، أكثر أساتذيت قد ماتوا، وأكثر زمالئي يف طلب العلم وأبناء بلديت قد                  
 من  ةزوجة مهاجر تشتتوا وتشتت أبناؤهم وأحفادهم يف أقطار كثرية، حىت إن لزوجيت رحيانة شقيقة مت              

مهاجري بلدي طوحت به الغربة واألسفار من بالدنا يف روسيا إىل افغانستان، فإىل ما يسمى بعد التقسيم                  
عربوا البحر إىل مكّة، فأسعدهم اهللا بالنجاة وااورة ا وهم اليوم            "  بومباي"باكستان، مث إىل اهلند، ومن      

إالّ الرسائل املتبادلة بالربيد، فقد تزوجت وأجنبت وبقيت على         هناك، وأخت رحيانة اآلن يف مكة، وال جتمعنا         
لغتنا األصلية، حبيث إا لو توفّاها اهللا ملا استطعنا أن نكاتب أبناءها بلغتنا لعدم معرفتهم ا، ويف بييت بضع                    

 . سيشتركن معنا يف العشاء ألن إما موظفات وإما طالبات يف املدارس–مساهن–بنات 

 إىل هذه املعلومات األوىل يف جلستنا وبعد انتهاء الشاي وما معه من تلك األطاييب اليت                ومل نكد نصل  
ال يشبع املرء منها، ومع هذا فقد شبعنا منها شبعاً ال مزيد عليه، حىت أقبلت السيدة رحيانة بعده بسفرة طعام                    

نواع الرز البخاري ذي األفاوية جديدة مل تكن من احللويات، وإمنا كان صحناً ضخماً مملوءاً بأحسن نوع من أ
ما :  وقلت للمضيف،والبهارات واجلزر والزبيب، ووضعته ويكاد أن يكون شعلة من دخان فذعرت مما رأيت

: ال، ال، هذاك امسه شاي، قلت له       :  ولكننا تغدينا، قال يل   :  هذا الغداء، قلت له   :  هذا يا موالنا؟ قال   
ال مكان له اآلن فلو     :  أما هذا فطعام الغداء، قلت له     !  ات الشاي تلك امسها حلوي  :  واحللويات اليت معه، قال   

امسع يا أخي، الشاي عندنا يكون للضيف عندما يدخل إىل املرتل، ويكون يف : قدمته لكان فيه الكافية، قال يل
          ى ضي     عاداتنا بغري سكر كما رأيت، وإمنا حنليه باحللويات املختلفة حىت تتمافة إالّ   حالوته، والضيافة ال تسم

على "  اليغمش"و  "  املنتو" الصحون امللحقة بالغداء وفيها ما يسمى بـ          بالغداء وهي ما تراه اآلن، وكانت     
أصناف مجيلة جداً كان بعضها معروفاً يل يف مكة، عندما كنت صغرياً فانقرض مع األيام وبقي منه اآلن ما                    

حنن : خيتلفان يف الطعم، مث قال يل األستاذ حبيب الرمحن  املنتو، جيمعهما االسم و   "  نقتف"إال أنه   "  باملنتو"يسمى  
ا هنا نأكل كثرياً ألننا على مشارف قمم القطب الشمايل، فهي بالد قاسية الربد كثرية الثلوج وشديدة نيف بالد

هللا الصقيع، وال عالج لطول حياتنا إالّ باملآكل الدمسة املتعاقبة مرات ومرات يف كل يوم وليلة، فيا اهللا بسم ا                  
الرمحن الرحيم تفضلوا، وال أعلم كيف وسع اهللا يف بطوننا ما كان مكتظاً فيها من احللويات، لنبدأ تناول هذا      

 . اللذيذ يف طعمه، الدسم يف مذاقههالرز البخاري العابق بروائح



طبخ وأكلنا وكانت السيدة رحيانه ال دأ بني االشتراك معنا يف تناول الطعام وبني التردد على امل                  
 :وهي تكرر البيت الذي تكاد أن ال تعرف غريه من اللغة العربية. والعودة إلينا حمملة يف كل مرة بشيء جديد

 حب النيب حرقين

 أفدي الذي حرقين

 يا رب ال حترمين  
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ا، مث قال لنا مضيفنا         ي االجتماع سحابة ذلك اليوم مل       واستمرتخلّله إال أداء الصالة يف أوقا  :لواتفض 
 . وألقوا نظرة على غرفة نومكم، عسى أن جتدوا فيها راحتكم

ودخلنا الغرفة فإذا بسريرين متالصقني وخزانة كبرية للمالبس، ونافذتني للغرفة تدلّت عليهما               
ستائرمها، ومحام مدخله من داخل الغرفة، فأصبحت به الغرفة دار ضيافة كاملة، وعندما ألقيت النظرة األوىل                

فة وهم معنا يالحظون انطباعنا عنها، خوفاً من أن نصر على االنتقال إىل الفندق، قال يل األستاذ                  على الغر 
وكنت يف أحاديثي األولية معه قد سربت       .   والقبلة يف هذا الركن    ،احلمام ها هنا كما ترى    :  حبيب الرمحن 

    ر أن        ا متضلّعاً يف كل هذه العلوم، أدهشين      غوره فألفيته عاملاً وفقيهاً وحنويمبا مسعت ورأيت، فما كنت أتصو 
: ألقى يف سطح الدنيا عاملاً جليالً على ما رأيت اإلمام حبيب الرمحن، فابتسمت له وال نزال واقفني وقلت له                  

أنا واهللا حنفي يف الفروع، أما يف األصول فأنا ال أتقيد مبذهب من املذاهب األربعة، : يا موالنا أنت حنفي، قال
سؤالك، ومبا أرشدتين إليه من أن احلمام هنا والقبلة ها هنا التنويه مبا قرأته يف رحلة اإلمام                 أردت ب :  قلت له 

 يف حليته، فقد كان يومئذ يف حنو تالشافعي من مكّة إىل املدينة املنورة ألول مرة يف حياته ومل يكن الشعر قد نب
 املدينة املنورة، فتشوق إىل زيارة املدينة ولقاء من مكة إىل" جمانية"الرابعة عشرة من عمره وجاءته رحلة مرجتلة 

عاملها وحمدثها يف زمانه اإلمام مالك بن أنس، شيخ دار اهلجرة، فقد وصف يف كتيب نسب إليه تلك الرحلة                   
حىت جاء إىل لقائه باإلمام مالك بعد أربعة عشر يوماً من السفر يف قافلة من قوافل احلجاج، وتعرف على                     

ور وصوله إىل املسجد النبوي، وحضر درسه األول وقام يسلّم عليه بعد الدرس فيمن سلّم                اإلمام مالك ف  
 أي من احلرم    –أحرمي أنت   :  عليه، وكان اإلمام مالك قد الحظ أنه غريب وحديث السن، فاستنسبه وسأله           

أنت :   له حممد بن إدريس بن شافع، فعرف أباه وجده، وقال        :  وما امسك؟ قال  :  فقال!  نعم:   فقال –املكي  
ريثما أتسنن خذ الضيف إىل البيت وأرشده إىل        :  وبعثه بعد صالة املغرب مع خادمه وقال للخادم       ...  ضيفي

غرف جلوسنا وسأجيء بعد ذلك، فروى اإلمام الشافعي أنه انطلق من باب احلرم النبوي مع خادم شيخه بعد 
أشعل السراج مث أرشده قبل أن جيلس إىل        ذلك مالك بن انس حىت فتح له اخلادم باب دار مالك بن أنس، مث               

احلمام هذا، وأشار إىل مكان القبلة يف البيت، وقال         :  مكان اجللوس، مث أشار بعد ذلك له إىل احلمام وقال له          
 .القبلة هذه، وسيجيئك مالك بن أنس بعد قليل: له

م لضيفه من أن احلمام     فهم األستاذ حبيب الرمحن مغزى ما رويته من رحلة الشافعي، وما أشار به اخلاد             
هذا والقبلة هذه، وقد كان ذلك مطابقاً ملا قاله يل األستاذ حبيب الرمحن وحنن يف القطب الشمايل ومل يكن قد        

 .قرأ رحلة الشافعي هذه، وما جاء فيها مما طابق ما قاله يل وهو واقف من أن هذا احلمام والقبلة ها هنا

اً ملا مسع من هذه الواقعة بني ما أخربين به وما ذكرت له أن               وفرح األستاذ حبيب الرمحن فرحاً شديد     
 .خادم اإلمام مالك قد أخرب به اإلمام الشافعي



عشة وانتشى وفرح بأنه قد وجد من سيحدثه عن مثل هذه األمور وهو منقطع يف               روسرت يف الرجل    
ه املسلمني أعضاء تلك األقلية     آخر القطب وحيداً يف علمه ولغته العربية، ال يشاركه يف ذلك أحد من إخوان             

هيا اآلن إىل مكتبيت لتطلع عليها، ودخلنا غرفة واسعة اكتظّت بالكتب           :  اإلسالمية يف تلك البالد، وقال يل     
وأجزائها وجملّداا صففت أكثرها يف رفوف تكاد أن تنقض حبملها، وكدست زواياها وأركاا مبئات من تلك 

 .منسق وأكثرها ال سبيل إىل تنسيقه لعدم وجود املكان املتسع ملثلهاالكتب واالت والصحف، وبعضها 

وجلست على كرسي دوار حول السراج الكهربائي املعكوف على مكتبه، وجلست أمامه وتركت              
للسيدة رحيانة الفرصة للجلوس مع زوجيت يف صالون االستقبال، وتابعت أسئليت مكمالً ا األسئلة السابقة،               

 .الشيخ علي فيما أسألوبدأت أجوبة 

هذه الكتب اليت تراها يف الرف الثاين جاءتين هدية من اإلمام عبد العزيز بن سعود، فكانت                 :  قال يل 
 .مفاجأة مل أكن أعتقد أنين سأمسعها منه ويف هذا املكان

الذي أستفيد من التفسري " املنار"كنت مشتركاً يف جملة :  كيف حتصلت على هذه اهلدية؟ قال     و:  قلت له 
كان ينشره فيها صاحبها اإلمام حممد رشيد رضا، وأقرأ فيها أخبار العامل اإلسالمي، وكل ما أعرفه عن اململكة 

وهذه أعدادها تعد بالعشرات يف     "  املنار"العربية السعودية وعن اإلمام عبد العزيز ودولته كان بواسطة جملة           
لعزيز قد طبع يف مطابعها أُلوفاً من الكتب يف التفسري           أن امللك عبد ا   "  املنار"هذه املكتبة، وعندما نشرت     

 والتاريخ والتوحيد، كتبت للملك كتاباً، أطلب منه كل ما كان يهديه ويوقفه على طلبة العلم، يف العامل                  
تين منه هذه الرسالة، وتناول ملفاً فيه جمموعة من الرسائل، وحبث بينها عن هذه               ءاإلسالمي، وبعد شهر جا   

 ا نفس الرسائل اليت أعرف كيف كان امللك                   الرسالة ومد ا يده إيلّ، فألقيت نظرة على رسالة امللك فإذا 
عبد العزيز رمحه اهللا يأمر من ميليها عليه، مث تطبع على ذلك الورق الرمسي، مث تعرض على امللك فيختمها                    

 .خبتمه مث ترسل إىل اجلهة اليت أُرسلت إليها

 



 المفاجأة األولى

إنين :  هل اجتمعت بامللك عبد العزيز أو رايته؟ فأردت أن أفاجئه باجلواب، فقلت له            :   وقال التفت إيلّ 
 فاه يف تعجب مما مسع، مث        أن يثب من كرسيه مندهشاً فاغراً      دكنت كاتباً من كتابه وموظفاً يف ديوانه، فكا       

، "هلسنكي"ذكره إخواننا يف ومل ي! وكيف مل تذكر يل ذلك! كيف هذا؟ وكيف مل تذكر يل؟: أخذ يهتز ويقول
إنين ال أذكر ذلك ملن ألقاه إالّ إذا جاءت مناسبة نادرة كهذه، وإخوانكم يف هلسنكي ويف غريها ال                  :  قلت له 

يعرفون عين إالّ ما أخربهم به من أنين فالن الفالين من سكان مكة املكرمة، وال شيء غري ذلك وهذا دأيب                     
أكنت مع امللك عبد العزيز؟ وكان مدهوشاً ومترقّباً ملا سيسمع،          :  قال يل الدائم يف كل رحاليت حول العامل، ف      

حنو عشر سنوات،   !  نعم:  أكنت مع امللك عبد العزيز؟ فقلت له      :  وكأنه مل يصدق ما مسع، فأعاد علي السؤال       
مل أكن الكاتب الوحيد، فهناك عشرات الكتاب من مثلي، وسأطلعك من            :  هل كنت كاتبه؟ قلت له    :  قال
هيا، أطلعين عليها اآلن، وكأنه مل يصدق أن يرى         :   فقال ،ة مالبسي على صورة يل مع امللك عبد العزيز        حقيب

من يكون على مثل هذه الصلة بامللك عبد العزيز، فناديت زوجيت فأخرجت ملفاً فيه بعض الذكريات اليت                  
 يف م١٩٤٥ يف اجتماعها عام صطحبها معي، ومنها صوريت بني امللك عبد العزيز واملستر تشرشلأتعودت أن 
 .القاهرة

وألقى الرجل نظرة فاحصة على الصورة مث رفع عينني كعيين الصقر يلقي نظرة فاحصة على وجهي،                 
نعم أنا هذا،   :  أنت هذا؟ قلت له   :  وأعاد يف دهشة مشرياً إىل صوريت باملالبس العربية بينهما، وهو يقول يل            

مي يف بيتك، وخفت أن يثب وأن يطلب مين أن ألبس مالبسي العربية             والعباءة والعقال يف حقيبيت يف غرفة نو      
أنا سعيد هذه الليلة بلقائك، وهو      :  ، فتملّكه العجب والغبطة والسرور، وقال يل      "التابلوه"  "الصورة"لتكمل  

 .شيء ال ميكن يل أن أصدقه وأن جيري كل ذلك يف بييت

 وأنت تقول يل إنك كنت من كتابه وأنا أقول          إذن أنت اآلن من أتباع ابن سعود،      :  واسترسل يقول يل  
دا إذا  نلك أن هذه اموعة من الكتب الدينية هي هدية من جاللته يل، وإين أعتز ا بني املسلمني يف فنل                    

زاروين وأطلعهم عليها وعلى كتاب اإلمام عبد العزيز، وهلذا فقد كملت سعاديت ومتّ سروري، ويا ليت أنين                 
 املصلح الذي قرأت عنه الشيء الكثري، والذي كنت أمتنى لو كنت مثلك من أتباعه أو            اجتمعت بذلك اإلمام  

ال تزال البيعة متبعة يف بالدهم كما أعلم        :  كانت له بيعة يف عنقي، مث التفت إيلّ يف جالل جاد وهو يقول يل             
يا : فقال يل. زال على ذلكنعم، حنن ال ن: بعد أن احنسرت عن الدولة العثمانية وعن البلدان العربية، فقلت له

 .ليتين كنت معكم أو منكم فأفوز فوزاً عظيماً



وكانت املفاجأة الثانية بعد األوىل ملضيفي عندما أشار إىل جمموعة من االت اليت حتتوي عليها مكتبته،                
الل  وعلى أعداد من جملة الرسالة والثقافة، وعلى أعداد من اهل            ،"املنار"فأطلعين على أعداد من جملة       

وهذه جملة اإلذاعة من اململكة العربية      :  واملقتطف، ومن جملة الفتح، وجملة الشبان املسلمني مبصر، مث قال يل          
السعودية، فطلبت منه عدداً منها، فتناوله من بني أعداد كثرية متراكمة منها، وألقيت نظرة على الة وأنا                  

حتصلت على عدد منها    :  ئك من جدة إىل فنلندا؟ قال     كيف حتصلت على هذه األعداد، جتي     :  أبتسم، وأقول له  
مث كتبت إىل مديرها أطلب منه أن يهديها يل، فجاوبين بكتاب حمفوظ، مث توالت أعداد تلك الة، وكنت                   

 .أغتبط بوصوهلا إيلّ واطّالعي عليها، مث انقطعت بعد ذلك عني

هل ميكن أن أرى كتاب مدير      :  ، فقلت له  قال يل ذلك، وال يزال ملف الرسائل بيين وبينه على املكتب          
!  هذه هي  : وقلب رسائل امللف، مث أخرج يل منها الرسالة اليت أشار إليها، وقال يل              !نعم:  هذه الة؟ فقال  

وكانت زوجيت قد جاءت ووقفت على رأسينا نستمع للحديث، وإذا           .  فتناولتها منه، وألقيت نظرة عليها    
: ما هذا؟ فقلت له   :  هذه الرسالة من عبد اهللا، ومل يفهم منها، فقال يل         :  هكنت أقرأ الرسالة كانت هي تقول ل      

 .أنا مدير الة هذه، وهذه الرسالة مين، وعليها اسم مكتيب، وعليها امسي الكامل وتوقيعي

إذن أنت  :  خطف مين الرسالة ولبس نظارته مرة أخرى وألقى نظرة طويلة متفحصة عليها، وقال يل              
) هلسنكي(عندما ذكروا يل امسك يف      :  قال!  نعم:  سه الذي كتب يل هذا الكتاب؟ قلت له       عبد اهللا بلخري نف   

 .وأنك ستزورين، حفظت االسم ولكن واهللا مل مير على بايل أنك مدير جملة اإلذاعة السعودية

وضحك، وضحكنا، ونادى رحيانة ليخربها اتني املفاجأتني أن ضيفنا هذا كان كاتباً للملك عبد                
 . وهو الذي أهداين جملة اإلذاعةالعزيز،

حب النيب حرقين، أفدي الذي     (املشار إليه سابقاً،    "  البيت الشعري "وأطلقت السيدة صوا مرددة     
ىل غرفة االستقبال فإن الطعام الذي وضعته إ، وطالبة منا يف زجر لزوجها أن نذهب )حرقين، يا رب ال حترمين  

ه أننا نأكل يف كل ساعتني صنفاً من أصناف الطعام، ووقف الرجل            أخرب:  فيها يكاد أن يربد، وقالت لزوجها     
ال : عجيب، عجيب أمر هذه الدنيا فقم بنا اآلن نتناول ما أحضرته زوجيت، فقلت له        :  يف دهشة وهو يقول يل    

يد هي ال تقبل ذلك، فقم بنا حنن نريد أن نأكل فهذه عادتنا، ولعلّ الطعام اجلد              :  أجد له متسعاً يف بطين، قال     
اآلن هو أنواع من احللوى والشاي، وقمنا بعد ذلك وتناولنا بعضاً وقليالً مما أحضروه، وكان من الشاي                   

 .واحللوى كما توخى مضيفنا

لعلّي قد ذكرت لك أنين قد      :  كيف وصلت إىل هذه البالد؟ قال     :  أجب على سؤايل األول   :  وقلت له 
وننتقل من بالد مشالية إىل أخرى جنوبية، حىت وصلنا         هاجرت فيمن هاجر من مسلمي البالد الروسية نتجول         

فعانستان، مث توالت أنباء من سبقنا من املهاجرين إىل باكستان، مث أإىل خبارى ومسرقند، مث إىل كابل وقندهار يف 
 إىل اهلند، كل هذا كان فراراً من الشيوعية اليت غمرت أوطاننا، حىت إذا وصلنا إىل مدينة بومباي أنا وزوجيت                



، كان شوقنا عارماً لألحباب ألداء فريضة احلج، فإن شقيقتها املتزوجة من أحد أبناء بالدنا قد                   "رحيانة"
هاجرت إىل مكة كما سبق وقلت لك يف أول لقائنا وإا مقيمة ا، وهلا هناك بيت وأوالد وبنات منذ أكثر                     

وفوجئت برسالة من إخواين املسلمني     رن، وانتظرنا الباخرة حنو شهر كامل يف مدينة بومباي،           قمن ثلث   
 يذكرون يل أن إمام مسجد      – وكنت أراسلهم من كل بلد أحلّ به          –املهاجرين إىل فنلندا واملقيمني ا      

وهو أقدم من املسجد احلديث يف هلسنكي قد توفّاه اهللا، وأن املسجد بال إمام وال مؤذن منذ بضعة                  "  تيجري"
وكان هلذه الرسالة   :  ه الوظيفة لعلمك وثقافتك وحبك لنشر الدعوة، قال       شهور، وأننا مل جند سواك يقوم ذ      

عندما استلمتها صراع نفسي بيين وبني نفسي، وال يفصلين عن مكّة املكرمة إالّ أسبوع بالباخرة، من بومباي                 
 لقد  إىل جدة، وال يفصل زوجيت عن شقيقتها يف مكّة إالّ ما يفصلها عن هذه املسافة، واحترت كيف أفعل؟                  

عز علي جداً أالّ يعلو صوت املؤذن مخس مرات على أبعد مسجد يف مشال الكرة األرضية من مشارف                     
القطب الشمايل، وأن تتعطّل هذه الصلوات من إمام يقيمها هناك، وأذان يتردد مخس مرات يف كل يوم وليلة                  

الواجب، وبني الذهاب إىل مكّة وأداء      ينبعث من تلك البقعة، ووازنت بني العودة إىل فنلندا والقيام ذا             
فريضة احلج، وقام نزاع بيين وبني نفسي وبيين وبني زوجيت، أميكن أن تفضل إمامة ذلك املسجد على أداء                   

 !فريضة احلج إىل مكّة، وهي حمطّ أشواقي وآمايل وأحالمي؟

نين ال أستطيع أن أفضل     يا رب إ  :  هت إىل اهللا بالدعاء، وقلت له     وصلّيت صالة االستخارة، وتوج   :  قال
العودة إىل فنلندا للقيام بإمامة ذلك املسجد على إسقاط فريضة احلج املكتوبة علي، ولكين أرى يف نفسي                  
ومبقدار معرفيت الضئيلة بدينك أن اإلعالن بالشهادة على القطب الشمايل مخس مرات يف كل يوم وليلة مقدم       

ف، أما تلك الشعرية فلن يقوم ا غريي، مث إنين أعلم أنك قد قلت على احلج، ألن احلج سيقوم به مئات اآلال
، وأنا ال أستطيع إليه سبيالً، ألنين باٍق ِه علَى الناِس ِحج البيِت مِن استطَاع ِإلَيِه سِبيالًوِللَّ: يف كتابك العزيز

 أنا غري مطالب باحلج يف هذه       يف بومباي مع زوجيت منذ شهور نكافح للحصول على أجرة الباخرة، إذن            
 .األيام

إنه مر على بايل يف دعائي أن أقول فيه خماطباً اهللا سبحانه            :  مث ضحك األستاذ حبيب الرمحن، وقال يل      
وتعاىل، بأنك إذا أغنيتين بتسهيل أبواب رزقي ومبا أمجعه ألداء الفريضة فسأجيء حينِئذ إن شاء اهللا من القطب 

وانشرح صدري ملا مر خباطري وقلت لزوجيت سيجعل اهللا لنا سبيالً آخر إىل             :  رمة، قال الشمايل إىل مكّة املك   
احلج وإىل رؤية شقيقتك، فدعينا نسافر اآلن إىل فنلندا، وكانوا قد أخربونا يف الرسالة بأننا إذا قررنا السفر                   

 .إليهم فستصل إلينا حوالة بنفقات السفر

 يل تلك الرسالة من مسلمي فنلندا بأنين قد عزمت على            وأخذت القلم والورق وكتبت ملن أرسل     
التوجه إليكم حاالً فحولوا نفقات السفر، وعدنا إىل هذه البالد وتسلّمت املسجد وبدأت أقيم فيه الصلوات                

 .واألذان وستذهب غداً إليه لتراه بإذن اهللا



أنتم اآلن : منتصفه، فقال لنا املضيفكنا ال نزال يف غرفة االستقبال، وقد تصرم الليل إىل ما يقرب من           
وقمنا نودع املضيف واملضيفة، ودخلنا إىل غرفة نومنا        .  وهو كذلك :  حباجة إىل االستراحة والنوم، فقلنا له     

ومتددنا على سريرنا برهة من الزمان، وتكاد الدنيا أن تدور خبواطرنا وما يثلج صدورنا منذ وصولنا إىل هذه                  
 . على إمام مسجدها وأعلم الناس ذه البالد واألستاذ العامل الورع حبيب الرمحناملدينة ونزولنا ضيفني

وأطفأت النور واستسلمنا للنوم، وبقينا حنو عشرين دقيقة كل منا حياول أن يغمض عينيه، ولكن                 
انة وهي اخلواطر كانت مضطربة وهذه الفرحة مبثل هذا اللقاء كانت تغمرنا مبا مسعنا ورأينا ودموع السيدة رحي

 : تتقاطر على وجنتيها منشدة شوقاً إىل رسول اهللا

 حب النيب حرقين

 أفدي الذي حرقين

 يا رب ال حترمين  

ملاذا ال ندعومها ألداء فريضة احلج (وملع يف ذهين وذهن زوجيت مثل ملع الربق املتفق على رؤيته، خاطرة 
سمت أا كانت تفكر يف نفس اللحظة بنفس        ، ومل أكد أقول لزوجيت هذه اخلاطرة حىت أق        !)على حسايب؟ 

أشعل النور، بادر بنقل هذه البشرى إليهما اآلن قبل أن يناما حىت يبيتا ونبيت حنن أيضاً                :  الفكرة، وقالت يل  
 .يف أمجل ما ميكن أن مير لنا على بال

حىت قرعت  وأشعلت النور وخرجت من غرفة النوم قاطعاً غرفة االستقبال، وأنا على أطراف أصابعي،              
هل ميكن أن أراك    :  نعم، فقلت له  :  الباب، قرعات خفيفة متوالية، فجاءين صوت حبيب الرمحن، يقول يل          

الّ يكون يف األمر ما أزعجنا      أعسى  .  فوق منامته، وأشعل النور وخرج إيلّ شبه مذعور       "  روبه"فلبس  !  اآلن؟
ثنان مستفسرين عما جرى، وكانت زوجيت      وما قد أذهب عنا النوم، وقامت السيدة رحيانة ملقامه وخرج اال          
يا موالنا إننا ندعوك وندعو السيدة رحيانة : قد لبست أيضاً وحضرت يف القاعة، وقلت لألستاذ حبيب الرمحن

، عرب بريوت ذهاباً وإياباً   "  جدة"إىل  "  هلسنكي"إىل  "  متربي"ألداء فريضة احلج املقبل بتذاكر نعدها لكما، من         
ى اخلطوط اجلوية اإلسكندنافية يف رحلة واحدة تقوم من هلسنكي إىل بريوت، ومن هناك               قدمان إلينا عل  فت

بالطائرة السعودية أو اللبنانية إىل جدة وسنبحث هذا األمر غداً، وسنتفق عليه قبل مغادرة بالدكم فأنتم من                 
 .سنكياآلن تعتربون ضيوفنا يف تلك الرحلة من هلسنكي إىل جدة، ومن جدة بعد ذلك إىل هل

أنتم تدعوننا على نفقتكم ويف     :  وارتج على الرجل ومل تفهم زوجته ما قلته له، والتفت إيلّ قائالً             
إننا ال نزال غري مطالبني باحلج ألننا ال نستطيع إليه سبيالً، فهل تستطيعون أنتم أن ! ضيافتكم يف مكة املكرمة؟

وملاذا تتعبون أنفسكم؟ فقلت    :  قال يل .  نعم:  ت له توفّروا لنا نفقات ذلك بدون مشقّة أو تكليف عليكم، قل         
صدق اهللا العظيم، مث بدأ يترجم      :  فقال يل .  هوِإنما املُؤِمنونَ ِإخ  كما قال يل أخونا األفريقي يف املقهى        :  له



يدعوننا إىل الذهاب   :  لزوجته، فانفجرت يف البكاء، بكاء الغبطة، تكاد أن ال تصدق ما تسمع وهي تقول له              
أريد أن  :  مث التفت إيلّ، وقال يل    !  هكذا يقولون :  ملكّة املكرمة وأداء فريضة احلج على حسام؟ فيقول هلا         

 خدمت  يننإ:  أسألك سؤاالً، ما الذي تعمله اآلن أنت بعد أن كنت يف وظيفة عند امللك عبد العزيز؟ قلت له                 
إذا استمر عملهم مدة طويلة، وأنا اآلن متقاعد        يف الدولة ثالثني عاماً وقد أحلت إىل التقاعد كعادة املوظفني           

ومستريح ويل بيت وأبناء ويل على خدمايت راتب تقاعدي جمز من الدولة، ويف حالة مادية أستطيع ا أن أقوم                
 .بواجيب من دون تكليف وال إرهاق بل مبنتهى اليسر، ويكون لكم الفضل إذا قبلتما هذه الدعوة

 تتغلب على نشيجها، وكانت زوجيت تبكي أيضاً ملا حنن فيه من ساعة             فترجم ما قلت لزوجته، فأخذت    
أنا ال أستطيع أن أنام وال زوجيت تستطيع ذلك، ويظهر أنكما أيضاً ال : مباركة سعيدة، وقال لنا حبيب الرمحن

: لت له تستطيعان ذلك ومل يتبق على الفجر إالّ ساعتان، فدعونا نكمل أحاديثنا وحتضر لنا رحيانة الشاي، فق               
وهو كذلك، وترجم لزوجته ما أفضى به إلينا، وما وافقنا عليه، فوثبت مهرولة تقرع أبواب غرف بناا                   
الثالث، ومل أذكر أن للشيخ ثالث بنات أكربهن يف العشرين ووسطاهن يف السابعة عشرة، وأصغرهن يف                 

خرات، وذهنب إىل غرفهن ومل     الرابعة عشرة، وكان األبوان قد قدماهن لنا عندما عدن من مدارسهن متأ             
 .حيضرن معنا السهرة

وأخربن السيدة رحيانة بأا ذاهبة بدعوة من الضيوف إىل احلج، وتعالت أصوان غري مصدقات ملا                
إنين بإذن اهللا سأرى خالتكن يف مكة املكرمة، وإنين سأعمل اآلن الشاي، وخرجت               :  يسمعن وقالت هلن  

 تعني أمها على ما حتضر يف املطبخ، وبقينا مجيعاً إىل أذان الفجر، فأمنا حبيب                البنات إلينا كل واحدة منهن    
الرمحن للصالة يف صباح بارد إالّ أنه منعش وإشراق مشس مجيلة رأيناها من النافذة، وإذا ا ختتلف عن شروق 

 .الشمس يف بالدنا، فقد ظهرت يف شفق يغمره البياض وهي بيضاء نقية

نومنا، أما حنن فقد مننا ساعات بني الضحى وقمنا نشيطني فوجدنا طعام اإلفطار ينتظرنا وعدنا إىل غرف 
والشيخ والشيخة يف فرح منقطع النظري، وكانا على استعداد بعد ذلك للطّواف بنا يف أرجاء املدينة لزيارة                  

 .ة من أسواقهااملسجد أوالً، مث بعد ذلك لزيارة بعض كبار املسلمني من التجار يف أماكن متباعد

وخرجنا من البيت وطلب الشيخ من زوجته أن تبقى إلعداد طعام الغداء، وكانت البنات قد ذهنب إىل                 
مدارسهن، وتوجهنا إىل املسجد، فإذا به بيت خشيب قدمي مقام على أعمدة قدمية، وقد غيرت الشمس                   

والحظ حبيب الرمحن أنين قد دهشت      واألمطار واهلواء لون اخلشب إىل لون ترايب ذهب عنه رونقه وطالؤه،            
لعلّين مل أذكر لك أننا قد عانينا يف هذه املدينة           :  من وضع املسجد واحلالة املزرية اليت كان عليها، فقال يل          

، فقد كان مسجدنا هنا هو األول على ما تراه          "هلسنكي"ما مل يعانه إخواننا املسلمون يف العاصمة        "  متربي"
اد أن يهترئ، فقد كانت بدايته منذ مخسني عاماً، ولقد كتبنا يومئذ للملك فؤاد               مبنياً من اخلشب الذي يك    

ملك مصر ولغريه من ملوك املسلمني نستجدي منهم ما يتفضلون به علينا إلقامة مسجد الئق بكرامة اإلسالم    



فبقي هذا املسجد   ، لكننا تلقينا وعوداً خالّبة مل ينتج عنها شيء،          "هلسنكي"واملسلمني، كما فعل إخواننا يف      
كما تراه، وفطنت الكنيسة ملا دعوت إليه وما خطّطنا له من أن يقام هذا املسجد على هذا امليدان الذي تراه                    
وهو من أمجل ميادين مدينتنا هذه، فبادروا هم بسبقنا كعادم وبنوا هذه الكاتدرائية الضخمة العظيمة اليت                 

 .تراها أمامنا

ه وبقينا حنن على حالنا، ومل جند من التشجيع ما يصل إلينا من إخواننا              وبقي مسجدنا اخلشيب على حال    
 .املسلمني يف اخلارج، فال بالغ إالّ باهللا

أريد أن أطلعك على مفاجأة وهي سيدة من        :  وغادرنا املكان واملسجد، كل منا يطأطئ رأسه، وقال يل        
اهللا حفظاً جمودا متقناً ال ختطئ فيه خطأً واحداً         سيداتنا املسلمات تدير متجراً من املتاجر، وهي حافظة لكتاب          

 !!وال تفهم منه حرفاً واحداً

وقد شغفت هذه السيدة بتالوة القرآن مجيع ارها، فهي ال تكاد تسكت عن التالوة واحلفظ، وها حنن           
 سعة ويسر يف    قد اقتربنا اآلن من حملّها التجاري، وهي تبيع فيه أنواعاً خمتلفة من األقمشة واملالبس، وعلى               

الحظها وأنت تدخل احملل قبل أن أقدمك إليها، فسترى أن          :  حياا، وكنا قد اقتربنا من باب حملّها، وقال يل        
شفتيها تتحركان، فما هو إالّ قراءا للقرآن وهي تباشر البيع والشراء، وهي الوحيدة يف رجالنا ونسائنا اليت                 

الم، فردت عليه التحية بأحسن منها، وهي تبتسم وترحب به بلغتهم، على مثل هذا احلال، فحياها بتحية اإلس
أقدم إليك هذين الضيفني فالن وزوجته قادمان من احلرمني الشريفني، يف زيارة لبالدها، وتفقّداً               :  فقال هلا 

فّت إلينا إلخوام منا، وصافحنا السيدة اليت غمرها سرور كبري مبا مسعت، بقيت تتكلّم مع حبيب الرمحن وتتل
إذن غداؤنا مجيعاً اليوم يف أحد املطاعم ااورة اليت         :  وتتحدث عنا وهو جييبها على ما تسأل، حىت قالت له         

يعرفها، لكنه أخربها بأن السيدة رحيانة قد أعدت ما يلزم لنا يف بيته ودعاها للمشاركة فاعتذرت بأا ال                    
عونا غداً، فودعناها، وخرجنا متجهني إىل حمل جتاري آخر،         تستطيع أن تترك متجرها، على أا ستزورنا وتد       

وكانت كربى بناته قد أخربت والدها بأا ترجو منه أن حيملنا على إجابة دعوا لزيارة البنك الذي تعمل فيه 
 .يف غري أوقات الدراسة

 



 !شربنا شاي البنوك

بأم قد جاؤوا إلينا من بالد العرب        إنين أريد أن أفتخر م أمام زمياليت يف العمل، و           :  قالت له 
واإلسالم، فعرض الرجل علينا الدعوة وتقبلناها بسرور عميق، وأخربها بذلك فأخربته باملوعد املالئم الذي               
كنا فيه على أبواب البنك، وكانت تستقبلنا على بابه ومعها سيدة فنلندية أكرب منها من كبار موظفات البنك، 

هلما نطوف على املكاتب ونتفقّدها، وكنت يف تلك اجلولة أالحظ أن بنت األستاذ             مشت مع زوجيت وحنن حو    
اإلمام كانت يف غمرة من البهجة والسرور أمام من منر أمامهم من املوظفات وتكون هي والسيدة الكبرية                  

 .ة املكرمةإن هؤالء من أهلنا البعيدين يف مكّ: قوليالدليلني لنا، رأيتها معتزة فرحة كأمنا لسان حاهلا 

ومل يكن يف البنك غريها فتاة مسلمة، ولكنهم كانوا على منتهى الرقّة واللطف واالستقبال، وهذه                 
الصفات من أبرز صفات الشعب الفنلندي املتسامح الطيب الذي ال يعرف احلقد، وال العنصرية، وال                  

 .التعصب

لك احللويات الكثرية اليت كانت تغمرنا      وشربنا الشاي يف البنك بألوان بسيطة جداً من احللوى، ال كت          
ا السيدة رحيانة يف بيتها؛ إذ شتان بني شاي وحلويات بسيطة تقدم يف بنك جتاري مايل أنشئ للتوفري                     
واالقتصاد، وبني شاي مدجج بصحون احللويات املختلفة تقدم من بيت إمام مسجد مضياف كرمي لضيوفه من 

 .ا قلنا، مث غادرنا عائدين إىل بيت الشيخ اإلماممكة املكرمة، وهي عادة القوم كم

 



 

   

   

  : 

   

   

   

  

   



ا ساعات ذلك اليوم يف أحاديث وطرف وملح، فقد كان اإلمام عاملاً وطريفاً وله روح                 نومرت علي 
مرحة وأدب يسمع، كانت جتهم كلّهم يف اليوم التايل وقد علموا بدعوتنا هلم إىل احلج، تكاد أن تفيض ا                   

، وقد وصلت أخبار الدعوة إىل موظفات البنك من ابنتهم، كما وصلت باهلاتف إىل كبار اجلالية                نوافذ البيت 
اإلسالمية يف هلسنكي العاصمة، وال تسل عن جتاوب التهاين اليت كانت متوج بني هؤالء وأولئك، وقضيت                 

كتبها باللغة العربية   أكثر الساعات مع األستاذ يف مكتبته، وأخذ يطلعين على عدد كبري من املقاالت اليت                
واللغة التركية ذات احلروف القدمية يف جمالت وصحف خمتلفة تصدر من بلدان عربية وإسالمية متباعدة                 

اليت تصدر يف املغرب األقصى، فلألستاذ اإلمام يف كل ما يكتب فضل            "  دعوة احلق "متناثرة، أذكر منها جملة     
فنلندا ويف بلدان أوروبا الشرقية، وقد زودين بصور لبعض ما كبري يف التعريف بأحوال املسلمني يف روسيا ويف 

ىل هذه األصقاع إن شاء اهللا،      إ من هذه البحوث، وسأدرجها يف أخبار رحليت املطولة           تهتوفّر لديه يف مكتب   
وكما قلت فإن مجيع ما كان يكتبه األستاذ اإلمام يتناول املسلمني واإلسالم يف انتشاره، وعن تارخيه يف شرق                  
أوروبا ومشاهلا، وهو يتوسع أكثر عن فنلندا وخبارى ومسرقند وتركستان وداغستان وشبه جزيرة القرم وخيوي 
وأصقاع الصني الغربية املسلمة وسيبرييا، فقد كان الرجل يدعى يف املناسبات اليت تدعو ما يسمى مبشيخة                 

وروبا الشرقية االشتراكية، وكنت كلّما     اإلسالم يف روسيا، بني من يدعى من املشتغلني بالعلم يف بلدان أ            
أخذ !  يا ليت :  هل تريد صورة منه؟ فإذا قلت     :  استحسنت مقاالً مما كان يطلعين عليه يقول يل بأرحيية كاملة         

 املقال ووضعه على آله التصوير جبواره وأخرج يل منها صورة يف بضع دقائق فزودين بالكثري مما مل أجده إالّ                   
شيخة اإلسالم يف روسيا، صور كثرية، أطلعين عليها، وقد حدثين عن أحوال املسلمني             عنده، وله مع أعضاء م    

 .الذين رآهم واجتمع م يف كل مكان، وأخربين بسرية بعض أساتذته ممن مسعت ببعض أمسائهم ومن مل أمسع به

 وما سعدنا    وبعد يومني وليلتني مضت كلّها يف زيارات وأحاديث يف مكتبته ومع من زارنا من إخوانه،              
وال استفدنا من أحد مبثل ما استفدنا من املضيف العامل ومن زوجته املؤمنة مما مل ننسه ولن ننساه أبداً، استئذناه 

عاصمة السويد، وحاول أن مندد إقامتنا      )  استوكهومل"، ألننا سنغادرها بالباخرة إىل      "هلسنكي"يف العودة إىل    
سنعود إىل بريوت، لننتقل منها بعد ذلك إىل ) م١٩٦٧(يفية يف ذلك العام واتفقنا على أننا يف اية رحلتنا الص

جدة حيث بيتنا، ومن بريوت سنرتب رحلتكما بالطائرة اإلسكندنافية إليها، ومنها إىل جدة على اخلط الذي                
 سنخربكم به بالتلكس، عن طريق شركة الطريان االسكندنافية، حبيث تصلكم يف وقت مبكر عن موسم احلج               

 .من ذلك العام واتفقنا على ذلك

، كانت  "استوكهومل"، ومنها ركبنا الباخرة ليلة كاملة إىل         "هلسنكي" واستودعنامها اهللا، وعدنا إىل     
الباخرة متر بنا أثناء الليل بني مئات من اجلزر والبحريات تتناثر عليها آالف األنوار امللونة يف فنارات حبرية                   

 ترسل أضواًء ترشد البواخر الذاهبة إىل مياه حبر البلطيق وهي بالعشرات، وال ميكن              قاربة،تخمتلفة متباعدة وم  
 .أن أنسى تلك الليلة فقد كانت الباخرة مكتظّة مبئات من السياح واملتنقلني بني البلدين من أهليهما



ة إىل جد "  هلسنكي"من  "  رحيانة"وزوجته السيدة   "  حبيب الرمحن " رتبت يف بريوت رحلة األستاذ       
 ،"احلمراء"بالطائرة، ودفعت مثن التذاكر ملكتب الطريان االسكندنايف يف شارع احلمراء القريب من سينما               

وأبرقنا هلما من ذلك املكتب بالتلكس عن املواعيد املتفقة مع أواخر شهر ذي القعدة من ذلك العام حىت                    
على الطائرة اللبنانية أو    "  جدة"ىل  إ"  بريوت"يدركوا احلج، وتولّى ذلك املكتب مسؤولية ترحيلهما من          

السعودية، وأعطاين تاريخ وصوهلا إىل جدة، ودفعت إليه مجيع مصاريف الرحلة ذهاباً وإياباً بني املدينتني                 
 ".جدة"و " هلسنكي"

 وتوجهت إىل جدة بالسيارة عرب األردن، وبقيت أنتظر موعد وصوهلما إلينا هناك، وكتب حبيب                
يقة زوجته املقيم مبكة املكرمة، يف شارع املنصور خيربهم مبوعد وصوهلما إىل جدة،              الرمحن لصهره زوج شق   

وأما سيكونان ضيفني على فالن ومساين، وذهبنا إىل لقاء موالنا الشيخ والشيخة يف مطار جدة، وهبطا                  
ا هابطني سلم   حمرمني من مطار بريوت ومها يرفالن يف مالبس اإلحرام الوارفة اهلفهفة، لن أنسى منظرمه               

ما سيتشرفان بعد ثوان مبالمسة أقدامهما أرض احلجازالطائرة ال يكادان يصدقان، أ. 

 وكان استقبالنا غامراً بالدموع وأخذنامها إىل مرتلنا فلم يستقرا فيه إالّ هنيهة، حىت سألين حبيب الرمحن 
إننا ال نعرفهم ومل تذكروا لنا      :   له يف وجل، وأين أصهارنا، شقيقة رحيانة من مكة املكرمة وزوجها؟ قلت           

بل حنن قد بلغناهم مبوعد وصولنا إىل جدة، وجاءنا منهم           :  أمساءهم، ومل تطلبوا منا أن نبلغهم، فقال يل        
 .اجلواب، بأم سيكونون يف انتظارنا معكم هناك

ة ومعهما   ويف هذه اللحظة، وصل األستاذ مبارك خوجة، وابنه منصور وزوجته شقيقة السيدة رحيان             
بنتان من بناا، فقد ذهبوا إىل املطار متأخرين، وأخربوا بأن العائلة قد وصلت، وأا قد توجهت إىل بيت عبد         

 .اهللا بلخري

 وهنا تأيت املصادفة وثالثة املفاجآت اليت مر ذكرها يف حلقة سابقة، فقد كانوا يعرفون بييت، ويعرفون                 
قينا أن السيد مبارك خوجة كان وال يزال يف تلك األيام موظفاً يف قسم              امسي، بل لقد ظهر يل فجأة عندما تال       

الترمجة واإلذاعة الشرقية فيما يتعلّق بشؤون قسم اإلذاعات الشرقية للشعوب اإلسالمية يف غرب آسيا                
راً  وكان يزورين يف مكتيب زيارات متوالية كثرية يوم كنت مسؤوالً عن اإلذاعة السعودية مث وزي               .وأندونيسيا

 .لإلعالم، فكانت مفأجاة يل وهلم أن بيننا وبني أصهاره يف مكة املكرمة تلك الصلة من العمل املشترك

 ونعود إىل منظر اللّقاء العاصف بني األختني اللتني شتت مشلها الزمن منذ عشرات السنني، يوم خرجا                
ألقدار شقيقتها إىل مكّة املكرمة،     من بالدمها يف روسيا، فذهبت إحداهن وهي رحيانة إىل فنلندا، وساقت ا            

وبقيت الصلة بينهما مكاتبة متقطعة، ومل تكد السيدة رحيانة ترى شقيقتها وبناا وابنها منصور، ابن مبارك                 
خوجة، حىت تالقت األذرع فأطبقت األختني بعضهما ببعض وعاد النشيج، والبكاء املبحوح يتصاعد كزفرات 

 وزوجيت لنفسح هلما اال يف أن يشفيا ويطفئا أشواقهما يف تلك اللحظات من البخار على النار، وابتعدت أنا



اللّقاء الذي طال حنو عشر دقائق بدون مبالغة، وكل واحدة منهما داسة رأسها يف عنق األخرى، ومها                    
 .تضطربان كما تضطرب سعف النخيل يف مهب الريح

امته الطويلة وهو صامد أمام هذا املنظر منكساً         وبكينا ملا نسمع ونرى، وال أنسى حبيب الرمحن يف ق         
هامته وقد اغرورقت عيناه بالدموع، وأقبلت البنات على خالتهن رحيانة يف مثل ما أقبلت عليهن والدن،                 

 وهي تشهق، وما كنا     ةوقبل منصور وهو يف حنو السادسة عشرة من عمره كفّي خالته فاحننت عليه مقبل               
يثاً إالّ النشيج والبكاء واألنني، وانتهى موقف اللّقاء هذا فدعوناهم إىل غرفة             نستبني مما نسمع ونرى حد    

: خاصة م، لتبدأ املناجاة ويبدأ البوح املتلظّي، وأقبل علي السيد مبارك خوخة شاكراً ومقدراً وهو يقول يل                
لعلّي قد سهوت عن : أال تتذكرين؟ فقد كنت من موظفي اإلذاعات الشرقية يوم كنت أنت وزيرنا، فقلت له"

وقضينا أكثر من ساعتني طلبوا بعد ذلك أن يصحبوا أختهم وصهرهم إىل مكة املكرمة ليكملوا أداء                 .  ذلك
مناسك العمرة فودعناهم على أن يكون االتصال بيننا يف كل يوم باهلاتف، وعلى أن يعودوا إىل بيتنا يف جدة                   

نريد أن نشبع من أخيت ومن زوجها، وال بأس : وجها وهي تقولبعد ثالثة أيام، فرفعت شقيقة رحيانة صوا لز
أن يرتل حبيب الرمحن إذا ما اشتهى بني الفينة واألخرى إىل جدة ليكون مع فالن، ومستين، مث يعود إلينا يف                     

وأخذ حبيب الرمحن يرتل مع     !  وهو كذلك :  كل مساء، وهذا طلب نريد أال يتخيب رجاؤنا فيه، فقلت هلم          
" مبارك" بييت إذ يرتل حبيب الرمحن عندي ويذهب صهره          ىظف يف اإلذاعة إىل جدة فيعرجون عل      صهره املو 

إىل عمله يف وزارة اإلعالم الذي يستمر إىل ما بعد عصر كلّ يوم، ليعود فيأخذ حبيب الرمحن معه إىل مكّة                     
 احلرام طائفاً وعاكفاً ومتبتالً     املكرمة، ويكون بقية النهار وطول الليل جماالً له يروي غليل شوقه من بيت اهللا             

بالقرآن وزائراً ملن مسع به من أبناء جنسه، حىت هلّ هالل ذي احلجة، فذهبت به لزيارة أمري مكّة املكرمة                     
يومئذ األمري فواز بن عبد العزيز وعرفته به، ورحب به األمري كثرياً خصوصاً بعد أن عرف األمري بأن الشيخ                   

 هدية من   تهصلة ومكاتبة مع جاللة امللك عبد العزيز، وأن لديه يف فنلندا ويف مكتب            حبيب الرمحن كان على     
امللك عبد العزيز هي املطبوعات السلفية اليت طلبها الشيخ، فعمد امللك الشيخ رشيد رضا يف القاهرة أن                   

أنت مدعو  :  زيهديه كل مطبوعات جاللة امللك، وهكذا كان فيما سبق اإلشارة إليه، وقال له األمري فوا                
حلضور احلفلة امللكية يف ليلة السابع من احلجة مبكة املكرمة، وستسلمك الرابطة اإلسالمية دعوة ا من جاللة 

 .امللك فيصل

 ورفعت امسه إىل الصديق حممد خليل ممثل رابطة العامل اإلسالمي يف جدة، وذهبت معه لزيارته يف مكتبه      
 رجالً ما لبث أن رآين داخالً حىت وقف          ه األستاذ العناين يف مكتب    وكانت مفاجأة جديدة، إذ وجدت عند     

يف عاصمة  "  الراية"أي جامع   "  البريقدار"إمام جامع   "  احلاج محدي "واحتضنين وعرفته حينئذ يف احلال، فإذا به        
م الذي سبق أن زرته يف ذلك اجلامع وصلّيت معه، وانتظرت اية درسه بعد مغرب يو              "  بلغراد"يوغوسالفيا  

 هوصويل، مث تقدمت للسالم عليه فرحب يب بلغة عربية أزهرية، تشفي السامعني، وأخذين مع العائلة إىل مرتل                



اليت كانت زميلة لزوجها    "  أم حممد "ااور للجامع لنشرب الشاب والقهوة، ولنتعرف على زوجته املصرية          
 إىل بلغراد، حيث يعمل زوجها إماماً وخطيباً        احلاج محدي يف كلية الشريعة باألزهر، فتعارفا وتزوجا وانتقال        

ورئيساً للعدد القليل جداً من املسلمني املتبقّي يف تلك العاصمة، اليت كان ا يف العهد العثماين حنو مائة جامع                 
 .هذا" قدارريالب"اندثرت كلها، ومل يبق منها إالّ جامع 

انظر إىل بركات اإلسالم،    :  ا يا ترى؟ فقلت له     وقلت لألستاذ العناين وهو يسأل منذ مىت املعرفة بينكم        
احلاج "يف يوغوسالفيا و" بلغراد"من " احلاج محدي"نا وأنت اآلن بني مفتيني وعاملني من أعلى الكرة األرضية أف

 .يف فنلندا" هلسكين"من " حبيب الرمحن

وودعت احلاج  .  رفتيان وهذه من منافع احلج اليت يشهدها احلاج، وفرح كل منهما باآلخ            وتعارف امل 
 .محدي على أن يزورين يف بييت ليجلس معي ومع احلاج حبيب الرمحن، وقد فعل

أريد أن أجتول يف    :   يف اليوم الثالث لوصول حبيب الرمحن يف جدة قادماً إليها من مكة املكرمة، قال يل              
 أين نبدأ جولتنا يف التعرف      البارحة، فركبت معه السيارة وأنا أفكر من      "  مكة املكرمة "مدينة جدة فقد رتين     

 نذهب إىل أمام دار اإلذاعة الصحافة يف شارع         :على جدة، مل تكن جامعة امللك عبد العزيز قد بدأت، فقلت          
 ملشاهدة امليناء البحري نفسه، مث رأيت أن نشق طريقنا يف قلب مدينة جدة للوصول               امليناء، ومن هناك ننطلق   

ن يف السيارة إىل بعض األماكن حىت مررنا من دون قصد على مقر ودار               إىل ما أردنا، وكنت أشري إليه وحن      
إمارة مكة املكرمة القدمي يف شارع باب مكة املكرمة، فأشرت إىل الضيف أن هذه دار إمارة مكة املكرمة،                   

 يننعم، هل تريد أن تزوره؟ فأجاب     :  يعين أمري مكة املكرمة جيلس فيها؟ قلت له        :  فالتفت بشوق وقال يل   
ال مواعيد لزيارات الرمسيني لدينا يف هذه اململكة فإن أردت :  هل أخذت موعداً منه بذلك؟ فقلت له      :  هشةبد

اآلن توقفنا وذهبنا لزيارته، فأبواب الدوائر احلكومية مفتوحة للزائرين يف أوقات دوام العمل واألمري موجود               
يدخل بنا يف حديقة قصر اإلمارة وترجلنا       هذه أمنية يل، فأشرت إىل السائق أن         :  اآلن يف مكتبه، فقال يل    

           ني واقفني على مدخل الدار، سلّمت عليهما فردا السالم مبثله، مث صعدنا إىل      أمامها، ورأى الضيف جندي
الدور األول، وكان أمري مكة املكرمة يومئذ األمري فواز بن عبد العزيز جالساً يف مكتبه، فدخلت عليه مع                   

صدق ما يرى يف هذه الدميقراطية اليت كان يسمع ا، ولكنه يراها اآلن مرجتلة               الضيف الذي يكاد أن ال ي     
وبدون ترتيب أو مواعيد، ووقف األمري مرحباً كعادته مع كل من يسلّم عليه، فصافحته وقدمت إليه عامل                  

        فنلندا ومفتيها احلاج حبيب الرمحن، فقد أصبح اآلن حاج         ذا اللقب،  ا كما كان حيلم طول عمره أن ينادى
     ب به األمري فواز ترحيباً خاصاور له، وكان      "  فنلندا"ا ملفاجأته لسماع أنه من      ورحوأجلسه يف الكرسي ا

جملسه كالعادة عامراً برجاالت البالد الذين يتوافدون للسالم عليه، أتذكّر أنين رأيت بينهم املرحوم السيد                
 .أمحد شطّا، والصديق أمحد مججوم



في لألمري فواز بالضيف، وذكرت له طُرفاً مقتضبة من زياريت لفنلندا وتعريف عليه،                فأكملت تعري 
 مبجموعة مطبوعات امللك عبد العزيز وكيف دهشت ملا رأيت، فأخربين           هوكيف أين فوجئت يف مكتبه مبرتل     

لته موجهاً إليه بأنه قد كتب للملك عبد العزيز كتاباً يطلبها منه، فجاءته املطبوعات هدية، مع كتاب خبتم جال     
بامسه، وكيف أطلعين وأنا يف دهشيت تلك، على نفس الرسالة فرأيتها ورأيت اخلتم عليها، وكيف دهش عندما 

 أذكر غري امسي -كما قلت سابقاً-أخربته بأنين كنت كاتباً من كتاب امللك عبد العزيز، وما كنت يف رحاليت 
 .وأنين سعودي من مكّة املكرمة

إذن يكون ضيفاً على الرابطة بدعوة من امللك فيصل، فاذهب به إىل             :  ا مسع وقال يل    سر األمري مب  
مكتب الرابطة وأخرب األستاذ حممد العناين بذلك، وسيوجه إليه الديوان امللكي دعوة حلضور احلفل السنوي               

              ة يف القصر امللكي الذي كان يقيمه امللك عبد العزيز ومن بعده من أبنائه يف اليوم السادس من شهر ذي احلج
                دعى إليه أعيان وكبار وزعماء البالد العربية واإلسالمية ممن يفدون إليها لشهود موسم احلجمبكة املكرمة، وي

 . من كل عام

 وودعنا األمري بعد ذلك وقد مشى يشيع ضيفنا خبطوات رأى فيها الضيف ما غمره سروراً، فقد كنت        
 .، طبعاً بلغة عربية فصيحة وهي اليت يفهمها ويتكلّم اأخربه مبا قال األمري كلمة، كلمة

 وخرجنا من قصر اإلمارة وقد تغير برناجمنا لزيارة جدة، فقد انطلقنا إىل مكتب الرابطة اإلسالمية كما                
احلاج محدي، ومر يومان أو ثالثة، فجاءتين       "  بلغراد"قلت قبل ذلك ولقينا فيها أخانا العناين، وأخانا مفيت           

ة باسم ديوان امللك فيصل موجهة إىل مساحة مفيت املسلمني وإمامهم يف فنلندا احلاج حبيب الرمحن، وقد                 بطاق
كنت وضعت هذا العنوان ملكتب الرابطة اليت يتولّى مجع أمساء وعناوين من يأمر امللك بدعوم إىل احلفل                  

 .السنوي املشار إليه

ىل الظرف وعليه اسم اململكة العربية      إ نظرة وأنا أشري      وسلّمت بطاقة الدعوة إىل ضيفنا، فألقى عليها      
السعودية، وحتتها ديوان جاللة امللك، مث إىل لقب مساحة مفيت املسلمني وإمامهم يف فنلندا، وقبل أن خيرج                  

إذن هذه تولية من    :  نعم، فقال يل  :  هذا من امللك فيصل؟ فقلت له     :  البطاقة من الظرف انتفض فرحاً وقال يل      
وهل أستطيع إذا عدت أن أنشر ذلك يف        :  قال يل !  نعم:  سلمني يل باإلفتاء واإلمامة يف فنلندا، قلت له       إمام امل 

إن مذهيب  :  نعم، فسر سروراً كبرياً، وقال يل     :  الصحف وأن أطلع املسلمني هناك على هذه التولية؟ قلت له         
 !د جاءين هذا العهدوصالة اجلمعة نرى فيها أن تكون بعهد إمام إذن فق" احلنفية"األصلي هو 

 مث أردف بعد إمعان يف اخلط اجلميل املكتوب على غالف الدعوة، سؤاالً بريئاً ساذجاً غلبت عليه                  
ال يا موالنا، الدعوة من     :   هذا املكتوب بالقلم خبط امللك فيصل نفسه؟ فقلت له         أو:  الدهشة، وهو يقول يل   

 .ديوانهامللك فيصل، وما كتب عليها هو يأمره ولكن خبط رئيس 



 وأخرج البطاقة من غالفها وكانت مشرقة، بديعة يف مظهرها ويف ما كتب عليها وقرأها وفيها نفس ما          
سأطلع على هذه الرسالة رحيانة، وسأكون فخوراً ا عند عوديت : كتب على الغالف من امسه ولقبيه، وقال يل   

صحف الفنلندية ليطّلع عليها الناس، فهل      بني املسلمني يف بالدي، وسأصورها يف ما سأكتب عن رحليت يف ال           
 .نعم، تستطيع ذلك: أستطيع ذلك؟ قلت له

 وهكذا كان اإلمام حبيب الرمحن بني من أقلّتهم السيارات اليت ترسل إىل املدعوين بعد مغرب يوم                 
 ما يلقى من ىلإالدعوة لنقلهم إىل القصر امللكي ليشهدوا استقبال امللك فيصل هلم، ويسلّموا عليه، ويستمعوا 

خطب وقصائد، اعتاد الناس من احلجاج أن يلقوها بني يديه، وأن يتناولوا بعد ذلك طعام العشاء على املائدة                  
وكنت قد رجوت   .  الطويلة العريضة اليت جيلس عليها امللك حمفوفاً بزعماء العامل اإلسالمي يف تلك املناسبة             

صاً دقيقاً على أخذ صورة الشيخ حبيب الرمحن عندما         املسؤول عن التصوير يف وزارة اإلعالم أن حيرص حر        
يصافح امللك بني مجهور املسلمني عليه، لعلمي مبدى اغتباطه الذي ال اية له إذا ما أخذت له صورة وهو                    
يسلّم على إمام املسلمني، وعرفت املصور على الرجل ليحفظ صورته ويعرف شكله، وقد فعل ما رجوته،                 

مث جمموعة من الصور للحفل نفسه وللضيوف        .  بيومني عشر صور ملصافحة للملك    وجاءتين بعد احلفلة    
 .املشاركني فيه، مث ملوائد الطعام

 وألقينا هذه الصور بني كفَّي احلاج حبيب الرمحن، فأخذ يتصفّحها مغتبطاً مسروراً، وفرح ألنين فطنت      
وأدى الرجل  .  خ متعددة وهذا ما حصل    ملا جيول يف خاطره، من أنه يتمنى أن تكون صورة املصافحة يف نس            

الفريضة يف عرفة ومىن، مع أصهاره الذين أشرت إليهم قبيل ذلك، واجتمعنا بعد أيام التشريق وإكمال                  
جئت ألحدثك كيف قضيت    :  مناسك احلج عندما زارين يف بييت متهلّل األسارير مغتبط العواطف وقال يل            

ت إىل جبل الرمحة وتعمدت أن أرقى منه قمته، مث حبثت عن            وأديت مناسك احلج، وكيف انطلقت يف عرفا      
قد وقف عندها يوم عرفة قبل انصرافه   الصخرات الكبار يف سفحه، حيث جاء يف البخاري أن رسول اهللا            

قد أخذ له وللعائلة عشرات     "  منصور"من ذلك إىل املشعر احلرام يف مزدلفة يف حجة الوداع، وأن ابنهم              
 .يام ومالبس اإلحرام بعرفة ومىنالصور وهم يف اخل

وقد مسعوا بوجود هذا الضيف يف مرتيل فجاءين الشيخ عبد اهللا بن زقر             "  آل ابن زقر  " وتفضل السادة   
رمحه اهللا زائراً ومسلّماً ومرحباً بامسهم باحلاج حبيب الرمحن، واجتمع به وأخربت الضيف أن شقيق هذا                  

هو الذي كان قنصالً فخرياً لفنلندا حنو ثالثني عاماً قبل أن تتأسس            الرجل هو الشيخ سعيد بن عبيد بن زقر         
سفارم يف جدة، وأم يدعونه وأنا معه لتناول طعام الغداء يف اليوم التايل يف مرتهلم يف طريق املدينة، ولبينا                    

ديب صديقنا  ظر الضيف، ودعا آل ابن زقر معنا للغداء نسيبهم األ         تالدعوة ووجدنا أسرة ابن زقر كلها تن      
األستاذ حممد حسن عواد، ليجتمع بضيفهم الفنلندي، وكانت جلستنا مجيعاً يف مرتهلم جلسة ممتعة أمتدت                

 دعوت أحداً من هالَّ: ساعات طويلة، حتدث فيها األستاذ العواد مع الضيف أحاديث خمتلفة، مث قال يل العواد



سأفعل ذلك بإذن اهللا، وكنت ناوياً على أن        :  قلت له الصحفيني ليكتب عن الرجل وعن اإلسالم يف فنلندا، ف        
يقوم الضيف بزيارة وزارة اإلعالم وبعض دور الصحف للتعرف عليها واحلصول على ما ميكن احلصول عليه                

سأبعث إليك  :  من مطبوعات اإلعالم اليت تلقي أضواء على اململكة وعلى ضتها، فقال يل األستاذ العواد              
، وأتصل يب األستاذ املذكور، واتفقت معه على        "عكاظ" رجب احملرر يومئذ يف جريدة       األخ الصحفي عبد اهللا   

بعد مغرب ذلك اليوم، فقد كان الرجل على وشك السفر وذهبنا إىل دار اجلريدة، يوم " عكاظ"زيارة جريدة  
أسئلة كثرية  كانت يف طريق املطار وأمام مطار جدة القدمي، وجلسنا ساعة مع األخ عبد اهللا رجب، وجه                   

للضيف وكتب إجاباته عليها وأخذ له جمموعة من الصور لنشرها مع حمضر اللّقاء، وقد اهتم برؤية ذلك                   
اللقاء عندما ينشر لينقله يف بعض الصحف الفنلندية إذا ما بعثناه إليه، ومرت األيام ومل ينشر شيء عن ذلك                   

 .اللّقاء

إذا ما نشرت   "  عكاظ"تحثّين على إرسال عددين من       ووصل الرجل إىل فنلندا وكتب يل رسالتني يس       
            راً لعدم إرساله له ما طلب، ألنه يف حالة ال          عنه ما أخذته منه يف دارها، وخجلت مما جرى، ومل أجد جماالً مرب

ميكن أن تصدق أن لقاء كهذا فيه دعاية للمسلمني وللمملكة أيضاً ال حيظى بالنشر، ولكن هذا ما جرى وما                   
 .كان

بعد عامني يف بريوت وجاءين صديقي املؤرخ اللبناين املعروف يوسف إبراهيم يزبك للزيارة،               كنت  
هل تعلم أنين وصلت أمس من هلسنكي وأنين أمحل لك حتيات وسالم وشكر               :  وقال يل فور لقائي به    

ح أنت تعلم أنين ترمجت أول كتاب أصدره سائ       :  احلاج حبيب الرمحن، فقال   :  صديقك، وسبقته أنا وقلت   
فنلندي إىل جزيرة العرب، وكيف ذهب إىل حائل وزار أمريها مث عاد يف اية القرن التاسع عشر وكتب                    
رحلته عن جزيرة العرب كلّها، وأن الكتاب هذا كان مشهوراً اقترحت أنا على سفري فنلندا يف بريوت أن                   

أنا يل صلة بتلك السفارة تكاد أن أترمجه له، ففرح، وطلب مين أن أقوم بذلك من طبعته اإلفرنسية، فترمجته و           
 قد مسعت باجلالية اإلسالمية فيها، فحرصت على التعرف         توكن"  هلسنكي"تكون إستشارية، فدعيت لزيارة     

عليهم والكتابة عنهم، ومسعت من كبارهم أن يف مدينة متربي عاملاً من علمائهم أدى فريضة احلج، وله نشاط                  
ريها، فذهبت لزيارته يف بيته ورأيت مكتبته، وفأجاين بالسؤال، وهو يعرف           يف الكتابة يف الصحافة العربية وغ     

من أعز أصدقائي، فذكر يل كيف زرته       :  إن لك بيتاً يف بريوت هل تعرف الشيخ عبد اهللا بلخري؟ فقلت له             
وتعرفت عليه ودعوته بعد ذلك إىل احلج مع زوجته، وكان احلديث فيما بيين وبينه يتخلّله امسك كرات                   

ماذا فعل اهللا حبديثي الطويل عن اإلسالم       :  ومرات، ومحلين إليك حتياته، إالّ أنه طلب مين يف حرية أن أسالك           
 !!؟"عكاظ"واملسلمني يف جريدة 
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شي من  "عرفت مما نقله الصديق األستاذ إبراهيم يزبك أن صديقنا حبيب الرمحن ال يزال يف نفسه                  
 ".حىت

اجأة تتعلق بالكتاب الذي قام بترمجته، وقد جاءين بنسخة منه هدية، وقلت             وذكرت لألستاذ يزبك مف   
هل تعلم أن أول نسخة خرجت من املطبعة، وقدمتها أنت بنفسك للسفري الفنلندي يف دار السفارة يف                  :  له

بريوت، أنين زرت السفارة يف اليوم التايل من زيارتك للسفري، وقدمت هلم جواز سفري للحصول على                  
ومذكور فيه أنين كنت    "  سياسي"ة لزياريت لبالدهم، فقدموا اجلواز للسفري كالعادة، وملا رأى أن اجلواز            تأشري

من موظفي الدولة، خرج بنفسه من مكتبه إىل مكتب سكرتريه الذي كنت جالساً فيه، وقدم يل نفسه،                    
ية، وقدم يل القهوة وبدأت أحاديث  سياس ةواصطحبين معه إىل مكتبه مرحباً، آمراً السكرتري بأن يعطيين تأشري         

ااملة بيين وبينه يسألين عن أسباب الزيارة، ألن الزوار هلا من السعودية أقلّ من غريهم من البالد العربية،                   
فذكرت له ما أريد من االجتماع باألقلية اإلسالمية هناك، فذكر يل أن تلك األقلية تتمتع باحترام كبري يف                   

طنون خملصون هلم مسعة اجتماعية عالية، مث أفاض يذكر أن بالده من أوائل البلدان األوروبية          بالدنا، وأم موا  
اليت اعترفت بالدين اإلسالمي، وأعانت تلك اجلالية بدفع مرتبات ملن يتولّى تعليم أبنائهم، كما تفعل مع                  

قدمية، نأمل اآلن أن جنددها     األقليات األخرى، وأن الصلة بني بالدي وبني البالد العربية، كانت هلا خيوط              
 .بإنشاء سفارة يف جدة، ونأمل أن تكون لكم سفارة يف هلسنكي

 مث قال يل السفري، وما دمت متوجهاً ضيفاً على بالدنا، فسأقدم إليك هدية تصحبها معك، وحتتفظ ا                 
 بالد العرب، ونشر بعد     ذكرى لبالدنا يف مكتبتك، وهي الترمجة األوىل لكتاب رحالة فنلندي قام بسياحة يف            

ذلك ذكرياته عنها يف كتاب ترجم إىل اللغة اإلجنليزية والفرنسية، وأن األستاذ صديقنا يوسف إبراهيم يزبك                
قد تولّى ترمجة ذلك الكتاب واإلشراف على طبعه يف بريوت، وقد جاءين أمس بالنسخة األوىل اليت خرجت                 

وكان الكتاب بالفعل وال    .  ات من النسخ لنهديها لضيوفنا    من املطبعة، على أمل أن يلحقها بعد ذلك بعشر        
حيضرين امسه اآلن على مكتبه، فقدمه هدية يل، واغتبطت بالكتاب اغتباطاً كبرياً، ورأيت فيه فأالً سعيداً                  
لنجاح زياريت ومهميت عندما أصل إىل تلك البالد، قلت لألستاذ يوسف يزبك، واحلديث قد تشعب بسببه،                

على هذه النسخة وعليها كلمة إهدائك، وسأحتفظ ا وبالنسخة األوىل اليت سبقتها يف اخلروج              إنين أشكرك   
سأشكر السفري إذا : من املطبعة، وقدمتها أنت بيديك إىل صديقك السفري، فسر مبا مسع سروراً كبرياً، وقال يل

 .زرته بعد غد على ما أهداه إليك

 الثمانني من العمر     على صديقنا حبيب الرمحن يف ما شارف      وأختم هذا اإلسهاب بذكره وفاة صاحبنا و      
وبقيت بناته  "  رحيانة"تقريباً، وقد جاءت إيلّ أخبار وفاته باهلاتف من أصهاره مبكّة، مث ماتت بعد ذلك السيدة                

يف بيته، وكتبت إيلّ إحداهن مبا حصل، وبعثت إليها تذكرة بالطائرة لتجيء وتؤدي فريضة احلج وترى خالتها   



يف مكّة، وقد وصلت بالفعل ونزلت ضيفة على تلك اخلالة بضعه شهور، زرناها مع العائلة مرات، مث عادت                  
 .بعد ذلك إىل هلسنكي وبقيت صالت عائليت بأصهارهم يف مكة مستمرة باهلاتف إىل اليوم

 يف القطب الشمايل    األذان:   رحم اهللا احلاج حبيب الرمحن رمحه واسعة، فقد أقر اهللا عينه باحلسنيني معاً            
مخس مرات يف كل يوم وليلة، وهو ما اشتاق أن يترك احلج للقيام ذه الشعرية، اليت نظر إليها نظرة إسالمية                    

 مث مجع اهللا له احلسىن الثانية اليت ناجى ربه بأن يؤجلها له إىل اية عمره، وهي .مؤمنه عميقة فيما ذكرته سابقاً
، فتوفّي قرير العني، مقبول العبادة إن شاء اهللا، فما كان إالّ رجالً               اهللا   أداء احلج والسالم على رسول    

صادق اإلميان، عاملاً من أولئك العلماء والدعاة الذين أشرت إليهم يف مقااليت هذه، والذين يندر اليوم إن مل                   
ألمر يكاد يكون كما    نقل يتعذّر وجودهم بني العرب واملسلمني، ومع أن أمة حممد ال تزال خبري، إالّ أن ا                 

 .أشرت إليه

 نعود إىل زياريت السابقة لفنلندا اليت كنا قد بدأناها، ولقائي باجلالية اإلسالمية فيها، وعوديت بعد ذلك                
ومل إىل  همع عائليت إىل عاصمة السويد استوكهومل، وأضيف بأنين قد توجهت يف اليوم الثاين لوصويل استوك               

 على األخ الصديق معايل األستاذ ناصر املنقور يوم كان سفرياً سعودياً هناك،              السفارة السعودية ا للسالم   
فلقيت يف مكتب السكرتارية أحد أبناء األخ الشيخ حممد خليل العناين، فرحب يب مث أدخلين على السفري                  

إنين أستفسر  :  ت له املنقور، فكان اللقاء لقاًء أخوياً بعد مدة طويلة مل أره فيها، وجلسنا نتحدث طويالً، فقل              
فيما إذا كان يف بالد السويد أقلية إسالمية متجمعة وهلا مجعية أو ندوة أو مكان ميكن يل االتصال به لالجتماع 

إنه ال يوجد للمسلمني هنا مكان يعرفون به، وال مكان للعبادة، فاملسلمون من أبناء الشعب                 :  ا، فقال 
من زيارم للسفارة يف مناسبات خمتلفة، أما بقية املسلمني اآلخرين السويدي نفسه أفراد قالئل نعرف بعضهم    

فجماعات من العمال، ينتمون إىل أماكن وبلدان خمتلفة، بينها يوغسالفيا وتركيا، وعدد قليل من مشال                  
 ...أفريقيا، وعدد قليل آخر من مصر أو سوريا أو لبنان

عاصمة يفيء حباجة املقيمني من املسلمني ا يف        إننا نفكّر يف ضرورة وجود مسجد يف ال       :   مث قال يل  
املناسبات اإلسالمية وهي العيدان، إالّ أن املساعي ال تزال قيد البحث والدرس مين ومن بعض الزمالء                   
السفراء املسلمني وبعض األفراد اآلخرين املهتمني مبثل هذه األمور، وكنت قد أخربته بأنين قادم من فنلندا                 

، "أوسلو" مسعت وما رأيت، وأنين أقصد بعد زياريت للسويد زيارة العاصمة التروجيية              وذكرت له عنها ما   
إنه توجد  :  للتعرف على تلك البالد وزيارا، وللتعرف على من ميكن أن يكون فيها من املسلمني، فقال يل                

مث أخذ البطاقة   بأوسلو سفارة مصرية، والسفري فيها صديق يل وهذه بطاقة تقدمي مين لك، وتعريف بك له،                 
إن السفري املذكور سيوفّر لك الوقت يف       :  ، وقال يل  وكتب عليها التقدمي والتعريف مبا ذكر، وسلّمها إيلّ        

 .تعريفك ببعض ما تريد



 وودعت األستاذ املنقور شاكراً بعد أن أصر على دعويت لتناول الغداء يف اليوم الثاين معه يف السفارة                 
قطعت تذاكر السفر إىل أوسلو بالقطار، وخرجت من السفارة ألنضم إىل             فشكرته، واعتذرت بأنين قد     

، ومشاهدة  "ملاستوكهو"جمموعة من السياح، تقوم إحدى وكاالت السياحة بالتجول م يف معامل هذه املدينة              
ملا كان  وزرنا دار الربملان وقاعة العرش، ودار البلدية، و       .  ما يطيب للسياح أن يشاهدوه، وكلّهم من الغربيني       

اهري من السياح   مجملك السويد ينتقل يف الصيف من العاصمة إىل مصيفه امللكي بعيداً عنها، فإنه قد ترك لل               
واملواطنني أبواب قصره وقاعة عرشه مفتوحة تغشاها مجاهري الزائرين خالل مدة الصيف كلّها، وألبناء                 

 ليتعرفوا على معامله وعلى كيفية جمرى       ،لكياملدارس والكليات واجلامعات أن يتجولوا يف أروقة القصر امل         
 .احلياة فيه

 وقد رأيت بنفسي فيمن كنت معهم ومسعت من الدليل الذي كان يقودنا ويترجم لنا ما حنتاج إىل                   
ت برؤيتها، وأضفت عنها معلومات كثرية حتصلت عليها إما يف كتيبات            رمعرفته كل هذه املعامل اليت سر     

ما استفدته من الدليل والقائد يف الفرقة اليت أجول معها، أو فيما أطالعة يف     يف وإما   وأوراق خصصت للسياح،  
 .الصحف والكتب من أخبار هذه البالد

 ومل أجد يف السويد يومئذ ما يلفت نظري إالّ معرفيت السابقة، مبا ألحد ملوك السويد يف أول هذا                    
.  أدبية ملن يكتب عن األدب العريب كتاباً يستحق اجلائزةالقرن من اهتمام باألدب العريب، وأنه قد وضع جائزة

وأن أحد علماء بغداد قد ألّف كتاباً يف ذلك ونال به اجلائزة، وطبع الكتاب وعمم وهو يف مكتبيت، إالّ أنين                    
بعيد العهد بقراءته، وكنت قد قرأت أن بعض اامع العلمية يف السويد قد دعت بعض علماء العرب وبينهم                  

 املصريني لالشتراك يف تلك املؤمترات وإلقاء حماضرة عنها، وأن أحد علماء مصر قد توجه إىل عاصمتها                 بعض
يف مناسبة من هذه املناسبات وألقى حماضرة باللغة العربية، نشرت بعد ذلك بامسه وباسم ذلك امع، ويف                  

م واستقرائهم للحركة األدبية والعلمية   تبعهبتبعض اجلامعات السويدية أقسام لألدب العريب وأساتذة اشتهروا         
 .يف العامل اإلسالمي بصفة عامة والعامل العريب بصفة خاصة

م وأنا يف إسبانيا، أن     ١٩٨٥ وأنا أملي هذه املعلومات لغوية عابرة بدون مراجع يف خريف             ، وأذكر
المي جديد نشأت عنه    احلالة قد تغيرت يف البضع عشرة سنة السابقة منذ زياريت تلك، فقد وصلها مد إس               

بعض املساجد واجلمعيات العربية، وكثر املهاجرون من بالد املسلمني إليها، فالتفّوا حول ما ظهر فيها،                  
وأنشأوا بعض املدارس ألبنائهم من اجلاليات اإلسالمية والعربية، وأصدر بعضهم صحيفة، وأنشأ إذاعة                

 د، وفيها أخبار العامل العريب وخالصات من أخبار العامل كلّهمصورة باللغة العربية يسقبلها من أقام يف تلك البال

 وقد تضاعف أولئك املهاجرون إليها عما كانوا عليه منذ حنو مخسة عشر عاماً، وأصبحت اللغة العربية   
 .مألوفة يف بعض نواديها ومقاهيها، ويف بعض املتاجر الكبرية فيها



ليت القطار من استوكهومل إىل مدينة أوسلو عاصمة          وانتهت زياريت لبالد السويد، وركبت مع عائ       
النرويج الشقيقة وااورة هلا، وكان ار السفر اراً مشمساً وبديعاً ودافئاً، فانساب بنا القطار يف سهول                 
وفوق أودية وحول روايب وحبريات متناثرات عن اليمني واليسار، وقد امتأل القطار باملسافرين من السياح                

ن بالد اسكندنافيا ومن أبناء السويد والنرويج أنفسهم، والرحلة ممتعة حىت وصلنا إىل حمطة                 األجانب م 
قطارات أوسلو، وخرجنا منها يف أفواج ممن خرج من القطار حنمل أمتعتنا، ومل نكد نطلّ من عتبات احملطّة                   

اً على جوانبه فندق    على ميداا حىت تراءى لنا فندق يعد من أكرب فنادق املدينة، وكان امسه مكتوب                 
، باسم القبائل األهلية اليت كانت أصل سكان الشمال القطيب من تلك البالد، واليت اشتهرت                 "الفايكنج"

بالغزو اهلجري والربي للبلدان ااورة هلا، مثل هولندا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا وأسبانيا والربتغال، ولقد              
املسلمون فيه يف عزم وقوة ملكهم باألندلس، وصل إىل شواطئ وصل غزو هذه القبائل يف العصر الذي كان 

بالدهم وتوغّل يف األار، حىت وصلت طالئع سفنهم بأشرعتها وجماديفها إىل مشارف مدينة إشبيلية، وجرت               
 بينهم وبني املسلمني فيها معركة كبرية انتهت بتغلّب املسلمني األندلسيني عليهم ودحرهم إىل شواطئ احمليط،              

 .ومن مث انقلبوا على أعقام متجهني إىل الشمال

هذا الفندق حيمل امسهم، وقد أسعدنا احلظّ بوجود غرفة يف أدوراه العليا، نعمنا فيها بالراحة الكاملة                 
 .ومن نوافذها نطلّ على مناظر تلك العاصمة النروجيية اخلالّبة، اليت أقمنا ا بضعة أيام



 في أوروبا" قادياني"قصة زيارة لمركز 

، )أوسلو(توجهت يف اليوم الثاين لوصويل إىل النرويج يف سيارة أجرة لزيارة السفارة املصرية بالعاصمة               
، ووصلت مبىن السفارة ودخلت     "استوكهومل"حامالً معي بطاقة التعريف من الصديق السفري ناصر املنقور يف           
رين، الدور الثاين العايل وفيه مكاتب السفري        إىل قاعة االستعالمات فيها، وكانت السفارة تتألّف من دو         

إنين سعودي أرجو أن أقابل السفري      :  وموظّفيه، فاستقبلتين السكرتريية النروجيية تسأل عما أريد، فقلت هلا        
التشرف مبعرفته  :  املصري، فاتصلت به هاتفياً فجاءها اجلواب بأن تسألين عن الغرض من زياريت له، فقلت هلا              

انتظر، وأشارت إىل كرسي ذهبت وجلست عليها، وبقيت مدة         :  ، فأخربته بذلك، مث قال يل     والسالم عليه 
تصلت مرة  اطويلة يف االنتظار، حىت مهمت باالعتذار منها واالنصراف، عندما رأت ذلك يف مالمح وجهي،               

: لثاين وهي تقول يل   أخرى بالسفري، وال أعلم ماذا قالت، إالّ أا قد أشارت إىل السلم احللزوين إىل الدور ا                
ب يب باتزان، مث أدخلين إىل غرفته وأشار إىل كرسي ا رحس السلم موظفاً مصريا شابأتفضل، ووجدت على ر   

فشكرته، ومل أعلم هل هو السفري أم موظف        .  احلمد هللا على السالمة   :  أمرين أن أجلس عليه ففعلت، وقال يل      
فرينا يف السويد لصديقه السفري يف سفارتكم وال غرض يل إالّ           من موظفيه، فذكرت له أنين أمحل بطاقة من س        

السالم عليه، وتبليغه سالم زميله السعودي واالستفسار عن بعض األسئلة عمن يكون يف هذه البالد من                  
 .اجلاليات اإلسالمية

أما !  لسفارةواهللا ما فيش حد مسلم يف هذه البالد إالّ املوظفني يف هذه ا            :  "فأخذ مين البطاقة، وقال يل    
، وكنت أستمع عرب الباب املوارب ألحاديث السفري مع من كان            "السفري فهو مشغول يف الوقت احلاضر     

هل جتمعات العمال يف هذه البالد مثل جتمعام يف بالد           :  يتحدث معه فيما ال يدلّ على أنه عمل، فقلت         
ال أعداد من البالد اإلسالمية كتركيا      الغالب أن يكون بني العم    :  تقصد إيه؟ قلت له   :  السويد، فقال يل  

ويوغوسالفيا، وبعض بلدان الشمال اإلفريقي أو العريب، فقد يكون هلؤالء شبه نقابات أو نواد يعرفون ا،                 
ال يوجد يف النرويج شيء نعرفه من هذا القبيل، فتحركت يف كرسي متأهباً للوقوف مستأذناً منه يف                 :  فقال يل 

فقام وودعين على باب مكتبه واحندرت يف السلم خارجاً من الباب، باحثاً عن سيارة              العودة من حيث أتيت،     
 . أجرة أعود ا من حيث أتيت

ومل يتسن يل يف هذه املقابلة أن أعرف شيئاً مما أريد، وأسفت لتسليمي بطاقة األستاذ السفري املنقور اليت             
د كل ما ذكرت ما مل أكن أنتظره، خصوصاً وقد كانت كنت أمحلها، فقد كان يف عدم رغبة السفري مقابليت بع

ضحكاته وأحاديثه بصوت عال من غرفته تصل إىل مسامعي، بأنه كان كالماً أقلّ من عادي، ويندر أن يكون                  



بني إخواننا وأشقائنا املصريني يف سفارم يف كل مكان من العامل، كما شاهدت وملست من ال خيف للترحيب                  
رة من سفاراته، وهذا شيء ال حيتاج إىل شهادة مين فهم يف ذروة األخوة والضيافة                 بأي عريب يزور سفا   
 .وااملة واملساعدة

وانتظمت بعد ذلك مع عائليت يف رحالت مما يشرف عليها الفندق للسياح والغرباء، وبقينا بضعة أيام                
علومات عنها وعن بالد السويد يف      ونتعرف على معاملها، وقد دونت كثرياً من امل       "  أوسلو"نتجول يف أحياء    

 .أوراق من أوراق رحليت البعيدة

، فركبنا باخرة من    "كوبنهاجن" وكانت وجهتنا بالد الدامنارك وعاصمتها       ،"أوسلو"وأزمعنا السفر من    
املتشعبة وجزرها املتناثرة حوايل تلك     "  النرويج"بواخر املواصالت املبثوثة بني هاتني العاصمتني عرب خلجان         

" كوبنهاجن"لجان ويف مدخلها ومضايقها، وكانت الباخرة سريعة اجلري مكتظّة بالركاب املتوجهني إىل              اخل
الذي أرشدنا إليه   "  كودان"، وتوجهنا إىل فندق     "كوبنهاجن"وقضينا فيها ليلة كاملة، كنا يف صباحها يف ميناء          

، حيث توجهنا   "كوبنهاجن"د بني أمستردام و   يف زيارتنا األوىل قبل أسابيع عندما وصلناها بطريق القطار املمت         
حبراً أيضاً، مث عدنا بعد ذلك كما ذكرنا إىل         "  فنلندا"إىل السويد حبراً ومنها إىل      "  كوبنهاجن"بعد ذلك من    

 .كل ذلك كان يف صيف عام واحد" كوبنهاجن"فـ " أوسلو"فـ " استوكهومل"

يا، ويف لندن قرأت يف إحدى الصحف اإلجنليزية        يف العام السابق له كنت مع العائلة يف زيارة بريطان          
، وقرأت ما كتب يف     "كوبنهاجن"صفحة مصورة عن أول مسجد إسالمي يتعاىل مبئذنته العالية يف قلب مدينة             

بإنشاء أول مسجد إسالمي ا،     "  الدامنارك"هذه الصفحة، فإذا باخلرب حيتوي على قيام املسلمني الوافدين إىل           
، "زكريا سن "سم املبىن الذي قام بعد ذلك هو مهندس دامنركي سبق له اإلسالم وامسه               وأن الذي خطّط ور   

يف املنطقة الشرقية   "  اخلرب"وتذكّرت يف احلال أن هذا املهندس هو صديقي الذي سبق له أن هاجر إىل مدينة                 
كنت أتردد على تلك من اململكة العربية السعودية وأقام ا مهندساً مع بعض الشركات، مث تعرفت عليه يوم       

ة لإلشراف على أعمايل يف شؤون اإلذاعة والصحافة والنشر، وكان قد بىن مسجداً يف مدينة اخلرب،                  قطاملن
 ".ريان"ولقد تعرفت عليه هناك، وعرفت أنه متزوج بسيدة مصرية فاضلة، له منها طفل امسه 

، كان املهندس املذكور    يةطة سكة حديد  ويف إقاميت يف مدنية الدمام، يومئذ بضعة أسابيع يف ضيافة حم           
يزورين يف كل مساء مع أصدقائي الذين كانوا جيتمعون يب يومئذ هناك، وبينهم الدكتور أمحد كمال، وعرفت                 
من مسعة ذلك املهندس واستقامته وشهرة فنه املعماري وحسن إسالمه ما حببين إليه وحببه إيلّ، وكانت زوجته 

 .غة العربية يف مدرسة سكة حديد الدمام ألبناء املوظفني والعاملني يف تلك السكّةاملصرية تقوم بتعليم الل

وهلذا فعندما صممت احلكومة السعودية على إنشاء أكرب حمطة لإلذاعة يف ذلك الوقت، وكنت مديراً               
 طريق  عاماً لإلذاعة والصحافة والنشر، وقررت احلكومة أن أشرف على تأسيس دار اإلذاعة يف جدة يف                



، وطلبت منه أن يتولّى املسؤولية الكاملة على         "زكريا سن "امليناء، استدعيت املهندس الدامنركي املذكور      
 .اإلشراف على إنشاء الدار املقامة اليوم يف طريق امليناء جبدة

فانتقل من اخلرب إىل جدة وأصبح موظفاً عندي، يتولّى مسؤولية قيام ذلك املشروع الذي قامت به                  
وقامت دار اإلذاعة جبدة وانتهينا، وغادر املهندس املذكور اململكة عائداً إىل بالده             "  جندكو" تسمى   شركة

لذلك فإنين عندما قرأت تلك الصفحة املصورة يف اجلريدة           .  ومعه عائلته "  الدامنارك"يف  "  كوبنهاجن"
 املسجد اإلسالمي، يف    اإلجنليزية، وأنا يف لندن وعلمت أن صديقي زكريا هو الذي تولّى قيام ذلك               

، حررت له رسالة شكر واغتباط ونئة على ما قام به، وأرفقتها بصورة من تلك الصحيفة اليت                 "كوبنهاجن"
حتمل اخلرب، وصورة املسجد فيها، ووعدت الرجل أنين عائد إىل جدة بعد اية صيف ذلك العام، وأنين                   

كندنافية مرة أخرى، وأنين سأبدأ بالدامنارك، كل ذلك        سأجيء يف مستهل الصيف القادم لزيارة البلدان االس       
 وأن  ،شوقاً إىل رؤية ذلك املسجد والتعرف على من أقامه من املسلمني، وجتديد احملبة واالجتماع به وبعائلته               

 .عائليت ستكون معي كالعادة يف صيف ذلك العام

رب سوريا وتركيا إىل أن وصلت      من هنا شددت الرحال يف مستهلّ الصيف التايل من جدة بالسيارة ع           
، وزرت جاليتها اإلسالمية، مث ركبت القطار الليلي الذي قضى بنا ليلة كاملة من               "أمستردام"بالقطار إىل   

، مث انتقل بنا حتمله وحتملنا عبارة حبرية ضخمة عرب مسافة طويلة حىت وصلنا                "هامبورج"إىل  "  أمستردام"
العبارة، وحنن ال نزال يف القطار، وسار بنا إىل أن وصلنا حمطة سكة حديد              األراضي الدامناركية، ومنها تركنا     

 .املشار إليه آنفا" كودان"نزلنا يف فندق " كوبنهاجن"

ومل يكد املقام به يستقر يب ساعة واحدة، حىت أخذت الدليل املصور هلذه العاصمة، مما يوضع يف مداخل 
ين وامليادين والكنائس وغريها من معامل كل عاصمة، حىت وجدت          الفنادق وغرفها، وفيه صور النوادي واملبا     

فيه صورة ذلك املسجد اإلسالمي نفسه، كما رأيته يف الصحيفة اإلجنليزية يف العام املاضي، والنشرة املصورة                
حتثّ على زيارة ذلك املسجد بني ما يزورون من املعامل األخرى فيها، والتقطت عنوان املسجد ورقم هاتفه                  

الً أن أجد من القائمني على ذلك املسجد رقم هاتف صديقي املهندس زكريا سن،              ؤصلت به يف احلال، م    واتم
جاءين اجلواب على هاتفي من املسجد بلهجة إجنليزية هندية، فأخربم بأنين أريد زيارة املسجد بعد نصف                 

ض الذي أرغب حتقيقه من تلك      ساعة، فسألوين أسئلة متوالية فيها استفسار عن امسي وعن بلدي وعن الغر           
الزيارة، وعندما استغربت أنا هذا السؤال من الرجل ايب على اتصايل، ففطن ملا أقصد من أنه ال يسأل عن                   

نكتفي :  ألنه ال يوجد مدير املسجد فقلت له      :  السبب يف طلب زيارة املساجد، فارتبك متردداً، وقال يل بادراً         
لع على أقسامه، وأن نتحصل منك على هاتف املهندس الذي صممه وهو            بك أنت يف أن نزور املسجد ونطّ      
: كيف عرفتم أن من أشرف على بناء هذا املسجد هو من ذكرمت؟ قلت له             :  زكريا سن، فقال يل بترو ودهاء     

 !لقد عرفت ذلك من افتتاحكم له يف العام املاضي



 .ن ذكرمت أنه املهندس زكريا سنهل حضرمت حفلة افتتاحه؟ ألننا ال نعرف شيئاً عن م: قال يل

 هذا أول مسجد للمسلمني ،ال: هل هناك مسجد آخر يف كوبنهاجن غري مسجدكم هذا؟ قال:  قلت له 
حنن : على العموم أنا مشتاق إىل ايء لزيارتكم، وسأكون لديكم بعد نصف ساعة، فقال           :  يف املدينة، قلت له   

، فأقفلت اخلط وقد رابين من هذه احملاورة اهلاتفية ما رابين مما             ال نستقبل الزوار إذا مل يكن املدير موجوداً       
مسعته، فعجلت إىل سيارة األجرة، ومعي عنوان املسجد حىت وقفت يب على بابه، فوجدت مظهر املسجد                  
اخلارجي مبثل ما رأيته يف الصورة املنشورة له، ورأيت املئذنة القصرية نفسها اليت تتراءى على ركن من                   

ووجدت الباب مغلقاً، فقرعته قرعاً متوالياً، وبعد برهة طويلة فتح يل رجل باملالبس اهلندية الباب،                أركانه،  
فقد عرف أين الرجل الذي حادثه باهلاتف، وذلك بالبديهة،          !  مستعلماً عن الطارق، متجهم األسارير منه     

أليس هذا هو   :  خول، فقلت له  فسلّمت عليه، فرد علي السالم، وهو واقف من دون أن يفسح يل اال للد             
لقد ذكرت ذلك ألن املدير غري موجود، فأردت أن          :  مسجد املسلمني الذي ذكرته يل باهلاتف، فقال يل        

ال حاجة بنا إىل املدير حنن نريد اإلمام، ألشري له بأن إمام املسجد ال يسمى مديراً، ففطن إىل : أداعبه، فقلت له
أريد أن أزور   :  لتعبري مث زامحته داخالً فلم يستطع أن يصدين، وقلت له         ما قلت، وعرف أنه قد أخطأ يف هذا ا        

، وأن  "قادياين"املسجد وأتعرف عليه، وكأمنا مشمت فور دخويل ما يفترض أن يكون قاعة الصالة أن املسجد                
ية واآلسيوية من حياورين أحد أفراد هذه العصبة النشطة اليت يتجلّى نشاطها يف أكثر البلدان األفريقية واألوروب

 .واألمريكية

هذه طاولة  :  أين احملراب؟ إذ ال حمراب فيها، فقال يل       :  ألقيت نظرة مستغربة على القاعة، وقلت للرجل      
 :وكراسي إلقاء احملاضرات، فقلت له

هل هناك قاعة أخرى للصالة وا حمراب ومنرب للصلوات غري هذه القاعة حىت يكون املكان مسجداً                 
هذا هو املسجد وهناك مكتبة كبرية تقع يف اجلانب األرضي          !  ال:  ئذنة؟ فسكت ثوان، مث قال    كما تدلّ عليه امل   

بل هو مسجد،   :  منه مملوءة بالكتب، فقلت له، إذن هذا ليس مسجداً، ورأيت امتعاض وجهه وهو يقول              
 وقد تأكّد يل بأنه وأردت أن ال أمعن يف ما يثري غضبه، ألنين أريد أن أطلع على زوايا وخفايا هذا املبىن بأسره           

ال بد من حضور املدير وكان باا مفتوحاً، أراه وأنا أجتول : حسناً، دعين أرى املكتبة، فقال: فقلت له. قادياين
يف القاعة الكبرية، فسبقته للتوجه إليها، وكان يف الواقع موقف حرج، فتبعين ونزلت درجات حتت األرض                 

مدخل باا بنفسي، فإذا بالرفوف مملوءة بالكتب باللغات اإلجنليزية         بعد أن أشعلت نور الكهرباء الذي على        
واألردو والعربية، وفيها كتب باللغة الدامنركية، تأكّد يل ما كنت قد تيقّنت منه من تناول بعض هذه الكتب                  

قني أن  وبينها جماميع من املصاحف للقرآن باحلرف العريب اهلندي املعروف، وأخذت أقلبها وظهر يل حينئذ الي              
هذا مركز للقاديانية، إسوة مبراكزهم اليت رأيتها قبل ذلك يف برلني الغربية ويف فرانكفورت ويف زيورخ ويف                 

 .لندن



تسمح يل ذه الكتب اليت يظهر أنكم توزعوا على الزوار من باب            :  أخذت كتابني أو ثالثة وقلت له     
ذها وتفادياً لعدم تفريغ شحنة غضبه احملتقنة واملشعة يف         ال أستطيع أن أمسح لك بأخ     :  املعلومات؟ فقال يل حبدة   

أسارير وجهه علي، ولئالّ أقترف ما قد يتخذه سبباً يف أن يسيء إيلّ أو يتهمين به، أعدت الكتابني إىل الرف                    
ر يل أن   مث أتجهت إىل مصعد املكتبة، ومل يكن حينئذ قد تبقّى يل شيء مما يرى إالّ ما ظه                .  حسناً:  وأنا أقول له  

هناك غرفتني جماورتني يسكن فيهما اإلمام وافترضت أن تكون له عائلة، إذن ال حاجة يل بالسؤال عنها وال                  
 .االقتراب منها

وخرجت حىت إذا أصبحت يف الشارع وهو واقف على الباب يريد أن يغلقه ورائي قلت له واحلوار                  
صورة هذا املبىن أنه مسجد؟ ملاذا ال تسمونه بامسه         ملاذا تنشرون يف نشرات السياحة حتت       :  كلّه باإلجنليزية 

ومساجدكم بال حماريب، وال منابر؟ فقال      :  فابتسمت، وقلت !  حنن مسلمون :  ؟ فقال يل  "قادياين"وهو مركز   
يف بعض مساجدنا منابر، مث أغلق الباب وكنت قد أدرت له ظهري متوجهاً إىل الشارع العام باحثاً فيه عن : يل

 .عود يب إىل الفندقسيارة أجرة لت

 



 عرفت حكاية المركز القادياني الذي بني في كوبنهاجن 
 !كيف جرت عملية خداعه فبناه" سن"وروى لي 

ويف احلال طلبت من استعالمات الفندق أن يبحثوا عن رقم هاتف املهندس زكريا سن، وكنت أعلم أن 
تخذه الرجل على صيغته العربية بعد إسالمه وزيارته        اامسه العريب له مقابل وشبيه من األمساء الدامنركية، وإمنا          

ملصر، وزواجه فيها، مث إقامته بضع سنوات يف اململكة العربية السعودية، ومبعاونة موظفة االستعالمات يف                 
 هكذا، ونطقت به باللغة     هلعلّ:  ندسني، وقالت يل  هالفندق أخرجت يل االسم من قائمة اهلاتف بني أمساء امل          

دعينا جنرب واطليب لنا هذا الرقم، وجاء اجلواب باللغة الدامنركية، وبادرت املتكلم،            :  فقلت هلا الدامنركية،  
وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، : وقد أوجست من رده أنه صديقي وصاحيب، بالسالم عليكم، فكان الرد 

فصاح مرحباً  !  رت امسي من أنتم؟ فذك  :  كيف أنت يا أبا ريان؟ فدهش لسؤال السائل، وقال يل         :  فقلت له 
طبعاً ليس من جدة، فالصوت واضح أكثر مما جيب،    :  مخّن من أين؟ فقال يل    :  من أين أتكلم؟ فقلت له    :  يسألين

 :، فذهل مما مسع، وقال يل     "كوبنهاجن"ال، بل من املسجد اإلسالمي يف       :   فقلت له  !لعلك تكلّمين من لندن؟   
سأكون عندك : فكرر ترحيبه وهو يقول يل". كودان" يف فندق عجل بزياريت فإنين: ِأصحيح ما تقول؟ قلت له

 .بعد نصف ساعة

وجاء املهندس الدكتور زكريا سن الذي تعاونت معه يف اإلشراف على بناء دار اإلذاعة يف جدة، كما                 
سبق أن قلت، والذي كنت أبعثه مراراً إىل الرياض للتعرف على مواقع مما كنا نأمل أن نقيم عليها دار                      

 .إلذاعة السعودية هناكا

 



 خديعة قاديانية

وتالقينا، ومل يتغير كل واحد منا يف نظر صاحبه، إالّ أنا فقد كان يعرفين بالعباءة والعقال، وجئته يومها                  
كيف ذكرت يل املسجد اإلسالمي؟ هل      :  متفرجناً، وجلس والدهشة والغبطة ملء إهابه يرحب يب ويقول يل         

طّلعت على صورة املسجد الذي بنيته،     اإليك رساليت يف العام املاضي من لندن عندما         أمل تصل   :  رأيته؟ قلت له  
امسع : ما قصة هذا املسجد الذي ارتبط امسه بامسك؟ فقال يل: نعم، لقد وصلت، قلت له: وأشرفت عليه، قال

ة مصرية، وبابن   يا فالن، أنت أعرف الناس يب، وأنا رجل دامناركي أسعدين اهللا باإلسالم وبالزواج من مسلم              
مسلم، وقضيت معك يف جدة بضع سنوات نتعاون على إنشاء دار اإلذاعة حىت أنشئت، ويف التخطيط لدار                 
اإلذاعة يف الرياض، حىت أدركين السفر، ومل خترج فكرا إىل حيز الوجود بعد، وقد رجعت إىل بالدي                    

يف "  الفلل"باين الكبرية، ولعدد من     وفتحت يل مكتب هندسة مشهوراً، وأخذت مقاوالت هامة لعدد من امل           
يف أمريكا الالتينية، وجنحت هناك جناحاً كبرياً، أعظم " البريو"كوبنهاجن، مث افتتحت فرعاً ألعمايل يف مجهورية 

من جناحي يف الدامنارك، ومضاعفاً لنجاحي يف اململكة العربية السعودية، وكنت منذ عوديت من جدة أسعى مع 
بالدي وبعض ممثلي البالد العربية واإلسالمية يف إنشاء مسجد يقع يف قلب مدينة                بعض املسلمني من    

، وجاءين عدد من اهلنود والباكستانيني، وقد مسعوا بإسالمي ومبا كنت أقوم به من مساع لدى                 "كوبنهاجن"
سلمني، وقالوا  السلطات احمللية يف حكوميت للسماح باعتباري دامناركياً مسلماً، يف أن أقيم مسجداً يكون للم             

حنن سنقوم بدفع مجيع مصاريف املسجد ونفقاته وكل ما يلزمه، على أن تتولّى أنت اإلشراف اهلندسي                 :  يل
واملساعي احلميدة لدى حكومة بالدك، وبعد مفاوضات استمرت شهوراً طويلة، اتفقنا على ذلك وقدم                

مر إنشاؤه حنو عامني حىت انتهى يف عام        الطلب إىل جهات االختصاص باسم مسجد إسالمي، وبدأنا فيه واست         
 .م، وعندما رأيت أنت أخبار قيامه يف تلك الصحيفة الربيطانية املصورة١٩٦٨

انتهى قيام املسجد   :  ويوايل املهندس الدامناركي املسلم الصديق والزميل زكريا سن حديثه، يقول           
 منه، ودعونا إليه من كان مقيماً من املسلمني         اإلسالمي يف كوبنهاجن، وارتبط امسه بامسي، واحتفلنا باالنتهاء       

 من إخواننا الدامنركيني املسلمني، وقد كانت سعاديت أنا بالذات عظيمة مبا متّ على               يف هذه البالد، وبعضاً   
يدي، واألمنية اليت أخرجتها ألبناء ديين، متعاوناً فيها مع أولئك اهلنود والباكستانيني، وبالرغم من أن بعض                

سفارات العربية كان مطّلعاً وحمبذاً ومشتركاً معنا يف اآلمال واألحالم بقيام هذا املسجد، إالّ أن                موظفي ال 
، فقد توفيت سيدة مسلمة من اهلند       هأموراً قد بدت تتكشف يل وهلم بعد قيامه وتنقل إلينا من بعض زائري             

اجلنازة، داخل جدران مبىن املسجد،   ومحلها أهلها للصالة عليها يف ذلك املسجد، فمنع القائمون عليه دخول            
ورفضوا قبول اجلثة أو الصالة عليها، وجرى بينهم وبني املشيعني من أهل املرأة املتوفاة حوار عن أسباب                   



منعهم، وأن املساجد تقام ملثل هذه العبادات، فأصروا على رفضهم ومل يسمحوا هلم حىت بأن يدخلوها من                  
ازة خارج املبىن وشاع هذا احلديث بيننا، فأنكرنا ملا مسعنا، ومسعت بعد             الباب، فاضطروا للصالة على اجلن    

تأكّد يل بعد ذلك من هذا احلادث وغريه أنين قد " القاديانية"ذلك أنا بالذات ألول مرة أن هناك ِنحلة تسمى    
 أعرف أا   ، ومل أكن  "األمحدية" نفسها   يوقعت يف حبائلها، وأن اجلماعة اليت اتصلت يب بينهم كانت تسم           

خمالفة لإلسالم، وال يعرف ذلك البسطاء من املسلمني وأكثرهم من العمال، وحىت من عرف املسجد من بعض 
، بل مل يعرف الطائفة نفسها ومل يسمع "األمحدية"موظفي السفارات العربية، يعرف أن القائمني عليه هم طائفة 

كما جاء يف القرآن    .   أمحد   ي أن من أمساء النيب    ا، وكنت أنا املسلم الدامناركي قد مسعت بعد إسالم         
الكرمي فلما مسعت أول مدة اسم األمحدية مل أرتب يف التسمية من أا تسمية إسالمية، وقاطعنا املسجد كلنا                   

حنن يف أقصى القطب    :  مقاطعة كاملة، وأسف اجلميع أسفاً شديداً على ما انطلى عليهم، مث ابتسم وقال يل              
 .ن عن معرفة اخلالف والبدع واالبتداع واالحنراف، عن السنة واجلماعةالشمايل بعيدو

 



 جهود المسلمين لبناء مسجد صحيح

 فعلي هلذا   ةإن رد :  وكانت قد مضت علينا ساعتان يف هذا احلديث عن القاديانية، وقال يل يف ايته              
ا، فإذا  ن يصبح قاديانياً ما دام حي     العمل الذي تبين له أن هذه الطائفة تطمع يف من خيتلف إىل مسجدها يف أ              

تويف انقطع أملهم فيه فأصبح غري مرغوب فيه االتصال به، وعلى هذا األساس رفضت الصالة على اجلنازة،                 
وهم يعتقدون أن من خالفهم من املسلمني ليسوا على اإلسالم وال يستحقون الصالة عليهم إذا ماتوا، وقد                  

ف فيه بعد ذلك، وقد جعل عندنا عقدة يف أن نقع يف غريه، ومعي هنا بعض                جتلّى لنا ذلك ظاهراً مبا ال خال      
اإلخوان من بعض السفارات العربية لشمال أفريقيا، أذكر بينها السفارة املغربية والسفري املغريب بالذات، فقد               

ازة بعد أن   بدأنا يف املشاورة بعد ذلك إلنشاء مسجد إسالمي صحيح، وكان السفري قد سافر إىل بالده يف إج                
، وفرشناها "كوبنهاجن"تعجلنا األمر واستأجرنا غرفتني يف الطابق الثاين من إحدى العمارات السكنية يف قلب 

بالسجاد وجعلناها مصلّى ومسجداً مؤقتاً ملن جييء من املسلمني إليه، وأعلنا ذلك بني من استطعنا أن نتصل                 
رفتني املذكورتني رجاالً ونساًء، أما املشرفون على الغرفتني        م، وأخذنا مجيعاً نؤدي بعض الصلوات يف الغ       

وخدمتهما فهم بعض ذلك النفر من السفارات العربية، ومعهم رجل مصري وآخر لبناين، واسم هذا األخري                
 .السيد حسني الزين

أسرة "  عطية"مسه السيد حممد عطية من آل       اوأخذت من السيد زكريا رقم هاتف الرجل املصري و         
، أما أخوه   "املسلم املعاصر " صاحلة هاجرت إىل الكويت وأنشأ عميدها هناك جملة إسالمية لعلّ امسها             مصرية

       م يف هذه البالد وألسرته نشاط           صاحبنا هذا فهو من خرية الشباب املصري املتدين من املقيمني مع زوجا
 .إسالمي يف كل مكان

ف ذلك من امسه لشهرة عائلته، وهو مقيم         وأما السيد حسني الزين فهو من جنوب لبنان كما يعر          
بالدمنارك ومتزوج بسيدة دامنركية، وحاصل على اجلنسية الدامنركية، وهو من أنشط الناس يف الدعوة إىل                
اإلسالم وأداء العبادات وتيسريها آلالف العمال املسلمني املتجمعني يف هذه البالد الدامنركية، وأكثرهم من               

 .األتراك، مث بقية أقطار الشمال األفريقي خصوصاً يف اجلُمع واألعياداأللبان واليوغسالف و

يف احلال أقنعت السيد زكريا سن أن نبدأ من اآلن عمالً جاداً إلخراج ما فكّروا فيه إىل حيز الوجود،                   
 أنا أدعوك وزوجتك، وأدعو السيد املصري وزوجته، والسيد زين لنجتمع غداً على العشاء             :  وهلذا قلت له  

معي يف هذا الفندق ونبدأ فيما قد يفتح اهللا به علينا إلخراج فكرتكم وهي فكرة املسجد اإلسالمي الصحيح                  
 .إىل حيز الوجود



 اجتماع لتنشيط جهود بناء المسجد

وتكفّل بإبالغ اإلخوان املشار إليهم بدعويت هلم لتناول العشاء يوم غد، واجتمعنا لذلك يف ركن من                 
بال يف فندقي املذكور الذي أنزل فيه، ولقد رأيت يف األخوين املصري واللبناين فور                أركان قاعة االستق  

اجتماعنا ما مثاالً عالياً للنشاط الصادق يف القيام مبثل هذه األعمال اخلريية، وقضينا حنو أربع ساعات                  
 .وعيتخلّلها تناول الطعام، وحنن نبدي ونعيد يف معاجلة ما قد يكون البداية هلذا املشر

كان السيد املصري شاباً ذكياً، يبدو عليه الصالح واإلخالص واحلماس اهلادئ واملتزن، وكان يبدو               
 .امللتهب يف اندفاع وجتاوب ميأل جواحنه إشعاعاً وحركة" اللبناين"على السيد الزين احلماس 

 أقمت يف هذه    :بدأ األستاذ الزين يقص علينا قصصاً لطيفة من املستحسن أن أذكر بعضها، قال يل              
البالد الدامنركية بضعة عشر عاماً قدمت إليها من لبنان أحبث عن عمل، فاشتغلت بأنواع خمتلفة من األعمال                 
التجارية البسيطة، وصادفتين مشكالت ال أول هلا وال آخر، فتزوجت فتاة من هذه البالد أستعني ا على                  

 فتضاعف نشاطي بعد استقراري ومحاسي خلدمة إخواين        مصاعب احلياة، وأستقر معها يف حياة زوجية مرضية،       
املسلمني، وسواهم ألوف من العمال الفقراء ميلؤون جوانب من املصانع واملعامل واملطاعم ومرافق احلياة                
الشعبية األخرى، جتمعوا من بلدان متباعدة خمتلفة األلسن والعادات ال جيمعهم غري كلمة التوحيد واعتزازهم               

ولقد رأيت ما يعانون يف هذه البالد مما يعاين            .النتماء إىل اإلسالم، وافتخارهم بأم مسلمون     ومتسكهم با 
أمثاهلم يف غريها من البالد األوروبية كلّها، من شتات وضياع واضطهاد وفقر وعوز وغربة خميفة، ال جيدون                 

هم ويف البعد عن ديارهم وأهليهم      متنفّساً هلم يستطيعون أن يتنفّسوا به كرب احلياة اليت حتف م يف مقام             
 .وزوجام وأمهام

فرأيت أن أقوم بواجيب بقدر ما أستطيع يف خدمتهم والتفرغ يف بعض األوقات للقيام باألعمال                  
رارية اليت ختدمهم، كمجاة مشاكل املوتى منهم، والقيام بدفنهم بعد غسلهم، والصالة عليهم،                طاالض

أو أطراف من مقابر أخرى يكون فيها جتمع موتى املسلمني، وجاءتنا مشاكل             وحماولة إجياد مقابر إسالمية     
 وال مواسياً اًأخرى من الصائعني واملنحرفني والضائعني من هؤالء العمال والشباب، ال جيدونه مرشداً وال هادي

لضياع والضالل   من نواحي احلياة على ا     ريهلم يف هذه البالد اإلباحية، اليت تعني أنظمتها وقوانينها يف كث           
والفسق والفجور العلنيني اللذين يسمح ما قانونياً، وقد تعطّلت فيها الكنائس وفرغت، وجتنبها الناس،                
وأصبحت خاوية على عروشها، ومل يعد من املستنكر ما كان مستنكراً يف العصر املاضي والقريب املنصرم،                 

لوها وواجهتهم مشاكل مل جيدوا هلا حال، كانوا         فضاع املسلمون من عمالنا يف هذه البالد كما ضاع أه          



يتعطّشون إىل وجود مسجد أو ناٍد جيمعهم ويطفؤون فيه هلب احلنني إىل بالدهم، وكانت أعياد الفطر                   
 . واألضحى جتيء عليهم وهم ال يعلمون أوقاا



 عندما استقبلنا ملك الدانمارك لنشكره 
 وطلب منا كتاباً ليعرف منه عن اإلسالم

خذت أنشر يف الصحف اليت يطالعها العمال مواعيد شهر الصيام والعيدين وأحدد أوقاما، وأعلن عن أ
. وحمطات األوتوبيسات ألداء صلوات العيدين يف الشتاء      "  القراشات"بعض الساحات يف الربيع والصيف أو       

 على ظهور العمال يف حمطات وكنا مثالً يف إعالن صالة العيدين وأوقاا نكتب يف الصحف، ونكتب إعالنات
سكك احلديد وجتمعات العمال تشري إىل أماكن الصالة يوم العيد املقبل بعد يوم أو يومني، مث يتجولون ذه                  

 .اللّوحات يف احملطات وامليادين ليعلم من رآها من العمال الزمان واملكان احملددين هلذه الشعرية اإلسالمية

أجرناها، واليت هيأناها ملثل هذه الصلوات، وفرح العمال ذا الترتيب اجلديد فامتألت األماكن اليت است
إنين قد مررت يف يوم من األيام قبل         :  والتجمع كثرياً، قال يل السيد حسني الزين وهو يوايل حديثه هذا           

إذ كنت  أسبوع من حلول عيد من هذه األعياد، وهو عيد األضحى، يف أكرب ميدان من ميادين كوبنهاجن، و                
ماراً فيه حتت جدران دار البلدية الضخمة العظيمة املطلّة على امليدان وعلى حديقته املشهورة هناك بـ                  

، ألقيت نظرة على دار البلدية، وكنت أعلم أا أعظم دار رمسية يف العاصمة، وأن ا قاعة كربى                   "التيفويل"
ولّى امللك الدامنركي رئاستها، وال يعقد فيها اجتماع إالّ         تسمى بقاعة امللك تقام فيها احلفالت الرمسية، اليت يت        

بأمر امللك نفسه، فلمعت يف رأسي فكرة، وهي أن أرقى سلّم الدار، وأقابل املدير املسؤول عنها، وأعرض                  
عليه فكرة برقت يف ذهين، وهي أن العمال من املسلمني يف هذه البالد ويدفعون للدولة ضرائب خمتلفة يف                   

إقامتهم ا، ومن حقّهم، وهم يدفعون تلك الضرائب الكبرية، أن ينالوا من الدولة ما يوفّر هلم أداء                 أعماهلم و 
وهو شيء معروف يف الدستور الدامنراكي وملاذا ال نفتح هلم تلك القاعة يف يوم العيد                .  عبادام إذا طلبوها  

ورجحت الفكرة يف   :   يف ذلك العيد، قال    ليقيموا فيها الصالة، ألن الثلوج قد صادفت أا كانت تغمر البالد          
ذهين بضع ثوان، ومل أشعر بنفسي إالّ وأنا أقرع باب مدير البلدية املشار إليه، وملا دخلت إليه يف مكتبه                     

أريد :  والبالد دميقراطية جداً وحقوق الفرد فيها حمفوظة بالقانون، سلّمت عليه بالدامنركية اجليدة، وقلت له             
تفضل، فشرحت له متاعب العمال املسلمني يف وجود        :  نا رجل مواطن دامنركي، فقال يل     أن أحتدث إليك، وأ   

إم يدفعون  :  مكان هلم يقومون فيه بأداء صالة العيد بعد بضعة أيام، وذكرت له التاريخ والزمن، وقلت له               
افة والكرم، اللذين الضرائب وتدخل خزينة الدولة منهم املاليني يف كل عام، وهم يدفعوا بغبطة وشكر للضي      

يسبغان عليهم يف إقامتهم يف هذه البالد، ومن حقّهم واألمر كذلك أن ينالوا منكم ما هو معروف عنكم من                   
 .رعاية ودميقراطية وكرم



السماح لنا بالقاعة هذه ساعة من الزمان يف ضحى         :  وما الذي تريد أن نفعل؟ قلت له      :  فقال يل الرجل  
كلّها أن امللك قد تفضل ودعا هؤالء العمال ومن معهم من غريهم من               يوم العيد، وسنعلن يف الصحف      

املسلمني ألداء صالة العيد يف القاعة امللكية، وأنتم تعلمون مقدار احلمد والشكر الذي سيمأل قلوب هؤالء                 
 .املستحقني للعطف والرعاية حنو ملك هذه البالد وشعبها

وما هو املتطلّب منا فيما لو جاءت املوافقة على         !  ؟وكيف تكون صالتكم؟ وما مقدار زمنها     :  قال يل 
 ؟ذلك لنقوم به حىت تكونوا راضني ونكون حنن قد قمنا مبا ترجون وتطلبون

 غري أن تغطّى اللوحات الفنية املصورة اليت تشغل جدران القاعة،           !ءال شي :  قلت له :  قال حسني الزين  
ن مستعدون لشرائها، ليقوم من مل يكن متوضأً بوضوئه،         وأن تزود احلمامات حول القاعة خبراطيم وأباريق حن       

وشرحت له كيف يكون الوضوء، وسنجيء باملناشف لنضعها يف دورات املياه، وال شيء بعد ذلك إالّ التجمع 
يف القاعة ووجود إمام وخطيب لقيادة املصلّني يف صالم، مث ينصرف اجلميع شاكرين حامدين لكم، وإذا قدر 

 أن يسمح ا جاللة امللك، ورأيتم أن خترجوها إخراجاً شعبياً فلكلورياً بإحضار مصوري السينما               هلذه الفكرة 
وغريها، لتصويرها وتعريف الناس على عبادة هذه اآلالف املسلمة، فسيكون لذلك يف الصحافة واإلعالم،               

اطن دامنركي مسلم من أصل     وأنا مو :  ، وقلت له  "الدامنرك"ووكاالت األنباء ما يرفع من دميقراطية بالدنا        
لبناين، وقد جئتك باسم أبناء ملّيت ألعرض عليك هذه الفكرة، واألمر بعد ذلك بني يديك، وحنن شاكرون                  

 ...ومقدرون حىت ملا سيمنعكم من ذلك لو حدث

لقد كان مدير دار البلدية يستمع يل بإصغاء تام، وفكره جيول يف  :  قال حسني الزين الذي حيدثين بذلك     
جواء ما يسمع، وكأمنا يتراءى له السمعة احلسنة اليت ستتم لبالده فيما لو قاموا بتنفيذ هذه الفكرة، وقال يل              أ

وقد .  حسناً تعال يل بعد ثالثة أيام على أن تكتب اآلن أمامي طلباً باسم املسلمني املقيمني يف الدامنرك                :  الرجل
وأخذت ورقة من أوراق البلدية     :   دولة وشعب، قال   ذكرت له يف سياق كالمي أم ينتمون إىل حنو أربعني         

وكتبت عليها هذا الطلب، ووقّعته عن املسلمني املقيمني يف الدامنارك، مث دفعته إىل الرجل، وقام الرجل فقمت 
مودعاً وخرجت من دار البلدية ال أعلم من شدة فرحي مبا ملع يف ذهين وما أخرجته يف احلال إىل حيز العمل،                     

 .ب؟ وتوجهت إىل لفيف من زمالئي وأصدقائي أخربهم باملفاجأةأين أذه

لقد قمت : وانفجر هؤالء الزمالء يضحكون على سذاجة تفكريي وعلى عنفوان حسن ظين، فقلت هلم    
به وحنن لن خنسر شيئاً إذا اعتذروا عن تلبية طلبنا، فإن قدر للفكرة أن خترج كما ختيلتها كان يف ذلك مظهر                     

 .اطية هذه البالدمن مظاهر دميقر

! تفضل:  ومضت األيام الثالثة، ودخلت على املدير يف مكتبه فلم يكد يراين حىت ابتسم وقال يل                
من حسن احلظ، أن جاللة امللك عندما رفعنا إليه طلبكم وافق عليه، مث زاد إصدار أمره                :  فجلست، فقال يل  

 بدون مقابل، فرتبوا لنا ما تريدون أن تقوموا به ألن أن تكون األشياء املطلوبة لتمام ما تريدون مقدمة منا لكم



طنون ما قد اعلينا أن حنضر بعض قوى األمن من الشرطة ليكونوا يف داخل الدار وحوهلا، حىت ال يستغرب املو
يرونه من جتمعات داخلة وخارجة يف دار البلدية، ورتبت مع املدير كل ما مر بذهين مكمالً لنجاح هذه                    

إننا سنوجه دعوة ملمثلي الدول اإلسالمية لإلشتراك مع العمال         :  وأنا ال أكاد أصدق ما أمسع، وقلت      التجربة،  
يف أداء صالة العيد، وهكذا كان، ومتّ كل شيء، وأعلنا يف الصحف اخلرب، فاهتمت به الصحافة والتليفزيون                 

          ج فيها      ى فيها   ووكاالت األنباء، فهو حدث غري مألوف، ألن القاعة اليت ستؤدالصالة هي القاعة اليت يتو
ملك الدامنارك عندما يتولّى مهام ملكه، وهو يف القانون راعي الكنيسة ومرجعها، ومن مث فاملسألة حساسة،                 

 .وعلى غري ما يتوقّع املتوقّعون

لقد انتشر اخلرب، وكتبت عنه الصحف،      :  يوايل السيد حسني الزين حديثه عن هذا احلديث، فيقول         
ناس يف ضحى يوم العيد جبماهري غفرية من كل لون وجنس تتماوج م مداخل دار البلدية، وكانت وفوجئ ال

الصحافة واإلذاعة املرئية املصورة حاضرة لتسجيل هذا احلديث، وكان اليوم يوماً مشهوداً، وكنت قد اتفقت 
 القاعة حفظاً للنظام الذي     مع عامل مصري إلقامة تلك الصالة، حىت لقد وضعنا عدداً من اجلنود يف أركان             

كنت ومعي بعض زمالئي نشرف عليه، مث إن فكرة قد طرأت على بايل، وحسبت هلا حساباً، وهي أن بني                    
العمال العرب فئات متناحرة متخاصمة بعضها مع بضع، وكان جيري بينها خالف وشغب يف أماكن جتمعها،                

الصالة فيقوم من يرد عليهم، وتنقلب القاعة إىل ما         فخشيت أن يقوم بعضهم بإلقاء بعض اخلطب احلزبية بعد          
يشبه الوضع الذي نعانيه يف البالد العربية من خصام وصراع وسباب وشتائم، يفسد علينا جة ما متّ وما                   
حتصلنا عليه، ويندم عليه مدير البلدية ويصبح موقفه حرجاً أمام ملكه وشعبه، والغريب أن ما حتسبت له كاد                  

 يكد اإلمام ينتهي من صالته حىت وقف بعض العمال العرب من احلزبيني حماوالً إلقاء كلمة،                 أن يقع، فلم  
وحتفّز آخرون من أحزاب أخرى مضادة حلزبه أن يردوا عليه، وكاد الشغب أن يذر قرنه يف أرجاء القاعة                   

اول ذلك من دار البلدية لوال ما أشرت به إىل رجال األمن بأن مينعوا أي حركة أو خطابة، وأن خيرجوا من حي          
 .كلّها عندما أشري إليهم به

وسلّم اهللا وانتهت الصالة بأكثر مما مر خباطري، وظهرت الصحف يف اليوم التايل وفيها خرب هذه                  
املفاجأة، ونشرت حمطة اإلذاعة صور الصالة، وصادف أن جاء بعض ممثلي الدول العربية ممن يعرفهم                  

نت القاعة قد امتألت فلم جيدوا مكاناً للصالة إالّ خارج القاعة ويف              املصورون ورجال الصحافة، وكا   
مدخلها، فجلسوا منضمني إىل من كانوا هناك، والحظت صحيفة من الصحف كيف أن أمكنة العبادة                  

 .اإلسالمية ال تكون فيها تفرقة طبقية وال وظيفية، وأن من انتهى من حضوره إىل أي مكان فليجلس فيه

وسآتيك غداً بقصاصات مصورة من الصحف عن هذا احلدث الذي فاجأ            :   كالمه قال يل مواصالً  
الدامنركيني فدار بلديتهم عزيزة عليهم، وكان الناس بني حمبذ ملا جرى، ومرحب به، وبني مستغرب ما متّ                   

الشكوى من مظاهر وكان، واملرح الشباب بون باملوضوع كانوا من الطبقة الكبرية يف السن الذين يشكون مر



اإلحلادية والالخلقية ومن عزوفهم عزوفاً كامالً، بل وحمارباً للكنيسة وللعبادات وللقبول ا، بل لقد كتبت               
إحدى الصحف حول موضوع الصالة حتبذه وتثين على السماح به، وتقول إن لدينا عشرات الكنائس املعطّلة 

ادة هللا وفقدان الدين من اجلماهري الشباب هو سبب ما          اليت ال تفتح أبواا لعدم وجود من يتردد عليها، والعب         
تعاين الدامنارك من تفسخ أخالقي وإرهاب، وحبذا لو أعطيت للمسلمني كنيسة أو أكثر من هذه الكنائس                 

 .يشغلوا بالعبادة والتسامح هو املطلوب اليوم، عسى أن نعاجل به بعض ويالتنا ومصائبنا اليت جناها

بل أن نترك قاعة البلدية كنا قد فكرنا أن نرفع كلمة شكر جلاللة امللك على ما                  ق:  قال السيد زين  
تفضل به علينا، وحررناها ووقع عليها ممثّلون من كل بالد وجد من أبنائها عمال، حىت أننا وجدنا أن لبعض                   

دينا أمساء حنو أربعني دولة،     البلدان عامالً مسلماً واحداً ميثّلها يف هذا التجمع، فوضعنا اسم بالده، فتجمعت ل            
رفعت كلمة الشكر بامسهم مع ذكر أمساء تلك البلدان، وعرضناها على مدير البلدية، وسألناه، إذا كان                  
باإلمكان أن حيملها ثالثة منا يقدموا بأيديهم إىل جاللة امللك يف وقت تطلبون لنا حتديده، وتعيينه إذا وافق                   

ا الرأي، فرفع رغبتنا إىل القصر امللكي الذي جاء جوابه بأن جاللة امللك             امللك عليه، واستحسن الرجل هذ    
. سيكون مسروراً باستقبال من ميثل أولئك املصلّني، وحدد القصر لنا موعداً بذلك تبلغنا به من مدير البلدية                

 ذكرت من   والكالم ال يزال لألستاذ الزين حيدثين به على مائدة عشاء ذلك املساء الذي دعوته ومعه من                
 :إخوانه، وهو يقول

ذهبت أنا ومن كان معي حنمل رسالة الشكر، فاستقبلنا امللك استقباالً ودياً للغاية، وامللك رجل                  
إنين :   وبعد أن تلونا كلمة الشكر باللغة الدامنركية وجلسنا، قال امللك          ،دميقراطي إنساين بكل معاين الكلمة    

ايت عنه أقلّ مما أمتنى، وسألنا إذا كان لدينا كتاب باللغة اإلجنليزية أو             سعيد ألن أمسع شيئاً عن اإلسالم فمعلوم      
لدي بعض الكتب باإلفرنسية واإلجنليزية     :  فقلت له :  اإلفرنسية يشرح ما يلقي أضواء على اإلسالم، قال        

ا، سأكون شاكراً لكم، وودعنا امللك وخرجن     :  وسأتشرف بإرسال ما أحتصل عليه إىل جاللتكم، فقال لنا         
ولقد حبثت يف املكتبات فكان من حظّي أن وجدت كتاباً باإلفرنسية           .  وكانت تلك الزيارة ال تنسى ذكراها     

الطريق إىل  :  "وآخر باإلجنليزية بعثتهما إىل القصر امللكي باسم جاللة امللك، وأتذكر أن الكتاب كان امسه              
 .، ملؤلّفه حممد أسد النمساوي املسلم"مكة

 



 سالمي بمكة المكرمة رابطة العالم اإل
 شاركت بدورها فأقامت مركزاً إسالمياً 

 بالدنمارك ضم مسجداً كبيراً

جتمعت فيه باإلخوان حسني الزين صاحب      انعود إىل جلستنا يف الفندق الذي نزلت فيه بكوبنهاجن، و         
ا يكون شبه دعوة احلديث املشار إليه، واملهندس زكريا سن، وأخينا املصري الطيب، ووضعنا حمضراً الجتماعن   

وتكون جلنته التأسيسية منا حنن اتمعني      "  كوبنهاجن"إلنشاء مسجد حتت إشراف ممثلي الدول اإلسالمية يف         
ومن ينضم إلينا ممن غاب عن اجتماعنا، وأن يرأس اللجنة هذه املواطن الدامناركي املسلم املهندس زكريا سن، 

عة للحكومة الدامناركية، مبثل ما فعل عندما قام ببناء املسجد           وعليه تقدمي الطلب واتخاذ اإلجراءات املتب     
اليت ال  "  القاديانية"املوجود الذي أسهبنا الكالم عليه، والذي تبين بعد ذلك أن القائمني عليه هم من الطائفة                

 .متت إىل اإلسالم بصلة

 بعد االنضمام إليه على زمالئه ووقعنا على احملضر يف انتظار السفري املغريب الغائب، ليتولّى بدوره عرضه
 .املبعوثني املسلمني

ويف اليوم الثالث توجهت مع اإلخوان هؤالء إىل الشقة اليت استأجروها منذ شهور، لتكون مسجداً،                
وقد .  ، عزمنا على مغادرا   "كوبنهاجن"وزرناها وأدينا صالة العصر فيها، وبعد إقامة بضعة عشر يوماً يف             

نشاطاً منقطع النظري يف تلك البالد، ألنه كان ) من أصل دامناركي (ا أن للمبشر القادياين     علمت أثناء إقاميت    
يقيم يف مدينة غري كوبنهاجن، واشتغل ذه النحلة بعد اإلنضمام إليها، واإلميان املتطرف مببادئها داعياً                  

ة يشرح فيها مبادئ القاديانية على أا ومرشداً بني أبناء جنسه، فألّف عدداً كبرياً من الكتب باللغة الدامناركي        
 .اإلسالم نفسه، وأن ما خالفها هو خمالف لإلسالم الصحيح على ما كان يقول

وحتصلت على نسخة من بعض ما ألّف باللغة اإلجنليزية، وكان فيها ما أشرت إليه من تفسري وحتريف                 
 يف كل مكان حتلّ به، إذ تفسح هلا          للقرآن الكرمي، وهلذه الطائفة كما يعلم اجلميع نشاط غريب عجيب          

حكومات تلك البلدان اال واسعاً وحممياً لتأسيس ما تسميه مساجد، ولنشر صور املعابد أو املراكز يف                  
ا هي املساجد اإلسالمية، ومنذ شهور كنت يف مدينة                  كتياح أبات الدعاية السياحية، حبيث يرى السي

 مسعت أنه مقام يف تلك املدينة، وذهبت إليه فرأيت امسه بارزاً يف بسويسرا وسألت عن مسجد كنت" زيورخ"
الشارع وله شبه مئذنة، وقد جئت قبيل صالة اجلمعة، فلما صعدت إىل الدور الثاين حيث قاعات املركز                   
فوجئت يف تلك القاعات بصور زعيم القاديانية اهلندية املشهور غالم أمحد، وبصور عدد كبري آخر متراصة                 

ووجدت جمموعة كبرية من النشرات املصورة       .  دران قاعة االستقبال وكلّها ألتباع هذه النحلة       على ج 



باإلجنليزية واألملانية والفرنسية وغريها تلقي أضواء على القاديانية ودعاا، وكدت أن أدخل يف جدل مع                
 .مدير املركز وهو هندي، إالّ أنين غادرت املكان حاالً إىل غري رجعة

 إىل احلديث عن الدامنارك فأذكر أن ما قصصته يف هذه احللقة كان منذ بضعة عشر عاماً، وأن وإذ عدنا
 اختالفاً كبرياً، ألن الرابطة اإلسالمية مبكة املكرمة قامت، بعد ذلك بنحو عامني، بإنشاء              تاألمور قد اختلف  

 ذلك نشاطاً غطّى الناقص     مركز إسالمي يف الدامنارك، يضم مسجداً كبرياً، وعينت له إماماً ونشطت يف            
واملفقود مما جيب أن يكون، وأن سفراء السعودية بعد ذلك كانوا عوناً ودعاة ملا قام هناك، ألنين يوم زرا مل                    

، فاحلمد اهللا   "استوكهومل"يكن ا ممثل للسعودية، وإمنا كانت داخلة يف اختصاص السفري السعودي يومئذ يف              
عاصمة النرويج، كما   "  أوسلو"ين مل أجد مسجداً ال يف استوكهومل وال يف          على ذلك، كما أين وقد ذكرت أن      

فإن نشاط املسلمني يف السنوات العشر األخرية يف الدول االسكندنافية قد أصبح اآلن              "  فنلندا"وجدت يف   
 .نشاطاً حمموداً فاملراكز اإلسالمية وبعض قاعات احملاضرات قد أصبحت معروفة يف هذه العواصم الثالث

ومبناسبة القاديانية فقد ذكرت يوم كنت يف متربي من فنلندا أمرهم ومسجدهم يف كوبنهاجن للصديق               
حنن اجلالية اإلسالمية يف فنلندا     :  احلاج حبيب الرمحن، وحذّرته من أن يثبوا وثبة بعيدة إىل هلسنكي، فقال يل            
 أنين قد أخذت منه رسالة تعارف       لن نسمح هلم بأي وجه من الوجوه أن يكون هلم مركز يف بالدنا، وأتذكر             

محلتها معي بعد ذلك إىل كوبنهاجن وسلّمتها للمهندس زكريا سن راجياً منه أن ينشئ املسلمون يف تلك                   
وقد بعث رسالة جوابية على الرسالة اليت محلتها . البلدان الشمالية تعارفاً وإخاًء يتعاونون به على الرب والتقوى

الرمحن، ويتذاكر معه فيما جيب أن تكون عليه الزيارات املتبادلة بني الطرفني،            يسلم فيها على احلاج حبيب      
 . وال أعلم بعد ذلك ماذا متّ، وال ماذا جرى يف هذا املوضوع

 
 



 كية في بيروتيأسباب االلتحاق بالجامعة أألمر

جلامعة األمريكية يف   مل خيطر على بايل يف يوم من األيام أنين سأنتسب إىل الكلية الثانوية العامة من ا                 
هـ، كان لوالدي ١٣٥٣م املوافق ١٩٣٣، ولكن قبل خترجي من مدرسة الفالح عام ١٩٣٥بريوت يف عام 

صديق عزيز ربطت بينهما احملبة واملودة، هو السيد عبد اهللا بن حممد السقاف، عندما كان الرجل يف مكّة                    
ا آناً ومتجو ًالً يف بلدان الشرق األاملكرمة مقيمابه النوى يف منتصف شبابه بالقاهرة قصى أحياناً، حىت استقر 

كان فيه بيته، ولقد تزوج ذلك الرجل سيدة ثرية عاشا معاً يف حببوحة    "  أفراح األجنال "يف شارع يسمى شارع     
ورغد عيش يستحقّانه، وكانت الرسائل بينه وبني والدي، هو من مصر ووالدي يف مكّة تتواىل بالعشرات                 

 . اآلن منها بأكثر من عشرين رسالةأحتفظ

كان الرجل صديق الوالد من طلبة العلم ومن أسرة آل السقاف، املشهور عدد قليل منهم بالفن، وعدد 
وهذا السيد بني أسرته عامل وأديب، وطالب علم ومعلم، ولقد أخرج للناس يوم كان يف                .  كثري منهم بالعلم  

، يف علم الفلك يعد من الكتب القليلة النافعة يف هذا العلم، مث عكف           مصر، وقبل أن يكون ا، كتاباً خمطوطاً      
بعد ذلك جيمع من مجيع املصادر األدبية والشعرية شعراء حضرموت يف العصر اجلاهلي، مث يف العصور                   

" امرؤ القيس "اإلسالمية بعد ذلك، إىل يومنا هذا، فجمع يف حنو مخسة أجزاء عشرات من هؤالء مبن فيهم                  
 .من شعرائهم، وطبعها بعد ذلك وانتشرت بني الناس بامسهوغريه 

هداءه لصديقه السيد عبد اهللا بن      إجعل  "  من صور احلياة  "وملا ألّف صديقنا األستاذ فؤاد شاكر كتابه        
 .علمه وفضلهبحممد السقاف مزيناً بصورته اعترافاً 

كثر من ستني عاماً، يتردد على      كان السيد عبد اهللا إذا جاء إىل مكة املكرمة يف مواسم احلج منذ أ              
والدي، ومن هنا نشأت بينهما تلك الصحبة واملودة، فلما بقي على خترجي من مدرسة الفالح يف مكة عام                   

م بدأ مستقبلي التعليمي يشغل بال والدي، فكتب إىل صديقه السقاف رسالة              ١٩٣٢واحد، وهو عام    
ر بالقاهرة، وألن الرجل يعرفين صغرياً يف جملس والدي فقد          يستشريه يف أن يقيد امسي بني طلبة اجلامع األزه        

إذا أردت أن تبعث عبد اهللا لطلب العلم يف القاهرة           :  كان على خربة يب، وكتب جواباً لوالدي يقول له         
بأزهرها فثق أنه لن يقيم إالّ يف بييت، واعتربه أنه سيكون كابين ما أقام مبصر طالت املدة أو قصرت، لذلك فأنا 

حب بالفكرة وأرحب بعبد اهللا وال استكثر عليك الطموح إىل األزهر، غري أنين بعد هذا الترحيب والدعوة                 أر
 فلم تعد احلال فيه على ،"األزهر"إىل أن يرتل ابنكم يف بيتنا كأحد أبنائنا أرى أن تصرف النظر عن التفكري يف 

 عشرين عاماً، واَألوىل أن تفكّروا يف مدرسة        ما كانت عليه يوم كان عمكم الشيخ حممد يطلب العلم فيه منذ           



عصرية أخرى مبصر تعد عبد اهللا خلوض غمار احلياة، فالزمن املقبل غري الزمان الذي نعيشه حنن وأنت أيضاً،                  
 .وهو حيتاج إىل علوم العصر واحلياة احلديثة، اليت جيب بعد اآلن أن تتطلّع إليها األنظار

 وفهم والدي ما أشار إليه صديقه السقّاف، ومل يرتح كثرياً هلذا الرأي،             وأكمل رسالته على هذا النحو،    
 .فقد كان يتمنى أن أنتسب إىل اجلامع األزهر

وكان من عادة والدي منذ أن وعيت أن نتوجه ألداء احلج يف كل عام بعد عصر يوم الثامن من ذي                     
يفعل أكثر من يريد أن يتضاعف الثواب هلم يف         احلجة من مكة إىل مىن سائرين على أقدامنا غري راكبني، كما            

ة، وهو يوم عرفة، سائرين لنتوجه يف صباح يوم التاسع من ذي احلج" مىن"أداء هذه الشعرية، ونقضي ليلنا يف 
ت يف ألوف كثرية من أمثالنا حىت نصل إىل عرفة، ومن عادتنا أن ندعى يف يوم                على أقدامنا أيضاً حنمل املظالّ    

املعروفني يف مكّة ويف جدة اليوم، فبيننا وبينهم خؤولة          "  آل بامحدين "م إىل أخوال والدي     عرفة لإلنضما 
مشتركة، والدة أيب منهم، ووالدة كبارهم منا، ويف العادة اليت اختاروها ملعرفة خيامهم يف عرفة، أن يكونوا                  

ملقاهي املعروفة هناك، فما هو     حول آخر عمود من أعمدة سلك اهلاتف املمتد بني مكة والطائف، قريباً من ا             
ونقضي يوم  .  إالّ أن نتتبع السلك حىت نصل إىل آخر أعمدته يف طرف عرفة الشرقي اجلنويب فنجدهم هناك                

عرفة يف ضيافتهم، مث ننفر بعد املغرب من عرفة إىل مزدلفة، ومنها إىل مىن، فنرمي اجلمار عند اجلمرة الكربى، 
 نصل إىل املسجد احلرام، فنطوف طواف احلج ونسعى سعيه، مث نتحلّل            حىت"  األبطح"وننحدر بعد ذلك إىل     

من اإلحرام، مث ننتظر أذان الفجر من ليلة العيد، حىت إذا أديناها مجاعة يف احلرم املكّي، عدنا إىل بيتنا يف حملة                     
يها يف أواخر وقتها، مث     قوم بعد ذلك لنؤد   ن، ومننا نوماً عميقاً متصالً إىل أواخر وقت صالة الظهر، ف          "الشبيكة"

 .نتغدى ونلبس مالبس العيد لنتوجه قبل املغرب إىل مىن للمبيت ا

 



 شاركت في إدارة عجلة مطبعة الحكومة 
 بمكة المكرمة لننشر البالغ الذي طمأن الناس على

 الملك عبد العزيز

 متجهني حنو باب إبراهيم     أتذكّر يف ذلك املوسم وقد فعلنا كلّ ذلك، وخرجنا مع الوالد مبالبس العيد،            
               من أبواب احلرم املكي، كعادتنا يف الدخول منه، وقطع احلرم واخلروج من باب النيب    ،يف الناحية الشرقية

ومن هناك نوايل صعودنا إىل مىن للمبيت فيها، فلما وصلنا أمام باب إبراهيم مل أدِر ما الذي محلين على أن                     
 بل لقد رأيت أن أدور يف الشارع من أمام دار احلكومة املسماة يومئذ               أنفرد عنهم وال أدخل احلرم معهم،     

، مث أحلقهم بعد ذلك حتت مدارس الفالح لنوايل توجهنا إىل مىن متجمعني كالعادة، ومل أكد أصل                 "باحلميدية"
 بعيدة على إىل ركن احلرم املكي املقابل ملطبعة احلكومة، واليوم يوم عيد، حىت لفت نظري، عندما ألقيت نظرة

                 ،ام التشريق واحلجا كان مفتوحاً، واستغربت ذلك، فاليوم يوم عيد والناس مشغولون بأياملطبعة، أن با
واملطبعة وإدارا حتت إشراف مديرها صديقي األستاذ حممد سعيد عبد املقصود، وهو الرجل الذي ال نكاد                 

 .نتفارق معه إالّ يف ساعات قليلة من النهار أو اللّيل

فتوجهت حاالً إىل باب املطبعة ألستجلي األمر، خوفاً أن تكون فتحت ألي سبب من األسباب، نظراً                 
لصداقيت معه، وأسرعت للذهاب إىل باب دار مطبعة احلكومة، ومل أكد أتسلّق درجاا األربع، وأشرف على                

د عبد املقصود مبالبس    و مطابعها الكبري، حىت مسعت ضجة املطبعة الكبرية، ورأيت صديقي حممد سعي             
إحرامه، وهو يدير عجلة املطبعة؛ إذ أا كانت من النوع القدمي ومن خملّفات الدولة العثمانية، وقد أجهده                  

احلقين :  التعب، وغسله العرق، فلم يكد يراين، وأنا مستغرب وجوده يف مثل هذا الوقت، حىت صاح يب                 
ما هذا الذي تقوم به؟ فقال :  ملا مسعت ورأيت، وأنا أقول لهوساعدين، يف إدارة عجلة املطبعة، ووقفت مبهوتاً      

لقد جنا  :  وما الذي جرى؟ فقال يل    :  فتسمرت قدماي يف مكاما وصحت به     !  أما تعلم ما جرى اليوم؟    :  يل
: جاللة امللك عبد العزيز وسلّمه اهللا من حماولة اعتداء أثيم على حياته أثناء طوافه بالكعبة، فصحت به مذعوراً

ال وقت عندي، فأنا أطبع اآلن البالغ الرمسي عن هذا احلادث الذي جاءين من              :  كيف كان ذلك؟ قال يل    و
ابعث لنا الدفعة   :  ديوان امللك، وهو ينتظره اآلن مين، وقد كلّمين الشيخ يوسف ياسني منذ برهة يقول يل               

وأنا : تبياناً حلقيقة ما جرى، مث قال يلاألوىل من البالغ الرمسي لنفرقها على الناس يف مىن تطميناً خلواطرهم، و       
مل أجد أحداً من موظفي املطبعة إالّ واحداً استعنت به على مجع حروف البالغ، وأرسلته اآلن يبحث عن                    
اآلخرين، وتولّيت بنفسي إدارة الطبع، وقد جاء بك يل اآلن، فخذ الدفعة األوىل من هذا البالغ وتوجه به                   

 .يف مىن ريثما ننتهي حنن من البقية الباقية وأحلقكم ا بعد ذلك إىل هناكحاالً إىل الديوان امللكي 



وتناولت ورقة مما طبع عليه ذلك البالغ وبدأت أقرأها يف وجل وقلق، وحممد سعيد يدير العجلة                  
 .وحيدثين باختصار عما حصل يف مساء البارحة

أمل تنته املطبوعة؟ فقال له حممد      :  لوجاء هاتف من الشيخ يوسف ياسني يف الديوان امللكي مبىن يسأ           
 . هي اآلن مع اآلخ عبد اهللا بلخري، متوجهاً ا إليكم، وأنا بنفسي واقف على إاء املهمة: سعيد

كبري، وضعته على كتفي، وحممد سعيد حيثّين على اإلسراع          "  كارتون"ووضعنا املنشورات هذه يف     
اوزت املسعى، ومل أحبث عن والدي الذي كان يبحث عين          بالوصول إىل مىن، وانطلقت بعد ذلك أخب، وجت       

أين ذهبت، من حسن حظي أن أشرت إىل سيارة لوري رأيت فيها حجاجاً عرفت أم متوجهون إىل مىن،                   
فتعلّقت برفرفها، أصيح على السائق لريكبين ويصيح علي السائق بأنه سيدفعين إذا مل أنزل، فرفعت يدي فوق 

هذه : من البالغ الرمسي الذي كنت أعلم أنه سيوزع على الناس يف مىن، وقلت للسائقرأسي وتناولت صورة 
مهمة رمسية ال بد أن أصل ا إىل قصر امللك يف مىن، فاطمأن حينئذ ورحب يب، وفتح باب السيارة وأدخلين                    

ات كثرية،  على ركبيت وبدأت أحدثه مبا مسعت، وكان قد مسع إشاع          "  الكارتون"جبوار معاونه، ووضعت    
فأوصلين حينئذ يف حنو نصف ساعة استعجل فيها، بعد أن مسع ما أخربته به، فإذا يب أمام مدخل القصر                      

 .امللكي

وشكرت السائق، وأسرعت إىل حيث وجدت الشيخ يوسف ياسني والشيخ عبد اهللا السليمان وزير               
ل، وتناول ابن سلميان ويوسف ياسني      املالية، والشيخ مهدي املصلح مدير األمن العام، وألقيت بينهم ما أمح          

ومهدي جمموعة مما أمحل، ودخلوا ا لقراءا على جاللة امللك، وكنت معهم بالبقية الباقية، فلم يكد يستمع                 
 .إليها حىت أشار هلم بأن يبدأوا يف توزيعها يف الشارع على كل من مير ليطمئن الناس مبا يقرأون

ى عاتقي بأمر من هؤالء الثالثة الرجال، وخرجت منطلقاً يف الشارع           وطبعاً كانت هذه املهمة ملقاة عل     
نتهت احلملة اليت كنت أمحلها، وكان من يف القصر قد          امشرياً ملن مر مبا ألوح به إليه، وبعد برهة من الزمان            

امللك عبد  تناول مين بعضاً منها، هكذا كانت هذه املهمة أوىل مهمايت الصحفية اإلعالمية الرمسية، بأمر من                 
 .العزيز

وجلست أجتول يف القصر أستمع إىل ما يقال، وكانت يل معرفة بالشيخ يوسف ياسني ومبهدي بك                  
فيصل، "  امللك"املصلح، ذلك أين قد كنت أنشد الشعر يف بعض املناسبات، إما للملك عبد العزيز أو لألمري                 

 مىن، يف ضيافة أخوالنا آل بامحدين، فوصلت إليه، وتوجهت بعد املغرب إىل املكان الذي تعودنا أن ننام فيه يف 
وأخربت والدي عن غيبيت عن مواكبتهم يف ايء إىل مىن، وأخربته بأنين محلت البالغ الرمسي مطبوعاً يف                  

 من امللك، ومل يكن ألحد يف مىن منذ علموا ذا           أمٍربنسخته األوىل، ووزعته على املارة أمام القصر امللكي         
 الكالم عنه، ومحد اهللا سبحانه وتعاىل على أن جنى امللك عبد العزيز الذي أمر بفتح أبواب قصره                  احلادث إالّ 

 .للناس يسلّمون ويطمئنون عليه



وآويت إىل فراشي ومل يكن يف جييب قلم وال ورقة، وأطفئ النور ونام كل من حويل وبقيت متملمالً،                   
 .ن تكون محداً وشكراً هللا على جناة امللكفقد حضرتين وجاشت يف خاطري وذهين قصيدة رأيت أ

األبيات الثالثة اليت حضرتين بدأت أخطّها على التراب الذي تقوم عليه سجادة فراشي، على أمل أن                
 .أتذكّرها غداً صباحاً بعد صالة الفجر ألنظم منها القصيدة اليت كنت أحاول أن أحضرها يف اللّيل

مة إىل أول دكان أجده، ألشتري منه ورقاً مث آوي بعد ذلك إىل             وأخرياً رأيت أن أقوم وأخرج من اخلي      
أقرب سراج منصوب جبوار خيمتنا، ألكتب على ضوئه ما كان بذهين يتفاعل به من أبيات قد زادت على                   

 .األربعة

وهكذا كان مل يكن معي مثن الورق وال القلم الذي سأطلبه من صاحب الدكان، ومل أكن أريد أن أوقظ 
أريد منك أربع   :  و والدي ألتناول منهم ما أحتاج إليه، فذهبت إىل دكان قريب وقلت لصاحبه             من حويل أ  

، خوفاً من أن تنكسر املرمسة ويكون الدكان قد أقفل، وال يوجد عندنا             "براية"و  "  ومرسومة"ورقات بيضاء   
 يل ما أردت، فعدت إىل      وكعادة الناس الطيبني دفع   !  إن الثمن سأدفعه إليك غداً    :  مرباة وال سكني، وقلت له    

سراج منصوب جبوار خيمتنا، وجلست حتته وكتبت األبيات األربعة األوىل، مث تركت لنفسي حينئذ معاجلة                
بقية ما أنوي إضافته إىل األبيات األربعة، حىت أصبحت األبيات أكثر من بضعة عشر بيتاً، وهي يف عرف                    

 :استهللتها بقويل. الشعر قصيدة

لـراية اخلضرا  سـالمة رب الـتاج وا     
 

أال أـا مـن أعظـم الـنعم الكربى 
. 

 .إىل آخر األبيات اليت ال حتضرين

وأيت القصيدة هذه بعد أربع ساعات، كان مل يبق على طلوع الفجر إالّ حنو ساعة أو ما يزيد على                    
ي، ومل يعلم والدي أو أحد ممن كان معنا أنين قد كنت غائباً، وهجم علي النوم،                ذلك قليالً، وعدت إىل فراش    

ومل يوقظين إالّ من حولنا للوضوء وأداء صالة الفجر وجلست حىت انبلجت أنوار الصبح، فأخرجت القصيدة       
يت من جييب أعيد النظر إليها على ضوء النور الساطع بدالً من السراج الباهت، وأصلحت منها ما رأ                   

إصالحه وبيضتها يف ورقة أخرى، وجاء طعام اإلفطار، مث الشاي، مث قام الناس ممن كان معنا منصرفني إىل                   
شؤوم، وخرجت أنا عازماًٍ على الذهاب إىل القصر امللكي، فأنا أعلم أن ذلك اليوم هو اليوم الذي جرت                   

احلجاج من أعيان البعثات الرمسية والشعبية،      العادة فيه يف كل عام، أن يستقبل فيه امللك عبد العزيز مجاهري             
 .مع أمراء وكبار رجال الدولة

ولقيت يف طريقي إىل القصر غري بعيد عنه السيد صاحل شطّا من كبار رجال الدولة، والسيد محزة                   
ج أو عندي قصيدة عن العيدين، عيد احل      :  املرزوقي، وسلّمت عليهما مهنئاً بالعيد، فسألين السيد صاحل شطا        

 .نعم، وكأنه مل يكن يتوقّع أن أكون يف تلك اللّيلة قد أنشأت ما أنشأت: وعيد جناة امللك، فقلت له



وكان القصر امللكي عندئذ ميوج باملهنئني، وامللك عبد العزيز مقبل على القاعة الكربى، حيث جلس                
الغزاوي قصيدة مل يكد ينتهي منها، وبدأ الناس يتزامحون للسالم عليه ومصافحته، وألقى األستاذ أمحد إبراهيم 

حىت بدأت يف إلقاء قصيديت، وكان اجلميع متحمسني، ونشرت جريدة أم القرى قصيديت هذه بعد يومني أو                  
فيصل يومئذ من امللك عبد العزيز أن يقوم اجليش وفرق " امللك"سعود، واألمري " امللك"ثالثة، والتمس األمري 

اض كبري، بعد أيام التشريق عندما يصبح الناس كلهم يف مكة، شكراً هللا على               ااهدين من اإلخوان باستعر   
 .النجاة من هذا احلادث

وأراد امللك أن يعتذر لعزوفه الدائم عن مثل هذه املهرجانات املتعلّقة بشخصه، ولكنهما أحلّا يف الرجاء             
قيم يف عصر اليوم الذي يتم فيه       فوافق على ذلك، والتمس الشيخ عبد اهللا بن سليمان وزير املالية، أن ي             

                مة فوافق امللك على ذلك، ووهت استعراض اجليش حفلة شاي كربى يف بستان أمانة العاصمة مبكّة املكرج
 .الدعوات للناس

 



 السعوديون في أول بعثة تعليمية لبيروت 
 رون بعشرات األلوف اآلن يقدوكانوا ثالثة 

 في جامعات ومعاهد العالم

يوم الثاين ويف الوقت الذي حدده ملقابليت معايل فؤاد محزة وكيل وزارة اخلارجية السعودية              ذهبت يف ال  
: يف مكتبه بدار احلكومة، ودخلت عليه مسلّماً، فرحب يب وأجلسين أمامه على كرسي، مث التفت إيلّ يقول                 

 لقد أحسنت فيهما، وأنا مث قصيدتك األخرى يف حفلة أمانة العاصمة البارحة كانتا جيدتني  "  مىن"قصيدتك يف   
هل يوافق والدك على أن تبتعث      :  يف مدرسة الفالح مبكة، قال يل     :  أريد أن أسألك أين تعلّمت؟ قلت له      
إذا كان موافقاً على ذلك فإنين مسافر بعد مدة مع األمري           :  وقال!  نعم:  إلكمال تعليمك يف اخلارج؟ فقلت له     

ى يف هذه الرحلة حنو شهرين، وعند عوديت سأمر على بريوت، ، وسنبق)م١٩٣٥عام (سعود إىل لندن " امللك"
وسأرتب لك يف اجلامعة األمريكية يف بريوت مكاناً تلتحق به وتكمل تعليمك يف إحدى كليات تلك اجلامعة،                 

إنين أشكرك شكراً جزيالً، وسأتذكّر هذا      :  وتكون مبتعثاً من احلكومة، هل توافق وترحب ذا؟ قلت له          
امسع يا عبد اهللا، حنن نريد شباباً متعلّماً واملستقبل يف هذه البالد ويف غريها              :  طول حيايت، قال يل   العرض منك   

هو للشباب املتعلّم، وتكفي احلال اليت حنن فيها وسأرتب لك كل شيء، وعندما أعود إىل هنا من بريوت                    
كون ممن خيدم بالده يف املستقبل وأن       سأخربك مبا اتخذت لتلتحق لطلب العلم يف لبنان بإذن اهللا، وأرجو أن ت            

 .تكون من الرجال العاملني

قمت أودعه وأنا يف غمرة من الغبطة والسرور واحلبور ال تتسع يل سالمل دار احلكومة ملغادرة مكتبه إىل    
 .خارجها

وخرجت من باب دار احلكومة عشر خطوات إىل باب دار مطبعة احلكومة، الواقعة هناك، وصعدت إىل 
ب صديقي وأخي ومستشاري األستاذ حممد سعيد عبد املقصود، الذي أوصاين يوم أمس عندما علم                 مكت

بطليب لالجتماع بوكيل وزارة اخلارجية أن أعلمه مبا سيحصل فور انتهاء ذلك االجتماع، ودخلت عليه يف                 
ما هي تلك   :  قال يل يف دهشة   !  بشارة عظمى :  قلت له !  بشر:  مكتبه فرفع صوته مرحباً، وهو يقول يل       

اإلبتعاث إىل اجلامعة األمريكية يف بريوت، فوثب من كرسيه خلف مكتبه، وقد أصبحت             :  البشارة؟ قلت له  
كيف كان ذلك؟ فقصصت عليه     :  قريباً منه جداً، يضمين إىل صدره، وقد لّل فرحاً وسروراً، وهو يقول يل            

ولكن :   وثبة عظمى يف تاريخ حياتك، فقلت له       هذه واهللا :  ما دار بيين وبني وكيل وزارة اخلارجية، فقال يل        
العقبة الكأداء، هي كيف احلصول على موافقة الوالد، فقد أخربت فؤاد محزة بأن والدي يرحب بذلك، وأنت 
تعلم بأنه ال يرحب بذلك، ويتمنى مين إذا كان ال بد من التعليم يف اخلارج أن ألتحق باألزهر، أخربتك بذلك 



ودعنا اآلن نفكّر يف املستقبل الزاهر !  علي أنا-وهو اسم والدي-" العم عمر"اترك :  محاسسابقاً، فقال يل يف
الذي ينتظرك إن شاء اهللا، وجلسنا خنطّط ونرسم ما يتراءى لنا أن يكون عليه مستقبلي، وكنت أتفاعل يف                   

د املقصود رمحه اهللا، كان يشد نفسي فرحاً مسروراً، مع شيء من اهليبة والتردد يف جماة اهول، ولكن أبا عب
: من عضدي، فإذا رأى علي شيئاً من التفكري يرده بضحكة عالية من ضحكاته الربيئة الصافية، وهو يقول يل                 

 .أرجو أن يكون ذلك إن شاء اهللا: وسيكون مصيفي أنا حينئٍذ يف لبنان لنكون معاً كعادتنا بإذن اهللا، فأقول له

سعود وتأخر عنه فؤاد محزة كما " امللك"ع األمري سعود حنو شهرين، وعاد وغاب فؤاد محزة يف رحلته م
 هأخربين بأنه سيعرج على بريوت، مث ما لبثنا أن وصل فؤاد محزة بالباخرة إىل جدة، فعلمت بذلك، فأبرقت إلي

أصل إىل  وس:  برقية من مكّة أرحب بعودته وهنأته بسالمة العودة، فجاءين منه جواب الشكر وهو يقول يل               
مكة بعد يومني ألراك يف مكتيب إلخبارك بترتيب ابتعاثك إىل بريوت بإذن اهللا، فعلمت أن املوضوع قد انتهى                  

 .مع صديقي حممد سعيد عبد املقصود

:  فرحب يب، وما كدت أجلس حىت قال يل        هووصل فؤاد محزة يف اليوم احملدد، وجئته ضحى إىل مكتب         
     ر نفسك للسفر، فهل أنت مهييت ترتيب وجودك يف الكلية الثانوية      :  فقال يل !  نعم:  أ لذلك؟ فقلت له   حضأ

العامة ببريوت، وسأخربك قبل السفر وأرسم لك اخلطة اليت تتوجه عليها، واآلن سنهيئ لك جواز السفر،                 
وسأكلّم مدير األمن العام مهدي الصاحل إلاء اجلواز يف هذا األسبوع، فراجعه غداً واصحب معك بضع                 

ور مشسية لتكون على جوازك، فإذا تسلمت اجلواز فزرين مرة أخرى ألمحلك جمموعة من الرسائل ختتص                 ص
لدي عبد اهللا بلخري،    :  وتناول اهلاتف واتصل مبدير األمن العام وقال له       .  وهو كذلك :  بأمر سفرك، فقلت له   

وذهبت يف  .  ومات الالزمة واستالمه  مبتعثاً إىل بريوت، فأخرجوا له جواز سفر وسيمر عليكم إلعطائكم املعل          
اليوم التايل إىل مدير األمن العام مهدي الصاحل، الرجل املصلح بكل معىن لقبه الذي لقّبه به بعد ذلك امللك                    
عبد العزيز الذي خربه خربة، زادت على ربع قرن، فعرف فيه الرجل احلازم الرتيه، املخلص، وكنت كما                  

 .ألدبية، واملناسبات الرمسيةقلت أعرفه ويعرفين من احلفالت ا

وكنت قد ذهبت إىل املصور الوحيد يف مكّة مدة ربع قرن، وهو رجل من أصل تركي امسه شفيق                    
أفندي، يقع مرتله خلف مستشفى أجياد، يذهب إليه الناس ألخذ صورهم الشمسية، وهو فاتح غرفة من                  

 وجئت ا يف اليوم الثاين إىل مدير األمن         غرف بيته للقيام ذه املهمة، فأخذت جمموعة من صور اجلوازات         
فأعطيته "  فؤاد وفا "العام، فهنأين بأبتعاثي للتعلم يف اخلارج وأمرين أن أذهب إىل قسم اجلوازات، عند السيد               

لقد انتهى أمر اجلواز    :  اجلواز سيكون جاهزاً بعد أربعة أيام، فلما جئته، قال يل         :  املعلومات الالزمة، وقال يل   
 ! يدي مدير األمن العام للتوقيع عليه وتسليمه إليك، وألف مربوكوهو بني

فذهبت إىل مكتب مدير األمن العام وسلّمت عليه، فأمرين باجللوس، فجلست، فأى بعض ما كان بني                
هذا جواز سفرك جاهزاً، ولكن يل معك كالم أرجو أن          :  يديه من األوراق، مث رفع رأسه إيلّ وهو يقول يل         



قبوالً حسناً، فأنا أعرف بأنك شاب طيب، وقد علمت أن فؤاد محزة قد أقنع الشيخ عبد اهللا                   تتقبله مين   
السليمان وزير املالية بابتعاث أوالده وأوالد أخيه إىل اجلامعة األمريكية يف بريوت، فوافق الشيخ عبد اهللا                  

ناك، وأنا أسهر يف كل ليلة السليمان على ذلك، وأخرجنا هلم جوازات سفر ليسافروا كما ستسافر أنت إىل ه
مع الشيخ عبد اهللا السليمان فهو كما تعلم صديقي، وقد أشرت عليه فور علمي بابتعاثك، وعلمي بعزمه                  
على ابتعاث أبنائه أن تكون أنت مرافقاً ألوالده وزميالً هلم، تكون أخاً مصاحباً هلم تعاوم يف دروسهم                   

يمان مبا أشرت به عليه فهو يعرفك من قصائدك ومشاركاتك          وتساعدهم على اخلري، وقد رحب الشيخ السل      
يف احلفالت األدبية، وقد أمرين حبفظ جوازك لدي وأالّ أمسح لك بالسفر منفرداً حىت تكون مع إخوانك ويف                  

أنا أشكرك على ما أشرت به علي، ولكنين أخشى أن يتأخروا عن السفر، وقد               :  مهمة تعلّمكم، فقلت له   
ي م مشغلة يل عن دروسي، فأنا كما تعلم أريد أن أجد وأجتهد حرصاً على مستقبلي، فقال              يكون يف ارتباط  

يا ابين، ذهابك مع أوالد وزير املالية سيعود عليك باخلري، والرجل متحمس ألن تكون مع أبنائه، حىت لقد : يل
كون معهم، ومهما تأخروا    أخربين بأنه سيساويك م يف كل شيء وأنت ذا ستشكر هذه الفرصة الساحنة لت             

وهو كذلك، أنا موافق على ما تفضلتم به وأشكركم عليه وسأنتظر     :  فمن مصلحتك أنت أن تتأخر، فقلت له      
 .منكم اإلشارة عندما يتقرر سفرهم ألكون معهم

وانتظرت ثالثة أسابيع على أحر من اجلمر خوفاً من أن تفوتين فرصة االبتعاث منفرداً، مع تقديري                 
 .بري ملا أشار به علي مدير األمن العامالك

وكان فؤاد محزة قد أخربين بأن مصاريفي كلّها ستكون عن طريق السيد حسن البحصلي والسيد                 
حسني العويين طيلة سين التعلّم يف بريوت، وعلمت بعد ذلك أن له اليد الطوىل يف حتبيب إرسال كبار                     

اً وانتهت البعثة إىل أكثر من مخسة وعشرين طالباً خالل ست           املوظفني أوالدهم إىل بريوت، فقد بدأنا أفراد      
 .سنوات

 .وكان للشيخ عبد اهللا السليمان الفضل اآلخر، وكان للشيخ حممد سرور الصبان مثل ذلك

 أنت  إن السفر غداً  :  وجاء الفرج فقد بعث يل مدير األمن العام، فجئته وسلّمين جواز سفري و قال يل              
ه بعد ذلك إىل بيته يف       الشيخ عبد اهللا السليمان سيبعث لك سيارة إىل بيتكم وتتوج          وأبناء آل سليمان، وأن   

ة، ألنه يريد أن جيتمع بك وأن يوصيك خرياً بأوالده، ويكون مكتب الوزير قد أجرى كل ما يلزم من                    جد
 .تذاكر السفر وترتيب مصاريف الرحلة، و نفقات الدراسة

ادخل مع أبناء   :  ة، فضحك وقال يل    أخربين أن مصاريفي مستقلّ    قلت ملدير األمن العام إن فؤاد محزة      
، ففهمت ما أشار إليه     ) السواقي ومن ورد البحر استقلّ   :  (الوزير كما يرغب الوزير بنفسه يف ذلك، وأضاف       

ال تراجع البحصلي يف بريوت وال غريه فإن الشيخ عبد اهللا السليمان قد أخربين بأنه                 :  وشكرته وقال يل  



 فكن  ، حسني العويين، أن تسكن مع أبنائه يف غرفة واحدة، وأن جيري لك نفس ما جيري هلم                سيكتب للسيد 
 .عند حسن ظن اجلميع بك

وهكذا كان وسافرت إىل بريوت عن طريق البحر إىل السويس، مث بالقطار والسيارة إىل أن وصلنا                  
 الفضل يف ذلك بعد اهللا لصقر       بريوت مع أبناء الوزير، كما سبق ورويت يف إحدى احللقات السابقة، وكان           

ه باجلزيرة وموحدها امللك عبد العزيز غفر اهللا له وخلّد ذكره، فقد كان حريصاً على أن يتعرف أبناء شع                   
املتعلّمون إىل الدنيا ومستجداا وعلومها ومعارفها احلديثة، وأن جيد كل جمتهد فرصته لالبتعاث إىل أشهر                

ية، وكنا يف هذه البعثة أول السيل الذي امر بعد ذلك فغمر الدنيا كلّها يف                اجلامعات ومراكز الثقافة العرب   
عهد امللك عبد العزيز مث يف عهود أبنائه من بعده، حىت بلغ عدد الطالب اليوم يف جامعات أمريكا وحدها                    

بناء الوطن،  عشرات األلوف ومثلهم يف أشهر وأبرز جامعات ومعاهد العامل، وأكثر منهم ممن عاد ليشارك يف                
 إضافة إىل سبع جامعات سعودية هي غرة يف جبني عهد خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز          اهذ

رائد العلم والتعليم، خرجت وخترج مئات األلوف على مدى ربع قرن أو يزيد منذ بناء أول جامعة سعودية                  
 .يف الرياض، هي جامعة امللك سعود

لقات من هذه الذكريات عن أوائل مشاعل التعليم يف هذه اجلزيرة، ويف محى خادم              ولقد بدأنا هذه احل   
احلرمني الشريفني، وخنتمها باإلشارة السابقة عن مشاعله يف هذا العهد املضيئة مساؤه بآالف املدارس واملعاهد               

نسان به تارخياً   وهو أحسن ما ميكن أن يبدأ اإل      .  وبسبع جامعات كربى، وهذا احلديث حديث العلم والتعليم       
ألمة وبالد، وأفضل ما حيسن االختتام به، فقد بدأ اهللا سبحانه وتعاىل كتابه الكرمي، مبا بدأت به الرسالة                    

 ...أْراقْاحملمدية، الكلمة اخلالدة 

 .واحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا حممد صلّى اهللا عليه وآله وصحبه وسلّم

 
 



 خري لْت عبد اهللا بمدخل إىل ذكريا

 اوي الدكتور حممود رد الناقدبقلم

مدخل إىل ذكريات عبد اهللا بلخري، الشخصية :  حلقة على النحو التايلةهذا املدخل يقع يف اثنيت عشرو
: وأخرياً..  السعودية، الوطنية، العربية، الدينية، التارخيية، السياسية، التعليمية، اإلعالمية، الثقافية، اخللقية          

 .رج من ذكريات عبد اهللا بلخريخم

 



-١-  
 مدخل إلى ذكريات عبد اهللا بلخير

ذكريات الشاعر عبد اهللا بلخري معرض معريف، بل دائرة معارف احتشدت بصنوف ألوان وأشكال               
مجعت الشخصيات ومساا والوقائع وأبعادها، والقيم ومراميها، من خالل التمازج           ..  الفكر ونتاج العقل  

ه وبني تلك الشخصيات احلية الشاخصة يف ذاكرة أديبنا بلخري، فتوحي الكثري من املعاين والرموز والتالحم بين
والدالالت يف الذهن والوجدان واخليال إحياء يضم الدين والتاريخ والسياسة واإلعالم واألدب والشعر               

 . عن قصة التعليم األوىلفضالً. والصحافة واالجتماع وغريها من األمور األساسية يف حياة األمم واحلضارات

وهلذا فقد كان أديبنا بلخري، يف استرجاع الذكريات واستحضار املاضي، يقوم على انتقاء واصطفاء               
ورغم يقيننا بالتوارد العفوي يف     .  األحسن واألجود من جواهر األمور، وأساسيات القضايا، أو هكذا يبدو لنا          

ونه وأموره املصريية واحلتمية واملتالمحة بدمه ونبضه، ألنه        االسترجاع، فإن هذه األمور والقضايا هي من شؤ       
فال يتوقع منه غري جليل األعمال والوقائع واألخبار، وألنه يرتفع عن             ..  رجل كبري القدر، عظيم الشأن    

 .صغارها، فال مه وتستدرجه غري كبارها

: نية والفكرية واألدبية  ومن هنا جاءت هذه الذكريات حافلة بالشخصيات السياسية والتارخيية والدي          
إذ توفرت  .  وقد أحياها لنا ذهنه وخياله وقرحيته وذاكرته مبقدرة فائقة        .  السعودية والعربية واإلسالمية والعاملية   
فقد كان يبصر الرجال    .  وخباصة عنصري أو حاسيت، البصر والبصرية     .  لديه عناصر اإلحياء اليت وهبها اهللا له      

عني ذهنية تبصر ما خلف أغشية احلس والواقع، وتستشف ما وراء األبعاد            بعني حسية ثاقبة كعني الصقر، و     
فكان الصواب حليفه فيما يرى وفيما حيس، وفيما        .  ألا رؤية فكرية حادة قوية، ال ختيب      ..  واآلماد الشاسعة 

 فهو رجل ذو وعي يقظ، وقرحية متحفزة،      ..  يتصور، وفيما يتوقع، وفيما حيدس، وفيما يأمل، وفيما يتيقن         
وبديهة حاضرة، وذكاء فطري، فضالً عما اكتسب من هذه احلياة من جتارب وعرب وحكم من أعماله ومواقفه 

 .ورحالته الرمسية واخلاصة، وألنه رجل يتعامل مع رجال أفذاذ يف السياسة والفكر

طوي ومن كان هذا شأنه ومكانه، فال بد أن يتمتع بتلك املزايا، ويتحلى بتلك السمات، وال بد أن تن                 
 .نفسه على تلك اخلالل واخلالئق

التارخيية والذاتية وامليدانية،   :  وهكذا حفلت ذكرياته بتلك املآثر والفضائل والقيم املعرفية والثقافية         
واليت نكاد ال جندها يف     ..  فجمعت املعلومات واحلقائق الثابتة مقرونة حبرارة الواقع احلي واللقاء املرئي           

 .آالف الكتب اخلالدةعشرات املكتبات احملتشدة ب



فأصبحت كتاباته تشكل عمالً    .  ومن هنا أيضاً جاءت ذكرياته ناطقة بالصدق، مشعة بالنور واحلرارة         
السرية حبسها السردي الوجداين واعتمادها على البوح : فنياً تقترب من أدب السرية والرواية، بل جتمع الفنني

 واإلثارة والتشخيص، وإمناء األحداث والوقائع وحتريكها        والرواية مبقدرا على الرسم    ،والذاتية، والصراحة 
 والوصف، والعناصر البالغية واألسلوبية     –ذات اليمني وذات الشمال، وباعتمادها على احلوار واحلركة          

 .املعهودة

 ..وهلذا جاءت كتابة الذكريات اليت أفاض ا بلخري مؤثرة، متتلك لب القارئ، وتسيطر على مشاعره              
فاقت السرية مبا فيها من خصائص فنية روائية، وعلت على الرواية ملا فيها من           ..  ت كل فن على حدة    ألا فاق 

فن السرية، اليت تتوج بالصدق والصراحة واالعتراف باحلقائق والوقائع كما هي، وال تعرف وميات الروائيني 
 .الذين يثريون قراءهم بأساليب مصطنعة من اخليال والتصميم املسبق

 بكل احلب واملودة، واللباقة، وأصول حديث       –خالل هذا العمل األديب الرفيع املعاصر جعلنا        ومن  
فقرب منا  .   نرافقه يف رحلته التارخيية، عرب الرجال واألماكن واملناسبات واألحداث واألخبار            –االس  

ه بلداناً وأماكن عربية    وزرنا مع .  شخصيات ملكية ورمسية وسياسية وفكرية، سعودية وعربية وإسالمية وعاملية        
يف لبنان وسورية والعراق، وأجنبية يف أمريكا والبلدان اإلسكندنافية وغريها، باإلضافة، إىل بلدان نقلنا إليها               

ومن خالل تلك البلدان واملواقع . نقلة تارخيية، حني أحضر معها التاريخ بأحداثه، ورجاله القدامى واملعاصرين
فقد عرفنا معه . ا معه، ليس مرور السائحني، وإمنا مرور املثقفني من الشعراء واألدباءواألمكنة اليت مر ا مررن

 الكثري من الشخصيات والبلدان والعواصم واملدن والقرى          – وبشكل عفوي غري متعمد ومصطنع        –
ياء فضالً عن املساجد وأش   ..  واملدارس واألحياء والفنادق، والشوارع واحلدائق، ومراكز وجممعات الثقافة        

أخرى كثرية، سواء ما كان يذكرها وهو صيب وفىت يف بلده من ذكرياته، أو ما كان يراها وهو شاب ورجل                    
كلها تؤكد وتشهد .. يف بالد العرب والغرب يف رحالته، باإلضافة إىل الكثري من ذكر األرقام لسنني وتواريخ           

 .اسب اآليل املعاصرألديبنا بلخري بقوة ذاكرته العجيبة، اليت هي أشبه ما تكون باحل

ونقول ذلك، ألنه ميلي ذكرياته إمالء، وهو بعيد عن مصادره ومراجعه ومكتبه ومكتبته ووثائقه،                
 .ه يف استحضار ومجع تلك املعلومات الغزيرة غري ذاكرتهفعولذلك فلم تس

ايل نصف  يكتب أو ميلي أديبنا بلخري ذكرياته، اليت عاشها أو عاناها أيام شبابه، وقد مضى عليها حو                
فتضفي هذه احلالة على كتاباته أو ذكرياته، دفقاً من احلرارة، وزمخاً . قرن، وكأا وقعت وجرت عليه البارحة

 بل تصبح كل كلمة هلا وقعها       -ينطق ا -فيظل القارئ يتابع بشغف وشوق كل كلمة        .  من احليوية والوحدة  
ف ماذا يقول، وماذا خيتار من ذكريات فضالً عن         فيتابع ويسترسل بال انقطاع، ألنه يعر     ..  اخلاص يف وجدانه  

حسه املتوثب الذي يلتقط فضائل ومزايا الرجال املثلى، وإن كرر بعضها فإن القارئ ال جيد يف ذلك أي ملل                   
 .أو سأم



وقد عرب أديبنا بلخري عن طريقة وطبيعة تلك الذكريات يف مواضع عديدة من هذا الكتاب، إذ كانت                 
 .تلك الذكريات على شكل بوح صريح، واعتراف بريء، حبقيقة وطبيعة هذا الكالمأحاديثه أو روايته ل

واحلديث عنه متشعب ومتداخل ومعقد، وأكثر ما أذكره    :  "فيقول وهو بصدد الكالم على بالد احلبشة      
 عنه وعن غريه يف سالسل أحاديثي املتوالية هو من رواسب القراءات واملطالعات وأحاديث احلياة، يترسخ يف               

الذهن منذ عشرات األعوام، مث يعود أو يعود أكثره أو أقله إىل الذاكرة، فيجيء على هذا النسق الذي ال                    
يكتب حبثاً أكادميياً، وال على التسلسل التارخيي، ولكنه حديث عفو اخلاطر فيه معلومات عامة ال يستغىن                  

 ".عنها

 أوضح كل ما حييط بأمور هذه الكتابات        ن حكم اآلخرين على تلك الطريقة وهذه الطبيعة، وقد        كما بي 
 ).خالد باطريف(بالنسبة له، وبالنسبة ملدير احلوار أو املخرج أو املعد هلا صديقه 

 من الذاكرة كأكثر حلقات هذه الذكريات اليت زادت على            إمالءً وهذا احلديث وأنا أمليه   :  "فيقول
ق، حمررها واملشرف على إخراجها بقلمه وترتيبه، اخلمس والعشرين، جلها إذ مل أقل كلها، أمليتها على الصدي

الذي أمليت أكثرها عليه كما قلت، يف فصل الصيف املنصرم، وهو يصاحبين إذا ) خالد باطريف(وهو األستاذ 
ولقد نبهين إىل بعض ما جاء به ). الشرق األوسط(مل أقل يالحقين مشكوراً ومبعوثاً من جريدة العرب الدولية   

 عن املصادر واملراجع يف أسفاري، من مالحظات أشكر عليها املالحظني، وأخص الصديق              االرجتال البعيد 
.. ، والكاتب الكبري العامل روكس بن زايد العزيزي، وغريمها ممن أثىن علي مبا ال أستحقه              )أكرم زعيتر (الكبري  

 .ونظروا إىل ما أكتب بعني الرضا واحملبة، وهم كثريون جزاهم اهللا خرياً

و به إليه يف هذه السالسل، هو احلديث املسهب ذو األلوان والظالل واألهداف اخلالصة،              وكل ما أحن  
 ".والطيوف املتحركة الوارفة املرفة

كما يبني أحياناً، ومن خالل سياق الذكريات، مصادر معلوماته اليت يستقيها كعادته من رواته                 
 .ومطالعاته ومشاهداته

وماً هي الذاكرة، فإن حلمه الكبري هو أن يقوى على            وإذا كانت مصادر مادته يف رحالته عم       
ويبدو أن أديبنا بلخري يعرف قدر نفسه، ويعرف        .  استرجاعها كاملة عرب بضعة عقود، كي تشتمل أحناء العامل        

 :شخصيته وأخالقه، وهو يروي ذكرياته أو رحالته اليت شخصت يل وجدانه، وشخص معها هدفه منها

 االستفادة الشخصية أوالً، واملعرفة الذاتية والثقافة العامة، مث خدمة أميت،           إنين مل أقصد يف رحاليت إال     "
 ".بأن أطلعها على ما رأيت ومسعت، يف غري ما ادعاء أو تزكية، وال تعلم وال غرور

ويف ذكريات أديبنا بلخري ويف رحالته، مواقف مشرفة مر ا ووقفها حيال الكثري من األمور السياسية                
كلها تشهد للرجل بأنه أدى دوراً كبرياً،       ..  فكرية واألدبية والصحفية واالجتماعية واإلنسانية    والدينية وال 



فكان نعم املواطن والعريب واملسلم واإلنسان، . لوطنه وألمته اإلسالمية والعربية، يف كل تلك ااالت واألمور
 .س أمجعنييف حله وترحاله، فهو السفري املخلص الصادق احملب لوطنه وأمته وللنا

ولكم حتتاج أمتنا يف أيامها املعاصرة ألمثال هؤالء الرجال األفذاذ لتزداد ثقتنا بأنفسنا وبواقعنا                 
 .ومبصرينا

إن حديث العظام وحوادثهم ووقائعهم ومشاهدام وانطباعام وسلوكهم، تتسم دائماً بطابع مميز عن             
 .أية صور أخرى لرجال آخرين

 وأحاديثه ومعلوماته ومشاهداته وجمريات قصصه، مع العظام مثله، الذين         وهلذا فقد كثرت وقائع بلخري    
هلا طعمها، وهلا مذاقها، وهلا روحها، وهلا       ..  كثرت وزخرت بأمور وأعمال جليلة    .  .يلتقي م أو يتعامل معهم    

 أن تشمخ   جاذبيتها، وهلا سحرها، تستحوذ على االهتمام، وتثري أرفع املشاعر وأنبل األحاسيس، عندئذ ال بد             
لتتميز عن غريها من الكتابات، وليظل حملقاً .. ذكريات أديبنا بلخري وتسمو يف آفاق التصور الذهين والنفسي

 .يف السماء صقراً خفاقاً، مث يعود إىل امليدان جواداً أصيالً

اث فأحاديثه عن جمريات الواقع واألحد    .  ويسود املنطق كالم أديبنا بلخري، وذلك من اجلانب الروائي        
اليت تصادفه ويعيشها، تتسلسل تسلسالً منطقياً، أي أن مثة منطلقاً لألحداث واريات لروايته وأحاديثه، أجل 

لذلك جييء كالمه   .  إن منطق األحداث واألمور هو الذي يواجه القارئ، يف ذكريات ورحالت أديبنا بلخري            
رئ أبواب القلوب على مصراعيها، ليستقبل      صادقاً صحيحاً بعيداً عن االدعاء والتصنع، فتتفتح أمام القا         

لتحل يف القلوب، واألمثلة على     ..  أحداثاً وحكايات ومناسبات كثرية، ينطق ا لسان أديبنا بلخري، بل قلبه          
 هذلك عديدة، ستمر بنا خالل هذه الدراسة، وال سيما مناسبتني كان هلما األثر الكبري يف رسم مستقبل                   

ه، أو يف   تولكنها ترد يف سريته وترمج    ..  سنوالظروف واحلظ أو الفأل احل    وشخصيته، قد نعزومها للصدف     
 العفوي بسفري أو ممثل اململكة      -على غري ميعاد  -األوىل يف لقائه    .  حديثه، مغلفة بوشاح املنطق والصدق    

 العزيز بعد العربية السعودية يف بغداد، إثر مقتل امللك غازي، وكان هلذا اللقاء األثر يف تعيينه بقصر امللك عبد
 .واملناسبة الثانية قبلها، وإن وردت يف الذكريات بعدها، إثر نظم الشعر وإلقائه يف موسم احلج. ذلك

 .ومقابلة فؤاد محزة وكيل وزارة اخلارجية السعودية، ليكون مبتعثاً إىل بريوت للدراسة على نفقة الدولة

ى ثالث ركائز، هي وحسب تسلسلها  عل -كما بدت لنا  -ولقد قامت ذكريات ورحالت أديبنا بلخري       
 :يف الكتاب

 ).الصولتية واألهلية والفالح( التعليم يف مدارس احلجاز :أوالً

 ).وما حلقه من رحالت لسوريا والعراق( التعليم يف اجلامعة األمريكية يف بريوت :ثانياً



إىل أمريكا، أو إىل أوروبا     الرمسية مع امللك فيصل وخالد      .  ( الرحالت الرمسية واخلاصة حول العامل     :ثالثاً
مما ذكر قبل   )  اخلاصة مع زوجه بدوافع ذاتية وللتزود باملعرفة، والثقافة وخدمة أمته         (و)  مبفرده لبعض املهمات  

وإن مل  ..  فضالً عن دوافعه الدينية، اليت كان يتفقد من خالهلا أحوال املسلمني، ويتوجه إىل إسعادهم              .  قليل
ف، ولكن أعماله وسلوكه ومواقفه وحتركاته وانطباعاته ورؤاه كلها تنطق          يصرح ذا اهلدف السامي الشري    

 .بذلك بدون ادعاء

على أن تلك الركائز أو األركان الثالثة اليت قامت عليها ذاكرة أديبنا بلخري، ال ميكن أن تنفصل عن                  
ن موضوع إىل   بعض، ألا متداخلة، متماوجة، يقودها منطق االستطراد، والتنقل من مكان إىل آخر، وم              

غري أنه يف اية كتابه وذكرياته وجدناه حمافظاً، يف التسلسل والتتابع على وحدة مشاعر قارئه                 .  موضوع
وانطباعاته، حيث انتهى مبا بدأه، بدأ بالتعليم وانتهى به، لتكتمل لنا الصورة كاملة يف تلك املسرية التعليمية                 

غب عن ذهن أديبنا بلخري ذلك التسلسل املنطقي، وال سيما          الثقافية، ويف حبه لوطنه وحكامه وأمته، فلم ي       
تسلسل أفكاره، وحماولة أن تكون مترابطة، رغم االستطرادات الكثرية املتشعبة يف دروب املاضي وذكرياته،              
واحلاضر والواقع ومرئياته، فكلها تلتقي بالقارئ على منارة واحدة، تشع باملعرفة والعلم واألدب والثقافة               

خ، وجتارب احلياة ودروس اآلخرين، ممن أثروا العامل بأعماهلم احلضارية والفكرية واإلبداعية، فضالً              والتاري
 . عمن صنعوا التاريخ لشعوم

 ذكرياته وكتاباته بالكالم عن العلم والتعليم واملدارس         -كما قلنا -  وإذا كان قد بدأ أديبنا بلخري      
د ختمها أيضاً باملوضوعات نفسها، ومن خالل الذكريات         والثقافة واألدب، يف احلجاز مث يف بريوت، فق        

وإن كان طيلة ذكرياته ورحالته يأخذه املد واجلزر هنا وهناك، حيناً يف احلجاز   .  املتناسقة يف التسلسل والتتابع   
وهكذا يظل املد واجلزر يتناوشانه     .  والرياض، وحيناً يف بريوت، ومن خالهلا تقذفه األمواج إىل بلدان أخرى          

 بكل وداعة، على شراع املعرفة واحلب        ،ولكنه دوماً راكز مستقر مطمئن    .   شطآن احلياة املتماوجة   عرب
 .واإلنسانية واملبادئ اإلسالمية

 إىل امللك عبد العزيز، فقد وجد       -بعد اهللا عز وجل   -وكان أديبنا بلخري يرجع الكثري من أمور توفيقه         
. من خالل السرد والسياق واملناسبة، ال من باب االنفعال        فيه مآثر وفضائل كثرية، حاول أن ينوه ببعضها         

.. ومن ذلك فهو رجل إعالمي يدري من أي الطرق يسلك، وكيف يصل إىل أهدافه وآماله وأحالمه العريضة
 .واليت ال تنفصل عن مشاعره وأحالمه الوطنية

 :يقول يف آخر صفحة من كتابه

إىل السويس، مث بالقطار إىل أن وصلنا بريوت مع         وسافرت إىل بريوت عن طريق البحر       .  وهكذا كان "
، كما سبق ورويت يف إحدى احللقات السابقة، وكان         )ويقصد وزير املالية عبد اهللا السليمان     (أبناء الوزير   



 فقد كان   -غفر اهللا له وخلَّد ذكره    -الفضل يف ذلك بعد اهللا لصقر اجلزيرة وموحدها، امللك عبد العزيز             
 أبناء شعبه املتعلمون إىل الدنيا ومستجداا وعلومها ومعارفها احلديثة، وأن جيد كل             حريصاً على أن يتعرف   

وكنا يف هذه البعثة أول السيل الذي أمثر        .  جمتهد فرصة لالبتعاث إىل أشهر اجلامعات ومراكز الثقافة العربية        
ه، حىت بلغ عدد الطالب اليوم بعد ذلك، فغمر الدنيا كلها يف عهد امللك عبد العزيز، مث يف عهد أبنائه من بعد

يف جامعات أمريكا وحدها عشرات األلوف، ومثلهم يف أشهر جامعات ومعاهد العامل، وأكثر منهم ممن عاد                 
هذا إضافة إىل سبع جامعات سعودية، هي غرة يف جبني عهد خادم احلرمني الشريفني،              .  يشارك يف بناء الوطن   

تعليم، خرجت وخترج مئات األلوف على مدى ربع قرن أو يزيد،           امللك فهد بن عبد العزيز، رائد العلم وال       
 ".منذ بناء أول جامعة سعودية يف الرياض، هي جامعة امللك سعود

وهكذا أى أديبنا كتابة ذكرياته من خالل ذلك الترابط الفكري والشعوري، ليصل إىل فكر وشعور               
 املوضوع نفسه ليكون خامتة ذكرياته وكتابه،       قارئه، وينوه أخرياً مبوضوعه الذي كان حمور بدايته، وصار         

ولتكتمل الصورة يف ذهننا متناسقة متماوجة، يف وحدة شعورية فكرية، صورة أديبنا كاملة، يف تلك املسرية                 
 .التعليمية الثقافية يف حبه هللا والوطن واملليك واحلكام واألمة قاطبة

 :وهلذا تأيت اخلامتة النهائية ذه العبارات

دأنا هذه احللقات من هذه الذكريات عن أول مشاعل التعليم يف هذه اجلزيرة، ويف محى خادم                ولقد ب "
احلرمني الشريفني، وخنتمها باإلشارة السابقة إىل مشاعله يف هذا العهد املضيئة مساؤه بآالف املدارس واملعاهد               

أن يبدأ اإلنسان به تارخياً     وهذا احلديث حديث العلم والتعليم، وهو أحسن ما ميكن          ..  وسبع جامعات كربى  
فقد بدأ اهللا سبحانه وتعاىل كتابه الكرمي، مبا بدأت به الرسالة            .  ألمة وبالد، وأفضل ما حيسن االختتام به       

 . واحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا). اقرأ(احملمدية، الكلمة اخلالدة 

كما بدا لنا وحتدثنا عنه، معرضاً من املعارف، بل وكان أديبنا الكبري عبد اهللا بلخري، يف هذه الذكريات و
والتارخيية ...  دائرة معارف احتوت الكثري من الشؤون والرؤى السعودية والوطنية والعربية واإلسالمية            

 .والسياسية والتعليمية، واإلعالمية والثقافية واألخالقية

ئتها، وإن كنا فصلناها عن     على أن هذه الشؤون مجيعاً متداخلة يف بعض ومن الصعب فصلها وجتز            
ولكن ليس إال من باب إبراز      ..  بعض، وجزأنا الكل والوحدة املوضوعية إىل شؤون ورؤى وفروع متعددة          

شخصية أديبنا بلخري بكل تلك اجلوانب، ولتصب يف قناة واحدة، وتشكل جمرى من املعرفة املتكاملة عن                  
 .شخصية متكاملة

 قراء -حنن الدارسني-ان يستدرجنا بكل إغرائه وجاذبيته، ونصبح وجتدر اإلشارة أخرياً إىل أن النص ك
حيال أسلوب شائق يف عرض املعلومة، وتصوير احلدث، ولغة احلوار وال بد من إطالة ذلك النص، لتحقيق                  



 إن كان هذا ضعفاً منا حني سلبنا        -وحنن نعترف حبالنا مع النص البلخريي     -وال ندري   .  متعة الفن وحبه  
 .ولكن النص الواحد يشع مبعان كثرية ومبختلف صور شخصيته. حنو ماإرادتنا على 

 



-٢-  
 مدخل إلى ذكريات عبد اهللا بلخير

 )الشخصية السعودية(

هذه الذكريات، مبا فيها من أسلوب لبق يف احلديث، وموضوعي صادر عن شخصية تارخيية فذة، تأيت                
تذكرها عبد اهللا بلخري ويطرحها ويعرضها لقارئه،       هادفة ومؤثرة فيما تستهدفه من توصيل للمعلومات اليت ي        

 احلكام والشخصيات من آل     ص وجتعله يأخذ ويتأثر بتلك املعلومات املعروضة، وال سيما اليت خت            هفتقنع
شخصيته "فتستحيل وقفاته التذكارية إىل شريط إعالمي الحق يف وجدان القارئ فتتجلى لنا                ..  سعود

 .بأمت مظاهرها" السعودية

ا فإن كتابات بلخري عن شخصيات آل سعود، تكتسب طابعاً إعالمياً موحياً مبعانيه ومراميه،               ومن هن 
حمققاً غايته يف اإلقناع والتجاوب مع أفكاره وآرائه ورؤاه، وإن خشي أحياناً أن يشوب كالمه شائبة مفتعلة                 

 :تنعكس على املفهوم السعودي الرمسي

طردته، أعلم وأنا مواطن عادي يف بالدي، أن احلكومة قد          وعندما أذكر وأستطرد، ما قد ذكرته واست      "
ال ترتاح إىل أن أشيد ببعض ما تقوم به على هذا النحو الذي أشرت إليه، حىت ال يشوب فضلها وقيامها                      

 ".بواجبها شائبة، قد يظن أا مفتعلة أو مقصودة أو مرغوبة اإلشادة ا

 .، فمن واجبه أمام اهللا أن يعدد النعم اإلهليةولكن له رؤية دينية يف تلك اإلشادة اإلعالمية

ولكن من حقنا أن نتحدث بنعم اهللا علينا، ما ظهر منها وما            :  "وهلذا جتده يتمم عباراته السابقة بقوله     
 -سبحانه–خفي، وأن نطلب من اهللا العون والسداد وما التوفيق فيما نقول ونتحدث عنه، إال من اهللا، وهو                  

 .، صدق اهللا العظيمصوهآوِإن تعدوا ِنعمت اِهللا الَ تحالغ إال به من وراء القصد، وال ب

وأول ما يذكر يف حياة بلخري مع آل سعود، ويف رحلته التذكارية هو وقوفه على مآثرهم وفضلهم على 
 عن اهتمام   العلم والتعليم والعلماء، وال سيما فضل امللك عبد العزيز، واملقام يدعونا هنا إىل تذكر ما قيل                

امللك عبد العزيز بالعلم والتعليم ورعاية العلماء، إذ تناول هذا اجلانب باحثون كثريون استقوا معلومام من                
 :سريته، وبداياته التعليمية، ونقلوا ما أثر عنه قوله املتكرر

ة يف  والدعوة هنا مقرونة بالتعليم، بل الدعو     ).  البيت السعودي بيت دعوة قبل أن يكون بيت ملك        (
كما يدعونا املقام أيضاً إىل معرفة املدارس اليت كان امللك عبد العزيز يستقي منها علمه                 .  جوهرها تعليم 

بالشكل الذي تكون عليه شخصية القيادة الفذة، وقد أشار الباحثون أيضاً إىل تلك املدارس ال سيما أولئك                 



، ويوسف ياسني، وفؤاد محزة، والزركلي      حافظ وهبة :  (الذين كانت هلم صلة قريبة ومحيمة بامللك أمثال        
، وقد كتبوا عن بدايات امللك التعليمية، مما ال جتده يف ذكريات بلخري، وكأنه أدرى منا مبا جيب أن                   )وغريهم

يقال يف هذا اخلصوص، ويعرف ما كرره أولئك املقربون وغريهم من كتابات عن امللك، وأصبحت تعيش يف                 
 ذكرها، وإمنا أخذ يذكر أموراً أخرى تقتضيها املناسبة، ويعرج عليها             ذاكرة الناس، لذلك ال حاجة إىل      

االستطراد، فتأيت عفوية، ولكن ال ختلو من اإلثارة واحلداثة، واإلعالم، وسنتحدث عن مآثر آل سعود، كما                
 .وردت يف أحاديث بلخري وحسب تسلسلها

) حممود باه عمر باه   (صدقائه، وهو   فحني كان أديبنا بلخري يروي قصة أحد أعالم مدارس الفالح من أ           
الذي جاء من موريتانيا، مث دوره بعد ذلك يف إنشاء مدارس الفالح يف أفريقيا، يستحضر لنا من خالل القفز                   

ويكون أثر آل سعود على العلم      ..  السريع إىل األمام، وبعد فراق دام ثالثني عاماً بينهما، ليكون اللقاء           
ك سعود الذي يقتدي بأبيه يف حب الكتب وتعميمها، وتوزيعها ألهل العلم             والتعليم والعلماء، ومنهم املل   

 . واملعرفة والدين

 فعرض طلباته، فاستجاب هلا امللك بأرحيية وكرم مل يتوقعه -يرمحه اهللا-وقدمته بعد ذلك للملك سعود "
ىل بالده حبمولة   حىت أنه كان يتوقع أن يعود ببضع مئات من الكتب، فوجد نفسه يرجع إ              ..  احلاج حممود 

.. كبرية، شحنت يف صناديق تزن أطناناً من الكتب عن طريق البحر، من جدة إىل السنغال والدار البيضاء                 
ولقد أفاد اهللا ذه الكتب واملصاحف يف دعم املدارس الفالحية اليت أقامها احلاج حممود يف غرب أفريقيا،                  

 ".تب، وهذا الفيض من العون أسس مدارس أخرىوشجعته على بناء املزيد منها بعد توفر املال والك

ويعرف امللك عبد العزيز مشقة الصحراء والتعليم فيها، وله معها جتارب ذكرناها، وهلذا فقد استجاب               
يف احلال لصاحيب مدرسة الصحراء، األخوين علي وعثمان حافظ، ومها يطلبان منه العون واملساعدة                  

 :امملدرسته

املدرسة التمسا من امللك عبد العزيز ختصيص مكافآت تشجيعية لكل طالب عندما زاد عدد الطالب يف 
 بذلك، وصرفت هذه املكافآت اليومية لكل طالب، وهو -يرمحه اهللا-مقدارها نصف ريال يومياً، فصدر أمره 

 ". البادية باملدرسة أغرى أبناءمبلغ كبري يف ذلك الوقت،

عليمي فضل املدارس على األجيال، يف بنائهم وتكوين        وكان امللك عبد العزيز يعرف بفطرته وحسه الت       
شخصيام، وخباصة مدرسة الفالح، املدرسة النموذجية يف إدارا ومعلميها وأهدافها، ورسالتها العلمية              

 :، وترك ملسة طيبة إثر تلك الزيارةةوالوطنية، فقد زارها يف فرعيها مبكة وجد

درسة الفالح مكانتها وفضلها، فأكرم مؤسسها احلاج حممد  أن مل-رمحه اهللا-وعرف امللك عبد العزيز "
علي زينل عندما التقى به وشكره على مكرمته بتأسيس الفالح، وزار املدرسة نفسها يف زيارات قام ا                   



ملدارس مكة وجدة، وتفقدها وتعرف على مديرها واملدرسني فيها، وأعاا بات من النقد، وأرسل لطالب                
 ".ذائية، كان وقعها عميقاً يف نفوس الطالبكل مدرسة ضيافة غ

وإذا كانت مدارس احلجاز يف الغرب والصحراء وجدت اهتماماً وجتاوباً ودعماً من امللك عبد العزيز،               
فإن الدعم نفسه سيتجه منه إىل مدارس جند وخباصة الرياض، هلذا نسمع بلخري حيدثنا عن تلك الوجهة                    

 .التعليمية العصرية

 املدارس  – حاضرة جند وعاصمة الكيان السعودي        –لك عبد العزيز إىل الرياض      وكيف أدخل امل  "
مما كان له أعظم    ..   حركة التعليم وبناء املدارس ودور العلم      -رمحه اهللا وغفر له   -احلديثة والعصرية، وشجع    

لراسخة األثر يف إخراج اجليل املثقف األول الذي ساهم بدوره يف بناء األجيال التالية، ووضع األسس ا                 
 ".للنهضة احلديثة يف كافة مناحي احلياة للبالد السعودية

فأنشأ امللك عبد العزيز مدرسة يف الرياض، تكاد تكون األوىل حداثة ومناهج، مث أنشأ ما يسمى                  "
 ".مبدرسة األمراء ومن معهم من طالب آخرين، جعل مقرها يف القصر امللكي القدمي يف قلب مدينة الرياض

جامعة امللك (ور له امللك سعود، ومسيت بامسه فغياض املنبع األول ألول جامعة أنشأها املوقد كانت الر"
 ".، فكانت أوىل اجلامعات السبع اليت توالت بعد ذلك يف الظهور)سعود

ولئن كان عبد اهللا بلخري يشيد مبآثر آل سعود على رجال العلم والتعليم يف البالد السعودية، فإنه من                  
يد بصانعي الدولة السعودية احلديثة من آل سعود وآل الشيخ يف آن، ويرى أن الواجب                باب أوىل أن يش   

 .الوطين يدعوه ليذكر ويصف أولئك املؤسسني األول، ذكراً طيباً ووصفاً حسناً

ومن حقنا وحق املسلمني أن يذكروا ألئمة هذه الدعوة املتسلسلني من صلب اإلمام حممد بن سعود                 "
ه ونشيد بأبناء اإلمام املصلح الشيخ      نوكما جيب علينا أن ن    ..  هم وجهادهم ضلهم ومكانت حىت يومنا احلاضر، ف   

حممد بن عبد الوهاب، وبأحفاده ومبن تبعه بإحسان إىل يومنا هذا، فنذكر للشيخ فضله وما وفقه اهللا إليه من                   
 ".نكرصدق العزمية، وصفاء النية والتبتل إىل اهللا بدعوته لألمر باملعروف والنهي عن امل

منذ )  مىن(أصبحت حفلة الشباب يف     "ومآثر سعود أو الدولة السعودية اليت أشار إليها بلخري أيضاً أنه            
أن بدأت لتكرمي كبار احلجاج سنة حترص عليها الدولة وتباركها، وحيرص عليها الشباب ويلتزموا                  

ليعمل يف تأسيس اجليش    "  فريقيطارق بك اإل  "وكذلك دعوة امللك عبد العزيز      ".  ويتنافسون يف القيام ا   
 ).شكري القوتلي(السعودي وتدريبه، بعد أن زكاه له الرئيس 

وثاين ما يذكره بلخري عن آل سعود، هو وصف ملزايا بعض امللوك السعوديني كامللك عبد العزيز وابنه                 
معايشة وهو وصف وانطباع ورؤى، تكونت لديه عن معاصرة و        ..  فيصل، ورمبا تطرق بشكل عام آلل سعود      



وخدمة للدولة السعودية، وجهاً لوجه مع كل من امللك عبد العزيز وسعود وفيصل وغريهم، استغرقت حنو                 
 .ثالثني عاماً

يقول عبد اهللا بلخري يصف امللك عبد العزيز وقد قدم إىل املسجد احلرام ألداء مناسك الطواف والسعي 
لى شخصية امللك عبد العزيز وهو يف موكبه        لن أنسى طول حيايت كيف وقع نظري من بعيد ع          :  "بالعمرة

ال أنسى طول قامته، وال أنسى . منحدراً من ذلك الباب، متجهاً إىل الكعبة املشرفة، وكان يف مالبسه البيضاء   
إشراق وسامته، وال أنسى هامته العظيمة املرفوعة املطلة على مجيع اهلامات املتماوجة حوله، وهو حاسر                 

يض املنكبني، حتف به حاشيته من األمراء ومن احلرس ومن املراقبني، وكلهم حمرمون الرأس، أشعث الشعر، عر
بالعمرة يف مثل زيه، ال يعرف عنهم إال بطول هامته وقامته، وبأنه ال حيمل سالحاً بينما مجيع من حفوا به                      

 ".مسلحون

 –خوله املدرسة بعام    ولقد حدد تلك النظرة األوىل اليت ألقاها على شخصية امللك عبد العزيز قبيل د             
 . وسبق تلك النظرة مساعه بصيته وامسه ومكانته وبأنه ملك البالد- هـ١٣٤٦كان دخوله املدرسة عام 

كلها "وقد حاول بلخري أن يقدم وصفاً جلوانب إنسانية وخلقية يف شخصية امللك عبد العزيز، حيث                 
فها ورؤاها بعضها ببعض، فتشخص ا معامل       جتيء يف حلقة ممتزجة ومترابطة ومتداخلة، ختتلط ألواا وطيو         

شخصيته الباهرة، يف جليل األمور ودقيقها وظاهرها وباطنها، فتتراءى بعد ذلك كاملة املعامل، جلية األبعاد                
 ".حمددة الصفات

وكان أديبنا يود أن يقرن وصفه السابق حبقيقة املصدر أو املنبع الذي استقى منه تلك املعلومات، وهو                 
تلك "عن كثب، والعمل يف خدمته، واالتصال به االتصال املباشر، وحبكم ذلك العمل عرف                 املعرفة  

عرفتها معرفة تامة، واستمعت    ..  الشخصية النادرة املثال يف تاريخ جزيرتنا العربية منذ أكثر من عشرة قرون           
تناهية، وعظمتها الزاخرة وعرفتها يف بساطتها امل. إليها وخدمتها يف األسفار والرحالت، ويف احلل ويف الترحال

 ". ويف توثبها لألمور كلها،الباهرة، ويف هدوئها العجيب، ويف طموحها اخلالق

وقد أورد قصصاً من بر امللك عبد العزيز بوالده، وقصصاً عن حبه لألحدوثة النبيلة، كما روى لنا                  
نية، وإعجاب امللك بتلك احلكاية،     قصتني، يف األوىل عن حكاية اجلندي والبحار الربيطاين يف املدمرة الربيطا          

، فكان حمرك أحداثها    )الرميحة(وإكرامه بكل شعبية، ويف الثانية يروي قصة الفتاة البدوية الراعية يف روضة             
 .حني كان مع امللك يف مقناص من مقانيصه ويرويها له

 العاملية  ومن األمور اليت وقف عندها صاحب الذكريات، وكانت موضع اهتمام امللك إبان احلرب              
فشهد شهادة حق   .  الثانية، قضية التموين وتوفري الغذاء للشعب، وال سيما أن احلرب تورث الدمار وااعة            

بالروح القيادية واإلنسانية اليت يتمتع ويتحلى ا امللك عبد العزيز يف تأمني القوت الشعيب، واإلشراف بنفسه   



، ومبوجبه تؤمن احلكومة    )قانون اإلعارة والتأجري  ( وتنفيذ   وذلك من خالل تطبيق   ..  على توزيعه على املواطنني   
الربيطانية الغذاء للمملكة العربية السعودية، مقابل تأمني امللك عبد العزيز السالم التام للحلفاء يف احلرب                

ة إىل وزير الدولة اإلجنليزي   )  عبد اهللا بلخري  (و  )  يوسف ياسني (ولذلك فقد أرسل كالً من      .  العاملية الثانية 
وقد أوصامها امللك بنص قوي     ..  املقيم مبصر، لإلشراف على شؤون متوين الشرق األوسط       )  املستر كيس (

 ..حيمل اللهجة الصرحية يف طلب احلق، ال االستجداء

إنين ال أطلب منهم صدقة، وال أرجو حسنة، وإمنا أطلب منهم حقاً يل أستحقه، وجيب عليهم أن                   "
فاء السالم التام، واهلدوء الشامل، واحلياد املتعاون على جوانب حبار اجلزيرة يؤدوه، وهو أجر ومثن تأمني للحل

فلقد وفرت عليهم وأغنيتهم عن إنشاء شبكات ودوريات مسلحة من القوات اجلوية              .  العربية احمليطة ا  
بويب، ومها  والبحرية والربية، تنتشر يف هذه اجلهات اليت كانت توجد فيها إيطاليا يف أريتريا، وفرنسا يف جي                

. حولنا، فأمنت مواصالم البحرية والربية واجلوية يف هذه املناطق، فانصرفوا إىل معاركهم وصراعهم يف غريها
 ".فلي عليهم أن يعطوين حقي، وال مطلب يل سواه

وهو ..  وكان بلخري من حني آلخر يشيد جبهود امللك عبد العزيز، ودأبه الدائم يف سبيل رفاه شعبه                 
 .  أو سنة يتبعه أبناؤه من بعده متجهاً أصبحاهلدف الذي

إن جهود امللك تلك كانت جهودا جبارة، ال يعرفها إال القليلون ممن كانوا حييطون به، فجاللته  :  أقول"
يف حرصه على حقوق شعبه، يعمل وال يتكلم، وهي سنة سنها لنفسه، ومشى عليها خلفاؤه من بعده من                    

 ".سعود إىل فهد

 -مثل الرؤية السابقة  -مآثر آل سعود، ويطلق صفات بعينها تشمل امللوك السعوديني          وقد جيمع بلخري    
طاملا أم يقتدون   ..  وال سيما حني تصبح تلك املآثر والصفات أصيلة وعالقة يف النفوس بشكل طبيعي وراثي             

 . عبد العزيز– جل األمور، علمهم إياها املؤسس األول للمملكة يفوينهجون تعاليم ثابتة 

 : ويعدد مراميها، وحيدد هويتها،ا أنه ينوه بالسياسة السعودية السائدة باستمرار، فيوضح رسالتهاكم

والسياسة السعودية قد درجت منذ اضطالعها بالقيادة اهلادفة، الصادقة، البعيدة عن التطبيل والتزمري، "
الم الدولية مع من جيب أن      والصامتة يف مساعيها اخلرية لكل ما فيه مصلحة العرب واملسلمني، وتوثيق ص           

تبتعد يف كل أطوارها املاضية واحلاضرة عن اجلدل وعن         .  تتوثق صالم به من دول العامل من أجل السالم        
الصراع السري والعلين، وتترفع عن السباب والشتائم، ومتد باخلري والعون واملساعدة كل من ترى فيه أهالً                

أهداف هلا من تلك األلوف املؤلفة من باليني النقود إال صلة القرىب             وحمالً لتلك املعونات واملساعدات، ال      
 ."وعون اجلريان، واملساعدة على الفضيلة، ورفع مستوى اإلنسانية إىل ما يليق هلا من كرامة وعيش واستقرار



 -تشرين األول - إىل أمريكا يف شهر أكتوبر       ه امللك فيصل وأخيه خالد يف الوفد املتج       ةكان بلخري برفق  
 .م، وقد حلوا ضيوفاً على الرئيس روزفلت١٩٤٣من عام 

وكان له تقومي وحكم على امللك فيصل، ويعرف كيف يقوم رجال احلكم من امللوك، إذ مينحهم أبرز                 
 .الصفات اليت يتصفون ا، وأصبحت من مكمالت شخصيام

القتال واحلرب بعد   إن جاللة امللك فيصل قد كان من أوائل من جتول يف ميادين              :  "يقول عن فيصل  
انتهاء احلرب العاملية األوىل، فلقد زار إجنلترا وفرنسا وبلجيكا وهولندا مث روسيا وتركيا، بعد ذلك العراق يف         

وكان جتوله يومئذ يف تلك البلدان واجتماعه بزعماء احلرب يف ذلك العهد خربة اكتسبها            .   إىل الرياض  تهعود
ت معارفه وأشرقت ا دراساته، فتكون من تلك احملصلة فيصل العظيم،           مع مطلع شبابه، ودروساً تارخيية أثار     

والسياسي البارع، زيادة على اجتماعه خالل ستني عاماً وزيراً للخارجية ونائباً عن امللك عبد العزيز مث ولياً                 
 وحتدث إليه، مل يشتهر ملك أو رئيس سياسي أو زعيم يف العامل إال وعرفه واجتمع به. لكةمللعهد مث عاهالً للم

هلذا سبقته إىل الواليات املتحدة يوم زارها للمرة األوىل مسعته وشهرته يف املعلومات الدولية واملعارف املتداولة       
 ".يف كل مكان

) الربوتوكوالت( بني   ةويعود بلخري مرة ثانية ليقدم تقومياً وحكماً آخر عن امللك فيصل، وجيري مقارن            
فهي لفتة ذكية ولبقة إلبراز الرجال، ووضعهم       ..  بية اخلاصة بالبادية والصحراء   الرمسية الدولية واألخرى العر   

 .يف أماكنهم الالئقة أينما كانوا، من أجواء املعاصرة الغربية، أو األصالة العربية

يتعرف على سجيته اليت فطره ... لقد كان امللك فيصل يف كل مكان حيل فيه، ومع كل زعيم يلتقي به      "
فقد اعتاد تلك احلفالت    .  ليت عرفناه حنن ا، وعرفه معنا العامل العريب واإلسالمي يف كل مكان           اهللا عليها، وا  

تقانه وشهرته يف التصرف العايل     إتقاناً يدهش كل من يراه، مع       إتقنها  أوقواعدها، و )  بروتوكوالت(وعرف  
 والقفار، فهو مشرع يف     يالبادية يف الصحار  )  مناسف(أما على   :  على املوائد العربية وعاداا وقواعدها    

، إذا ما حتلقت عليها عمائم مشايخ        )بروتوكوالا(واجللوس حوهلا واحملافظة على     )  سواليفها(أعراضها و   
 ."ها وعقالئها وشعرائهائالقبائل ورجاهلا ورؤسا

) فارس  (وقد ينقل إلينا بلخري آراء اآلخرين يف مليكه، كشهادة الرجل السوري السياسي الدويل              
 .اخلوري

واهللا إين ألذكر األمري فيصل بكل إجالل وإكبار واحترام،         :  وقال يل :  "يقول له فيها عن امللك فيصل     
وإنين ملندهش جداً من شخصيته العظيمة، املتواضعة، ومن بريق ذهنه حلل كثري من املشاكل العريضة اليت                  

 ". وإىل إسرائيلكانت جتانا يف هيئة األمم عند تأسيسها، وبداية احنيازها إىل التقسيم



وقد أسهب بلخري من خالل ذكرياته، عن رحلة امللك فيصل إىل واشنطن مث لندن، وذكر الكثري من                  
إجنازاته السياسية والدبلوماسية ومواقفه العربية يف احملافل الدولية، فضالً عما حققه لوطنه من إرساء قواعد                

دية أيضاً، وما شاركهم فيه من جهود تارخيية يف تأسيس العالقات بني أمريكا والسعودية، وبني بريطانيا والسعو
 إىل  ١٩٤٦، و ١٩٤٣هيئة األمم املتحدة، ومن حسن حظه كما يقول، أنه صحب امللك فيصل يف عام                 

أمريكا، ورأى ومسع ما كان يدور بينه وبني أعضاء تلك اهليئة الدولية من عرب وغريهم، وكانوا جيتمعون                  
 ):رياولدرف أستو(جبناحه يف فندق 

 ورأيت كيف كان فيصل بن عبد       ،ولقد استمعت إىل أكثر ما دار من أحاديث ذلك اجلناح يومئذ           "
العزيز يستقطب قضايا العرب ويدافع عنها ويكافح يف سبيلها، ومعه أولئك الزعماء العرب الذين عرفوا                 

 ".مما هم عليه اليوممكانته، فكانوا حيفون به يف أروقة هيئة األمم وجتمعاا، يوم كان العرب خبري 

وهكذا فقد منحنا عبد اهللا بلخري صورة كاملة عن امللك فيصل، وخباصة ما يدور حول شخصيته                  
: الدبلوماسية ودوره يف بلورة القضية القومية واحتوائه ملختلف الوفود العربية، ومن كانوا حيفون به أمثال               

بدوي باشا، وسيف اإلسالم عبد اهللا، وفاضل فارس اخلوري، وشارل مالك، وقسطنطني زريق، وعبد احلميد     (
 ).اجلمايل، والرئيس بورقيبة، وحممد حسني هيكل باشا، والرئيس ناظم القدسي

وخنرج من شخصية أديبنا بلخري السعودية بانطباع واضح عن هذه الشخصية اليت تقدر امللوك                 
فتجيء تعابريه منسجمة   .  ومعايشةن صفائهم ومواقفهم وإجنازام من واقع حي ومالصقة         عواحلكام، وتعرب   

وقد كانت شخصيته السعودية تتضح يف عملية مزج جوانب كثرية من السياسة            .  مع موقع الرجال وعظمتهم   
واإلعالم والتعليم، ينتهجها صانعو الدولة السعودية احلديثة، فيترمجها أديبنا بلخري حساً وطنياً وسياسياً،               

 .ة احلقيقية للشخصية السعودية حيال السلطة ومنجزااوإعجاباً وتقديراً، ليمثل ا الصور

 



-٣-  
 مدخل إلى ذكريات عبد اهللا بلخير

 )الشخصية الوطنية(

 أن حنصر وحندد أبعاد شخصيته يف دائرة ضيقة من          – وحنن نقرأ ذكريات عبد اهللا بلخري        –من الصعب   
 مشاعره  –فيما رأيناه –اً، ومل تكن    قياً ضي الوطن، فلم تنطلق أفكاره وأفعاله ومواقفه ورؤاه انطالقاً إقليم         

وأحاسيسه تتجه وجهة وطنية حمددة، وإمنا كان حسه الوطين تفصح عنه دوماً مشاعره وأحاسيسه العربية،                
 .فدائرته احملددة هي عروبته، وتتسع لتشمل أمته اإلسالمية

شأة والبيئة، وسعودي    فهو حضرمي املولد واملنبت، ومكي الن      – متجددة متطورة    ةوذلك لنشأته نشأ  
 .اهلوية واالنتماء واجلنسية، وعريب التوجه واالمتداد، وإسالمي الدين والعقيدة

ومن هنا مل تبد عليه أية تصورات حملية، فوطنيته مقرونة، دائماً بأحاسيس العرب اآلخرين، أينما كانوا                
 :يف اجلزيرة العربية أو خارجها، وحددا قصيدته

 
 بغــدادمــن حضــرموت إىل محــى

 

ــالدي   ــوطين وب ــرة م ــبه اجلزي ش
. 

ويستحيل حسه الوطين إىل قوة عربية من احلماسة، حاملا يعيش يف خضم البحر العريب واهتياجاته                 
 العربية السورية تظاهرها واهتياجها ضد املستعمر الفرنسي الغاشم،          القومية، فقد رأيناه يشارك اجلماهري    

وينخرط وسط مجوع املتظاهرين، فتمتزج مشاعره العربية حبماسة اجلماهري السورية الوطنية، فيصبح واحداً              
 .وطنياً منهم

 :وهلذا نراه يقول

قنصلية السعودية ألول   وكم كانت سعاديت يف الساعة اليت وصلت فيها إىل الشام، وتوجهت إىل ال             "
 وهي واقعة قريباً من مدخل ذلك       –)  آل البكري (أن وجدت أمام دار     )  احللبوين(مرة، وكانت يف شارع     

 إحدى تلك املظاهرات الصاخبة بأهازجيها وهتافاا ضد االستعمار وعرضاا، فما وجدت نفسي             –الشارع  
 ". يهتفون، وأصيح كما يصيحون وأرجتز مبا يرجتزونإال واثباً من السيارة منغمساً بني اجلماهري، أهتف كما

، فإن التيار العريب القوي جرفه وأنساه      )القنصلية السعودية (ورغم أنه كان مدفوعاً حبسه الوطين لزيارة        
 .ما كان يقصده



وتعلوه تلك املشاعر الوطنية العربية عقب كل مشهد أو موقف نبيل، فيترمجه بدفقات من العواطف                
نراه مثالً يعرب عن تلك احلالة اليت وقعت له ومجاعته الطالب الذين جاؤوا من              .  تفقة مع ذلك املوقف   النبيلة امل 

، وقد امتنع صاحب املطعم من      )املرجة(بريوت لدمشق يف أحد األعياد، وتناولوا طعام الغداء يف أحد مطاعم            
 :أخذ احلساب، واعتربهم ضيوفاً من احلجاز حلت م الربكة

 الطيبة واخلرية، كانت ملموسة بني العرب كافة، يف مشرقهم ويف مغرم، كانوا يتعاونون هذه الظواهر"
على الرب والتقوى، وكانوا حيفظون للجزيرة حمبتها وحرمتها، يكرمون من انتسب إليها، وتكرم اجلزيرة                

 . بدورها كل من وفد إليها من أبناء األقطار العربية، فحبه للعرب كافة واجلزيرة صنوان

ويشيد ببيت شعري لشوقي، عسى أن يترجم شيئاً من مشاعره وعواطفه حيال األخوة العربية اليت                 
 :كانت رائعة، منذ نصف قرن وأقل

ــا ــن اإلخ ــتهادى م ــاءن ــا نش  م
 

شــك كــيف كــنا يــوم كــنا وال 
. 

ويقف بنا عبد اهللا بلخري عند بعض الرحالة األجانب الذين جابوا بالد العرب، بقصد إفادة أوطام،                 
وقد جتشموا العناء، وعاشوا الصعاب، ليخرجوا بفائدة كربى، جنت منها بلدام االستعمارية النفع يف                 

و الرحالة أيضاً الذي يسعى خلدمة أمته من        وكان يف كالمه، وه   .  االحتالل، وإقامة القواعد العسكرية وغريها    
 لالقتداء بأولئك الرحالة    -بدون تفرقة بني شباب وطنه أو شباب أمته       -خالل رحالته، يدعو الشباب العريب      

 .الذين نفعوا أوطام

، مث إىل   )وباستارك(وحديثه عن رحالم يفرضه االستطراد واملناسبة، فقد قاده االستطراد إىل الرحالة            
املعلقة بأحد اجلبال املشرفة ) أوزلو(، اليت هلا اهتمامات رحلية أيضاً، وقد التقى ا يف قرية )فرياستارك(ه زوجت

 وكان وصفه هلا يأخذ   .  يف إيطاليا، ودعته هو وزوجته للغداء يف فندق جماور ملرتل أمها          )  البندقية(على مدينة   
ية، تتجه إىل الشباب العريب يف كل مكان، ملا يف          طابع العظة واإلرشاد، أي كان يصفها بروح وعظية إرشاد        

حياة تلك السيدة من طاقة وعزم وطموح وحتمل األهوال، لتحقيق أمسى األهداف هلا ولوطنها الربيطاين رغم                
 :كرب سنها

 الثمانني عاماً، كان حديثاً شيقاً جديراً       -يوم زرا -واحلديث عن هذه السيدة اليت شارف عمرها         "
ويقرن معها  "   كله، ويف كل مكان أن يسمعه ويعيه ويتدبره، ويتعمق يف دراسته ونتائجه              بالشباب العريب 

ففريا ستارك إحدى السيدات الربيطانيات العمالقات يف خدمة بلدهن، جتولت يف جماهل األقطار              :  "أخريات
ر، وجبال  ويف أرياف مص  .  العربية وحواضرها، وركبت اجلمال والبغال واحلمري يف حضرموت وإمارات عدن         

ويف مؤلفاا العديد عن رحالا تلك       .  وعرفت أمراء وزعماء وقبائل كل بالد نزلتها       .  .األكراد بالعراق 
طالعها، وسعة إملامها بدقائق األمور وجليلها، مكتوبة       ااملعجب واملدهش واخلطري عن عزمها وثباا وسعة         



م يف الشهرة وصدق والئها لربيطانيا      فهي بكل ذلك تزاح   .  ومصورة ومعززة خبرائط وإحصائيات ووثائق    
اليت كانت لولب ) بل(يف لبنان منذ عشرات السنني، وكاملس ) سنهوب(وللغرب مثيالا من بلداا كالليدي   

 .االحتالل الربيطاين للعراق يف ما بعد احلرب العاملية األوىل

يدات ظاهر املغزى   وأحاديثه عن هؤالء الس   .  وخيص هذه األخرية حبديث يظهر ما حققته لوطنها        
وأن أثرهن على . واهلدف، حيث تركن آثارهن مغروسة بعمق يف تاريخ املنطقة العربية، وتاريخ االستعمار فيها

وبريطانيا مل تكن عظيمة لوال إخالص أبنائها والعمل         .  مصاحل وطنهن الربيطاين حمفور يف ذاكرة التاريخ       
 .الدؤوب يف سبيلها

نهم بالعظة واالعتبار واالقتداء، ولو يف جمال الرحالت، وتنحو املنحى          وهكذا تصطبغ كتابات أديبنا ع    
 فأين منهن نساؤنا؟ وأين منهن رجالنا؟. الوطين، ألنه يشيد بوطنيات النساء األجنبيات

وهكذا تتناثر عرى تلك السالسل احلديدية، اليت كانت اإلمرباطورية اليت ال تغيب عنها الشمس                "
يقودون ..  ة األمر، كان برجال من أولئك القادة، الرجال منهم والنساء           باألمس مشدودة ا وموحد   

فلوال .  ويسيطرون على جحافل من األتباع والعيون واآلذان، منظورين ومنتشرين يف زوايا املعمورة كلها             
 ".رفونهؤالء وأولئك ملا قامت قاعدة لتلك اإلمرباطورية اليت مل يعرف التاريخ كله مثيالً هلا فيما يعرفه العا

 يف بداية فتوته وشبابه كانت له رحلة مع وفد اجلامعة            -بداية واية -وأديبنا عبد اهللا بلخري رحال      
وكان يسعى دوماً ليكون رحاالً     .  لذلك فقد خلدا لنا ذكرياته هذه     .  األمريكية ذات أثر كبري على نفسه     

التوجيه والنصح واإلرشاد، فقد قدم درساً فيه باملعىن احلقيقي يف تقدمي الفائدة لوطنه وأمته، ولو كان من باب     
خري ونفع للشباب، وكأن خربته وجتربته يف احلياة، وخباصة إثر تلك الرحلة التارخيية للعراق، تدعوه ليقول                 

 :حصيلة خربته للشباب، عسى أن يأخذوا ا

عظمى اليت نلتها، عندما وهكذا كانت زياريت تلك يف بغداد سبباً ملعرفيت ملن كان سبباً لتلك السعادة ال        "
 ".أصبحت بعد ذلك من أقرب املقربني إىل امللك عبد العزيز، على حداثة سين وبداية شبايب

وقد انسحبت تلك الرؤية الوطنية الذاتية، على شباب األجيال الصاعدة، بدون متييز أو حتديد لنوعية               
 .بته قوالً وعمالًمعينة، وهو الذي علمته احلياة اجلامعية يف بريوت، أن حيس بعرو

ولذلك يقول عن تلك اخلربة بأنه يدعو الشباب إىل األخذ واالستفادة من الرجال الكبار العظام، وذلك 
 .مبجالستهم والتعرف عليهم

وكم أمتىن لشباب أجيالنا الصاعدة اليوم، أن يتعرفوا على الرجال ممن يكربوم سناً، ويستمعوا،                "
فتزداد ...  يدوا من املعلومات اليت يسمعوا، وأخبار احلوادث اليت يرددوا        إليهم، وحيضروا جمالسهم، ويستف   

معارفهم، وتثقف أذهام باملعرفة والثقافة، والوعي، وسيستفيدون يف حيام معنوياً وعملياً الكثري من تلك               



لى أحاديثهم،  املعارف، اليت يلتقطوا من معرفة الرجال، والتعرف م، والسعي إىل زيارام، واحلرص ع              
وسيجمعون هذه املعلومات ويكتسبوا ليضيفوها بعد ذلك إىل ثقافتهم اجلامعية، ومعلومام الغزيرة اليت               

فيكون يف كل ذلك خري     .  اكتسبوها بدورهم يف حتصيلهم العلمي بني جدران املدارس واجلامعات واملعاهد          
 ".يكتسبونه ويتجملون به فيما يعلمون، ويكتبون ويؤلفون

ولذلك ال يفتأ يذكرهم    ..  عرف عبد اهللا بلخري طاقة الشباب املتدفقة باحلماسة والوطنية والعمل          وي
بأحاديث ذكرياته، كلما استدعى الوضع واملقام واملناسبة أو االستطراد، فيقدم هلم حصيلة جتاربه وخرباته يف               

ومع . العه عن ممارستها، ومل يندم عليههذه احلياة كما رأينا، فقد حتدث عن الرياضة يف اجلامعة األمريكية، وإق
ذلك فقد كان يشاهد املباريات الرياضية، وتسره ويغتبط ا، ويدعو الشباب إىل تقوية أجسامهم مبزاولة                 

، وتلبية للصوت الديين الذي     )العقل السليم يف اجلسم السليم    (األخذ حبكمة   :  الرياضة، وذلك من منطلقني   
 . إىل الرياضة دعا فيه الرسول

وليسمح يل أبناؤنا الرياضيون، فيما قرأوا مما ذكرت، فأنا ال أقر أبنائي، وال             :  "يقول حبس وطين ديين   
أقر أي واحد من أبناء وطننا السعودي أال يكون على مثل ما جيب أن يكون عليه من القوة والرياضة                      

ألن العقل  ..  ذكر وأنثى والنشاط، فكل ذلك واجب وجوباً عينياً وشرعياً، أرجو أال يعرض عنه أحد من               
 قد   وديننا يوجب علينا ذلك، والنيب        يف اجلسم السليم، وألن توصيات نبينا        -كما قالوا -السليم  

سابق عائشة يف العدو فسبقها وسبقته، وعمر بن اخلطاب كان يوصي الناس بأن يعلموا أبناءهم الفروسية من                 
 ".ألم كما قال قد خلقوا لزمان غري زمانكم ..رمي بالنبل ومبارزة بالسيف واجتهاد يف السباحة

 فيه نفع معنوي أو مادي هي من مسات الرواد،            ما إن النصح والتوجيه للشباب ودعوم إىل كل       
 مسع الروائع من األعمال واألحوال ووكلما رأى أ .  والرائد ال يكذب أهله، وال يضره بل ينفعه ويسعى خلريه         

 . أمته، متىن لو حتقق ما رأى ومسع لبلده ووطنه وأمته غريةيف بلدان غري بلدانه، وعلى أم

من فنلندا زائراً متفقداً أحوال املسلمني، ومشاهداً ما يلفت النظر، فسيولد ) هلسنكي(وهلذا إن كان يف 
وأعلق ما ذكرت وما رأيت : "فيقول.. املشهد انطباعاً سريعاً ورؤية خاصة عن تلك اجلاليات املسلمة يف نفسه

، وما ذكرت وعلمت ومسعت من تعصبهم للغتهم،          )هلسنكي(من زياريت لتلك اجلالية يف       وما مسعت   
وإخراجهم اخلادمات الفنلنديات من بيوت كل من محلت سيدة البيت بطفل من أطفاهلا وفور والدته، حىت ال               

 ". يف السنوات اخلمس من طفولته إال لغة آبائه وأجداده التترية اليت يسموا تركيةعيسم

له صلة باخلادمات أو املربيات     ..  ن يستدرجه هذا املشهد، وتلك الرؤية إىل حديث وطين عريب          ولك
ويطول حديثه الذي   .  اللوايت يفدن، أو يستقدمن، إىل مناطق عديدة من الدول العربية، وخباصة دول اخلليج            

يات من األقطار   وتذكرت حالنا معشر العرب حوايل اخلليج، كيف نستقبل املربيات األجنب           :  "يقول عنه 



) الكوافريات  (ونسلم إليهن أطفالنا وفتياتنا، ونشتغل عنهم بشؤون حياتنا الوافدة علينا، من الزيارات و            .  اآلسيوية
والسهرات، اليت تشغل أوقات الطبقات الراقية واملتوسطة، من القادرين على ) السوبرماركت(و ) املعارض(و 

وبدالً من أن   .  ني فيما يسمعون من أمهام ومربيام العجميات      استقدام الشغاالت، فينشأ أطفالنا مضطرب    
تتعلم املربيات العربية، يتعلم أطفالنا لغان العجيبة، وينطبعون بطباعهن، ويرون منهن ما يستحسنونه من               

فتتمخض من كل ذلك أزدواجية مشوشة مضطربة، يشب عليها اجليل .. عادات بالدهن وحركان وسكنان
 ".له أن تكتنفه تلك األجواء يف بيوت أهلهالذي قدر 

ويستطرد عبد اهللا بلخري يف مثل هذا الكالم، عن صنع أولئك اخلادمات، وما يتركنه من أثر سىيء يف                  
 .طبيعة األبناء من األطفال ولغتهم وسلوكهم

وهكذا يف  .  يستطرد بكالم ملتزم، ومن نفس جمروحة يؤملها ما ترى، ويتوجس العاقبة الوخيمة              
حيال مثل هذه الظواهر االجتماعية     ..  رواد الفكر والتاريخ واللغة واألدب واألصالة      :  خصيات الرواد ش

 :وغريها، وهم يعربون عن مواقفهم الثابتة يف نقد اجتماعي بناء ملتزم

وأصبحت األجيال العربية متدرجة اآلن شيئاً فشيئاً حنو االنسالخ عن عاملها، وما هي إال سنوات                 "
 تصبح بدون لون أو طعم أو رائحة، متعلقني بأذيال الشعوب األجنبية املتقدمة، اليت رنا تقدمها،         متوالية حىت 

ذو حذوها، سواء كان ذلك عن عمد أو عن إمهال لواجباتنا البيئية واألسرية،               حنفعشقناها والتزمنا بأن    
 حىت ال ينقلب إىل ضده،      وستنتشر هذه األمراض مبرور السنني املقبلة، إذا مل نوقف كل شيء عند حده،             

واملسئول عن كل ذلك هو رب البيت وربة البيت، وليس للدولة إال اإلرشاد واملوعظة احلسنة، وهو شيء                  
 ".مالحظ ومسموع، إال أن األمساع واألبصار بعيدة عن رؤيته

رته على فيندفع يف احلالني بعفوية وتلقائية، وبفط. وقد يتبدى لنا حسه الوطين من خالل سلوك، أو قول
 ).الغرية الوطنية(حنو ما إثر واقع خارجي يراه أو يعيشه، فتظهر عليه 

 إىل املفوضية السعودية يف بغداد، إثر مقتل امللك غازي، لينقل استياء الناس             – مثالً   –فاندفاعه تلقائياً   
بية، كل ذلك   يف الشارع من موقف املفوضية السعودية، لعدم تنكيسها علم اململكة إسوة بالسفارات األجن             

بكالم )  محزة غيث (وقد طمأنه الوزير املفوض     .  خوفاً على مصلحة مملكته وحرصه على مسعتها، وحكامها        
 :يستحق الذكر

اهدأ يا بين، إن علمنا ال يرفع منكساً يف أي حادث : فابتسم السيد محزة غيث وقد رآين وجالً وقال يل"
فهذه التعليمات قد صدرت    .  ات امللك عبد العزيز نفسه     لو م  -ال مسح اهللا  -وزاد عليها حىت    .  من األحداث 

ما الذي : إلينا من امللك عبد العزيز منذ بضعة أشهر، على أثر استفسارنا منه، يوم مات امللك جورج اخلامس              



نفعل؟ فبلِّغت املمثليات السعوديات كلها يف اخلارج بأمر جاللته، أن العلم السعودي حيمل شهادة التوحيد،               
 .نا يف مثل هذه األحداث أال نرفع العلم حىت ال ننكسهدملوت أحد، وال يرفع ملوت أحد، وحدافال ينكس 

وهذا موقفنا اليوم من هذا احلدث احلزين، الذي أحزن امللك عبد العزيز بدون شك، وتلقيت منه برقية 
 ".اآلن بأن أقدم العزاء إىل من يستحقه وأن أشارك يف اجلنازة

دى املناسبات الطالبية، ليعرب عن ذلك احلس الوطين التلقائي، كما أن تلك             واندفاعه بالقول يف إح   
جلديرة بالذكر والتسجيل يف هذه الدراسة، ملا فيها من مداعبة جتمع الطرفة واحلكمة، ومثرية يف آن،                املناسبة  

اطفة، كان على من    فضالً عن محاسة أديبنا بلخري الوطنية املتزنة، وسرعة بديهته اليت احتوت املشهد بثواٍن خ             
يروي عن ذاك املؤمتر العريب الذي مل يكمل له التوفيق،           .  أثاره زاخراً بالرموز والدالالت التارخيية والوطنية     

 كان قد داهم اجلميع فلم ينجح       –بسبب إنذار احلرب، واضطراب العامل بتباشري قيام احلرب العاملية الثانية           
 أمانينا الكثرية أدراج الرياح، ومن باب الطرف وامللح اليت           وذهب كما ذهبت  .  ذلك املؤمتر، ومل جيتمع   

 :أرويها

أن إحدى جلسات اللجنة التحضريية لذلك املؤمتر قد عقدت كالعادة األسبوعية برئاسة الدكتور               
، ووجهت السكرترية العامة سؤاالً إىل كل ممثل من ممثلي األقطار العربية، أن يذكر                 )قسطنطني زريق (

فدار السؤال على ممثل فلسطني،     .  تكتب عنها خالصة فيما سيقدم إىل املؤمتر عند انعقاده         صادرات بالده ل  
 .وقال مثل ذلك مندوب األردن    .  عناب وغريها من حاصالت بالده    الزيتون واحلمضيات والقمح واأل   :  فذكر

ض يف ذكر   ، فأفا )فخري الشيخ (حىت جاء الدور على أحد ممثلي العراق يف تلك اللجنة، وهو صديقي السيد              
أننا نصدر السمن واألرز والقمح والشعري والتمور بأنواعها، إىل آخر ما ذكره من             :  حاصالت العراق بقوله  

فلما جاء دوري وسئلت عن صادرات اجلزيرة العربية، سبقين          .  صادرات بالده من مثل هذه احملصوالت     
اجلزيرة يا عبد اهللا؟ وال تنس أا واد        ما هي صادرات    :  (فخري الشيخ برفع صوته مداعباً يل بلهجته العراقية       

، فتبسم من حولنا ففطنت ملا يعين، فعدلت عما كنت قد استحضرته يف ذهين ألفضي به عن                  )غري ذي زرع  
 :حاصالت جزيرة العرب، ومل يكن البترول يذكر يومئذ فقلت للسكرترية جماوباً

وأنا مشري إىل العراق الذي     ..  قواد وامللوك اخللفاء واألمراء وال  :  اكتيب، صادرات اجلزيرة العربية هي    
فذهل اجلميع مما مسعوا، وانتفض السائل الصديق فخري، وهو يظن أين قد غضبت             .  ينتمي إليه أخونا فخري   

فقلت .  عفواً يا أخي، واهللا أين مل أقصد شيئاً مما قد مير على خاطرك            :  من إشارته بواد غري ذي زرع، فقال يل       
 وصفق احلاضرون هلذه    .أن أذكرك مبا ال يغيب عن خاطري، وقد غاب عن خاطرك          أما أنا فقد قصدت     :  له

ومن كانوا معنا إذا جاءت مناسبة يداعبونين عن صادرات جزيرة العرب، اليت           )  فخري الشيخ (الطرفة، وبقي   
 ".ال يستطيع أحد أن ينكرها مما أشرت إليه، فأعيدها على أمساعهم



طين خارجاً من نطاقه العريب، فإننا سنجده متمثالً بروحه اإلعالمية،          وإن أردنا أخرياً أن نربز حسه الو      
ويتأتى دائماً باالستطراد الذي ينتهي به إىل فكرة         .  اليت كان يهدف منها إظهار حكام وطنه بأروع مظهر         

غزو أساسية من أفكاره العديدة، اليت تشيد بالوطن ورجاله، وإجنازام احلضارية املعاصرة، يف دنيا العلم و               
يزيد محدنا وشكرنا هللا إذا رأينا اليوم القوى البحرية          :  "الفضاء، ومواكبة العصر احلديث، مثل هذا القول      

واجلوية والربية وقد أصبحت مبئات األلوف، وهو شيء مل مير على بال، ومل خيطر على خاطر، أن نراه بعيوننا                   
 الكون باألمس صقر من صقور هذه اجلزيرة،        ويف حياتنا، من بداية الصقر حىت أصبحنا، وقد حلق يف جوانب          

سلطان بن سلمان   (فطواها طياً، وكان ذا أول عريب ومسلم يبلغ هذا املستوى من الفخار، أال وهو األمري                
 ".، فلله احلمد والشكر، ال حنصي ثناء عليه)بن عبد العزيز

، وحتتم عليه أن يربز حسه وهكذا فإن شخصية بلخري الوطنية ال تنفصل عن مشاعره وأحاسيسه العربية
 .الوطين، فإا تكتسب غرية وطنية، وروحاً إعالمية

 



-٤-  
 مدخل إلى ذكريات عبد اهللا بلخير

 )الشخصية العربية(

ومنذ نعومة أظفاره أنشد شعراً قومياً يف حب أمته          .  فطر الشاعر عبد اهللا بلخري على حب العرب        
 ،علم يف مدرسة الفالح مبكة املكرمة، ينشد مثل هذه األبيات الشعرية          وإن فىت ما زال طالباً يتلقى ال      ..  العربية

 :جلدير بأن تنعت عروبته بالصدق والصفاء واألصالة

مــن حضــرموت إىل محــى بغــداد
 

ــالدي   ــوطين وب ــرة م ــبه اجلزي ش
. 

ــادي  ــل أو ن ــع حاف ــلّ مج يف ك
 

أشــدو بذكــراها وأهــتف بامسهــا 
. 

ــعادي   ــعادها إس ــعيي ويف إس س
 

ــبيل  ــت ويف س ــنها خلق ــياام  ح
. 

وصـــبابيت يف أمـــيت وبـــالدي
 

ــن أحــب صــبابة  ــه يف م كــلّ ل
. 

، فقد نشأ يف بيت مسكون بالعلم واإلميان والعروبة، ويف          ومما زاد يف نقاء عروبته بيئته الدينية والعربية       
أجواء احلرم املكي الشريف، العابق بأنفاس الوحي والرسالة السماوية املرتلة على نيب عريب، وقوم عرب،                 

 .وأرض عربية

وحني وصل بريوت، وانصرف للدرس والتحصيل يف اجلامعة األمريكية، وجد جواً زاخراً بروح العروبة 
 واالندفاع للعمل الوحدوي الكبري، واحلماسة املتأججة يف القلوب ملقارعة االستعمار والظلم، والتوجه             أيضاً،

القومي داخل مجعية العروة الوثقى، اليت كانت تضم خنبة من شباب الوطن العريب املثقف املتحمس للعروبة،                 
تفق مع طبيعة شاعرنا عبد اهللا بلخري،       واملندفع لوحدة األمة العربية من احمليط إىل اخلليج، وكل ذلك كان ي            

 .وفطرته األصيلة يف حب أمته العربية

لذلك وجدناه ويف ذكرياته يلتفت من حني آلخر إىل اجلامعة األمريكية، ويقف عند شخصيات سياسية               
 عربية سبقوه أو جاؤوا بعده وخترجوا من تلك اجلامعة، وعادوا إىل بلدام، وتسلموا فيها مقاليد القيادة                 

فارس اخلوري، شارل مالك، فاضل اجلمايل، ناظم القدسي، مث جتيء خنبة الشباب الذي التفوا : والريادة، أمثال
 .حوهلم، وشاركوا معهم، وهم كثريون، وعلى رأسهم أديبنا بلخري

وتنحدر منه الكلمات خفاقة بالنبض واحلرارة واأللق، وال سيما أنه يقوى على . ويتحدث بلسان القلب
ع األيام الرائعة، رغم أن بالد العروبة واإلسالم شتيت موزع األراضي واألقاليم، متناثرة األشالء على استرجا



. ولكن وحدة املشاعر ووحدة اآلمال، ووحدة النية، والصفاء جتمع القلوب والعقول          ...  خارطة الوطن الكبري  
 .يتحدث وهو يبصر الواقع املغاير ملا كان

، والذكريات املبعثرة اآلن، مترمحاً على ذلك العهد الذي عشناه ونشأنا فيه، أسرد هذه اخلواطر العابرة"
مل تكن العداوة الشعرية، واحلقد . واضطربنا يف جماالته، يغمرنا كلنا الصفاء واحلب واإلخالص، وال شيء غريه

جتمعنا إال العمل   الدفني، والبغضاء والفتنة قد غمرت قلوب الشباب العريب بعد، ومل تكن لنا قضايا توحدنا و              
ال نفرق بني أحد منها، وال نعمل لقطر        .  سراً وعلناً على إخراج االستعمار الغريب من أقطارنا العربية كلها         

أو كما ) من الشام لبغداد ومن مصر إىل مين إىل جند وتطوان(عريب غري األقطار العربية الشقيقة كلها، أو كأننا 
رمحه وهنأه -) فخري البارودي(زعيم الشباب العريب بأسره ااهد قال صاحب هذا النشيد صديقنا وشيخنا و

مل نكن نعرف وال يوجد بيننا التقدمي وال الرجعي وال          .   بانتقاله إىل رمحة اهللا قبل أن يشاهد ما حنن فيه          -اهللا
 ". الذيلي وال العميل وال الرأمسايل وال املسحوق وال األذناب وال اخلوارج وال املنحرفون

 أغلب هذه الذكريات كان منبعها بريوت واجلامعة األمريكية ومجعية العروة الوثفى، والطلبة،              وطاملا
فإن احلس العريب األصيل أو الصوت القومي        ..  والنشاط أو التوجه الفكري والقومي والسياسي واألديب       

ه الذكريات، فال متر    املدوي هو الذي نسمعه دوماً عرب إيقاعات كلمات األديب بلخري ومجله التعبريية يف هذ             
فمشاعره .   والصوت القومي  إال ويعرب عنها بذلك احلس العريب     ..  به مناسبة أو موقف أو أمر أو خرب أو رؤية         

ويصعب علينا اآلن يف هذا . العروبية الوحدوية هي اليت حتتضن كل أفكاره وتعابريه، وحتتوى كل آرائه ورؤاه    
ري العريب ولقد مر بنا بعضه، وسيمر بنا يف مواضعه من حديثه املقام أن نستشهد ببعض من ذاك الفيض الشعو

عن الشخصيات السياسية والفكرية واألدبية اليت عرفها وصادقها، ومن حديثه عن رحالته وما تثريه فيه                 
 .مشاهدها وأحداثها

ات أو  ولكن أكثر ما تظهر عليه تلك املشاعر النقية وهو يشهد التجمع العريب اهلادر من خالل احملاضر               
وقد رأيناه يشارك يف التظاهرات الشعبية احلماسية يف دمشق،         .  املظاهرات أو االستقباالت الشعبية والرمسية    

وترجم بعض مناسباا .. كما أنه نقل لنا استقباالت رمسية وشعبية، أظهر من خالهلا بعض تلك املشاعر العربية
 .رب عنه نثراً حيال أمثال تلك املناسباتشعراً، لنا كالم عنه يف مكانه، ولكن يهمنا اآلن ما ع

زارت اململكة العربية السعودية بعثة كشافية عراقية، واحتفلوا ا يف مكة، وعرب عن هذه املناسبة                 
 :بقصيدة عربية أصيلة، كما عرب عنها هنا نثراً

بية وآمايل فيها   يف تلك األيام، أي منذ مخسني عاماً، لتعلقي الشديد يف مطلع شبايب وفتويت بأميت العر              "
ويف وحدا، وهي األمنية اليت كانت جتول بني جواحني، ومتلك علي منذ فتويت األوىل مشاعري وإحساسي                 
وآمايل، أثارت مشاعري بعثة الكشافة العراقية اليت قدمت يف ذلك الوقت من بغداد إىل مكة، يف موكب عابر 

 ".املكرمة واملدينة املنورةللجزيرة من مشاهلا إىل قلبها يف الرياض، مث إىل مكة 



، وأمر حبسن رعايتهم    )مخسني طالباً (ولقد رحب امللك عبد العزيز بشباب هذه البعثة الكشافية            
 . املستقبلوالترحيب م، ملا يكن للشباب من حب وتقدير، فهم صانعو

وا إىل العاصمة   فكانت بعثتهم موكباً عربياً قومياً أثار املشاعر يف كل بلدة نزلوا فيها، حىت وصل               "
الرياض، فاستقبلهم امللك عبد العزيز وأنزهلم يف ضيافته، وكان ترحيبه م وهم يف الزي الكشفي الرمسي                  

 ".ترحيباً أبوياً يف غاية من احملبة والعطف واإلكرام

ومن هنا فقد وقف شاعرنا عبد اهللا بلخري بكل وجدانه وحسه العريب أمام املشاهد واملناسبات املثرية                 
وتظل املناسبات القومية اجلليلة موقدة فيها أمسى املعاين اليت         .  ليت حركت قلوب املخلصني وز مشاعرهم     ا

 .يترمجها نبضه شعراً وسلوكاً وأدباً وموقفاً

ــاد    ــوحد بالض ــل م ــز ك يعت
 

يـا مـرحباً بـبين العـراق ومن م 
. 

ــاد  ــى األعم ــيدها عل ــىت نش ح
 

يـا وحـدة العـرب الـيت نسعى هلا 
. 

ن يف رحلة وفد اجلامعة األمريكية لبغداد مستقِبالً، فإنه سيكو) بعثة الكشافة العراقية(وإذا كان أديبنا يف 
مستقبالً، على أنه كان يصف مشاعر الطلبة طوال الرحلة الصحراوية، وإحساسه بتلك التظاهرات واألهازيج 
واألناشيد الوطنية والقومية، وباملثل إحساسه مبشاعر املستقبلني من أبناء الشعب العريب يف العراق، وأهازجيهم              

 .لةاألصي) هوسام(و 

حيملون األعالم وينشدون األناشيد ويدقون الطبول، وكلها ترحيب ذا الوفد من الشباب             :  "يقول
 ".وكانت اهلتافات لفلسطني والتحيات لسورية ولبنان والعراق والوحدة العربية ملء احلناجر. العريب القومي

ية لدرجة مل تعد تسعفه     كما أن ذلك االنطباع ال بد أن يشرك فيه بعض أنباضه الوجدانية والشعور             
اجلملة النثرية، فراح يستمد قوة البالغة التعبريية من شعر غريه عساه يفي مبطلوبه، فهو أشبه بتوظيف الشعر                 

كان جيول خباطري وحنن يف سياراتنا نسري يف خضم اجلماهري، وأرجو أن            :  "يف التعبري عن احلس القومي يقول     
الغة، اجلماهري كانت تنتظر وصول الوفد إىل مداخل بغداد، هازجة           من املب  ئاًال يظن بأن يف هذه الكلمة شي      

 متلفتاً –منشدة، كان جيول يف خاطري إحساس عميق ملك كل مشاعري وأنا أتذكر وأردد بيين وبني نفسي              
 : قول الشاعر–من نوافذ السيارة إىل أحياء بغداد اليت تطويها 

ــاق   ــوع يف اآلم ــاء الدم ــا بق م
 

ــب    ــت حم ــم وأن ــذه داره ه
. 

 ".وبالفعل فقد سالت دموعي

، وكان هلذا االستقبال مثيل له ذكره قبل هذه املناسبة، وهي اليت وردت عن استقبال كشافة العراق                
حني جلسوا يف جملس امللك حنو ساعتني، وأنشدوا جمموعة من األناشيد احلماسية العربية يتغنون فيها بأجماد                 

 وقد جتلّت لنا مشاعره وهو      .العرب وبعهود األجداد، ويتجولون يف شوارع الرياض وهم يهزجون وينشدون         



عروبة احلميم أشرف عاطفة فطر عليها      س ال يذكر روابط العروبة األصيلة كلما هلّت املناسبة، فريى أن حِ          
 .اإلنسان العريب

فكان الناس يستقبلوم بترحيب كبري، فقد كانت القلوب يومئذ قلوباً عربية             :  "وهلذا كان يقول  
وكان الناس يف بالد العرب كلها يتجاوبون ويتآخون ويتحابون         .  إسالمية على فطرا وعلى أخالقها املتوارثة     

 ."شاراً ملثل هذه الظواهرويبتهجون فرحاً واستب

وهكذا فإن اإلحساس العريب لدى أديبنا بلخري هو اإلحساس الفطري األصيل بالعروبة واإلسالم               
وهلذا وجدناه يعترف   .  متالمحني، ال ادعاء فيه وال تزييف، ويود أن يؤكده يف قوله وسلوكه وموقفه وفكره              

 :ن، يقولنما كاأيذا احلس القومي، وانتمائه لعروبته وإسالمه 

بأنين منذ نشأيت يف املدارس مبكة، مث       :  ال أحترج أن أقول يف غري تزكية نفسي وال تبجح فيما سأقول           "
التحاقي بالكلية الثانوية العامة يف اجلامعة األمريكية ببريوت ست سنوات متوالية كنت قبلها يف احلجاز عربياً                

 بأسرها، ال أستثين منها قطراً واحداً، وأشيد ا يف شعري فيما أتعلق روحياً جاحماً بالبالد العربية. قومياً مسلماً
 ".أكتب من الشعر والنثر من مخسة ومخسني عاماً

وإين كنت يف تعلقي هذا بقومييت العربية وباإلسالم        :  "ويعرب عن ذلك التالحم العرويب اإلسالمي بقوله      
وإا لعقيدة يتفاخر ويعتز ا بتواضع      ".  الذي هو روح القومية وهدفها ورسالتها، فيما نؤمن به ونعتقده          

 : طبيعي

كان كل هذا يصدر مين يف تواضع ال حيتاج أن يكرر اإلشارة إليه، ويف زخم عريب يفيض من نياط                    "
 ".قليب أعلنه وأتغىن به، وأدعو إخواين الشباب يومئذ إىل مثله

ثه عن التجاوب بني أدباء احلجاز      وإن تالحم العروبة واإلسالم لدى عبد اهللا بلخري، ليصرح به يف حدي           
ويذكر معه ذا   .  يومئذ، مع أدباء األقطار العربية ااورة، من خالل جتاوم مع احلركة العربية جتاوباً متفاعالً             

كنا و:  "فيقول).   سرحان، أمحد إبراهيم الغزاوي، حممد حسن عواد       نيحس(االجتاه العرويب اإلسالمي كالً من      
ومية العربية قومية عضوية مطلقاً، ولكننا نعتربها واقعنا العريب املتسلسل إلينا عرب آالف              مجيعاً ال نعترب الق   

فنؤمن ا  .  على أن هذه القومية هي وعاء اإلسالم الذي هو رسالتها، وال رسالة هلا غريه             .  السنني من أجدادنا  
رقياً مذموماً، وال عنصرية جاهلية     وبأبطاهلا من رجاالت الفتح اإلسالمي العريب باعتبارهم عرباً ال تعصباً ع           

 .١"منهياً عنها، ولكنها واقع نرفض اخلروج عنه والتمسك بغريه

                                                 
 : ينظر تفصيل هذه الفكرة يف كتابنا ١
 ".تالحم العروبة واإلسالم يف الكتابات العربية املعاصرة" 



وصفها ..  ويتمم الفكرة السابقة باإلشارة إىل رواد العروبة واإلسالم األوائل، وهم شخصيات فذة             
ة العروبيني اإلسالميني من وهلذا يقول مرة أخرى عن مجاع .  شاعرنا بلخري يف كثري من مالمحه الشعرية املعروفة       

. كان مفهومنا مجيعاً أا حركة عربية املنبت، إسالمية الثمار، وهلذا ال نفرق بينها وبني اإلسالم: "أدباء احلجاز 
فاإلسالم دين العرب ورسالتهم وجمدهم وماضيهم وحاضرهم         .  على أننا نقدمه عليها عند املفاضلة       

شدون، أما البطل األعظم الذي جيب أن نترفع به عن أن يذكر يف هذا               أبطالنا هم اخللفاء الرا   ..  ومستقبلهم
، وأيضاً بقية أبطال األمة العربية       اال فهو سيد األمة العربية واإلسالمية بأسرها حممد بن عبد اهللا              

اإلسالمية من أيب بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وعكرمة، والفاحتني اآلخرين كطارق بن زياد، وصالح                
 ".ني، وحرروا منهم بالد العربين األيويب، وسالطني مصر الذين حاربوا الصليبالدي

ويندرج حتت الفكرة القومية واحلس العريب رؤى عربية كثرية، سنقع عليها يف ذكريات بلخري، مما                 
 عن شخصياته السياسية والفكرية واألدبية، فيما كانوا يعربون عنه ويقولونه يف              -كما قلنا -سيمر معنا   

 .اقفهم القوميةمو

وفد -على أنه جيدر بنا التأكيد على ما أشار إليه أديبنا بلخري، وهو بصدد حديثه السابق عن رحلتهم                  
 لبغداد، وما تبادلوه من أحاديث ومشاعر اإلخاء والعروبة بني أفراد الوفود واملستقبلني، إذ -اجلامعة األمريكية

وفد، يشكر املسؤولني، العراقيني على حسن كرمهم        ممثل ال )  قسطنطني زريق (وقف عند كلمة الدكتور     
واستقباهلم، وقد وجد فيها مشاعر محاسية، وتتمثل بروح األخوة العربية، حني دعا إىل وجوب التزاور بني                 
أبناء األمة العربية، واألخص طالب جامعاا ومدارسها، وذكر فلسطني والوحدة العربية، فتحمس، ومحس              

لعرب يستطيعون إذا توحدوا أن يقضوا على هذه الفكرة الصهيونية قبل أن يكون هلا              إن ا :  وقال..  السامعني
 ".وأسهب بعد ذلك إسهاباً محاسياً يف هذا املوضوع، جتاوبنا معه حبماس ملتهب مثله. كيان

وكثرياً ما يرتبط الشعور القومي عنده باحلس الوطين، بل ينتهي الشعور الوطين إىل احلس القومي،                 
اياه الوطنية، واندفاعه إىل خدمة بلده، والعمل على حتقيق اخلري هلذا الوطن الذي أنعم اهللا عليه                 فأغلب قض 

بنعم ال تعد وال حتصى، فيتجه لشباب بلده، ومثقفيه ليعملوا هم أيضاً، وحيدد هلم املنهج واألسلوب، مث يرى                  
ة لرفعها، كي يتحقق له التوازن الفكري       أن من واجبه الوطين أن تنتهي دعوته إىل حيز أمته العربية واإلسالمي           

وإا لتتجلى هذه الدعوة،    .  والوجداين، إا ملعادلة، بل موازنة جيريها مع نفسه، ليحقق لذاته ذلك التوازن            
فيدعو املفكرين  .  وتلك الدعوة له وهو يف موقف مبدئي جوهري ذي عالقة بالفكر والتاريخ والتأصيل              

اع التاريخ، ويقدم هلم دعوته، من خالل رؤية وطنية، لكتابه تاريخ الوطن،             واملثقفني والقادرين على استرج   
على أن يتعدى تلك الرؤية الوطنية، لتشمل رؤية        ..  ويبني هلم املنطلق والدوافع واألساس من تلك الكتابة       
 .عربية أعم وأمشل، تستوعب أمته العربية واإلسالمية



 إليه الدين، وجعلنا ذا احلب مسئولني عن التبصرة          فنحن حنب بالدنا حباً أملته الفطرة، وقربنا       "
 وال أتواضع يف هذا بل أقول       –وكم أمتىن لو أن من يعلمون أكثر مما أعلم           .  واإليقاظ والتنويه واإلرشاد  

 يقومون بواجبهم   –احلقيقة، فأنا أعلم شيئاً وتغيب عين أشياء، إما ألنين مل أشارك فيها، وإما ألنين مل أعلمها                 
بة والتأليف والنشر عن اجلوانب املشرقة يف تاريخ بالدنا وأمتنا، فإن الكثري منا يعلمون عن تاريخ                  بالكتا

 .البلدان األخرى أضعاف ما يعلمون عن تاريخ بالدهم

وأنا ال أقصر وأحصر ما جيب أن يعلم عن اململكة العربية السعودية وحدها، ولكين أعين العامل العريب                  
 ".ره، فقدرنا حنن يف اجلزيرة أن نعلم ونرشد ونبصر أحوال أمتناوالعامل اإلسالمي بأس

ويظل الشعر لدى عبد اهللا بلخري هو األقدر على استيعاب مشاعره الوطنية واحتواء أحاسيسه العربية،               
ورغم أنه نظم يف سن مبكرة شعراً عربياً قومياً أصيالً يف مناسبات عربية، فقد استطاع أن يعرب عن الضمري                    

 .يب والوجداين واألصالة العربيةالعر

ة قاهلا يف ديوخري ما خنتم حديثنا به عن هذه األصالة العربية والشعرية، هو ما يرويه لنا حول مناسبة قص
، فكانت قصيدة من البدايات الشعرية، ويبدو )امع األديب(الشباب العريب السوري، فور انتهائهم من تأليف 

 :ية زه هزاً، وتوقد فيه وقدة احلماسة، وجذوة االنفعال، يقولأن مثل هذه املناسبات العروب

مبكة )  صوت احلجاز (، أين قرأت يف جريدة      ١٩٣٣فأذكر عندما كنت طالباً يف مدرسة الفالح سنة         "
دعا إليه عدد من خنبة أدباء وشعراء       )  امع األديب (املكرمة خرباً مفاده أنه قد تألق يف دمشق ما مسوه بـ             

علي الطنطاوي، ومعه الدكتور كامل عياد، والدكتور منري العجالين، والدكتور    :   أمية، أذكر منهم   عاصمة بين 
أنور حامت، واألساتذة أنور العطار، ومجيل سلطان، وحلمي اللحام، وزكي احملاسين، وحممد اجلريودي، وسعيد              

ذلك امع جتمعاً أدبياً يكون     وأم جعلوا   ..  األفغاين، ومصطفى العظم، وسليم الزركلي، ومصطفى احملابري      
ندوة هلم، وحلقة من حلقات التعاون والترابط بني ذوي الفكر واألدب من رجاالت األدب العريب وشبام،                

األستاذ علي الطنطاوي، واألستاذ أنور العطار، وأن        :  وأن جلنة إدارية قد ألفت لتلك احلركة من السادة         
يف البلد املقدس   (اً هلا، وهزين اخلرب، فقد أعجبت به ومتنيت مثله          الدكتور منري العجالين قد انتخب سكرتري     

 بقصيدة نشرا أم القرى أو      هفحييت امع وأعضاء  ..   وكنت يومئذ يف بدايات إنشائي الشعر       .)الطيب
 :صوت احلجاز، من أبياا

بـنا األواصـر مـن دين ومن نسب        
 

يـا خنـبة مـن رجال الشام جتمعهم 
. 

ــربي ــالم والع ــاخلري لإلس ــود ب ع
 

يف ذمـة اهللا مـا تأتـون مـن عمل           
. 

مـن بلدة اهللا حيث البيت ذو احلجب       
 

ــون  ــا تعان  يف تشــييد جممعكــموم
. 

ـ    م مـن الـبلقا إىل حلب      آبـه الش
 

للمجمـع األديب احلـر حـيث زهت        
. 



لتدفق واحلرارة  وهكذا فإن احلس القومي العريب يف وجدان بلخري شريان يغذي قلبه، ونابض با               
 . والعاطفة، ومشع حبب العرب والعروبة، موقفاً ومناسبة وسلوكاً ورؤية وانتصاراً

 



-٥-  
 مدخل إلى ذكريات عبد اهللا بلخير

)ةالشخصية الديني( 

بدت لنا الرؤية الدينية لدى عبد اهللا بلخري يف كثري من ذكرياته، فهو مع اإلسالم واملسلمني، ومع                   
أعالم املسلمني وأحواهلم، وخباصة يف تارخيهم املعاصر، فحديثه وخطابه وحواره ال تعوزها            الفكر اإلسالمي و  

قيم اإلسالم وتعاليمه، ورحالته وزياراته ولقاءاته وتقوميه للشخصيات اليت عرفها أو صادفها تنطلق وتتبدى              
شأة الدينية اليت نشأها بيتاً      يف أعماقه لتلك الن    -كما رأينا -واإلسالم  .  من خالل اإلسالم والرؤية اإلسالمية    

على أن العروبة ظلت عنده متالمحة مع اإلسالم،        .  وبيئة يف مكة، وإن محل معه بذور العروبة من مسقط رأسه          
 .وظل اإلسالم هو اجلوهر والروح، والعروبة وعاؤه

نلحق به  ومن الصعب استكمال الصورة اإلسالمية لعبد اهللا بلخري يف هذه الذكريات، ألنه ال ميكن أن                
ونواكبه يف مسريته الفكرية والثقافية والرحلية، فهو أسرع منا يف عرض تلك الدائرة املعرفية اليت امتزجت                 
كل عبارة فيها بروح اإلسالم، وإنه لعمل يستوجب منا دراسة مستقلة، ولكن نود أن نقف عند جانب واحد                 

قاء املسلمني يف بعض الدول األوروبية،      من رحالته، عسى أن يفي بغرضنا، وهو اجلانب الرحلي اخلاص بل           
متجاوزين كل ما قاله عن اإلسالم واملسلمني مع الشخصيات التعليمية يف احلجاز، ومع تاريخ املسلمني يف                 
احلبشة، ومع رؤاه التارخيية والقومية والوطنية، فرمبا ندعها تفصح عن ذاا يف مكاا من هذه الدراسة، ألن                 

ل ال يتجزأ، ومنسجمة مع شخصية متكاملة هي شخصية الرائد يف الثقافة العربية              شؤون بلخري املعرفية ك   
 .واإلسالمية يف تاريخ العرب املعاصر

ذكريات بلخري هي ذكريات الشخصيات الفذة، وال سيما الشخصيات اإلسالمية، وحديثه عنها يتسم             
لذلك كان شديد الشوق    .  ا من اآلخرين  وإن كان بعضه  ..  بالذاتية احلميمة، اليت جاءت إثر رحالته ولقائه ا       

لتقصي أخبارها، واالستماع والتزود باملعلومات عن مسريا يف درب الدعوة اإلسالمية واإلسالم يف أرجاء               
 .املعمورة

وأول هذه الشخصيات الشاعر البريويت عبد الرحيم قليالت، وهو من الشخصيات األدبية الذي حتول              
 إدارة األمن العام، وله كتابات صحفية وشعرية يف العروبة واإلسالم والوطن، إىل شخصية إسالمية، كان يتوىل

فلقي ا مخرية إسالمية من مسلمي روسيا ذوي        "مث اعتزل العمل الرمسي وشد الرحال حىت وصل إىل اليابان،           
 الجئني، فأقاموا يف    األصول التترية املهاجرين إىل اليابان بعد احلرب اليابانية الروسية األوىل، وقد أصبحوا ا            

 .أواخر الثالثينيات مسجداً جامعاً، كان أول جامع كبري أنشىء يومئذ يف عاصمة بالد الشمس املشرقة



 ١٩٣٨إن له ديواناً شعرياً، وإنه اشترك مع مسلمي اليابان يف قيام ذلك اجلامع عام                :  ومما قاله عنه  
امع طوكيو وأسبق منه، أقامه املسلمون       ساهم أيضاً يف إنشاء مسجد آخر أصغر من ج         "بطوكيو، كما   

 ".وهي مدينة أخرى مشهورة باليابان) كويب(املهاجرون من ماليزيا وأندونيسيا واهلند يف مدينة 

وهو من أعيان بريوت،    )  سوبرة( عن صديقه قليالت من صديق له يدعى         هوقد أشار إىل أن معلومات    
وهو السيد  )  سوبرة(التجارة، وقد تعرف على شقيقه السيد       وهاجر إىل اليابان يف أوائل الثالثينيات واشتغل ب       

ناجي سوبرة الذي أطلعه على تلك املعلومات السابقة، وخباصة صور افتتاح جامع طوكيو، وذكر له أن                  
 .قليالت قد عاد من الشرق األقصى، وأقام مكتباً جتارياً يف عمارة بشارع فوشي من بريوت

ع إىل شخصياته العربية واإلسالمية أينما تكون، وحاملا يعلم مبكان          وإن من عادة أديبنا بلخري أنه يهر      
 .وجودها وإقامتها، ويقدم نفسه، وينال مبتغاه، وحيقق غايته املعهودة يف مثل تلك األحوال

 هأسرعت إىل هناك ودخلت على الرجل يف مكتب        :  "وهلذا وجدناه يقول حاملا عرف مكان القليالت      
أنين طالب سعودي يف الكلية الثانوية العامة فسر بلقائي، وعرف أنين ملم ببعض              وعرفته بنفسي و  .  ماًمسلِّ

وذكرت له  .  املعلومات عنه وعن جهوده ودعوته اإلسالمية املشارك ا يف الشرق األقصى بأقطاره املختلفة             
ىل معرفة  كيف ترامت إيل تلك املعلومات، وأنين قد اطلعت على صور احلفل بافتتاح اجلامع، وأنين متلهف إ               

الدعوة اإلسالمية اليت قيل يومئذ أا بدأت يف االنتشار هناك، وأن بعض رجال الشعب الياباين قد عرف عن                  
 ".اإلسالم أخباره، وبدأ يتلفت إليه

ويتحدث مع القليالت حول أخبار املسلمني والرجال الدعاة وغريهم ممن له نشاط إسالمي، ويسر منه               
 ).علوي بن طاهر احلداد(ات اإلسالمية كشخصية فذة هي شخصية العالمة ألنه يعرف بعض أمساء الشخصي

وكانت املداخالت االستطرادية تعترض ذكرياته، فورودها لتوضيح موقف أو مشهد أو حدث أو               
مباشرة ينقلنا إىل األمام نقلة     ).  كويب(فحني كنا نتابع جمرى حديثه عن مسجد        .  فكرة، أو استكمال لواقع   

، واجتمعت مراراً فيها باملسلمني     ١٩٥٩وعندما زرت اليابان عام      :  "شرين عاماً بقوله  زمنية تقارب الع  
) كويب(ويف مسجد   .  اليابانيني واملسلمني التتر الذين أسسوا جامع طوكيو بعد اية احلرب بني روسيا واليابان            
الفطر من عام سياحيت    اجتمعت باملسلمني اهلنود واملاليزيني والفلبينيني وغريهم، وصليت معهم صالة عيد            

يف الصحيفة  )  كويب(وقد ظهر خرب االحتفال بعيد الفطر من ذلك العام يف مسجد             .  ١٩٥٩املذكورة وهو   
اليومية الصباحية اليت تصدر فيها، وعلى صفحتها األوىل صورة املسجد ودعوة املسلمني إىل القيام بصالة                

بعد )  كويب(يف ميناء   )  يوكوهان(إىل  )  هونج كونج (فتركت الباخرة اليت كنت راكباً عليها من        .  العيد فيه 
برسيدنت (وصادف أا كانت توزع يف مدخل الباخرة         .  قراءيت للصحيفة املذكورة اليت تصدر باإلجنليزية     

ولبيت النداء للصالة يف ذلك املسجد، على أن أركب بعد ذلك وسيلة أخرى إىل                .  األمريكية)  ويلسون
 ).طوكيو(يف ) يوكوهاما(



 ". معي زوجيت اليت تشاركين يف رحاليت، ويف مثل هذه املشاعر السياحية حول العاملوكانت

إذا كان يف النص السابق توضيح وتأكيد ألفكار أديبنا بلخري السابقة عن اإلسالم يف اليايان، فإن فيه                  
 .ته اإلخبارية الواعيةتوضيحاً آخر وكشفاً لشخصيته اإلسالمية واإلعالمية، يف دوافعه الدينية احلقة، ويف متابعا

) علوي بن طاهر احلداد   :  (شخصية)  القليالت(ومن الشخصيات اإلسالمية اليت وردت يف حديثه مع         
الذي كان مباليزيا وأندونيسيا، وتوىل يف آخر عمره مركز اإلفتاء يف سلطنة جوهور من               "كما ذكرنا، وهو    

 األصل مشهورة يف أواخر     -مغولية-شخصية  )  "احلاج الداعية عبد الرشيد إبراهيم،    :  (، مث شخصية  "ماليزيا
القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين، جبهادها وحيويتها، ورحالا املنقطعة النظري يف بلدان الشرق               
األوسط وأقطار شرق أوروبا كلها، مبا فيها تركيا وبلغاريا ورومانيا وبولندا وروسيا وغريها من األصقاع                

 ". اليابانالشمالية، حىت وصل إىل

من العلماء  ..  أستاذنا:  "ويبدو أن أحد هذين العلمني اإلسالميني من حضرموت، ألن األول قال عنه            
 .، وكذلك أضاف هلم تلك الشخصية املغولية الثانية"احلضارم

ذلك الرجل العجيب الذي كان ال يقر له قرار يف مكان، بل كان : "ومما ذكره عن شخصيته الثانية قوله
 احلجاز ومصر والشام وتركيا، إىل تلك األقطار املشار إليها، خيدم اإلسالم ويدعو إليه يف كل                  ينتقل بني 
، مث يذكر معلومات عن رحالته اإلسالمية يف الشرق األقصى ونشاطه يف نشر اإلسالم، وعن كتبه                  "مكان

واً من أربعني عاماً، مل     وكان هذا ديدنه حن   "وكان يف رحالته ال يقيم يف الفنادق، وإمنا يف املساجد،           .  وصحفه
 ".تفتر عزميته ومل تقعده األسفار وال نصبها وال كدرها وال غربتها

وقد وقف بلخري عند هذه الغربة، اليت مل تكن مصدر عجز لدى الدعاة واملخلصني، بل كانت مصدر                  
 .حيوية واندفاع وحتمس للعمل من أجل اإلسالم واملسلمني

إن الغربة والبعد عن العامل     :  "ى عروبته وإسالمه بأروع صورة يف غربته      وإذا كان املغترب عربياً فستتجل    
 تالعريب يشدان املخلصني من أبنائه إىل البحث عن كل ما ميت إىل العروبة واإلسالم بسبب، ومن هنا كان                  

 ".يف البحث عن أخبار احلركة اإلسالمية يف كل مكان من الشرق األقصى) عبد الرحيم القليالت(انطالقة 

فشخصية مثل عبد الرشيد إبراهيم الذي . ن إعجابه بشخصياته اإلسالمية شديد، فيترمجه أحياناً شعراًوإ
داعية بكل معاين الكلمة، غريب بني رجاالت اإلسالم املعاصرين يف أول هذا القرن وأواخر               "كان يف نظره    
بالشعر، ولذلك قال فيه قصيدة      يصل إعجابه به إىل حالة ال يهدأ انفعاله النفسي فيها إال              "القرن املاضي 

 :طويلة، رمبا كانت إحدى مالمحه اإلسالمية، ومطلعها

"عبد الرشيد "واذكـري يف الـرجال      
 

ــدي    ــنه وزيـ ــيين عـ حدثـ
. 

 



واليت يستقيها من معارفه    ويشري بلخري من حني آلخر إىل بعض املعلومات اليت يتذكرها عن شخصياته،             
القليالت :  فأكثر معلوماته السابقة عن عبد الرشيد كانت من صديقيه         .  وأصدقائه، لتكمل صورة علمه   

 . الذي سريوي عنه الكثري) احلاج حبيب الرمحن(والدكتور السامرائي، وبعدها من صديق ثالث هو 

ب الداعية عبد الرشيد إبراهيم، الذي      ، وقد أورده عق   )عبد احلليم الصديقي  (ومن شخصياته اإلسالمية    
فهو من مسلمي اهلند وخرية علمائها،      .  أسهب الكالم عليه مبا مسع وعلم، ومن باب الشيء بالشيء يذكر           

 .وجمال دعوته ماليزيا وأندونيسيا

فقد يلتقيان يف األصول واألساسيات،     .  وأجرى بني الداعيتني موازنة، فذكر أوجه التشابه واالختالف       
 ).طريقة الدعوة(ان يف الفروع أو يف وخيتلف

وهو يلتقي يف هذا املضمار يف ألوان       .  وكان الرجل خملصاً يف دعوته، جمداً يف العمل من أجلها         :  "يقول
شىت من مظاهر الدعوة مع من حتدثنا عنه احلاج رشيد إبراهيم، إال أن لكل شيخ منهما طريقته، فلكل منهما                   

فيلتقيان يف اإلخالص وحب الرحالت إىل األقطار        .   وختتلف يف فروعها   وجهة تتالقى يف أصوهلا، وتتباين    
املختلفة، وتفقد أحوال األقليات اإلسالمية فيها، واالهتمام بشؤون أهلها كأندونيسيا وماليزيا، ويلتقيان يف              

 فكما كان احلاج رشيد يستعني مبا ينشئ من صحف          ،انفتاح الفكر على وسائل الصحافة واإلعالم والنشر      
 ".مؤقتة عابرة على أداء رسالته، كان احلاج عبد احلليم الصديقي يؤمن جبدوى ذلك ويكتب

ن هذه املوازنة يف كتابات بلخري ال تظهر أوجه التشابه واخلالف بني علمني كما رأينا فحسب، وإمنا                  إ
ومها السالح أو األداة تظهر لنا أموراً كثرية عن نوعية الدعاة ورسالتهم وأعماهلم متمثلة بالرحالت والكتابة، 

 .اليت ا يزاول الداعية رسالته اإلسالمية، وهي الوسيلة املستخدمة قدمياً وحديثاً

ومن هذا اجلانب، وبعد أن رأت ذكريات أديبنا بلخري النور، فيمكن أن يدرج امسه مع شخصيات                  
اءاته مع شخصياته اإلسالمية، وخباصة     ن متيز عنهم بطابع الذاتية يف لق      إ يف أيامنا املعاصرة، و    نيالدعاة اإلسالمي 

فيما سيورده عن شخصياته األخرى، ألنه سيكون صداقات محيمة مع بعضهم، فيغلب عندئذ على كتاباته                
عنهم طابع السرية الذاتية ألنه سيتالحم معهم بقلبه ونبضه، ويشاركهم املشاعر والعواطف واألفكار نفسها،              

وكتابام بالروح اإلسالمية من حيث حب املسلمني، وتفقد أحواهلم،          ولكنه يظل ملتقياً مع دعاة اإلسالم       
      م بصورة الواقع املعانم وحاجاومن هنا قد تستحيل أحياناً كتابات عبد اهللا بلخري، يف          .  ىوالتعبري عن رغبا

قومون به من هذه املوضوعات، إىل ما يشبه الكتابات اليت تسجلها مجاعة رابطة العامل اإلسالمي يف مكة، فيما ي
رحالت حول العامل، ويعربون كتابة فيها عن مشاهدام وانطباعام حول أحوال املسلمني املادية والروحية               

يتميز أيضاً عنهم، ألن اللغة العربية فرع من فروع العروبة اليت تضم            "  اللغوي"ويف اجلانب األخري    .  واللغوية
لتصبح العروبة، وما   .  ن روافد تصب يف قناة العروبة الدفاقة      إىل قلبها التاريخ واملشاعر املشتركة وغريها م      



وهو ذلك التالحم بني العروبة واإلسالم الذي جنده يف الكثري          .  خيص العرب وأخالقهم جسداً لروح اإلسالم     
 .من فكره وشعوره وشخصيته وتعبريه

مي، فالدعوة  وهلذا فإن بلخري يشيد دوماً بعراقة املاضي يف كل شيء وخباصة من جانبه اإلسال                 
والكالم عن الدعوة والدعاة مبعانيه املختلفة املباشرة       .  "اإلسالمية، كانت منذ قرون أحسن مما هي عليه اليوم        

 قد حيسن أن يشار إليه يف صدق وأمانة، يوم كان الناس وكان العرب بصفة خاصة على فطرة    ..وغري املباشرة 
 ".اإلسالم وحب اخلري والبحث عنه وتلقيه

 كالمه عن الدعوة اإلسالمية والدعاة الكثري من احلقائق التارخيية اليت كانت غائبة من ذهن               وسيظل يف 
وتصور بعض املثقفني والقراء، فاستحضرها هلم بشيء من التبسط، بعد أن بث فيها شيئاً من الصدق                   

قراا أكثر مما   واإلخالص والعروبة، لتكون قضية الدعوة اإلسالمية بعيدة عن التشدق واالدعاء اللذين يف            
 .يغنياا، وال سيما يف بعض بلدان أفريقيا كاحلبشة والصومال والسودان

سه العريب واإلسالمي قدم لنا الكثري مما صنعه االستعمار للدعاة والدعوة اإلسالمية يف تلك البلدان               حبو
 التاريخ، كصراع   األفريقية، ويأسف جلهل العرب واملسلمني بتاريخ الدعوة هناك، فيورد بعضاً من ذلك             

سالطني احلبشة املسلمني مع من هم من غري دينهم، ويقف عند أبرز التدابري االستعمارية ضد العرب                   
 .واملسلمني يف السودان اجلنويب وغريه، وخباصة يف عدائه السافر للغة العربية واحليلولة دون انتشارها وتداوهلا

ة العربية مبختلف اجتاهام وصورهم ونواياهم، وحلسه       ن أعداء اللغ  عوألديبنا بلخري رؤية أصيلة ثاقبة      
العريب، ولتالحم العروبة باإلسالم يف فكره وتعبريه، نراه يديل بدلوه ألن املناسبة تدعوه لذلك، فيضع بني يدي 

 .قارئه رؤيته الصائبة

 البلدان  ولنقرأ النص التايل، وفيه خري دليل على ما نقول، وال سيما أنه ما زالت صحف الكثري من                 
 :العربية تروج ألفكار أولئك األعداء، يقول

وما حنن اليوم فيه هو حصاد ملا غرس وزرع منذ قرن كامل، من الغفلة التقليدية املتوارثة حىت القرون                  "
فاللغة العربية اليت حرم االستعمار على السوادانيني اجلنوبيني استعماهلا،         .  األخرية من تاريخ العرب واملسلمني    

وة اللدودة لالستعمار يف كل بالد إسالمية نكبت به يف مشارق األرض ومغارا، فهي لغة القرآن، ال                  العد
فكانت التوصيات العلنية والسرية، وال تزال إىل       ..  ميكن للمسلم أن يكون مسلماً إال إذا قرأ القرآن بلغته         

تلفة األشكال واأللوان، منها السرية     اليوم، وإىل الغد القريب يف كل مكان، مهامجة اللغة العربية مهامجة خم            
ومنها العلنية، ومنها ما ظاهره اإلصالح وباطنه القضاء عليها، وسلخها من ألسنة وقلوب املسلمني بوسائل                
شىت، أصبحت اليوم مذاهب، وطرقاً مشهورة ومعروفة، استهوت املغفلني واملنحرفني والسذج وخرجيي              



لمني وانطلت عليهم، فشاركوا يف التشكيك فيها ويف عظمتها، حىت مدارس االستعمار من شباب العرب واملس
 ".يظهروا أمام املستعمرين بأم من اجليل الصاعد املثقف ثقافة عصرية

ومن السمات األخرى اليت تضاف لشخصية بلخري اإلسالمية متسكه بالتراث اإلسالمي، واملتمثل              
يفتأ يذكر مثالً مآثر وفضل اجلامع األزهر على الدعوة         لذلك فهو ال    .  مبعاهده وجوامعه ومراكزه التعليمية   

اإلسالمية يف مصر، وجامعي الزيتونة والقريوان يف تونس، وجامع القرويني يف فاس، واجلوامع األخرى                 
فتظل هذه اجلوامع مناهل علمية     ".  موريتانيا وكانو وشنقيط وسكتوا   "واملساجد الكربى يف غرب أفريقيا من       

 .حضارية تشع بنور املعرفة الربانية يف خمتلف األصقاع والديارإسالمية، ومنارات 

لة يف ذهن   ثوهلذا فإن قيم الدعوة اإلسالمية، ومراكز تعليم اإلسالم، واحلضارة العربية واإلسالمية ما            
بلخري، واليت هي يف كثري من رحالته جتره إليها، ليلتحم ا ويناشدها القلب والوجدان يف روائعه ومالمحه                  

 .عرية اخلالدةالش

ومن هنا فأمساؤها هلا رموزها ودالالا وتفجرها الوجداين والذهين يف قلب وعقل عبد اهللا بلخري، فريى          
فضل تلك الرموز على الدعوة اإلسالمية منذ أكثر من ألف عام تتجدد ومتتد، وقد تتقلص وتنكمش،                 "أن  

ليت توصل الضياء الديين إىل حيث يسطع       ولكنها مع كل ذلك التمدد واالنكماش كانت ارى والقناة ا          
أن للحرمني الشريفني، الشرف األعظم، والفضل األكرب يف أن تكون املنابع           :  وينري، وال حاجة بنا أن نقول     

 ".املتدفقة ملساقط تلك القنوات واألار

اا ومما يذكر عن شخصية بلخري اإلسالمية والرحلية، أنه يعد البلدان اليت متكن من زيادة أقلي                  
اإلسالمية، والبلدان اليت مل حيسن الوصول إليها، فقد استطاع مثالً أن يرحتل ويزور األقليات اإلسالمية يف                 

متعرفاً على بواقي األثر اإلسالمي هناك،      "شرق أوروبا ويف اليونان، وبلغاريا، ورومانيا، ويوغوسالفيا، وار،         
 ".احنسر عن ار بالذات باحنسار املد العثماينالذي مل يبق منه اليوم إال األطالل واملعامل، و

، ومع ذلك فإنه يشري إىل بعض مظاهرها        ١)بولندا(أما البلدان اليت مل يستطع الوصول إليها فكانت          
إذ توجد ا اليوم أقلية إسالمية منكمشة ومبعثرة يف بعض مدن وقرى يف الناحية الشمالية                  :  "اإلسالمية

، اليت ال تزال حمافظة على عقيدا ملتفة حول مساجدها منقطعة عن العامل              )يافرصوف(الشرقية من العاصمة    
 ".اإلسالمي

وإذا مل يستطع الوصول إىل األقلية البولندية املسلمة، فقد استطاع أن يتخطاها إىل أقلية أخرى يف أقصى 
 ).متربي(ومدينة ) هلسنكي(القطب الشمايل، يف فنلندا وعاصمتها 

                                                 
 . وقد أورد يف مكان آخر عدم قدرته على الوصول إىل أستراليا وروسيا والصني من هذا العامل ١



ت بلخري اإلسالمية، وهي مسة بارزة يف ذكرياته كلها، استحضار املعلومات القدمية            ومما جنده يف رحال   
لتنري الدرب يف مسرية قارئه، وخباصة ذلك االستحضار الذي نلمس فيه متابعته الثقافية   .  عن مكانه أو مشهده   

للبناين املتمصر  األديب ا (فقد أشار مثالً إىل كتابات      .  عما كتب عن أحوال املسلمني يف البدايات األوىل        
املصرية، ألقى بذلك املقال    "  املقتطف"يف عدد من أعداد جملة يتذكرها منذ مخسني عاماً من           )  فليكس فارس (

وتعيش فيها، ومن مثَّ    )  فنلندا(أول األضواء على تلك اجلالية اإلسالمية اليت تسكن حول القطب الشمايل من             
جلالية يظهر يف بعض الصحف اإلسالمية والعربية اليت تم         تلفت الناس إىل ما ذكر عنهم، مث بدأ ذكر تلك ا          

 ".بشؤون املسلمني

وهلذا قام برحلة إىل تلك املناطق، وليس له هدف من رحلته غري الوقوف على أحوال املسلمني يف تلك                  
ية وفعالً جاءت هذه الرحلة، وغريها من بعد، حتمل الروح اإلسالمية احلقة فضالً عن ذاتية الشخص               .  البالد

ومنذ دخوله  .  املستحبة، ولو قرأنا أي نص منها لوجدنا تلك الروح املتميزة، والشخصية النادرة املثلى              
حني راح يبحث عن املسجد يوم : يروي جمريات الرحلة بعفوية وتلقائية، ويشد إليه القارئ، فمثالً) هلسنكي(

ديين اتضحت لنا من خالله شخصية  كان مثة مشهد – ألن وصوهلم كان ضحى يوم اجلمعة      –اجلمعة للصالة   
أديبنا بلخري بتلك الرباءة واألصالة العربية، وذلك من خالل انطباع سريع عمن صادفه قبل الصالة، واحلس                

ورغم الفطرية والعفوية يف احلديث، ورغم إنه       ..  العريب الذي غمرنا به، وهو حياور أحد املسلمني األفريقيني        
 .اكتسى بدفقات وجدانية ز املشاعرمشهد عادي ويقع كل يوم، ولكنه 

فقد وصفها، يف   :  وتتجلى روحه اإلسالمية، أيضاً بوصف مظاهر العبادة وال سيما صالة يوم اجلمعة            
بدقة منذ دخوهلم وحىت خروجهم، وليس بغريب على بلخري ذلك الوصف الدقيق، وتتبع             )  هلسنكي(جامع  

وهل نسينا كيف قام بدور اإلمام يف مكة مبدرسة          !  األوىل؟فهل نسينا طفولته الدينية     .  اريات يف العبادة  
الفالح يوم مل يتجاوز العاشرة؟ ولكنه هنا أضاف انطباعات ومشاهدات جديدة، اقتضتها تلك الصالة يف ذلك 

 .املكان اجلديد

ومن السمات البارزة يف كتابات بلخري اإلسالمية تسجيل االنطباع الروحي يف نفوس اجلاليات                
ة عن احلرمني الشريفني، وتلك الديار اإلسالمية املقدسة، فيتنسمون فيه روائح دينية عن تلك                 اإلسالمي

األماكن املقدسة، يف مكة املكرمة واملدينة املنورة، فقد وصف تلك االنطباعات واألحاسيس يف حالتيها السلبية 
 .واإلجيابية

صف فرحة الناس من املسلمني ا،      فيعلق على ما أحضره معه من مسابيح وسجاجيد من السعودية، وي          
 .حني يهديهم إياها

ومع األسف الشديد إن املسلمني عرب السنني الطويلة يشترون هذه األشياء من احلرمني               :  "فيقول
الشريفني، غري عاملني بأا مستوردة ومصنوعة يف خارج العامل اإلسالمي، ويف معامل إيطاليا بالذات، ولكنهم               



فقدمت منها عدداً بعد الصالة إىل اإلمام، عندما قمت وسلمت          ..  ست األرض النبوية  فقد الم ..  يفرحون ا 
فأخذوا تلك السبح ومعها سجادة أو سجادتني، وجتمعوا حينئذ حويل .. عليه وعلى من حوله وعرفتهم بنفسي

ء يف بيت   يسألونين عن الفندق الذي نزلت فيها، ومىت ميكن أن يزوروين، ليدعوين بعد ذلك إىل طعام الغدا                
أحد كبارهم، مث أىب اإلمام بعد ذلك إال أن يوصلين إىل الفندق، فصحبت معنا أخانا األفريقي لتناول طعام                   

 ".وهكذا كان يومنا األول يف زيارة إخواننا يف مدينة هلسنكي... الغداء معاً حيث نزلت

، حىت ولو كانت ال متت      وإن بدأ يف جانب سليب يف تعلق املسلمني بكل ما له صلة بأماكنهم املقدسة              
بصلة لتلك األماكن، فإن جانبه اإلجيايب ال خيفى على القارئ مما فيه صلة روحية متينة تشد املسلمني لتلك                   

 .الديار، مما جتعل روابط املسلمني فيما بينهم قوية أينما كانوا

خرى، وألن أديبنا   على أن تلك األنسام اليت حيملها معه من مكة واملدينة سيفوح أرجيها يف مشاهد أ               
بلخري رجل التاريخ، فهو شديد االهتمام باألقوام أو اجلاليات املسلمة ممن يلتقي م، فيعرج على بدايات                  

 .هجرم، ومن مث استقرارهم يف تلك الديار اجلديدة، حمافظني على األصول اإلسالمية اليت محلوها معهم

، وانطباعاته عنها، فاملناسبة تدعوه ليذكر لنا )فنلندا( يف وإن أورد أخباراً تارخيية عن اجلاليات اإلسالمية  
 ).سعيد عبيد بن زقر(األخ الصديق : أوائل الزائرين السعوديني هلا، مثل

وإن ذكر أيضاً بعض العادات اليت يراها، ومما يظنها املسلمون هنا من صميم اإلسالم، فإنه يقف عندها                 
ه، كقراءة الفاحتة ومسح الوجوه باألكف املرفوعة إىل أعلى         ويصفها من خالل موقف أو مشهد مر به وعاش        

 .يف كل مناسبة اجتماعية

وقد وقف عند الكثري من مظاهر آثار اإلسالم يف دورهم، كنظافة املساكن وال سيما من الداخل، سواء         
حتمل بعض  بتلك السجادة اليت يراها عند مدخل كل بيت ليضع عليها القادم نعله، أو يف تلك اللوحات اليت                  

 .اآليات القرآنية ومعلقة على اجلدران

 لنا ذاتية أديبنا بلخري يف ذكرياته هو يف رحالته اإلسالمية كما ذكرنا، وكثرياً ما يعرض ىوأكثر ما تتبد
املشاعر اليت تنتابه يف مشاهداته وانطباعاته، وال سيما املشاعر الصادقة النبيلة اليت حيسها وهو يف ضيافة                  

 . من اجلاليات اإلسالميةاحملتفني به

.. كانت جتول مبشاعري أحاسيس مكتومة وأنا أرى هؤالء كلهم يرتلونين مع عائليت هذه املرتلة            :  "يقول
 بل – وال أقول كبريات السن  –وكان بعض النساء    .  وأقسم باهللا أنين أشعر يف قرارة نفسي بأنين ال أستحقها         

لتقرأ هلن  )  أم سبأ (ن حول   ف من جلوسنا مع الرجال، ويلتف     من الشابات اجلميالت من بنام ينتهزن الفرص      
لقد :  وكنت أجول بأنظاري يف هذه املظاهر اليت حيفوننا ا، وأقول يف نفسي            ..  شيئاً من القرآن واألدعية   

 ".أنزلتم حاجاتكم بواد غري ذي زرع، ولكن جزى اهللا األسباب خرياً



السرد القصصي، والبوح الذايت، إذ تأخذ من كل فن           – كما ذكرنا    –إن ذاتية بلخري يف رحالته جتمع       
 . بطرف–ة ي الرواية والسرية الذات–

. وهلذا جتىء رحالته اإلسالمية، من خالل هذه الذكريات، شائقة مثرية تستحوذ على مشاعر القارئ              
ة حافلة  كلها تتضافر لتبلور لنا حيا    ..  وإن تلك الذكريات، وخباصة يف جانبها الرحلي واحلوار والشخصيات        

فضالً عما ترمسه لنا من مسات واضحة لشخصية أديبنا         .  باحلركة واحلياة واحلدث بصورة ناطقة جذابة حمببة      
بلخري املتوجة بالطيبة واملثل واألخالق العربية واإلسالمية، هلا انعكاسها وإحياؤها اجلذاب على من حوله يف                

 .رحالته أوالً، وعلى قارئية يف ذكرياته ثانياً

ذه الزاوية ندعو القارئ لقراءة نص من ذكريات بلخري، لنتبني جاذبية هذه الذكريات يف إطارها       ومن ه 
" زغرب"الذايت واإلسالمي، وبشكلها الفين القصصي، والنص حيكي عن شخصية إسالمية يف مدينة                 

شاعر اليت  وفيه وقفة مهمة، ويصلح الكالم فيها، وحيسن اإلدالء بامل         )  حمرم أفندي :  (اليوغوسالفية وامسه 
وممن التقى م من عرب     .  فهي رغم ما فيها من حرارة وصدق وعواطف سامية عن أديبنا بلخري            ..  تثريها

ومسلمني ال ينطقون العربية، ورغم ما يثري املشهد واملوقف من روابط إسالمية حيناً وعربية حيناً آخر، فإن                  
 .اإلسالم ال يتألق إال بتاج العروبة واللغة

وحتتضن أديبنا وتفرح به ويزداد فرح املسلمني حني         "  زغرب"عواطف املسلمني يف    وهلذا ستظهر   
فحبذا .. يعرفون أنه زائر من مكة، فتختنق املشاعر يف القلوب وال يترمجها اللسان إال مبالمح الوجه وانفعاالته         

 .لو نطق اللسان كالماً عربياً مضمخاً بأرجيه اإلسالمي ووهجه

مل اإلسالمي اليوم متارس فعالية كربى من اجلهود يف سبيل تعليم املسلمني اللغة             ومن هنا فإن رابطة العا    
 .العربية، وتبذل كل اإلمكانات لتفتح املدارس وتعد ويئ املدرسني هلم

وقد ينصرف أديبنا بلخري عن الشؤون الدينية للجاليات اإلسالمية إىل أمور مادية وحسية، كأمور                
 .اليت يزاول املسلمون فيها أعماهلم، وينالون الكسب والشهرة فيما يتاجرون.. .التجارة واملعارض واألسواق

أو الطبيعية اجلامدة من حبريات     )  السونا(وإن من األمور احلسية اليت قليالً ما يقف عندها كاحلمامات           
. رومانسيةورغم أن عبد اهللا بلخري شاعر يستثريه اجلمال الطبيعي، فإنه ال يقف عند تلك ال              .  وجبال وأشجار 

ويفرد هلا مشهداً كامالً، بل ترد عابراً، حسبما تقتضيه طبيعة االستطراد، فتخرج منه أشبه مبعلومات اجلغرافية 
 .التقريرية

ومبناسبة ذكر البحريات، ففنلندا أعظم بالد يف العامل حمتوية على آالف البحريات بني عظيمة              :  "كقوله
العذبة من ذوبان اجلليد الذي يغطي هذه البالد وما حوهلا أكثر           وكبرية، ومتوسطة وصغرية، تتجمع مياهها      

 ."شهور العام، حىت يأيت الربيع والصيف



: ولكن قد يعقِّب على هذا الكالم أو يسترسل بنفَس رومانسي شعري على حنو ما يف هذا النص السريع
نضرة الروايب والتل، وشالالا    وهو يف الربيع والصيف جنة وارفة الظالل، عابقة األزهار، شديدة اخلضرة،            "

 ".يف مساقطها روعة من الروائع اليت ينعم ا من زار تلك البالد

يف )  رحيانة(وزوجته  )  حبيب الرمحن (ومن الشخصيات اإلسالمية اليت التقى ا بعد السيد حمرم أفندي           
 يكونوا شيئاً يف الذاكرة قبل      وأصبحت كتابته عن أولئك األعالم اإلسالميني مثرية، إذ مل        .  من فنلندا )  متربي(

أن يلتقوا به ويكتب عنهم، بعدها أصبحوا يالصقون مشاعر القراء، فأحبوهم بقلوم وأرواحهم، ووجدوهم              
 .طيبني يستأهلون اجللوس يف أروقة التاريخ

مع )  حبيب الرمحن (وعلى كثرة روائع هذه الذكريات والرحالت اإلسالمية، فإن أروع الروائع قصة            
 عبد اهللا بلخري، منذ هجرته مع مسلمي البالد الروسية إىل فنلندا، وإزماعه على احلج، مث إحجامه                   أديبنا

ودعوما للحج على نفقته، واللقاء الثاين يف       )  رحيانة(وتسلمه إمامة املسجد، ومنذ بداية اللقاء به وزوجته         
وهي .  ل من على هذه األرض باملوت     احلجاز، وأداء فريضة احلج وعودما إىل وطنهما والنهاية احلتمية لك         

قصة متكاملة يف تسلسلها الروائي الفين، استغرقت أكثر من عشرين صفحة، ال ينقصها الصدق الواقعي                 
ولذلك سيجد القارئ . والصدق الفين واحلدث الدرامي، بل األحداث املتوالية، وكلها تتوجها العفوية اآلسرة

اوباً مع املشهد واللحظة والواقع واحلب الذي يعم اجلميع، مبا          من حني آلخر كأن دموعه لتسح من عينيه جت        
 ..فيهم القارئ الذي أصبح واحداً منهم، وحيب مثلهم

 :يقول بلخري عن حبيب عبد الرمحن

ذان يف القطب   األ:  "ني معاً يرحم اهللا احلاج حبيب عبد الرمحن رمحة واسعة، فقد أقر اهللا عينه باحلسن             "
م وليلة، وهو ما اشتاق أن يترك احلج للقيام ذه الشعرية اليت نظر إليها نظرة                الشمايل مخس مرات كل يو    

إسالمية مؤمنة عميقة فيما ذكرته سابقاً، مث مجع اهللا له احلسىن الثانية اليت ناجى ربه بأن يؤجلها له إىل اية                     
فما كان  .  دة إن شاء اهللا   فتويف قرير العني، مقبول العبا    .    عمره، وهي أداء احلج والسالم على رسول اهللا       

إال رجالً صادق اإلميان، عاملاً من أولئك العلماء والدعاة الذين أشرت إليهم يف مقااليت هذه، والذين يندر                  
اليوم إن مل نقل يتعذر وجودهم بني العرب واملسلمني، ومع أن أمة حممد ال تزال خبري، إال أن األمر يكاد يكون 

 ".كما أشرت إليه

 اليت ميكن أن نذكرها، وحنن مع أديبنا بلخري يف رحالته اإلسالمية عرب البلدان                 ومن الشخصيات 
، وهي قصة ال تأخذ حديث املاضي، ألننا نعرفه،         )كوبنهاجن(وقصة لقائه به يف     )  زكريا ياسني (اإلسكندنافية  

ت خدعة من   ، وكان )قاديانياً(إمنا حديث احلاضر، وواقع املسجد الذي مل يكن مسجداً وإمنا كان مقراً               
وشؤون املسلمني، ومشروع بناء مسجد هلم، واالكتفاء مبدئياً        )  القاديانية(وكان احلديث عن    ).  القاديانيني(



حسني الزين، وحممد   :  (وبرزت أمساء عربية مسلمة من املغرب ومصر ولبنان       .  بغرفتني للعبادة والصالة فيهما   
حسني (وكان  .  حياة الغربة ودافع اهلجرة املادية    ، وبرزت معهما قصص من كفاح املغتربني، وبدايات         )عطية
ويف كل القصص اليت يرويها     .  اللبناين يروي فكرة الصالة، وقصتها يف أدائها بقاعة امللك بدار البلدية          )  الزين

لنا أديبنا بلخري من خالل جوالته ورحالته عرب العامل تربز لديه فكرة اإلعالم بشكل مثري، وال سيما أنه يرويها             
ائية وعفوية احلوار، وتداول املوضوعات، ورسم احلوادث والوقائع على ألسنة بشر أحياء، ومعارف               بتلق

من خالل توظيف موح، وكل ذلك يؤكد أمهية اإلعالم املوجه بطريقة فنية،             ..  وأصدقاء بلحمهم ودمهم  
 .وتوظيف ذكي، وجيعله حمققاً ملراميه البعيدة والقريبة

. يلة ونبيلة من أناس أخيار هلم مكانتهم، ومن خمتلف اجلنسيات           ويكشف احلوار دوماً مواقف جل    
... فموافقة ملك الدامنارك للمسلمني بأداء فريضة صالة العيد يف قاعة تتوجيه، وحتمل كل تكاليف الصالة               

ومن املواقف النبيلة الصادرة من امللك موافقته أيضاً        .  واخلري يف كل مكان   ..  عمل كبري، وموقف خري نبيل    
 .ستقبال ثالثة شباب مسلمني ميثلون أربعني دولة، ليشكروه على صنيعه السابقعلى ا

ويظل اختيار بلخري لنوعية املناسبات والرجال واألحداث موقفاً رائعاً وال سيما إن كان له صلة                  
ه، فلقاء الشباب املسلمني الثالثة بامللك الدامناركي، وحديثهم مع        .  باإلسالم، ويف بالد بعيدة عن اإلسالم     

 إىل املزيد من احلركة والعمل      -على حنو ما  - تدعو الدعاة واإلعالميني     ..وكالمه معهم ذو معان كبرية مثرية     
 .إىل العباد كافة شعوباً وحكاماً، وللدنيا قاطبة واجلهد لتوصيل رسالة حممد 

لتهدم وخباصة يف   وإن ما يزعج عبد اهللا بلخري ويقض مضجعه النحلَ اهلدامة، اليت تنشط باسم اإلسالم               
البالد اإلسكندنافية، فكان له منها مواقف، ولكن مل ميارس معها عداًء سافراً، ويف كل األحوال كان يفضل                  

 . يف بالد الغرب والغربةاالنسحاب من الدخول معها يف جدل فكري، قد ال يقدر مداه

ة يف اخلارج، وال سيما أن هلا       وكشف ضررها الكبري على الدعوة اإلسالمي     )  القاديانية(مثل موقفه من    
 .نشاطاً ملموساً يف سويسرا ودول أوروبا من اليت كان زارها

بسويسرا وسألت عن مسجد كنت مسعت أنه مقام يف         )  زيورخ(ومنذ شهور كنت يف مدينة      :  "يقول
ة، فلما  تلك املدينة، وذهبت إليه فرأيت امسه بارزاً يف الشارع، وله شبه مئذنة وقد جئت قبيل صالة اجلمع                 

صعدت إىل الدور الثاين حيث قاعات املركز، فوجئت يف تلك القاعات بصور زعيم القاديانية اهلندية املشهور                
. وبصور عدد كبري آخر متراصة على جدران قاعة االستقبال، وكلها ألتباع هذه النحلة               )  غالم أمحد (

والفرنسية وغريها، تلقي أضواء على     ووجدت جمموعة كبرية من النشرات املصورة باإلجنليزية واألملانية          
القاديانية ودعاا، وكدت أن أدخل يف جدل مع مدير املركز وهو هندي، إال أنين غادرت املكان حاالً إىل                   

 ".غري رجعة



وأخرياً إن حس بلخري الديين يتضح بالرقة والروحانية والتجاوب مع جاليات املسلمني بقلب كبري                
ا ينضح باحلب والشعور السامي واإلنساين، عرب العامل وعرب القصص اليت يرويها            يتسع هلمومهم ورغبام، كم   

 .عن املسلمني مما فيها من ألق ينري جوانب عديدة من شخصيته الدينية

 



-٦-  
 مدخل إلى ذكريات عبد اهللا بلخير

 )الشخصية التاريخية(

الذي ينبعث من األمكنة اليت يشهدها أو       تتجه الرؤية التارخيية لعبد اهللا بلخري يف ذكرياته على اإلشعاع           
فتوحي له بثقافة عربية إسالمية أصيلة، ويسترجع من خالهلا احلضارة           .  يعيشها والصقة يف ذهنه ووجدانه    

العربية الغابرة، ورجال العرب املسلمني التارخييني، وتتبلور األفكار واملعاين يف خياله، فيصوغها معلومات               
 .املاديتارخيية بعيدة عن جفافها 

وأول شؤونه التارخيية كانت يف وقفته أمام احلرمني الشريفني، وهو يروي قصة التعليم يف بداياا األوىل          
يف احلجاز، مث يف اململكة العربية السعودية، وما كان هلما من أثر يف إجياد جيل من العلماء الرواد، وأمهيتها يف                    

 تكوين ذلك الفكر ومصادره ومناهجه، كما أا وقفة عند           وإا لنظرة تارخيية يف   .  تاريخ الفكر اإلسالمي  
مراكش وفاس وطنجة وسبتة وتلمسان ووهران      :  (مناهل العلوم اإلسالمية يف شىت أقطار العامل اإلسالمي مثل        

وغريها ). ومدن شنقيط يف موريتانيا والسوس يف السنغال والصحراء العربية الكربى وتونس وليبيا        ..  واجلزائر
 .على أن أديبنا لصيق باملكان التارخيي، ومعانيه احلضارية والفكرية والدينيةمما يدل 

كما أن وقوفه عند أعالم الفكر اإلسالمي ليبلور صورة املعامل اليت تزخر حبضارة العرب واملسلمني يف                 
خرى، وازدهار  أرجاء املعمورة ويف تارخيهم الذهيب املزدهر املشرق، وكان هلم الدور الكبري يف ضة األمم األ              

 .حضاراا تأليفاً وترمجة ونقالً

 :يقول

بل .  هؤالء مجيعاً كانوا ينابيع احلضارة العلمية اليت أخذت عنها أوروبا، إما مباشرة وإما بطرق أخرى              "
إن علماء العرب هم الذين نقلوا الثقافة الغربية وترمجوها من أصوهلا اليونانية والرومانية اليت أصبحت بعد                 

 النهضة العلمية يف الغرب، خالل القرون املاضية واليت كانت أساس ما عرفة الغرب بعد النهضة                ذلك أساس 
 ".املسيحية وعصر العلوم والبحث

وتشرق رؤيته احلضارية دوماً موشاة بنور احلب والصدق واحلماسة والتفاين يف سبيل أمته العربية                
..  سكاا، وعمران مدا وبلداا، ومراكز علومها      واإلسالمية على طول امتدادها، واتساع رفعتها، وتكاثر      

لتنطلق هذه املشاعر الوجدانية الصافية الصادقة من منابعها يف املكان املقدس، والزمان اخلالد عرب العصور يف                
 .، وتنتشر وتعم بقية األرجاء العربية واإلسالمية)احلرمني الشريفني(



 :يقول من خالل هذا احلس العريب اإلسالمي

املقصود بكل ذلك تبيان ما للحرمني الشريفني، وما للجزيرة العربية من فضل على البشرية بأسرها يف          "
ولعلنا اآلن ويف هذا العصر، إذا مل نقل يف هذه العقود الثالثة من تارخينا احلاضر، نستبشر                 .  العلم واحلضارة 

مل اإلسالمي القدمي بفيض جديد من العلم        خرياً ذه اليقظة العربية اإلسالمية الزاخرة اليت تغمر ذلك العا          
احلديث، واحلضارة الثقافية اجلديدة، تتمثل يف عشرات اجلامعات، اليت انبعثت يف عاملنا اإلسالمي بعد جالء                

وها هي اجلامعات يف كل قطر عريب       .  االستعمار عن الدنيا العربية واإلسالمية يف مشارق األرض ومغارا         
 وتونس وليبيا ويف مصر السباقة إىل كل هذا بأزهرها وعلمائها، مث يف بالد الشام                مث يف اجلزائر  ..  وإسالمي

حبيث أصبحت هذه   .  قاطبة، مث العراق والسودان واليمن، ويف اهلند وأندونيسيا وما حوهلا، مث شرقي أفريقيا            
ملسلمني، األقطار مشرق عهد جديد لنهضة نرجو اهللا تعاىل أن تكون ضة قوة وعزة وسؤدد لإلسالم وا                 

 ".ينطلقون ا يف األرض كما انطلق مبثلها سلفهم األولون، فيمألون الدنيا هدى وخرياً وسالماً

ويظل ارتباط بلخري باألمكنة واملدن ارتباطاً وجدانياً يظلله احلب، حب التاريخ، حب الرجال الذين               
يها أو يرحل إليها أو يزورها، صورة        فدوماً ترى يف ذكرياته عن األمكنة اليت كان حيل ف          .صنعوا ذلك التاريخ  

تضيء مشاعره وأحاسيسه العربية واإلسالمية، فهو رجل ال ينفصل عن حسه القومي والديين حيال املشهد                
 .والواقع واملوقف واللحظة اآلنية

، ورمبا كانت املشاهدة األوىل، متوجاً بعطر وأكاليل الورود          )بغداد(ولقد كان انطباعه عن مدينة       
فيظل التاريخ يف فكره حاضراً بكل رجاله وأفذاذه، وال سيما إن كان حيل يف األماكن                .  ة وأعالمها التارخيي

 :إننا نقرأ مشاعره قبل أفكاره وهو يروي لنا انطباعه عن بغداد. نفسها اليت خلّدها أولئك الرجال

. مينها ومأموا كأننا مل نصدق أننا حتت ظالل خنيلها، وعلى ضفاف دجلتها، ويف رعاية هاروا وأ               "
. كانت هذه األفكار واألحاسيس تزخر ا جواحننا منذ لبينا دعوة وزارة املعارف العراقية للقيام ذه الزيارة               

وقد صاحبنا احلنني املنبثق من نياط قلوبنا يف كل حلظة من حلظات أيامنا السالفة، حىت أصبحنا يف ذلك                     
 ".وال تزال وستظل يف قلوبنا ويف قلوب أبناء العروبة واإلسالمالصباح وحنن يف قلب بغداد، بغداد اليت كانت 

 الطالبية للجامعة األمريكية إىل بغداد حركت يف نفسه الكثري من املعاين              – أو البعثة    –إن الوفد   
التارخيية والقومية، ويف كل حتركات البعثة وزياراا ومرورها باألمكنة تثري فيه احلس التارخيي والقومي، فأخذ               

نوه مبعىن األمساء التارخيية واليت مسيت، ا أماكن معاصرة، وهذا من جوهر اهتماماته وثقافته التارخيية                  ي
، هذا النادي الذي كان أسس يف بغداد وأنشأه عدد من            )املثىن(والذاتية، فحني قامت البعثة بزيارة نادي       

على أن األساس هو قيمة ذلك      )  دثة الشيباين املثىن بن حا  (رجاالت العروبة باسم القائد العريب الفاتح العظيم        
املكان يف التاريخ املعاصر، ودوره يف حركات اإلحياء العريب، إحياء األجماد العربية، اليت كان املثىن أحد                  

 .وجوهها



استقطب يف بغداد مجيع شباب وطالب املدارس ورجاالت الدعوة إىل القومية            "ولذلك فإن النادي    
 أعضاؤه يقومون بنشاط كبري، من حماضرات ومسامرات، وكتابات يف الصحف،            العربية، والوحدة، وكان  

) العروة الوثقى (ويدعون إليه من جييء من األقطار العربية وغريها، فكان يف بغداد يستقطب ما كانت                  
تستقطبه على اختالف يف صفاء دعوة نادي املثىن، وصدق هلجتها ووضوح أهدافها وحرارة إميان القائمني                

 ".ا

 التاريخ هاجساً قوياً يف ذهن أديبنا، حىت يف املواقف احلرجة واملخيفة، فقد كان مثالً يف جتربته                  ىويبق
األوىل مع ركوب الطائرة العسكرية يف بغداد، وكل على حدة مع الطيار، ويف قمة مشاهداته العلوية، ال                   

ولقد :  "ع ال يف رحلته السماوية    وكأنه رحالة جيوب األرض والبقا    )  طاق كسرى (ينسى التاريخ، فيقول عن     
جتولت حول طاق كسرى، وهو الطاق املشهور يف تاريخ الدولة الفارسية وكبريها كسرى، وزيارة البحتري               
له ووصفه ملا تبقى من أطالله تغالب الدهر وتقاوم األعاصري وتظل راسخة على وجه األرض حيج إليها                    

 ".الزوار

جلانب التارخيي يف ذكرياته، فإنه حريص على أن تكون الوقائع أو           وإذا كان عبد اهللا بلخري يركز على ا       
األحداث التارخيية ذات مساس وصلة قوية مبشاهداته والواقع الرحلي، لتظل املعلومات التارخيية عنده حية               

 .ونابضة وهو يرويها كمؤرخ عارف ملا مضى وانطوى يف بطون األيام

ذا املنظور التارخيي، وإن امتطى قطاراً يزحف       )  أوسلو(إىل  )  أستكهومل(ولذلك نراه يصف رحلته من      
على أرض الواقع، ليجعل الواقع عتبة يطل منها على التاريخ البشري، وليواصل األحداث ببعضها، ويصل إىل 

 بفتح –وكل ذلك يتوارد عرب االستطراد، واالسم العلمي . تاريخ املسلمني هناك، وخباصة التاريخ يف األندلس
 :  ألي مكان، كما رأينا، حيرك حسه التارخيي ليسترجع شيئاً عابراً من املعلومات عن ذلك العلم يقول–العني 

حىت وصلنا إىل حمطة قطارات أوسلو، وخرجنا منها يف أمواج من خرج من القطار حنمل أمتعتنا،                "...  
نادق املدينة، وكان امسه مكتوباً ومل نكد نطل من عتبات احملطة على ميداا حىت تراءى لنا فندق يعد من أكرب ف

باسم القبائل األهلية اليت كانت أصل سكان الشمال القطيب من تلك البالد،            )  الفايكنج(على جوانبه فندق    
واليت اشتهرت بالغزو البحري والربي للبلدان ااورة هلا، مثل هولندا وبلجيكا، وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا               

ه القبائل يف العصر الذي كان املسلمون فيه يف عزم وقوة ملكهم باألندلس،              وصل غزو هذ   ولقد.  والربتغال
وصل إىل شواطئ بالدهم وتوغل يف األار، حىت وصلت طالئع سفنهم بأشرعتها وجماديفها إىل مشارف مدينة 

دحرهم إىل إشبيلية، وجرت بينهم وبني املسلمني فيها معركة كبرية انتهت بتغلب املسلمني األندلسيني عليهم و
 ".شواطئ احمليط، ومن مث انقلبوا على أعقام متجهني إىل الشمال

وقد ينقل كالم اآلخرين من األدباء الذي تتبدى فيه ثقافتهم أو اهتمامام التارخيية من خالل اخلرب                  
فخري (مثل كالم الدكتور صالح الدين املنجد، حني أخذ خيربه عن مرض املناضل ااهد              ..  العادي اليومي 



الذي استحال إىل فندق من الدرجة الرابعة بعد أن كان أفخم فنادق             )  بسول(ونزوله يف فندق    )  البارودي
 :بريوت، يقول من خالل مشهد حي ال يعوزه الفن

هل تعلم قصة صديقنا فخري بك اليت أفضت به إىل مستشفى اجلامعة حيث             :  قال يل الدكتور املنجد   "
ومحل من الشام منهك القوى يف شيخوخة متعبة كما رأيتها، ونزل فندق : ، قالال:  قلت له !  كنا نزوره مجيعاً؟  

مستقبالً البحر، وكان هذا الفندق عندما أسس يف القرن التاسع عشر،            )  الزيتونة(الواقع يف حملة    )  بسول(
اطور مربأفخم فندق يف مدينة بريوت، يف أواخر العهد العثماين، يرتل فيه كبار ضيوف الدولة ومنهم اإل                 

مرباطور أملانيا الشهري يف زيارته الشرق األوسط بدعوة صديقه السلطان عبد احلميد الثاين لزيارة               إ"  غليوم"
 ".اسطنبول مث زيارة القدس

وقد يقترب عبد اهللا بلخري بذكرياته، والكتابة عنها، من أسلوب كتاب الرحالت واهتمامام، مما                
 ..الروحي واملعماري، كاملساجد والقصور وغريها: المتداد التارخيييعريونه من شأن لألماكن األثرية ذات ا

هذه حنو  )  هرر(املساجد وحدها كان عددها يف مقاطعة       :  "املدينة أو املقاطعة احلبشية   )  هرر(يقول عن   
ألف مسجد، ولقد هدم أكثر هذه املساجد، وبين على أنقاض كل جامع كنيسة تقع يف أحياء مسلمة من                    

ش حوهلا مسيحي واحد متهيداً لتنصري املسلمني ااورين لتلك الكنائس، فيجدون أم قد حتصلوا املدينة ال يعي
 ".على ما حيتاجون إليه من املعابد

الذي كان أعىت حكام تلك احلقبة من أواخر القرن ) منليك(مث يقوده االستطراد للكالم عن اإلمرباطور 
 ).املاضي يف احلبشة

ت اإلسالمية ونصر أهلها باحلديد والقبائل والتهجري، وهبت أوروبا كلها           فحمى أكثر تلك اإلمارا   "
على .  وتطول وقفاته التارخيية حول تلك البالد خالفاً ملا عهدناه يف رؤاه التارخيية           ".  تؤيده وتنصره وتدعو له   

 .أا وقفات شائقة حيبذها القارئ

اإلسالمية، )  السلطنة العفرية (ن  حىت لو جاءت رسائل من قرائه يذكرون فيها معلومات قيمة ع            
فيدرجها معلومات مع ذكرياته عن تاريخ احلبشة، وقد استغرقت مخس صفحات، كل ذلك ليفصح عن                 

 .اجلانب اإلسالمي يف ذلك التاريخ

وهكذا فإن إفاضته عن احلبشة، اليت مل يدع أمراً من أمورها إال واقترب منه، وأشار إليه، مل يكن إال من 
 .رخيية القدمية أو احلديثة وما هلا من صلة بالعرب واملسلمنيجوانبها التا

وإذا كانت جل أحاديث عبد اهللا بلخري تنهل من منابع األحداث والشخصيات التارخيية اليت مضى                
عليها أكثر من نصف قرن، وغابت عن الكثري من القراء، فإنه يعرج يف أحيان قليلة على األحداث واملناسبات 

 :رة القارئ املعاصر، واليت ما زالت حرارة وقعها تالمس حسه وملا ختب وتضعف بعدالقريبة من ذاك



وكلنا يتذكر أنه منذ بضعة عشر عاماً عندما ذهب هيالسالسي إىل هيئة األمم املتحدة يف نيويورك                  
لى مسمع  واستقبل منها ومن أمريكا استقبال الفاحتني، ألقى خطاباً رناناً على منصة تلك املؤسسة العاملية ع               

وقد يضع يف تصوره أن مثة قراء معاصرين، رمبا         .  ومرأى من العامل بأسره وباألخص العاملني اإلسالمي والعريب       
قال يف  :  "غابت عنهم تلك املناسبات، فيذكرهم قطعاً ألي التباس أو جهل بالشيء، فيتمم عن هيالسي قائالً              

عاياه املسلمني يف بالده إىل املسيحية اليت خرجوا عنها         خطابه مبلء فمه ورفع عقريته بأنه يتعهد بإعادة مجيع ر         
 ".يف عصور كثرية إىل اإلسالم، وأنه يتعهد للعامل املسيحي ذا وعلى مسعه وبصره

وال يكتفي بلخري بأن يكون راوياً تارخيياً، ومتحدثاً بقضايا التاريخ ومزوداً قارئه بصنوف املعلومات               
وإمنا يندفع باهلجوم على    ..  فسراً لسلوك الشخصيات التارخيية على حنو ما      واألحداث، وحملِّالً للمواقف، وم   

العرب واملسلمني ورجاهلم، ونقد سلوكهم ومشاعرهم وعواطفهم وترامحهم مع من ال يستأهلون العطف               
ى وال يريد هلم الضعة واملذلة أمام أعدائهم، بل يريد هلم أن يرتفعوا يف مواقفهم وتفكريهم إىل أعل                 .  والرمحة

 .درجات السمو وأرفع مستويات التمدن واحلضارة أصالة وحقاً وعلماً، ال زيفاً وادعاًء وجهالً

أسوق هذا العرض ألبرهن على سذاجة العرب وغفلتهم ومعهم         :  "لذلك يقول يف استطراده ملا تقدم     
 مر العصور   املسلمون كلهم يف قرون احنطاطهم األخرية، يتخطفهم الناس يف كل بقعة من بقاع األرض على              

والدهور، والعلماء والكتاب واملثقفون واألمراء واحلكام يتفرجون ويسمعون ويرون، وال حيركون ساكناً حىت 
يظنوا بأم متساحمون، ال يقيمون هلذه العصبيات والعنصريات والعرقيات واملذهبيات وزناً، وال يعريوا               

فع مسعتهم، ويعلو مقامهم، ويربهنوا على متدم وعلى        التفاتاً، عسى أن يكربوا بذلك يف عيون أوروبا، فترت        
 ".وهم ال يزدادون ذا يف أعني أولئك إال ذالً واحتقاراً ومشاتة وتنكيالً وبطشاً... حضارم

وكأن أديبنا بلخري فطن إىل هذا االستطراد التارخيي واالسترسال الوجداين، وأراد أن يؤكد أسباب هذا     
جرنا كل هذا إىل ما ذكرته وأشرت إليه من         :  " الريادي الذي يتميز به فتابع قائالً      اهلجوم، ومن منطلق الفكر   

حبنا لإلمرباطور هيالسيالسي، وعصبيتنا له، والدعوة إىل نصره يف حربه على موسولويين يف حربه األخرية،                
ا وفتكها بإخواننا يف نقوم معها ومننحها عواطفنا، وننسى مآسيها ومظامله.. ويف حرب احلبشة األوىل مع إيطاليا

 ".ولكن يأىب اهللا إال أن جيازي الظاملني مبا يستحقون... بالدها

ولعبد اهللا بلخري وقفات طويلة إثر كل حديث تارخيي وسياسي، ال بد أن يستخلص العرب واحلكم من                  
.. رسوم حبكمة أحداث التاريخ، وقد جيد أن ألي تاريخ منطقاً تدور وقائعه وأسباا ونتائجها يف فلك دقيق م               

فيستشف قوالً مأثوراً مستقى من حقائق التاريخ، فيصوغ تلك احلكم أو العرب بعرض سريع ملا آلت إليه أمور             
وأين مفر . مرباطور احلبشة وفيما صنعه ظلماً، وفيما دارت عليه الدوائر، ليلقى جزاءهإالتاريخ وخباصة يف أمر 

 :الظاملني؟ واجلزاء من جنس العمل



اجلزاء من جنس العمل كما يقولون، فقد القى هيالسالسي جزاء قضائه على سلفه                وإذا كان   "
فقد حاربه وألب عليه، وزج به يف غيابات السجن ملا ذكرت من ميل هذا الرجل                )  اليج ياسو (مرباطور  اإل

 للمسلمني، ألم أصله وأهله، كما بينت ذلك، مث أطلق عليه الرصاص وهو يف غيابة اجلب، فدار الزمان                  
دورته، وثار الشعب احلبشي على هيالسالسي، وزج به يف السجون مكبالً يف أغالله، وفعل به ما فعله هو                   

 ".بسلفه وتلك األيام نداوهلا بني الناس

ويبدو أن هذه املناسبة التارخيية املعاصرة، وأالعيب هيالسالسي ونواياه وغدره ستكون رمزاً لكل               
اهل املعروف، ويكفر بكل القيم إال قيم الغدر واخليانة واخلداع إن            حاكم لعوب خمادع، ينسى املثل، ويتج     

وهلذا سيترجم الشاعر عبد اهللا بلخري تلك        .  سيصبح هذا اإلمرباطور مثال الشر املستطري      .  كان هلا قيم  
 إزهاق روحه منذ بضع  يف ويل قصيدة قلتها يف القبض على هيالسالسي مث       :  الشخصية شعراً ملحمياً، إذ يقول    

 !".ةاللهم ال مشات..  سنة، مل أنشرها بعدعشرة

وقد نتلمس خيوطاً ثقافية تنسج صورة لبعض املعلومات التارخيية، وذلك يف أحاديثه مع اآلخرين، إن                
كان من باب تبادل الرأي أو املناقشة واجلدل، أو من باب تصحيح املعلومات لبعض املثقفني وال سيما مع                   

تناىف مفهومها مع   يكحركة سياسية أو قومية جغرافية      )  الفينيقية(معهم حوار عن    فقد مجعه   .  املثقفني اللبنانيني 
 وكذلك يف دفاعه عن عروبة مصر، وذلك من خالل نص            .فكر أديبنا واجتاهه العرويب، وثقافته التارخيية     

أسهم الفينيقية املعدي، وعلى ر   )  فريوس(مستفيض، خياطب فيه تأثر أصحاب الفرعونية املصرية، وتأثرهم بـ          
 .، وحماورته حواراً ثقافياً تارخيياً)املكشوف(صاحب جملة ) فؤاد حبيش(

وإذا كان عبد اهللا بلخري قد واجه العرب اإلقليميني بثقافته العربية األصيلة عن تاريخ العرب وصحح                
رقة العرب هلم معلومام، فإنه واجه االستعمار الغريب وبثقافته العربية نفسها، وكشف نواياهم وخططهم يف تف

اليت كررها يف ذكرياته ألمهيتها يف تاريخ       )  الظهري الرببري ( أو مفهوم    –وتقسيمهم إىل أجناس، مثل حركة      
العرب السياسي والقومي ويف حركام التحريرية ضد االستعمار، وليؤكد دوماً عروبة الرببر يف مشال أفريقيا، 

 .ه األمور ألنه مهتم بالتاريخ واألنساب واجلذور العربيةفهو ال تفوته مثل هذ. رغم دعوى املخططني واملفرقني

إن مكر االستعمار يف إشاعة نظريات حمبوكة مدروسة تقول للرببر يف املغرب            :  لذلك فال بد أن يقول    
إما أم من أوروبا وهذا شيء من العجب، وإما أم ال ميتون إىل إخوام ومواطنيهم العرب بصلة، وهو                    

سة مرسومة، وإال فالرببر عرب مينيون، أنسام متت إىل اجلزيرة العربية مبا متت من               افتراء مدسوس ودسي  
ولقد ذكر ابن خلدون هذا كله      .  أنساب القبائل العربية نفسها يف كل مكان من مصر وبرقة والشام وتونس           

لك اللظى الذي يف تارخيه، ووضحه وأشار إليه، وألف يف ذلك املغاربة وشكيب أرسالن ما ألفوا، يطفئون يف ذ
 ".أشعل يف غفلة العرب املسلمني



قال ذلك بلخري ألنه يعرف هجرة القبائل واألقوام القدمية ومواطن استقرارها وما يرافق ذلك من نشوء 
فالرببر عرب طووا الصحراء قادمني يف قوافلهم من         :  "وهلذا يقول .  هلجات عامية قد خترج عن اللغة األم      

ة العربية بالذات، إىل أن طوحت م األسفار إىل مشارق احمليط األطلسي              الشرق العريب وجنوب اجلزير   
والبحر األبيض، مث نشأت هلم تلك اللهجة العامية اليت متيزوا ا كاللهجات األخرى اليت نشأت يف أماكن                  

 ".كثرية من دنيا العرب الشاسعة الواسعة

ة، ويندمج فيها بعواطفه وحبه، فيبارك      ومن خالل هذا احلس التارخيي فإنه يالصق كل الشعوب العربي         
 :حتررها من االستعمار

حتية إلخواننا الرببر يف عهد استقالل اجلزائر يف أقطارها املتآخية من كل عريب ومسلم، فقد كان هلم يف "
ه هامام، كإخوام اآلخرين    بحركات التحرير واالستقالل يف اجلزائر واملغرب املقام احملمود الذي تتعاىل            

ا علَينا  وكَانَ حق اهدين واملرابطني يف اخلنادق ويف األودية والتالل والسهول واجلبال حىت نصرهم اهللا              ا
 ."ِننينصر املُؤِم

وتظل شخصيته التارخيية مقرونة باحلس العريب، من خالل استحضار التاريخ العريب القدمي واحلديث،              
 . وسياسية وحضاريةورجاله مبا تثري من رموز ودالالت فكرية

 



-٧-  
 مدخل إلى ذكريات عبد اهللا بلخير

 )الشخصية السياسية(

وجتلت تلك املظاهر السياسية واإلعالمية     ..  عبد اهللا بلخري رجل سياسة، ورجل إعالم، ورجل تاريخ        
وما قام  نا وبشكل واضح بارز منذ التحاقه باجلامعة األمريكية يف بريوت،           بوالتارخيية يف شخصية شاعرنا وأدي    

وسيبدو لنا كتلة من    .  به آنذاك وما أسند إليه من مهام عربية، وما أجنزه، كما بينا ذلك يف مكانه وحينه                 
احلماسة واحليوية والطاقة املتقدة دوماً بالوطنية والعروبة واإلسالم، يف كل حتركاته وأقواله ومواقفه ولقاءاته              

 .بأعالم السياسة والفكر والصحافة

رياً عليه أن يلتحق بعد عودته من اجلامعة مباشرة بالشعبة السياسية بديوان امللك عبد               هلذا فليس كث  
العزيز، وأن يكون مسئوالً بقسم شؤون اإلذاعة والصحافة طيلة أعوام احلرب العاملية الثانية، ومترمجاً مرافقاً               

لك عبد العزيز، مث بعد ذلك      للملك عبد العزيز يف لقاءاته مع الزعماء والسفراء والوفود الذين يزورون امل            
 وإن هي مل تعد خافية على قارئنا فهي من املؤثرات           ،يتقلد مهمات رمسية ومناصب عديدة، ولنوردها للذكرى      

 .يف تكوين شخصيته السياسية

رافق األمريين فيصل وخالد يف الوفد السعودي الذي زار، نيابة عن امللك عبد العزيز، الرئيس روزفلت 
، مث يف لقاء امللك عبد العزيز ذين الزعيمني يف          ١٩٤٣ستر تشرشل يف لندن وذلك عام       يف واشنطن، وامل  

 .م١٩٤٥مصر عام 

رئاسة مكتب شؤون اجلامعة العربية واملؤمترات الدولية يف        :  وأسندت إليه أعمال عديدة بعد ذلك منها      
 .ديوان امللك عبد العزيز

دما توىل اإلمارة األمري سلطان بن عبد العزيز، مث         وعني رئيساً لديوان إمارة الرياض بضع سنوات، عن       
كما رافقه يف مجيع . عني سكرترياً رئيساً بالنيابة لديوان امللك سعود يوم كان ولياً للعهد، مث بعد أن توىل املُلك

ام رحالته اخلارجية، قائماً ذه األعمال، كما يكلف بإنشاء املديرية العامة لإلذاعة والصحافة والنشر يف ع               
 ويف عهده صدرت أكثر الصحف السعودية، وضت         .هـ، حيث أصبح مسئوالً ومشرفاً عليها      ١٣٧٤

 .وسائل اإلعالم يف وثبات قوية شاملة

هـ، فهيأ وسائل اإلعالم حينئذ     ١٣٨١مث عين بعد ذلك وزير دولة لشؤون اإلذاعة والنشر يف عام             
 .م يف اململكة العربية السعوديةلتنبثق منها وزارة اإلعالم، فكان ذا أول وزير إعال



ورجل هذا حجمه وثقله وشأنه ستكون له رؤية سياسية، وإعالمية، وتارخيية، وقد تتداخل هذه الرؤى               
يف بعضها البعض، فضالً عن رؤى أخرى وأمور دينية كما رأينا وأدبية وغريها سنوردها أيضاً يف مكاا من                   

وكما بدت لنا يف    ..   مكملة ملا بدأناه من شؤون مع آل سعود        هذه الدراسة، وإن شؤونه أو رؤاه السياسية      
 .هذه الذكريات

ال يتعمد عبد اهللا بلخري الشؤون السياسية مع أمته العربية تعمداً، وال يقصدها قصداً، وإمنا ينساق مع                 
لتحليل ، وا ةمناسبة احلديث األساسي، فنجد أن الضرورة تلزمه بالدخول يف عامل السياسة واملواقف السياسي            

السياسي، ورغم ذلك فال جتيء مسهبة مملة، وقد جتيء متهيداً للكالم عن شخصية من شخصياته التعليمية أو                 
 .الفكرية أو الدينية، وما أكثر تلك الشخصيات اليت احتشدت يف كتاباته فكانت حاضرة يف ذاكرته وذكرياته

احلاج حممد علي   (ؤسسة مدارس الفالح    حتدث طويالً عن رائد من رواد املدارس األهلية يف احلجاز، م          
، ولكنه يعرف أن صورته ال تكمل ملستمعه أو قارئه إال باحلديث عن الظروف السياسية اليت وافقت                  )زينل

العامل اإلسالمي يف ذلك احلني، أي إبان احلكم العثماين واالستعمار األورويب، فأبان أن أرض احلجاز كانت يف                 
ر القرن التاسع عشر وبدايات القرن امليالدي احلايل جمرد والية من واليات             القرن اهلجري املنصرم وأواخ   

 :الدولة العثمانية، وأن احلرب العاملية األوىل قذفت مبساوئ عديدة وزادت الطني بلة، بل مزيدين

ا ومزيد من احملن واجلهل واخلرافات والفقر يف الواليات التابعة هل  .  ..مزيد من الضعف للدولة العثمانية    "
يف "بينما االستعمار اإلجنليزي والفرنسي واإليطايل واهلولندي، كان يسعى ويعمل بكل نشاط            ".  ومنها احلجاز 

حماربة اإلسالم واملسلمني، وحماصرة أبناء العرب وأبناء اإلسالم باجلهل والتناحر واخلرافات والتفكيك حىت ال            
، وسيطرا وإدارته ومطامعه وبطشه، متهيداً اليار       تقوم هلم قائمة، ويظلوا أبد الدهر حتت ضربات االستعمار        

 ".الدولة العثمانية، مث االستيالء على أجزائها وحمو االستقالل واحلرية عنها

وبعد هذا التحليل السياسي لألوضاع العربية وخباصة يف احلجاز، أصبح القارئ مهيئاً لالستماع إىل               
شكيب (والعملية نفسها جيريها مع أمري البيان        .  موضوع الذكريات يف شخصية مؤسسة مدرسة الفالح       

، ألن هذا العلَم الفذ له صلة كبرية يف السياسة وامللك عبد العزيز، عندئذ سيصبح حتليله السياسي ذا )أرسالن
وبعد عريب وإسالمي مع قاعدة عرب وإسالميني       .  بعد وطين يصنعه امللك عبد العزيز مع املناوئني له        :  بعدين

يات العصر السياسية واالستعمارية، ويف احلالني يبدي لنا السياسة اليت ينتهجها امللك عبد العزيز يواجهون حتد
 .يف مواقفه السياسية والوطنية والعربية والدولية

مث بعدها حيسن أديبنا بلخري الدخول يف عامل شكيب أرسالن املبدئي وموقفه السياسي، وحماربته                 
 ).األمة العربية( واتصاله بالسياسيني واملفكرين والصحفيني بعد إصدار جملة )جنيف(لالستعمار، يف إقامته يف 



وقد يتعرض عبد اهللا بلخري لألحداث أو املناسبات اليت تقوده إىل احلديث السياسي إما من السائل                  
 ويف كل األحوال فإن   .  الذي يدير وحيرك ذكرياته، أو ألن املقام يدعوه على الوقوف عند اخلطاب السياسي            

الكالم السياسي، ومفردات السياسة من أديبنا عبد اهللا بلخري هلا طعم شهي مغر جتعل السامع أو القارئ                   
يطلب املزيد، ألنه يتكلم بطبيعة عربية نقية ال يكدرها أمر من أمور السياسة املعاصرة اليت تعج بالتشنج                   

يتحدث عن عالقات الدول العربية     والتهويل والعقد اليت تودي بأهلها إىل متاهات مزعجة، وخباصة وهو            
 .ببعضها، وخالفات حكامها، واإلساءة حلسن اجلوار، وافتعال األسباب إلثارة البغضاء

وإذا كانت شخصية امللك عبد العزيز برزت بشكلها الطبيعي يف العالقات العربية ااورة، فإا تربز                
عبد وى لنا شيئاً من ذلك احلوار الدائر بني امللك وقد ر. بشكل دقيق ويقظ يف العالقات السعودية والربيطانية

يف البحريات املرة أما اإلمساعيلية من قناة        وتشرشل يف الفيوم، وعلى املدمرة األمريكية الراسية         العزيز  
السويس، وال سيما ما كان يرويه املستر تشرشل للملك عبد العزيز وإشارته خلطابه الذي ألقاه قبل يومني يف                  

 : أن علمه من تسجيالت أديبنا بلخري، ويتخذ اخلطاب السياسي وجهني أو طابعنيأثينا، وسبق

فيجمع يقظة العملية اإلعالمية يف اململكة العربية السعودية، وتقومياً .  الطابع اإلعالمي، والطابع التقوميي   
إنين قد  :  ( بالقول وهلذا وجدنا امللك عبد العزيز يرد على تشرشل       .  لشخصية امللك عبد العزيز الدولية القوية     

) عرفت فحوى خطابكم املشار إليه منقوالً إيل من اجلهاز الذي أصحبه معي، والذي نقله من إذاعتكم لندن                 
خالصة "فأعجب املستر تشرشل مبا مسع من أن امللك قد أحاط مبا جاء يف خطابه قبل ليلتني وما جاء يف فحواه 

نشاء مؤسسة عاملية تسمى هيئة األمم املتحدة يف إحدى مدن          وهو إ :  موجزة عن مالمح ما تقرر يف مؤمتر يالطا       
 ".الواليات املتحدة األمريكية، بدالً عما كان يسمى بعد احلرب العاملية األوىل بعصبة األمم يف مدينة جنيف

وكانت تلك األحاديث السياسية اإلعالمية مدخالً إلطالع تشرشل وإيدن ومن معهما على عادة امللك           
 ...!!لعزم، ومتابعة أخبار الدنيا ودوران احلرب ساعة بساعةيف اليقظة وا

كما كان هذا من العوامل األخرى لإلعجاب، وهي كثرية جداً ذه الشخصية العربية اليقظة اليت تدير                
وسلم .  دفة بالدها يف تلك الزوابع واألعاصري العاملية، اليت تكسر ما طال وما امشخر وما عال مما يقف أمامها                 

جنَّى اململكة العربية السعودية مما وقع للبلدان العربية احمليطة ا من جرها إىل تلك احلرب على غري رضا                  اهللا و 
 ".منها وال قدرة لتفاديها

ولقد كان أديبنا عبد اهللا بلخري يعرج من حني آلخر على نشأة احلركة القومية العربية كلما تطرق                   
ها وقد أصبحت رجالً مريضاً، فضالً عن قوميات أخرى ظهرت           لالستعمار والدولة العثمانية يف اية جمد     

بظروف متاثل ظروف العرب السياسية، بل رمبا كانت احلركات القومية يف بعض الدول األوروبية عامالً                 
ورمبا كان مثة اتفاق أورويب لضرب الدولة العثمانية        .  حمركاً لظهور البذور األوىل للفكرة القومية عند العرب       

ورغم أن بلخري متيز بفكرة القومي العريب فإنه ال ينسى عظمة الدولة            .  بعد أن أشرفت على األفول    وال سيما   



العثمانية وهيمنتها على دنيا الغرب واألوروبيني، وفضلها على اإلنسان العريب، فيقول كالماً ال خيلو من احلس 
 :التارخيي املرحلي

ظالهلا على إمرباطوريتها الشاسعة الواسعة يف شرق       يف تلك العهود اليت كانت الدولة العثمانية متد          "
ومشال أوروبا ويف غرب وجنوب آسيا، كان العريب يسري من عدن املعروفة على احمليط اهلندي صاعداً يف أرض 

 إذا افترضنا أنه على     –مستمرة إىل الشام ولبنان واألناضول وآسيا الصغرى، ومن مث يستمر سائراً ومسافراً             
لغاريا ورومانيا، وما يسمى اليوم بيوغوسالفيا، وإىل ار حىت يصل بعد ذلك إىل أسوار مدينة                إىل ب  –قدميه  

ويف كل هذه الرحلة ال حيتاج العثماين والعريب الذي كان عثمانياً إىل محل جواز سفر               .  عاصمة النمسا )  فيينا(
 ". حوض ر الدانوب يف فييناوال هوية، ألنه كان ميشي يف بالده وحتت علمها إىل أن يصل كما قلنا إىل

مرباطورية العثمانية،  وهلذا ال بد ألديبنا من وقفة يقف فيها عند دور الدول الغربية يف تفتيت وحدة اإل               
وخباصة ما صنعه .  كل ذلك للخالص منها.وبالتايل إثارة النعرات القومية للعرب وغريهم يف الداخل واخلارج

 .من أالعيب استعمارية) مكماهون(

 وحتليل وتفسري لكثري من     – اقتضته مناسبة االستطراد     –  حد دخل بلخري يف حديث دقيق واض       وق
اسية للعرب، وهم يتأرجحون بني االستعمار األورويب وبني الدولة العثمانية يف اية احلرب               يالظواهر الس 

استعماري جديد تقاسم ليدخلوا حتت لواء حكم .. العاملية األوىل اليت انتهت خبالص العرب من احلكم التركي
وال يغفل عن تلك اللعبة اليت      .  الكثري من الدولة العربية وإن كان قد غنم بالقسم اآلخر قبل تلك احلرب             

 .أقرت وعد بلفور، والنهاية املعروفة للعرب

مجعية (ويبدو أن ذلك االستطراد كله جره إىل ظهور اجلمعيات التركية والعربية، وليقف أخرياً عند                
، واليت سيتحدث عنها طويالً من حني آلخر، ألن أكثر املثقفني العرب والسياسيني العظام                )الوثقىالعروة  

وقد أفسحوا له اال ليكون ممثل اجلزيرة العربية        .  والطالب الذين مروا باجلامعة األمريكية قد انتسبوا إليها       
 .فيها

 شيء من اجلوانب السياسية، كحدث وقد تستدرجه األحداث املفاجئة أو املناسبات احلزينة ليخوض يف       
مثل استياء  .  مقتل امللك غازي يف العراق وما رافقه من إشاعات وأقاويل، وما أظهره من مواقف وآراء                

اجلمهور من املفوضية السعودية يف بغداد، ألا مل تنكس علَمها حداداً على وفاة ملك العراق، وذهاب أديبنا                 
إن العلم  :  (ليخربه مبا شاهد، ولكن يطمئنه قائالً     )  محزة غيث (ي املفوض   بلخري مسرعاً إىل الوزير السعود    

، كما يستدرجه مشهد اجلنازة أو      )السعودي حيمل شهادة التوحيد، فال ينكس ملوت أحد وال يرفع ملولد أحد           
قدر احلدث اجللل ليخوض يف مقولة زوجة امللك غازي كان يوصي دائماً بأن يكون األمري عبد اإلله، فيما لو               

، وأيد نوري السعيد وأعضاء وزارته ما       "اهللا عليه شيئاً الوصي على ابنه امللك فيصل وعلى عرش العراق           



وبذا انقطع اجلدل بني من يرى أن الوصي األمري عبد اإلله، أو األمري زيد              ..  مسعوا، وأصدروا به بالغاً رمسياً    
 .عائلة اهلامشية يف بغدادبن امللك حسني، وهو عم امللك غازي الذي كان يومئذ كبري ال

ومتتزج مشاعر األسى واحلزن    .  ويبدو أن أديبنا يعزي باملصاب، ويشارك يف تشييع جثمان الراحل          
 والد  –والرثاء برؤاه السياسية، فقد استدرج بعض القرائن لذلك احلدث، وعاد إىل يوم وفاة امللك فيصل                 

 احلزن أيضاً على امللك فيصل إىل موقف        هقادكما  .   يف برين عاصمة سويسرا وذكر تلك الواقعة       –غازي  
رشدي (امللك عبد العزيز، فوصف حزنه والكلمات الشعرية اليت نقلتها جريدة أم القرى اليت كان حيررها                 

وهذه األحداث واملصائب احلزينة اليت     .  من شعراء عرب وسعوديني   )  ملحس وحممد سعيد عبد املقصود    
 صادقاً هلا انطباع وجداين ووطين ورؤية سياسية وعربية من أديبنا بلخري،            ترمجت موقفاً سياسياً وشعراً حزيناً    

فهي عادة األصالء الذين تز أوتار قلوم حاملا يالمسها خفق احملن ووقع الشجن، وظهور األساة الذين                  
يداوون وخيففون من آالم األسى والشجن، ولذلك سيكون انطباعه عما كان ورؤيته عما صار من أحوال                 

 .عرب وحكامهمال

وهكذا كان الرعيل املعاصر األول من رجاالت العرب وملوكهم وأمرائهم وزعمائهم على مثل هذا              "
 .املستوى من الشمم والنخوة واإلخاء والقرىب

، فكانت احملبة والصداقة واإلخاء راسخة يف قلوب        )على دين ملوكه  (وكان العامل العريب يف تلك األيام       
امحون ويتزاورون، ويعلي كل منهم من مقام اآلخر، بال حسد وال حقد وال شتائم وال               مجاهريه، يتوادون ويتر  

 :كان ذلك. مهاترات، هذا إذا مل نتعرض إىل ذكر محل السالح بني حكومام

ــتهادى مــن اإلخــاء مــا نشــاء ن
 

يــوم كــنا وال تســل كــيف كــنا 
. 

رعى اهللا تلك األيام، ورعى من مات ومن ال يزال حياً، وغفر اهللا جلميع من مضى ووفق اهللا مجيع من                    
 ".بقي من مجاهري األمة العربية وقادا، وأهلمهم الرشد والرشاد

.. ين والعريب والديين واإلنساين   وإن هذه املشاعر سنجد مثلها كثرياً يف ذكريات بلخري ويف حسه الوط           
 .وكلها ستتضافر من حني آلخر لتشكل سيمفونية رائعة يف السياسة والوحدة واإلخاء العريب

وإذا كان لعبد اهللا بلخري أحكام رائعة وتقومي صائب للشخصيات التارخيية والوطنية والفكرية واألدبية،     
ممن شوهوا صورة احلضارة اإلنسانية وقيم ومبادئ األمم        فإنه باملثل له آراء يف بعض رجال التاريخ احلديث          

، ويف بعض هذه اآلراء واألحكام ترمجة ورمز لكل الرجال املصابني جبنون العظمة             )هتلر، وموسوليين :  (أمثال
 .عرب التاريخ البشري

 :نيكالماً زاخراً باإلعالم واملعاين الدالت) موسوليين(فيقول عن 



ة يف احلبشة قد حتدى ا موسوليين العامل بأسره، وزحف بأسطوله وفيالقه            وكانت الغارة الفاشستي  "..  
وقواته اجلوية على تلك الفريسة اليت طاملا نادى بأا من نصيب إيطاليا ومن غنائمها بل، أنه كان يتطاول                   

 و  العريب)  جيبويت(العربية و   )  تونس(الفرنسية و   )  كورسيكا(ويتحدى وينذر ويرهب بأن تكون له جزيرة        
ولقد أرهب ذه احلملة بريطانيا وفرنسا، مث أقدم على الزحف على احلبشة              .  اإلسالمية البلقانية )  ألبانيا(

وطوى البحر األمحر بني قرع القنا وخفق البنود، حىت         )  قناة السويس (وخاض مياه البحر األبيض إليها، وعرب       
الفرنسي ااور هلا، وحتدى    )  بالصومال(طالب  و)  مصوع(، فرتلت قواته يف ميناء      )أرترييا(تلقته مستعمرته   

بكل هذا القوى العاملية بأسرها، ومل ختفه ديدات إجنلترا وال فرنسا، وكانت مراحل احلرب اإليطالية احلبشية        
وانفجرت .  وال الوعد والوعيد  )  جنيف(صاخبة مدوية مل حتول إيطاليا عنها ال عصبة األمم يوم كانت يف              

رق األوسط بدعاية مرعدة مربقة، كان موسوليين يؤججها خبطبه املشتعلة جبحيم ديداته            أجواء أوروبا والش  
يقذفها من شرفة قصر البندقية يف روما على األلوف املؤلفة من شباب الفاشية الذين كانت تتالطم م الساحة 

 الصحافة واإلذاعات يف كل     احمليطة بذلك القصر، مث تنقلها وسائل اإلعالم العاملية، فيتطاير شرر كلماا إىل           
 ".زاوية من زوايا العامل املسموعة منها واملقروءة واملرئية

وتطول استطرادات أديبنا السياسية عن احلبشة وتارخيها ورجاهلا وحكامها برؤى معاصرة متتزج فيها              
 سنبني هذا   الشؤون التارخيية بالشؤون اإلعالمية وآثارها يف نفوس اجلماهري، وهو الرجل اإلعالمي كما             

 .اجلانب من شخصيته يف قسم خاص

واحتالل بالده، ليثري يف بلخري رؤية       )  هيالسالسي(على إمرباطور احلبشة    )  موسوليين(وإن انتصار   
 .جديدة معاصرة حول الصراع بني احلضارة والتخلف وبني وسائل احلروب احلديثة والقدمية

لسعودي آنذاك، مث العريب، وهي مشاعر تنبع       كما أن تلك احلروب جتره إىل تصوير مشاعر الشباب ا         
وخباصة ، من األصالة العربية واإلسالمية والرؤية التارخيية اليت ال تنسى صلة العرب واملسلمني األوائل باحلبشة

وجيره االستطراد ويقوده إىل الوقوف عند معلومات وحقائق         .  الصلة اليت ترتبط باهلجرة اإلسالمية األوىل     
ة كربى للقارئ العرب املعاصر الذي ميكن أن يكون قد نسي بعضها، أو غابت عن تفكريه                تارخيية ذات قيم  

فيأيت عبد اهللا بلخري ليعيد له أنصع ما يف تاريخ العرب واملسلمني، وخباصة يف بدايات الدعوة                 .  على حنو ما  
 .اإلسالمية وما كانت تالقيه من عنت ومجود ومقاومة ضارية

 بتاريخ الدعوة، فال بد أن ينتهي حتليله السياسي واسترجاعه التارخيي            وطاملا حديث احلبشة مقرون   
بتجسيد للمشاعر والعواطف مرة ثانية، ولكن برؤية جديدة يتمخض عنها دفقات شعورية ال تنقصها الفطرة               

ع من  وبه تتحدد املواقف والدواف   ..  العربية السليمة اليت تندفع دوماً مع كل ما له وفيه نفع للعرب واملسلمني            
 .األعداء، وتتقرر الغايات واألهداف ألصدقاء العرب واملسلمني



وعلى هذه الصالت والعواطف املوغلة اجلذور يف القدم قامت قيامة العرب املعاصرين ضد املعتدين               "
من حمو اإلمارات   )  منليك(مرباطور  مرباطور وسلفه اإل  مرباطور وعلى بالده، برغم ما اقترفه ذلك اإل       على اإل 
يعينه ويساعده على ذلك أولياؤه وأنصاره وحلفاؤه        ..  مية يف احلبشة، وأرترييا وجيبويت والصومال      اإلسال

ومحاته يف أمريكا وأوروبا بأسرها، ال نستثين منهم ملكاً وال أمرياً وال بلداً وال شعباً، ال حباً يف اإلمرباطور،                    
 ".ن أعمالهولكن محاية له ولبالده من املسلمني احمليطني به واملوتورين م

ويعلق بلخري على الرتعة العاطفية عند العرب وال سيما يف تقومي األمور السياسية والتارخيية، ويستدل               
ويكرر تلك الفكرة مرة أخرى حني تنهار العواطف حيال املوقف العريب من             .  بآراء ابن خلدون على ذلك    

 .احلبشة

ة وإصدار األحكام على رجال الدول العظمى       وألديبنا عبد اهللا بلخري الكثري من التحليالت السياسي       
كانت له وقفة سياسية من الدول العظمى، وقد        ...  فحني غزا موسوليين احلبشة   .  إبان احلرب العاملية الثانية   

وهم يف مأدبة يتقامسون    ..  انكشفت خباياها، ونوايا رجاهلا، ومصاحلهم، ومطامعهم واليت قد تنشأ فيما بينهم          
 .فيها املأكل والغنائم

 :ويقول بلغة ال ختلو من التصوير والبالغة

واستغاث إمرباطور احلبشة هيالسالسي بدوليت بريطانيا وفرنسا اللتني متلكان مستعمرات جماورة             "
وحميطة باحلبشة، فلم جترؤ واحدة منهما على استنفار أسطوهلا ومنازلته، بل نصحتاه بتقدمي شكوى مستعجلة               

 عصبة األمم يومئذ يف جنيف، وهي اليت متخضت عنها اية احلرب العاملية             مولولة بدول العامل من على منرب     
مئذ، الذي ضحك عليه    ويس الواليات املتحدة األمريكية ي    األوىل، ووعد ا الرئيس الدرويش نلسون رئ       

املية يف اية احلرب الع   )  يالطا(بريطانيا وفرنسا، فعاقبهما اهللا يف مؤمتر       :  حلفاؤه وأصدقاؤه يف تلك احلرب    
الثانية بإقصاء فرسنا عن حضور تقسيم العامل يف املؤمتر املذكور، ويتآمر ستالني الصاعقة الباقعة على تشرشل                
منر احلرب وضخم الغرب بالضغط على حليفه روزفلت بأن تكون احلصة العظمى من نصر احلرب لروسيا،                

يف غفلة  )  يالطا(مت كل هذا يف     .  الشمسوأن تصفى اإلمرباطورية الربيطانية من الوجود الذي ال تغرب عنه           
وخرج ستالني من املولد    .  خمتلسة عن تشرشل انتهزها ستالني وأقنع ا روزفلت وهو على أبواب اآلخرة            

وتلك األيام  .  باحلمص كله ومعه عرائس املولد كلها وهي دول البلقان، وواحدة بواحدة، والباديء أظلم             
 ".نداوهلا بني الناس

 بلخري قد أطال احلديث عن احلرب العاملية الثانية النعكاساا على خمتلف شؤونه              وإذا كان عبد اهللا   
العامة وال سيما السياسية، فقد وقف عند آثارها وأبعادها على الفكر املعاصر، وهلذا وجدنا أفكاره تسمو                 

يقوم احلضارة  وهي نظرة إنسانية جديدة أخذ من خالهلا         .  وتتسع لتتصل بالكون واحلياة واإلنسان عموماً     
فاحلضارة اليت ال حتترم اإلنسان وكرامته هي حضارة مادية         .  الغربية اليت أزفت باألفول، وأن سقوطها حتمي      



 لتبدت لنا أحكامه وتقوميه – وله نص مستفيض –ولو قرأنا له نصاً يف مفهوم احلضارة الغربية    .  مدمرة شريرة 
حلضارة املادية، فيعلق عليه مبنظور ديين إسالمي،        ا حني يستشهد بنص قرآين يظهر زيف ا        ميهلا، وال س  

ويستهجن تلك املنجزات العلمية اليت غزت الكون والفضاء من أقمار وصواريخ غري قادرة على تسيري احلياة                
 .والسيطرة عليها

ومن هنا فقد كانت نظرته تستوعب مجيع املفاهيم والقيم، وال تقتصر على األفق الوطين والعريب، وإمنا                
نه اإلسالمية، وشخصيته   وؤمل على الرؤية اإلسالمية األمشل واألعمق مثلما رأيناه يف حديثنا عن ش             تشت

 .وهكذا فحديثه عن اجلانب السياسي ميازجه احلس التارخيي والعريب والرؤية احلضارية.. الدينية

 



-٨-  
 مدخل إلى ذكريات عبد اهللا بلخير

 )الشخصية التعليمية(

 بلخري معلومات دقيقة ووافية عن تاريخ التعليم يف اململكة العربية السعودية،            منحتنا ذكريات عبد اهللا   
وخباصة يف احلجاز، فكانت قصة التعليم ببداياا األوىل، حني قامت شخصيات فذة تبين قواعد التعليم لبنة                 

 بإمكانات  لبنة يف مدارس نامية، كل مدرسة كانت شجرة صغرية، راح صاحبها يسقيها بعرقه وجهده اخلاص              
ضئيلة، فراحت تنمو مع األيام، لتصبح شجرة باسقة بفروعها، مؤتلفة مع شجريات أخرى متنامية يف حديقة                

 . تعليمية، امتدت ظالهلا لتعم رقعة واسعة يف املكان والزمان والعقل

لعربية، وهلذا فالكالم، ومن خالل ما قدمته لنا ذكريات بلخري، عن مؤسسي املدارس األوىل يف اجلزيرة ا
           وذللوا  ، البشرية واملادية  ميوحي بأفكار جليلة، أمهها عظمة أولئك الرجال الذين ضحوا وبذلوا كامل طاقا 

 .الصعاب اجلسام يف سبيل الوصول إىل أهدافهم النبيلة، ورساالم السامية

، )الصولتيه(درسة وجد أن امل. ولنتابع قصة احلديقة التعليمية كما وعتها ذاكرة بلخري مبدارسها ورجاهلا  
، وكان سبب إنشائها    )مهبط الوحي (هي أول مدرسة يف مكة املكرمة       )  رمحة اهللا بن خليل   (ومؤسسها الشيخ   

إىل أن مصيبة املسلمني يف ظل االستعمار هي انطفاء جذوة حىت ولو كانت              "هو أن تفكري مؤسسها هداه      
 .اإلسالم وقبلة املسلمني أم القرى مكة املكرمةوبدأ بعاصمة " صغرية للعلم يف هذا العامل اإلسالمي املظلم

 . مهمة يف تاريخ املسلمني عامة والتعليم يف احلجاز خاصة– يرمحه اهللا –وكانت شخصية الشيخ 

فقد عرفنا أنه ينتسب    .  وجتيء أمهيتها من عدة جوانب، وندركها من خالل عرض سريته، وترمجة حياته           
مظفر (مبحافظة  )  ةكريان(م يف قرية    ١٨١٨/  هـ١٢٣٢أن والدته عام    ، و )عثمان بن عفان  (إىل أمري املؤمنني    

وفكرة نشره من   )  إظهار احلق (كما عرفنا الكثري عن نشأته وأسرته وتعليمه وكتابه املشهور          .  اهلندية)  ناجار
وتشجيعها على  )  صولة النساء (السلطان عبد احلميد، مث عرض فكرة إنشاء مدرسة على األمرية اهلندية              

 .مشروعه

من أمكنة  ..  ولقد وردت معلومات كثرية استوعبتها ذاكرة بلخري عن قصة إنشاء مدرسة الصولتية            
ووفاته يف  )  بفندر(وشخصيات خترجوا منها، واملناظرة اليت دارت بني الشيخ رمحة اهللا والقسيس اإلجنليزي              

 .م يف مكة١٨٩١/ هـ١٣٠٨رمضان 



اد العلم، وعاملاً من علماء اإلسالم العظام، وأحد الذين         كان رائداً من رو   :  "ومما قاله أديبنا بلخري فيه    
 ". يف الدفاع عنه ورفع رايته ومشعل نورهءخدموا اإلسالم واملسلمني، وأبلوا أحسن البال

اليت أنشاها  )  الفالح(صاحب مدرسة   )  حممد علي زينل  (والشخصية الثانية يف قصة التعليم هي شخصية        
 مل جيد    فيه، وهو يقف يف شرفة بيته يطل على قوافل املسافرين، فرأى بدوياً            مبكة املكرمة أيضاً إثر مشهد أثر     

 .من يقرأ له ورقة فيها عنوان يبحث عنه

وشغله .  عندما حز يف نفسه أن يبلغ اجلهل هذا املدى يف مهد الوحي وعاصمة اإلسالم وقبلة املسلمني               "
 منظمة كبرية تكون مشعالً من نور ينشر العلم،         هذا اهلاجس طويالً حىت هداه تفكريه إىل القيام ببناء مدرسة         

 ".وخيرج لإلسالم رجاالً حيملون مشعله، وينشرون هداه يف بقاع العامل اإلسالمي كله

على أنه بدأ مشروعه مبدرسة يف جدة مسقط رأسه، وبعد جناحها أنشأ أخرى يف مكة، وعرفنا أن مثة                   
وأخيه )  حممد صاحل مججوم  (مدينة جدة أمثال الشيخ     شخصيات خرية سامهت يف دعم مدرسة الفالح من جتار          

 .)عبد الرؤوف مججوم(

تراوحان بني اإلجياز واإلسهاب، فإن حكمه وتقوميه يوإذا كان لبلخري حكم وتقومي لشخصياته التعليمية 
 .كانا مسهبني) حممد علي زينل(لشخصية 

، )حممد علي زينل رضا(ملوفق للخري نعود مرة أخرى بل ومرات مكررة إىل ذكر الشيخ ا: "ومما قاله فيه
وإن كل ما أسهبت يف ذكره وبيانه وتبيانه يف ذكريايت هذه هو من بركة بيئته الصافية، يوم أشعل مبكة ذلك                    
املشعل املتواضع الذي مساه مدرسة الفالح، فانتشر نورها وضياؤها املتواضع أيضاً يف مشارق األرض                 

 ومريدون آخرون يف بالد أندونيسيا وماليزيا والفلبني واحلبشة           ومغارا، فللفالح منتسبون ومتخرجون   
وهكذا تكون النية احلسنة مبعثاً هلا الضياء الساطع من العلم واملعرفة،            ..  والصومال وزجنبار وجزر القمر   

يشرق ضياؤها من مكة على تلك األقطار واألمصار يف مغارب الشرق ومشارقه وعليه تقوم يئة العامل                  
 ". الزاخرة اليوماإلسالمي

وإن امتداد ظالل هذه املدرسة إىل تلك البلدان، لدليل على ما كان هلا من فضل يف نشر اإلسالم من                    
 .خالل مقرراا التعليمية، وعلى رأسها كتاب اهللا وسنة نبيه

، وقد ذكرها بلخري وهو يعدد فروعاً ملدرسة )حممد نور سيف بن هالل(والشخصية الثالثة هي شخصية 
علي (و  )  عمر حسني (، ومن مدرسيها    )آل الدباغ (فالح يف العامل اإلسالمي، كما يف عدن اليت أسسها           ال

بتوجيه من احلاج حممد علي     )  حممد نور سيف بن هالل    "، مث يف مدينة ديب، وقد أصبح مديرها         )حسن فدعق 
 .زينل



م ١٩٠٤/  هـ١٣٢٤ام  وقد أسهب أيضاً أديبنا بلخري عن تلك الشخصية، وعرفنا أيضاً أن والدته ع            
وتربيته يف ديب وتعليمه يف مكة، وأساتذته وإشرافه على إدارة الفالح يف ديب كما ذكرنا، وجمال تأليفه                    
 .وحلقات تدريبه يف املسجد احلرام ووفاته يف مكة، كان عاملاً عابداً مربياً تقياً ورعاً خدم اإلسالم واملسلمني

، وعرفنا أيضاً أنه صديق له يف مدرسة الفالح،         )عمر باه حممود باه   (والشخصية الرابعة هي شخصية     
وإنه جاء من بالده موريتانيا مشياً على قدميه إىل مكة طلباً للعلم، وله مغامرة تعليمية حىت استطاع أخرياً أن                   

م، بعد أن أنشأ تسعة ومثانني      ١٩٧٨/  هـ١٣٩٨ينشىء مدرسة فالح أخرى يف أفريقيا، وكانت وفاته عام          
ولقد ذكر بلخري عنه كالماً مستفيضاً يرفع . بعاً وسبعني مدرسة عربية يف معظم دول غرب أفريقيامسجداً وس

 .من شأن هذا الرجل يف حقل التعليم والدعوة اإلسالمية ونشر اللغة العربية يف أفريقيا

ولقد كتبت .. منيكان زعيماً مصلحاً وداعياً إسالمياً نادر املثال بني دعاة اإلسالم واملسل   :  "ومما قاله فيه  
عنه ذكريات عجيبة، وذكرت فيها صالبة عقيدته اإلسالمية، وكفاحه وجهاده وشجاعته النادرة يف مقارعة               
االستعمار، وحربه ومنازلته الفرق الضاللية اليت تقوم باسم اإلسالم مبا ال يقره اإلسالم، وال يرضاه، وله يف                  

عيل املسلمني األوائل مشعة يف عزمه ويف دعوته باحلكمة كانت له صفات الدعاة من ر. ذلك املذهل واملعجب
 ".واملوعظة احلسنة

ويظل إعجاب أديبنا بلخري بشخصياته العربية واإلسالمية يقوم على تفاين تلك الشخصية خبدمة العروبة 
 . واإلسالم وج األسلوب األمثل يف نشره فضالً عن مواقفه اجلهادية يف مقارعة االستعمار– بلغتها –

، حيث  )املسيجيد(اللذان أسسا مدرسة الصحراء يف قرية       )  عثمان وعلي حافظ  :  (ومثة شخصيتان مها  
كانت اجلهالة واألمية منتشرتني يف تلك البادية إنتشاراً مرعباً كما يقول بلخري عنهما، وعن قصة كفاحهما يف     

ست بصعوبات مؤسسي    املدرسة الصحراوية، وما صادفهما من صعوبات مضاعفة إذا ما قي            تلك تأسيس
املدارس يف املدن، فالتعامل مع أهل البادية هو تعامل مع أناس بعيدين عن املدن، ويف منأى عن منابع العلم                    
واحلضارة، ألن طبيعة املنطقة الصحراوية أن تكون منقطعة عن الناس ووسائل املواصالت، فضالً عن إعراض               

متاعب مجة يف امتناع أولياء األمور بتسجيل أبنائهم للتعليم         فقد وجد الشقيقان    :  "املعلمني عن التدريس هناك   
يف املدرسة، خاصة وأن األبناء كانوا يقومون مبساعدة آبائهم يف املزارع والرعي ومجع احلطب وخدمة املارين                

 ).سامل داغستاين(وقد أسندا إدارة املدرسة إىل أستاذ من رجال التربية والتعليم هو " منهم واملسافرين

 اليت بذالها وقدماها لتلك املدرسة، وذكر شيئاً عن مسامهة          ةار إىل الكثري من التضحيات الكبري     وأش
عبد اهللا السليمان احلمدان،    :  (امللك عبد العزيز بدعمها، وعدد أمساء املسامهني من أهل اخلري والفضل أمثال           

 .)وحممد سرور الصبان وحسن الشربتلي، وحممد بن الدن

 .بد أن يقوم الشخصيات اليت يتحدث عنها وحيكم على جليل أعماهلاوكعادة أديبنا ال 



علي وعثمان حافظ أصحاب فضل على الفكر والثقافة         :  الشقيقان:  "فيقول عن هذين املؤسسني   
فقد أسسا أيضاً جريدة املدينة املنورة قبل حوايل اخلمسني عاماً يف ظروف صعبة للغاية، وأقاما أول                ..  والعلم

ينة املنورة، واستوردا هلا املكائن واألجهزة الطباعية من مصر، وقاما بتركيبها بأنفسهما بعد أن               مطبعة يف املد  
 .كانت هناك مطبعة صغرية نقلت من دمشق إىل املدينة يف أواخر القرن العثماين

ا  تقومي شخصياته الفذة، فإنه يقوم يف الوقت نفسه اآلخرين مم– كما ذكرنا –وإذا كان من عادة أديبنا 
 .يستوجبه املقام

وكان واضحاً لكل من زار     :  " مثالً يف طالب الصحراء وقد ركز على شيء من أصالتهم الفطرية           ليقو
تلك املدرسة من مفتشي املعارف وغريهم نباهة طالا وإخالصهم ومحاسهم، ومحاس وإخالص أساتذم، مما              

طري وبصائر متقدة حتتاج فقط إىل من يرويها         يؤكد إن أبناء البادية يتمتعون فعالً بعقول ناة، وذكاء ف          
 ."وينميها بالعلم واملعرفة وحمو أميتهم وجهلهم مبا فرضه اهللا عليهم

إبراهيم بن  (ومن الشخصيات التعليمية اليت وقف عندها وكان هلا دور يف مسرية التعليم شخصية                
نقاط البارزة يف حياته وسريته وأسرة      يف السودان، وقد ذكر بعض ال     )  سنار(، نسبة إىل إقليم     )محودة السناري 

والده، وتعليمه، إنشاء كتاب حفظ القرآن يف املدينة املنورة للصبيان ملحق باحلرم النبوي الشريف، واتصاله               
حممد (باحلاج حممد علي زنيل، واختياره ليكون مديراً ملدرسة الفالح مبكة، فكان رابع مدير هلا، كان األول                 

، )حممد طاهر الدباغ  (هـ جاء بعده    ١٣٣٥، وعام   )حممد عطا اهللا الفاروقي   (وات، مث   أدارها أربع س  )  حامد
يف مكاا املشهور يومئذ، وفيما بعد يف عمارات الشريف         )  "هوعبد اهللا محد  (هـ توىل إدارا    ١٣٣٦وعام  

الفالح هناك  علي بن الشريف عبد اهللا باشا أمري مكة، بعد ذلك يف حملة القشاشية مطلة على املسعى، وبقيت                  
حيث سعى مع غريه لبناء مقر هلا يف الشبيكة وهي به           "  إسحاق عزوز "إىل عهد مديرها فيما بعد السيد املريب        

 ".إىل اآلن

هـ، فشيع يف مجاهري غفرية إىل مقربة املعال مبكة، بعد أن            ١٣٥٠ عام   وهوتويف الشيخ عبد اهللا محد    
 السعودي باختيار امللك عبد العزيز له ليكون بني أئمة           شرفه اهللا يف بعض شهور األعوام األوىل من العهد         

 فيما أسس من    وهأنشأ الشيخ عبد اهللا محد    :  "ومما قاله أيضاً فيه   .  الصالة يف ظالل الكعبة من املسجد احلرام      
 جيالً من الشباب املتعلم واملثقف واحلافظ لكتاب اهللا تعاىل، وخترج            –كتاتيب مث مدرسة الفالح بعد ذلك       

 ".ه وحتت إدارته عشرات من كواكب وشهب وعلماء املدرسني يف املسجد احلرام مبكةعلى يدي

، ونعرف من   )أمني املاحي (والشخصية التعليمية السابعة اليت ترد يف ذكريات أديبنا بلخري هي شخصية            
ح، سريته وترمجة حياته بعضاً من املعلومات عن والده، وزواجه، وحفظه للقرآن، والتحاقه مبدرسة الفال               

 ، وشخصيات من طالا، ومنها أديبنا بلخري فيقول عنه  )املدرسة األهلية (وإنشائه الكتاب الذي حتول إىل      



هـ، وجعلين أصلي التراويح    ١٣٤٧ و ١٣٤٦هو الذي حفظين القرآن يف عام       :  -مما يفصح عن سريته   -
 ".إماماً بطالب املدرسة وبرجال حملة الشبيكة ااورين للمدرسة عامني متواليني

كما نعرف شيئاً عن عدد طالب مدرسته الذين بلغوا املائة طالب، وعن مدة خدمته اليت بلغت أكثر من 
 .ستني عاماً، مث عن ضعف بصره وفقده ووفاته بعد أن ناهز اخلامسة والتسعني عاماً

يدة، وكان ففقدته مكة معلماً مربياً ألجياهلا الكثرية الذين تسلموا بعد خترجهم من مدرسته مناصب عد"
 و ١٣٤٦األمني العام للعاصمة، الذي كان زميالً يل بتلك املدرسة يف عامي            )  عبد اهللا عريف  (منهم األستاذ   

 ".هـ١٣٤٨هـ قبل انتقالنا معاً إىل مدرسة الفالح يف عام ١٣٤٧

، وعرفنا أيضاً من ذكريات بلخري نسبه، ووالدته ) الدباغحممد طاهر(والشخصية الثامنة هي شخصية 
وأساتذته، وإدارته ملدرسة الفالح، وتوليه لوزارة املالية يف عهد الشريف علي بن احلسني،               )  هـ١٣٠٨(
هـ، ومن خالل السياحة وتلك النهاية سيعرج أديبنا        ١٣٥٤الته، واستقراره يف مسقط رأسه مكة عام        حور

امللك عبد العزيز مشله    حيث يقول بأن    .  بلخري على مآثر آل سعود، ودورهم يف النهضة العلمية والتعليمية         
هـ، وترك له امللك احلرية التامة يف النهضة        ١٣٥٥وكرمه ورعايته، فعينه مديراً للمعارف يف عام        "بترحيبه  

 .باملعارف وتأسيس املدارس ونشر العلم

 مدرسة حتضري البعثات مبكة، وحقق ا رغبة امللك عبد العزيز يف يئة الظروف              – يرمحه اهللا    –فأسس  
ة لعصر جديد من الثقافة، فكانت مدرسة البعثات هذه الوثبة الكبرية يف ضة اململكة العربية السعودية، املالئم

إذ استقطبت مجاهري الشباب الناهض، فالتحقوا ا أفواجاً من مدن البالد وحواضرها، واهتم ا امللك                  
علمني، مشوا ا وأقاموها، حىت     وقته كله، وحوله مجع من األساتذة وامل      )  طاهر الدباغ (وخصص هلا السيد    

وقدر للملك فهد .. كانت نواة اجلامعات اليت انبثقت فيما بعد وتطورت حىت أصبحت طليعة ما حنن فيه اليوم
فيما بعد أن يتوىل وزارة املعارف اليت انبثقت عن تلك املديرية العامة للمعارف، فوثبت بالنهضة العلمية بثبات 

 .لبالدغري جمرى تاريخ العلم يف ا

 .وقد وصفه بأنه كان من املصلحني املتواضعني

ويبدو أن أديبنا بلخري، يف هذا االستطراد الوطين مل يوف شخصيته حقها من التعريف والتقومي                  
وإن إنصاف الرجال ووضعهم منازهلم الالئقة      .  فيتمىن لو أسعفه احلظ مرة ثانية ليكتب عنه أكثر        ..  واإلشادة

 . املتكاملة ومن مسات ذكرياته الوافيةم هي من مقومات شخصيته

، ونعرف أيضاً مسقط رأسه     )حممد الطيب املراكشي  (وتأيت الشخصية التاسعة التعليمية حتمل اسم        
وأهله، وتعليمه، وهجرته ملصر، ومشاخيه، وأساتذته، مث       )  هـ١٢٩٦(قرية مراكشية، ووالدته عام     )  منار(



وقد أخذ أديبنا بلخري عنه العلم      .  مبدرسة الفالح، مث تسلم إدارا    ندونيسيا، ووفادته ملكة والتحاقه     هجرته أل 
 .، حني كان ينوب عن األساتذة الذين يتغيبون عن الدرس)احلديث والتفسري، والنحو(

كان عاملاً تقياً ورعاً ومصلحاً، مطلعاً على حوادث وأحداث عصره يف الصحافة، متفرغاً : "ومما قاله عنه
 ". يشع ما أينما حل وحيثما ارحتللنشر العلم واملعارف،

وإذا كان بلخري قد أسهب يف قصة التعليم ومدارسه ورجاله يف احلجاز، فإنه ال يغفل، يف ذكرياته،                   
مدارس جند ومناطق اململكة األخرى، إذ كان يعرج عليها من آن آلخر، مثلما كان يعرج أيضاً على بعض                   

 :فيقولبلدان اخلليج العريب يف اجلزيرة العربية، 

وقد .  من منابع العلم األوىل يف مشال اجلزيرة      ..  ويف جند كانت الرياض وقبلها الدرعية، ومدينة عنيزة       "
 .ازدهرت الدعوة السلفية بفضل علمائها، واملتخرجني على أيديهم

وكان يف اإلحساء يف شرق اململكة ينبوع آخر من ينابيع العلم يف اجلزيرة، حيث اشتهرت مدينة                  
عدة اإلقليم املسمى باإلحساء ببعض األربطة، اليت جتتذب إليها من أطراف اخلليج مبا فيها الكويت               اهلفوف قا 
ثارهم يف اليقظة السلفية، ومن مث انتشارها يف        آ، وقد ربط رجال العلم وأسرهم يف تلك املناطق ب          "والبصرة

 .أرجاء العامل اإلسالمي

أمحد (مثل مدرسة األمراء، ومن مديريها . السعوديوقد وقف بنا عند مدارس ورجال التعليم يف العهد         
أمحد علي  (، ويعاونه يف اإلدارة والتعليم األستاذ الكاتب        )عبد اهللا عبد الغين اخلياط    (، وتاله الشيخ    )العريب

) حممد بن إبراهيم آل الشيخ    (واملعهد اإلسالمي ويشرف عليه فضيلة الشيخ       .   ومقرها الرياض  ١  )أسد اهللا 
 .يف الرياض) دخنة( ومقره مبحلة املفيت األكرب

ومدرسة التوحيد، يف مدينة الطائف، ومثة طلبة من الشباب السعودي ممن التحقوا ذا املعهد، وأصبح               
 من  هلم بعد خترجهم منه، شأن يف النهضة الثقافية واألدبية يف اململكة العربية السعودية، وذكر منهم كالً                 

 وقد مشله –كما ذكر لنا اسم املشرف على تلك املدرسة   ).  اركفهد امل (واألديب  )  عبد اهللا بن مخيس   (الشاعر  
 .بنعوت رفيعة

وقد أشرف على هذه املدرسة يف سنوات عديدة من بداياا فضيلة العامل السلفي الشامي                :  "قولهبو
بعده من  الشيخ احملدث حممد جت البيطار، وبذل يف سبيل رفعة شأا وتوطيد أركاا ما كان قدوة ملن جاء                  

 ".مديري وأساتذة مدرسة التوحيد

                                                 
الرحالت السعودية والعربية يف األدب       [ولنا كتابة مستفيضة عنه مدرجة بكتاب خمطوط عن       .   هلذا الكاتب ذكريات ورحالت     ١

 .ينءصدر جبز]. العريب



وهكذا فشخصية أديبنا مع قصة التعليم تتجه إىل أعالم املعلمني األوائل يف بدايات السرية األوىل،                 
 .وتصفهم بكل توهج اإلسالم، وضياء اخلري، وإشراق اجلهاد والتضحية



-٩-  
 مدخل إلى ذكريات عبد اهللا بلخير

 )الشخصية اإلعالمية(

دايات عبد اهللا بلخري اإلعالمية مع امللك عبد العزيز، فذكرياا منقوشة يف وجدانه، فانطبعت               رأينا ب 
بذاكرته، وأفاض من وقت إىل آخر عن تلك األيام اإلعالمية يف حضرة امللك، ودوره الكبري مترمجاً فمرافقاً،                 

ريه وذكرياته بالروح اإلعالمية،    فمسؤوالً عن إعالم اململكة العربية السعودية، وهلذا اصطبغت كتابته وتفك          
فأخذ يوازن بني   ...  فيما يقوله وفيما يعرب عنه، وفيما يصوغه من آراء ومواقف ومشاهد وأخبار وانطباعات            

فتولد لديه حس إعالمي معاصر يستوعب      ..  منطلقاته الفكرية والتعبريية، وبني وقعها يف املسامع والقلوب        
ت مكانة هذا املتلقي ومهما علت مرتلته فتأيت كلمات أديبنا بلخري من            اللحظة واملوقف واملتلقي، ومهما كان    
 . يف النفوس واملشاعرة الئطةخالل الطرح والتعبري واحلوار الئق

فكانت املواقف والشؤون السياسية    ..  السياسية واإلعالمية :  ومن هنا جنحت مهامه وأدواره الرمسية     
كما أنه  .  تعبريي وطريق ناجح يسلكه إلعالن تلك الشؤون      تبحث عنده عن أداة إعالمية أو أسلوب إعالمي         

يف مواقفه وشؤونه اإلعالمية يسعى ليجسدها بأداة تعبريية إعالمية عظيمة، تقوى على إيصال فكره السياسي               
 .الذي هو حصيلة السياسة السعودية يف حياته الرمسية

ن ينطلق من خالهلما يف إثبات      يلذ ال نين األساسي يوهكذا كانت الصحيفة واإلذاعة آنذاك مها احملور      
 .وجوده وحتقيق شخصيته الفكرية والذاتية، كما كانتا قناتني يصل من خالهلما إىل املتلقي واحملاور بيسر وجناح

وسنقف يف هذا القسم عند اإلذاعة وما يرافقها من ترمجة، وسنترك الصحيفة والصحافة والدوريات               
 .الدراسةملكان آخر سنعود إليه قريباً يف هذه 

ويذكر لنا بلخري بداية عمله اإلعالمي يف ديوان امللك عبد العزيز، وذلك خالل وصف مشاعره األوىل                
قدر يل أن أرى ما كان الناس يتمنون        :  "عند رؤية امللك وهو يدخل من باب احلرم املكي عصر كل يوم مجعه            

امللك من بعيد، وال تكاد أنظارنا أن تتحول أن يروه، وأن أسري بني املشاهدين مضطرباً بني أمثايل حنف مبوكب 
. عن رؤية تلك اهلامة والقامة الوارفة العالية، اليت ال تكون متعالية يف مثل ذلك املوقف حول الكعبة املشرفة                 

حممد (احلضرمي، و " علي أمحد باكثري: "ويتدرج باحلديث ليصل إىل املشاركة الشعرية مع شاعرين كبريين مها
" عبد اهللا بلخري  "وقد أصبح اسم الشاعر الصغري      ..   اليمين، بني يدي امللك حني وصوله مكة       "حممود الزبريي 

: يقول عن تلك اللحظة اليت ستفتح أمامه مناسبة الكالم عن عمله اإلعالمي            .   بأمساء الشعراء الكبار   مقروناً
، فيقدر يل أن خيتارين امللك عبد وباملناسبة فما كان مير على خاطري أو ببايل يومئذ وبعدئذ أن تتطور يب األيام"



" م١٩٤١/  هـ١٣٦١"العزيز نفسه موظفاً يف ديوان جاللته، وأن يوكل إيلَّ يف بداية عملي بني يديه يف عام                 
تتبع وتسجيل مجيع اإلذاعات الصادرة من العواصم العربية يومئذ،          بالقيام مع بعض زمالئي يف الديوان        

 ".والعواصم الغربية

نوات األوىل من اندالع احلرب العاملية الثانية، وذكر لنا أمساء شخصيات تعمل معه             وكان ذلك يف الس   
يقرأون للملك أخبار احلرب اليت يلتقطوا من إذاعة لندن وبرلني، وبكل اللغات ومنها العربية اليت يذيعها                 

كنت :  "تونسية العربية، يقول  ، واإلذاعة اإليطالية، واإلذاعة اليابانية باللغة العربية، واإلذاعة ال        "يونس حبري "
مسؤوالً عنها وحمرراً ألخبارها وناقالً ملا يذاع وينشر منها، خصوصاً فيما يتعلق باألقطار العربية كاملغرب                 

 ".واجلزائر وتونس

امللك حيرص  "وقد أظهر لنا اهتمام امللك باألخبار السياسية من كل تلك اإلذاعات، حىت اليابانية، ألن               
: ها ما نستطيع الهتمامه مبصري البالد اإلسالمية الواقعة حتت نفوذ اليابان يومئذ وهي              على أن نلتقط من   

. فكان أمرها واستيالء اليابان عليها يهم امللك ويقلقه ويثري خماوفه         ..  أندونيسيا، وماليزيا، وبورما، والفلبني   
ك عبد العزيز طيلة أعوام احلرب      األخبار بني يدي املل   "وقد أوجز لنا مهامه هو ومجاعته بأم كانوا يقدمون          

اخلمسة ال نكف عما كلفنا به تقريباً يف أي يوم من األيام، سواء كان ذلك يف سفر أو حضر أن تنقل، أو يف                       
 ".روزفلت وتشرشل: زيارة امللك عبد العزيز بعد ذلك إىل مصر ملقابلة الزعيمني

 له مدلول متطور وفق     –سجيل   الت – مثل كلمة    –وقد يعرج على تفسري لفظ أو مصطلح إعالمي          
تطور وسائل اإلعالم احلديثة، ليظهر البون الكبري، والفرق الشاسع بني ما كان عليه العمل الفين آنذاك، وبني       

وهي مبعناها اللغوي كانت تؤدي ما كنا " التسجيل"وما دمت قد ذكرت كلمة : "ما أصبح عليه اإلعالم اليوم
فكان عملنا  .   إذ مل تظهر يومئذ السجالت املعروفة اليوم، ومل تكن تعرف          نقوم به كتابة بالقلم وعلى الورق،     

كله اإلصغاء التام إىل بداية أخبار كل إذاعة، مث االنكباب املستعجل ملالحقة ما يذاع، نكتبه على األوراق                  
 ويقال، لتجئ   وباملراسم واألقالم يف عجلة وتأن ومالحقة، حىت ندرك ذه العملية املرهقة تقريباً كل ما ينشر              

قراءتنا بعد ذلك ملا مسعنا وكتبنا وسجلنا مطابقة تقريباً ملا أذيع ونشر كلمة كلمة باللغة العربية واإلنكليزية،                 
ومل يكن يومئذ ألمريكا صوت يسمع يف إذاعتها غري أصوات قنابلها ومدافعها            .  من لندن )  سي.  يب.  يب(الـ  

 حوهلا، مما دخلته أمريكا يف احلرب العاملية الثانية ضد دول احملور            على امليادين واملدن والقرى ويف أوروبا وما      
 .وهي أملانيا النازية وإيطاليا الفاشية واليابان بعد ذلك يف الشرق األقصى

وبني مرة ثانية تلك الصعوبات اليت تصادفهم يف مجع املعلومات واألخبار، مثل االستماع للراديو الذي               
إذ :  "وكانت بطارياته كبرية وسائلة   .  مله معه سفراً وحضراً ويف الوطن وخارجه      يعمل بأجهزة البطاريات، وحي   

مل تكن أجهزة الراديو يومئذ قد ركبت على أساس التيار الكهربائي، بل كانت على البطاريات السائلة                   



املعروفة يف السيارات أو البطاريات الناشفة، ومساع اإلذاعات على البطاريات الناشفة مضطرب ومشوش              
 ".وغري صاف

ومما يكمل صورة العمل اإلعالمي شخصياته وأعالمه املتفوقون يف البث واإلذاعة، وهي هذه                 
وهو مذيع وصحفي   )  يونس حبري (الشخصيات اإلعالمية اإلذاعية اليت ظهرت يف فترة احلرب العاملية الثانية           

ة اجلوانب واملواهب املتضاربة،    شخصية عراقية متعدد  "عراقي شهري، ويبدو أنه من أصدقاء بلخري، ويرى أنه          
م إىل برلني، فأناط به وزير الدعاية األملانية        ١٩٣٩وارسلها يف بداية احلرب عام      )  قروبا(استجذا الدكتور   
، ويضيف هلذه الشخصية شخصية إعالمية      "إذاعة القسم العريب يف إذاعة برلني     )  جوبلز(املشهور الدكتور   

 .لكتابة النصوص اإلخبارية والتعليق عليها) ي الدين اهلاليلتق(أخرى راحت تعمل معها يف برلني 

شري بني فينة وأخرى إىل دوره الترمجاين بني امللك عبد العزيز وتشرشل يف واحة الفيوم                يوكان بلخري   
مث إعجاب تشرشل بامللك الهتمامه بتتبع األخبار       .  القريبة من القاهرة، وما نقل من أخبار حربية أوالً بأول         

وقد ذكرنا عنه   .  وكان انطباع ذلك اللقاء ال يفارق خميلته      .  ية واحلربية عن طريق أديبنا بلخري ورفاقه      السياس
 .شيئاً مما تقدم

كما كان يفتخر دوماً باملهمة اإلعالمية واإلخبارية اليت كان يزاوهلا بني يدي امللك، ويعرب عنها بكل                 
ة ومهمة عن سري احلرب     ئيف حالة ورود أخبار مفاج    صدق وصراحة، وأخربنا عن كيفية إيقاظ امللك من نومه          

 .وحوادثها، وعلى امللك أن يسمعها

ومن األخبار اليت كان يصر على إيقاظ امللك من نومه، تلك اليت تتفق مع رؤية امللك عبد العزيز                    
.. وغريها.. نالسياسية واحلربية كسقوط برلني وانتهاء العهد الفاشسيت يف إيطاليا، وموسوليين وعبور ر الراي

هذه األحداث املهمة جداً يف تطور احلرب العاملية كان امللك عبد العزيز يأمرنا بأنه إذا حصل شيء من                  "ألن  
 ".مثلها أن نوقظه من نومه، ويكون بذلك راضياً مغتبطاً منها

ذا أشار مرة فإ. وكان أديبنا بلخري ال يفتأ يذكر أمساء من عملوا معه يف املهمة اإلعالمية بني وقت وآخر   
، وأمحد عبد اجلبار، وعبد اهللا بن عبد احملسن         يحممد عبد العزيز املاجد، وعلي عبد العزيز النفيس       :  (لكل من 

فقد أشار مرة أخرى لرئيس قسم الربقيات يف        ).  البسام، وعبد العزيز بن إبراهيم املعمر، وعبد اهللا بن سلطان         
 سعود الدغيثر، ومعه صديقنا اآلخر الشيخ عبد اهللا           صديقنا وزميلنا الشيخ حممد بن     "الديوان امللكي   

أوالً ميلي على الشيخني السابقني     .  ليخربنا مبا يفعله امللك بعد أن يستمع منهم املعلومات املهمة         ".  التوجيري
برقية بفحوى اخلرب ترسل إىل حمطة اإلبراق يف اجلانب اآلخر من الرياض، لتربق هي األخرى إىل ابنه ونائبه يف          

يطلب :  ثانياً"  لعدم وجود هاتف يومئذ بني الرياض واحلجاز      "فيصل بن عبد العزيز،     )  امللك(جاز األمري   احل
). يوسف ياسني (لينبئه األخبار املهمة عن طريق رئيس الشعبة السياسية         )  عبد اهللا بن عبد الرمحن    (أخاه األمري   

دما جييئون للسالم عليه مثل األمري حممد، واألمري        خيرب يف الصباح بتلك األنباء أبناءه الكبار يف السن عن         :  ثالثاً



 واألمري عبد اهللا، واألمري سلطان الذي توىل        – خادم احلرمني الشريفني     –خالد، واألمري منصور، واألمري فهد      
 ".يومئذ إمارة الرياض وكان يف مستهل شبابه ونشاطه

سامعه وقارئه طريقته وطريقة    وكان عبد اهللا بلخري، يف أحاديث الذكريات حريصاً على أن يصف ل            
 .أصدقائه اإلعالميني يف تقدمي املعلومات واألخبار بني يدي امللك بكل دقة ووضوح

أجيء بتفاصيلها مع زمالئي    .  "وكان يقول تكملة للصورة اليت رمسها فيما قلناه عن األخبار السابقة           
جنئ يف الصباح بتفاصيل هذا . ن نومه بفحواهاملكلفني معي ذه املهمة يف صباح الليل الذي أيقظنا فيه امللك م

اخلرب حمرراً ومسجالً ومنقوالً عن مصادره بأقالمنا وعلى أوراقنا، ويكون امللك منتظراً له يف جملسه حيف به                  
األمراء واملستشارون وكبار رؤساء القبائل وهو يصرف أمور الدولة، فنقرأه عليه بأصوات جهورية ليتسن               

ضحى من كل   :   امللك يف االستماع إىل نشرة األخبار اليت نتلوها عليه مرات ثالث           للحاضرين أن يشاركوا  
 ".تتخلل ذلك احملادثات اهلاتفية باألخبار اخلطرية اليت أحملت إىل أمثلة منها. يوم، وعصراً، وعشاء

لك  متنحنا صورة واضحة حلياة امل     – بداية واية    –إن يف الوصف السابق ريات العملية اإلخبارية        
وشخصيته السياسية والقيادية وكيفية تصريفه ألمور دولته الفتية، كما متنحنا يف الوقت نفسه، صورة اإلعالم               
آنذاك، وهي الصورة اليت يود أن يقف عندها، كما قلنا، األديب بلخري ليظهر الفرق بني اإلعالم القدمي                   

 .واإلعالم املعاصر

حب عرب  إشراق  يز مشرقة يف ذهنه، وكان هذا اإلشراق        ويف كل ما تقدم كانت صورة امللك عبد العز        
 :عنه بقوله

 ".بيت وإكباري هلذه الشخصية العربية العظمية حمبة عقل وعاطفة يتغلب فيها العقل أكثر من العاطفةحم"

إن احلس اإلعالمي الذي يتمتع به بلخري لينعكس على سائر مواقفه وسلوكه وحركاته يف رحالته                 
 .باعاته ووصفهوذكرياته ومشاهداته وانط

فحني يذكر ما كان عليه احلال إبان احلرب العاملية الثانية، يشري ملا له صلة باإلعالم أو اإلذاعة أو                    
فيصف بعد تأدية صالة العيد باجلامع      .  األغاين، وغريها من شؤون إعالمية أو فنية، وال سيما يف بداياا األوىل           

ره ببعض معارفه أصحاب الكتب واملكتبات، مث يذكر        األموي يف دمشق وخروجه من سوق احلميدية ومرو       
حول مدخل سوق احلميدية،    )  السنجقدار(كنت والكالم على احلرب اخلبيثة أجتول يف حملة وميدان          :  "ويقول

 ألغان محاسية صاخبة تنبعث من دكان متوسط يبيع عشرات من األسطوانات            فأستمع إىل صوت جملجل مدوٍ    
 .تظهر األسطوانات واألشرطة املوسيقية والغنائية اليت جدت بعد ذلك ال قبله، إذ مل )الشمع(املنوعة من 

األغاين اليت  :  "ويف هذا النص اهتمام إعالمي، ويتممه ليبني مدى أثره على سامعيه والناس واجلمهور             
تعاىل تتعاىل من دكان ذلك البياع كانت جتمع اجلمهور املار عليها حوهلا، ألنه قد ركب أول مكرب كهربائي ت                 



به موسيقي األسطوانات أو نشيدها، فتمأل أجواء الساحة كلها، حىت لتسمع من أقاصي شارع النصر                  
 ".ومداخل سوق احلميدية وما أحاط ما وأشرف عليهما من املنازل ااورة

 وإن تلك اللمسات اإلعالمية اخلفيفة لترافقنا عرب ذكرياته، لذلك فهو جدير بأن يتسلم مقاليد اإلعالم              
اإلذاعي والصحفي يف البالد، وال نستغرب منه حني يستطرد يف حديثه عدد رحالته ومغامرته، ودوره يف                  
تأسيس أو إنشاء حمطة إذاعة كبرية يف كل من الرياض وجدة، بعد أن أصبح مسؤوالً عن اإلعالم السعودي                  

.. بني السعودية ومصر وجنيف وأملانيا تلك املغامرة أو اجلولة امليدانية تيف أواسط اخلمسينيات امليالدية، وكان
 .أسفرت عن نتائج مثمرة لذلك املشروع اإلعالمي

ومن ملساته اإلعالمية األخرى إبراز اجلانب السياسي ململكته ورجاله ومستشاريه، وما يصدر عنهم              
ته شؤونه  مجيعاً من رؤى سياسية ومواقف تستحق الذكر لتصبح وجهاً مشرقاً للبلد وقادته، وكأنه ميزج كعاد              

السياسية باإلعالمية، وال سيما يف العالقات الدولية، وترسيخ أواصرها وذلك من خالل الكالم عن القادة                
 .وشخصيام والوفود املصاحبة ونشاطهم

يف اجلولة  )  خالد(وأخيه  )  امللك فيصل :  (وقد وصف مثالً أعمال الرجال املصاحبني لألمريين آنذاك        
) حافظ وهبة (من الشيخ   ..  ل إقامتهما يف قصر الضيافة كل واحد على حدة         الرمسية إىل أمريكا، ومن خال    

فتتمة األعضاء مبا فيها أديبنا بلخري، لتكتمل صورة املهمة الرمسية اليت محلها             ).  عبد اهللا السليمان  (والشيخ  
 .الوفد السعودي إىل أمريكا ورئيسها وشعبها

يكي الصورة الصادقة عن البالد السعودية وعاهلها       يتوقف عليها إعطاء الشعب األمر    "وهي املهمة اليت    
، وحنو األمريين واملهمة اليت محلهما والدمها إلنشاء روابط وعالقات دبلوماسية متطورة             )عبد العزيز (الكبري  

بني بلدين يرجو القائمون عليها أن تكون على خري ما يرجوه اجلميع، واليت تبلورت ذه الزيارة وتطورت إىل 
بعد ذلك، مث تدرجت فيما بعد إىل سفارتني ذات ) واشنطن(و ) جدة(ضيتني فوق العادة يف كل من    إنشاء مفو 

 ".مقام مميز إىل اليوم

وإذا كان أديبنا عبد اهللا بلخري رجل التاريخ القدمي واإلعالم املعاصر، فإنه ال يفصل أبداً بني سلوك                   
حمافظاً على  )  فيصل(و  )  روزفلت( الرمسي بني    املؤرخ وأهداف اإلعالمي، لذلك سيظل يف كالمه عن اللقاء        

 .لقيمة تلك العالقات.. رصانة العالقات التارخيية وانبهار اإلعالم ودعايته

فيصل وخالد تلك املأدبة يف     )  امللكني(الرئيس روزفلت الذي كان يؤدب لألمريين السعوديني        :  فيقول
يف أكثر مظاهره وظروفه، وامللك     )  ودرو ولسون ( لتاريخ سلفه الرئيس     البيت األبيض، كان تارخيه مشااً    

فيصل كان على معرفة تامة بوجه الشبه بينهما على بعد العهد بني عهديهما، وكان يعرف تطور خروج أمريكا 
ها يف إنشاء عهد من الصداقة املتبادلة بني بالده          تمن حيادها، وعزلتها إىل العامل، وكان على يقني من رغب          



وكل إليه والده العظيم النيابة عنه يف زيارة روزفلت وتلبية دعوته للتعارف به، ولتحقيق              وبينها، وكان منذ أ   
رغبته يف التقارب والتعاون والصداقة، كان يعرف أن بالده تعرب احمليط األطلسي إىل العامل اجلديد إلنشاء عمق 

ه أنه يتجه إىل الشرق     ظر وصول ذلك الوفد السعودي يعلم بدور      ت، وكان روزفلت وهو ين    اجديد فيما بينه  
 .وإىل اجلزيرة العربية نفسها، ذات التاريخ الذي مسع به واإلسالم الذي جتمعت لديه معلومات شىت عنه

على أن حرصه على التوازن يف العالقات السياسية والدبلوماسية الدولية بني الشخصيات التارخيية، وأن 
عالقات، ال حيتم عليه االستمرار باإلشادة والذكر        اإلعالم واألصول تقتضيان احملافظة على حسن تلك ال        

احلسن، ألن مهمته الرمسية، بل األدبية أمام قرائه وأجياله حتتم عليه أن يكون موضوعياً، ويضع يف حسبانه                  
 .ذاكرة التاريخ وذكاء قرائه، الذين ال ينسون ما تسجله تلك الذاكرة التارخيية

أو ما نشرته بعض    )  فؤاد صروف (لت سواء مما كتبه عنه صديقه       وهلذا وجدناه ينقل نتفاً من سرية روزف      
ويف كل األحوال سيظل رجل اإلعالم، ورجل       .  اسييالصحف، وليوازن بني اخلرب اإلعالمي واملضمون الس      

السياسة، وقبل ذلك وبعده، يظل حمافظاً على نزعته العربية وحبه ألمته، ألنه سيذكر تاريخ شخصيات األمم                
 .يف حقيقتهااألخرى كما هي 

سنة )  تشرين الثاين ( نوفمرب   ١٥نسب الرئيس روزفلت بتاريخ     )  ورلد سريف (نشرت جريدة   :  "فيقول
 :، وإليك النص تفصيالً)٢٢: ف( يف عددها رقم ١٩٣٨

، الذي أكد أن الرئيس روزفلت )أدموند سن( من قبل األمريكي ٣٦ نشر نسب الرئيس روزفلت سنة 
) الريفلن( يف جملة    ١٩٣٦سنة  )  تشرين األول (أكتوبر  ١٥ الرئيس يف    من دم يهودي، وطبعت شجرة نسب     

، وقد اقتطعها من مصدر حمايد جداً من معهد         )وجيينا كرتاس (يف مقاطعة   )  ب دين رود  .  ج(اليت نشرها القس    
سنة )  آذار( مارس   ١٤ واليت مل حيتج عليها الرئيس، بل بالعكس صرح يف            ،س  .يف واشنطن د  )  كارجني(

مارتن زن  (رمبا كان أجدادي يف املاضي يهوداً ولكن كل ما أعرفه عن عائليت أا مشتقة من                :  ( قائالً ١٩٣٧
 ).فان روزفلت اليت جاءت من هولندا

وال يعلق عبد اهللا بلخري على هذه املعلومات املوثقة واألخبار املتداولة، وإمنا يدع تعليق الصحف                 
: بينما يظل مع نفسه وقارئه    .  وكان يكتفي به  ..  ب اليهودي واالت والصحفيني وما يثريونه حول ذلك النس      

صاحب احلس العريب، والفكر القومي والذي يترجم املنظور العريب املعاصر الذي يكاد ال يفصل بني اليهودية                
 .العاملية واحلركة الصهيونية ودولة إسرائيل

 فأجاب الرئيس عليه    وقد وجه إليه سؤال ذا الشأن من قبل مراسلي الصحف،           !  "فماذا يقول؟ 
أن أجدادي نزحوا من هولندا إىل أمريكا منذ ثالمثائة سنة وكانوا مواطنني صاحلني، وال يهمين               :  بغموض قائالً 

 ."إن كانوا يهوداً أو بروتستانت أو كاثوليك



يف عددها الثاين مقاالً معنوناً بأن الرئيس روزفلت من ) موزال(يف ) الفاشست كنديان(وقد نشرت جملة 
أن اليهودي  )  ديترويد جويش كرونيكل  (وهنا تؤكد هذه الة اليت اقتطفت هذا اخلرب من جملة           .  أصل يهودي 

إن أفراد عائلة الرئيس روزفلت كانوا يدعون روستوكاميوم الذين طردوا من إسبانيا             :  قال)  ب ستوم فيز  (
، مث )روزن مب(مث غريوه إىل ) وزن برر( وذهبوا إىل هولندا، وقد غري أعضاء العائلة هذا االسم إىل ١٦٢٠سنة 

 .")روزفلت(إىل روزن بلم، مث إىل 

 بلخري يف مسائه     أديبنا ويبدو أن احلرب العاملية الثانية هي احملور اإلعالمي األساسي الذي كان ينطلق            
هي أحياناً إىل ليدور حوله، ويشن األساليب واملعاين، ليعرب عن أحداثها السياسية وجمرياا احلربية، واليت قد تنت

بعض وسائل اإلعالم اليت كانت تشارك احلروب باألقالم، وهلذا وقف عند بعض تلك الصحف اليت تغذيها                 
 ).املراحل املصورة( تغذي فرنسا تلك األقالم لتعلنها حرباً على النازية مثل جملة تبعض الدول، كان

) املراحل املصورة (سية جملة مسيت بـ     وكان بني املطبوعات اليت ظهرت يومئذ من وسائل اإلعالم الفرن         
اختري هلا عدد بارز من خنبة املثقفني يف لبنان وسوريا، وتولوا إخراجها والتحرير فيها والدعوة إليها، يرأسهم                 

 )".يوسف إبراهيم يزبك(األديب اللبناين الكبري واملؤرخ الصحفي املشهور صديقي فيما بعد 

 واستشارية تصاحب امللك عبد العزيز، وتشهد نشاط أديبنا         ولقد كانت مثة شخصيات سياسية وفكرية     
تلك )  احلوية(بلخري اإلعالمي وزمالئه يف خميمام على مقربة من سرادق خيام امللك يف الطائف، ويف مصيف                

 .الواحة بني اجلبال واألودية

مث حلق "، )حسالبشري السعداوي، وخالد أبو اليد، ويوسف ياسني، ورشيد مل: (ومن هؤالء املستشارين
بنا الشيخ عبد اهللا فليب، وال شأن له يف بالط امللك وحاشيته إال املرافقة وااورة، مث حلق بنا رئيس أركان                     

، فكانت خيامنا مجيعاً على تلك الربوة العالية متالصقة           )طارق األفريقي (حرب اجليش والنمر األسود      
ع الراديوهات، فيها تسجل للملك أخبار العامل من         ومتجاورة ومتناثرة، وكلهم جييئون على خيامنا لسما       

 فتقضي األوقات اليت ال نكون فيما حول امللك يف سهرات وندوات وذكريات وأحاديث               ..إذاعات العامل 
 ".يشارك فيها كل واحد مبا عنده

 وال بد أن يستفيد أديبنا بلخري من بعضهم أو كلهم شيئاً من الثقافة أو املعلومات أو األخبار أو                    
 .وقد خيتار أحدهم ليذكر تلك الفائدة عنه. التجارب على حنو ما

 نيف تلك االجتماعات ازدادت معرفيت بطارق النمر، وحفظت من طرفه وملحه اليت يفيض ا على م               "
 به بأن يروي ذكريات عمره املديد وخرباته          ةحوله، وأنا أكثرهم التصاقاً به وإصغاء ألحاديثه، وإهاب         

 ".املكتسبة



كانت اهلموم الوطنية والسياسية والعربية والوقائع التارخيية للشعوب واألمم تشغل أديبنا بلخري يف     وإذا  
، فإنه يفطن إىل    )كزيارة الوفد السعودي إىل أمريكا    (تلك الذكريات عن ذكر أمور تتعلق مبناسبات سياسية         

قع الزيارة مثالً، واليت أصبحت      فيبدو لنا كأحسن ما يكون عليه ذلك اإلعالمي، فيعود لوا          ،دوره اإلعالمي 
حقيقة أمام القارئ، وال تفوته اهتمامات قارئه، وما ينتظره من وصف لسرية هذا الوفد امللكي ولو كان وصفاً 

 .لالستقبال الرمسي والشعيب على األقل

 :فنراه يقول

فيدرالية جبوار  لقد شق موكب الوفد السعودي الشوارع الكربى يف العاصمة متجهاً إىل دار الضيافة ال             "
البيت العريق املتواضع، الذي جرت العادة أن يكون مكان إقامة           )  بلريهوس(، ليحصل يف    )البيت األبيض (

وكانت اجلماهري على   .  امللوك والرؤساء وكبار القادة العامليني عندما يرتلون يف ضيافة رئيس الواليات املتحدة           
حة بأكفها لألمريين ومن يف معيتهما، وحىت ترجل الوفد         جوانب الطريق تقف عند رؤية املوكب املتميز، ملو       

حماطاً مبظاهر اإلجالل واإلكبار، مث دخل الدار ويف معيته كبار رجال اخلارجية وغريها،              .  أمام دار الضيافة  
 ".واستقر يف صدر قاعة االستقبال التارخيية ذات التاريخ العريق والذكريات الفواحة بعبقه وأرجيه

صية عبد اهللا بلخري اإلعالمية تتجلى حبسه اإلعالمي، ودوره الذي استطاع من خالله             وأخرياً فإن شخ  
 جمموعة تشكل   – وزمرته   –فكان  ..  أن يبلور العملية اإلعالمية كاملة وتستوعب مجيع أبعادها وصورها         

لسياسة وسائل اإلعالم يف بداياا الصعبة، ولكن تلك الوسائل أفلحت يف جتسيد مالمح الوطن، واألمة وا               
 .والتاريخ والقادة واحلضارة

 



-١٠-  
 مدخل إلى ذكريات عبد اهللا بلخير 

 )الشخصية الثقافية(

تارة ينهل من حبور التاريخ ويعوم مع       ..  وجدنا وحنن نقرأ ذكريات بلخري شخصية ثقافية متعددة املعامل        
 من املنابع السياسية والوطنية     أمواجه، ويغوص يف أعماقه ويعلو مستخرجاً جواهره وآللئه، وتارة أخرى ينهل          

، وتارة يشغف ويهيم    )وكلها فردنا هلا فصوالً مستقلة    (والقومية والدينية، ويتمثلها معرفة وحساً ورؤية        
بالكتب واملؤلفات واملكتبات واملطالعة، وأخرى ميتطي جواد الشعر وينقله إىل دنيا الشعراء ومناسبام، وحيط          

مه، وإلقائه القصائد على مسمع من اآلخرين بإيقاع محاسي عريب له وقعه             يف جزيرته الشعرية اخلاصة بنظ    
الكبري على مسامعهم، وأخرى تقوده اهتماماته األدبية والكتابية ليلقى األدباء واملفكرين وأصحاب                

وغريها من  ..  تقوده اهتماماته الطالبية ليشارك يف الندوات واجلمعيات مزاوالً أو رئيساً            الدوريات، كما 
رات ومسرية وزيارة ورحيل انطبعت يف ذاكرته وحياته لتكون هذه الكتابة من ذكرياته أو سريته الذاتية،                دو

 .ألا ستضيء لنا يف اية املشوار حياة مجيلة وحياة األدباء واملفكرين والصحفيني وغريهم

 ومن زاوية أخالقه    ولقد وجدنا جانباً من سريم الشعرية يف بداياا مع أمري البيان شكيب أرسالن،             
ومواقفه من شهادة اآلخرين بشاعريته، ومن خالل املناسبات اليت ألف فيها شعره، وهو ما زال طالباً يف                   

هـ كنت قد   ١٣٥٠حىت إذا جاء عام     :  "مدرسة الفالح، وإنه ليتذكر تلك األيام واملناسبات ويقول عنها         
فالت واملناسبات الرمسية والشعبية اليت تقام يف       بدأت حماوالت الكتابة والشعر، فبدأت أشارك حينئذ يف احل        

عندما يكون امللك قادماً إىل احلجاز يف موسم احلج          )  مكة املكرمة (القصر امللكي، أو يف ميادين العاصمة       
فكنت أشارك وألقي بني يدي امللك عبد العزيز حماواليت األوىل يف الشعر مع غريي ممن يقومون                 ..  والصيف

كبار العلماء والشعراء الوافدين من األقطار العربية ااورة، وإما مع زميلي وصديقي             مبثل ذلك، إما من     
 .وغريمها) خري الدين الزركلي(والصديق الشاعر ) أمحد إبراهيم الغزاوي(الشاعر 

وهكذا أصبح أديبنا بلخري يشارك يف الشعر الذي يقال يف امللك حني وصوله مكة، فقد أصبح اسم                  
 .وغريمها) حممد حممود الزبريي(و ) علي أمحد باكثري: (قروناً بأمساء الشعراء الكبار أمثلالشاعر الصغري م

ومن بداياته الشعرية املبكرة قصيدته يف حتية وفد الكشافة العراقية يف املهرجان الذي أقامه هلم شباب                 
 وفيها خروج عن األفق     مكة، وجتلت فيه املشاعر العربية والروح الوطنية، وحبه لبالد العروبة واإلسالم،           

رمبا كان ذلك كله بسبب تعلق      ..  الضيق اإلقليمي إىل دنيا العروبة الواسعة املخيمة باألصالة واإلخاء والوفاء         
 .العرب وحبهم للشاعر وشعره



ولقد فصل يف تلك املناسبة     )  طلعت حرب باشا  (وكذلك قصيدته يف الوفد االقتصادي املصري برئاسة        
مع القصيدة السابقة   )  وحي الصحراء (عامل نصه الشعري، وإن كانت ذكرت يف كتابه          الكثري من م   يءاليت تض 

احململ (يف وفد الكشافة العراقية، وكانت مثة جفوة بني احلكومة السعودية واحلكومة املصرية بسبب قصة                 
 :، ولذلك جاء املقطع التايل مفأجاة للضيف واملضيف وللسامعني)املصري

مــا عــرفنا لســره تعلــيالً   
 

ــنا    ــنانة م ــف الك ــباً موق عج
. 

ــوال  ــى أن نق ــا عس ــادت فم ومت
 

ــدت   ــنا وص ــدون م ــرب األبع ق
. 

ــزوال  ــا أن يـ ــا آن للجفـ أمـ
 

ــتام  ــدود وح ــا الص  ــر أجدي
. 

ال ميلــك فــرد ســواه فــيه فتــيال
 

ــون    ــرى الك ــذي ب ــماً بال قس
. 

ــيال   ــر م ــة إىل مص ــت مك لـو مشـت مصـر حنـو مكة شربا           ملش
. 

 وتزول الدهشة من السامعني ومن الضيف املصري عند مساع هذا املقطع، ويعلو التصفيق وطلب               
 :اإلعادة فيستمر الشاعر يف هذا العتاب فيقول

ــ ــوالييقضـ ــره املفعـ  اهللا أمـ
 

قـد وجـدنا وسـوف نصـرب حىت         
. 

ــل  ــب"فق ــيالً" للمح ــرباً مج ص
 

أسرف يف اهلجر  " احلبـيب "وإذا مـا     
. 

ويبدو أن هذه القصيدة كان هلا األثر الكبري على احلضور وخباصة على املستوى الرمسي وامللكي، إذ                 
قام الزعيم املصري طلعت    " ومن مث بني احلكومتني، ألنه       قوت من الرابطة العربية واإلسالمية بني الشعبني      

عبد اهللا  (ويثين عليه، فكأمنا ترجم ما يف صدره، وشكر الوزير السعودي الشيخ              حرب باشا يصافح الشاعر،   
بدوره الشاعر على هذه الفرصة اليت اهتبلها، وأهلب فيها ما كان جيول يف نفوس الطرفني من حمبة                 )  السليمان
 .بط الشعبني برباطها التقليدي عرب العصوروصداقة تر

أتعلم يا بين أن قصيدتك اليت حييتنا ا يف مكة منذ           :  "وقد قال له طلعت حرب بعد سنوات يف بريوت        
بضع سنوات، كانت بني أوراق تقريري الذي كتبته سراً يف رحليت تلك بإيعاز من امللك فؤاد، جلس نبض                   

وإن العالقة بني الشاعر والزعيم املصري ". وماسية وإعادة كسوة الكعبة؟احلكومة السعودية إلنشاء عالقة دبل   
قويت بعد تلك القصيدة، اليت أخذها منه ودعاه لتناول الغداء عند الوفد املصري يف دار الضيافة السعودي                  

ابع كما أن العالقة جتددت بينهما حني التحق الشاعر باجلامعة األمريكية، وكان الزعيم املصري يت               .  مبكة
 .الذي قدم من أجل عرضه يف بريوت) وداد(أخباره، حىت عرف التحاقه ا، واجتمع به ودعاه ملشاهدة فيلم 

ويف حديث هذه الذكريات الذاتية كشف لسرية شاعرنا مع املقالة الشعرية وخباصة منذ بداياا، وإا               
 وربط ما انقطع بني اإلخوة، وإحكام       لتضيء لنا عاملاً مبكراً من الشعر الذي يوظف يف مجع الشمل العريب،            



فقد فعل شعره ما ال تقوى عليه        .  عرى احملبة والود، وعودة العالقات الدبلوماسية بني الدول بعد جفاء          
 .الدبلوماسية املعاصرة

وإن ما يهمنا من ذلك املوقف الشعري هو أن عبد اهللا بلخري ينقل إلينا انطباع اآلخرين بشعره، ألنه                   
مشاعر العرب قاطبة، حيال هذا الشعر العريب األصيل النقي، فمقولة الزعيم املصري أثرت يف              انطباع يترجم   

كانت غبطة الشاعر مبا مسع ال توصف، وما كان يظن يف           :  "نفسه، وأثارت فيه الشعور القومي والديين، يقول      
ال عالقة له   يوم من األيام أن يسمع ما مسع، ألنه كان يصدر فيما قال عن حس عريب إسالمي طاهر                     

 ".بالسياسة

قد يتبادر لذهن القارئ أن أديبنا يتفاخر يف إظهار أثر شعره على اآلخرين، مع أنه بعيد كل البعد عن                    
 هي اليت جتربه على الكالم، وسرعان ما        – كما نقول دوماً     –هذا الزهو وتلك الروح املتفاخرة، ألن املناسبة        
: ومناسبة لذلك وجدناه يقول من حني آلخر مثل هذا القول          حيس باخلجل ساعة يكون أسرياً الستطراده،       

 باالعتذار عما   –أريد أن أختم هذا االستطراد الذي أرجو أال يكون ممالً عن هذه القصيدة، مرة بعد أخرى                 "
 :يتبادر إىل أذهان القراء بأا فرصة أمدح ا نفسي، فيتذكرون قول الشاعر

قصـيدة قاهلـا عمـرو بـن كلثوم        
 

ـ    بـين تغلـب عـن كل مكرمة        ىأهل
. 

ومعاذ اهللا أن أقصد إىل شيء مما يتبادر إىل األذهان، وإمنا هي طرف وملح جاءت مناسبتها فرأيت أن                   
 ."أذكرها

ن نضع يف احلسبان أن هذه الذكريات جاءت أجوبة لكثري من األسئلة املطروحة عليه من كما أنه علينا أ
وهلذا فهو حمكوم بنوع السؤال وجمرى االستطراد اللذين حيتمان عليه أن مينح القارئ صورة               .  مدير احلوار 

ا، لتكون شاخصة   فال بد أن يبني كل جوانبه     ..  كاملة لظروف وأجواء املناسبة والفكرة املطلوب منه إيضاحها       
 .يف الذهن واخليال

فحني يسأله مدير احلوار عن األناشيد الوطنية وريادته يف نظمها فمجرب أن يذكر قصة األناشيد، وأن                 
حىت إذا انتهى   ..  لقد لل وجه األمري فيصل، وقرأ األناشيد كلها يف هدوء وتأن وتعمق            :  "ينتهي إىل القول  

وسأحيلها اآلن بكتاب مين إىل جملس الشورى لقراءا واإلطالع          )  فيكبارك اهللا   :  (منها، التفت إيل وقال   
 ".بنائنا يف املدارس منهاألعليها، وتقرير ما يرى الس أن يكون أهازيج وأناشيد 

وتظل السرية الشعرية الذاتية للرواد مفيدة ومساعدة القراء على فهم شعرهم وإنارة الطريق أمامهم،              
ائهم، والسرية اليت ال تضيء جوانب جمهولة عن حيام وشاعريتهم ومناسبات           وهم يرحلون يف أعماق شعر    

 .شعرهم وجتارم ومعانام تظل ناقصة، كأا مل تكن



وهلذا وجدنا يف سرية عبد اهللا بلخري الشعرية وقفات مستحبة عن مناسبات بعض قصائده، سواء منها                
الديوان املخطوط واملنتظر، كقصيدته يف امع      أو ما ستدرج يف     )  وحي الصحراء (اليت أدرجت يف كتاب     

 :، وقصيدته مبناسبة جناة امللك عبد العزيز من املوت ومطلعها)هيالسالسي(األديب السوري، ويف ملحمة 

سـالمة رب الـتاج والـراية اخلضرا       
 

الـنعم الكربى أال إـا مـن أعظـم 
. 

 عن تلك املناسبة، وأمهية النص      –وقد روى لنا أديبنا بلخري من ذكرياته، نصاً طويالً يتجاوز الصفحة            
ئة، وحماولة  ليس كونه وثيقة عن املناسبة التارخيية املرعبة، وإمنا ألنه وثيقة عن جتربة الشاعر مع املناسبة املفاج               

فكانت ..  ، وال ميلك عدة الكتابة والتعبري غري التراب والرمل         )يوم عرفة (نظم الشعر فيها، يف وقت ليلي       
معاناة قاسية، ولكن يتخللها اإلبداع وتفجر املشاعر، رغم املخاض الذي يعيشه والظروف اليت حتول دون                

 .الوالدة الشعرية

ات لعبد اهللا بلخري بأخبار الكتب واملؤلفات والصحافة         امتألت السرية الذاتية، من خالل الذكري      
والدوريات، ودور الثقافة واملكتبات، فكان كوكباً نابضاً باحلياة والنشاط والسعي وراء تلك الكنوز الثقافية              

فكان منذ نعومة أظفاره حمباً للمطالعة، شغوفاً بالكتاب والصحيفة، يلتهمهما التهاماً، ويعب             .  أينما كانت 
فتحدث لنا مرات عديدة، ومن خالل      .  ما بال ارتواء، وقد أضاءت لنا سريته شيئاً من هذا اجلانب الثقايف           منه

املناسبات واملواقف، عن شغفه باملطالعة يوم كان طالباً يف مدرسة الفالح، ويوم انتقل إىل اجلامعة األمريكية يف               
عالم األدب والفكر يف العامل العريب اليت كان        فكثري من املعلومات الثقافية واألدبية عن الكتب وأ        .  بريوت

فما كان يسمعه عن األمري شكيب أرسالن       .  يرويها لنا كان مصدرها الصحف وما حتمله من تلك املعلومات         
 .مثالً جله كان حصيلة الصحف اليت تتناهى إليه يف مكة املكرمة، وغريها كثري

 تعرف له البلدان مكانته وريادته وجهاده، وأن        إذن لقد كان األمري شكيب أرسالن جديراً بأن       :  "يقول
تفتح صحفها صفحاا لفيض زاخر من مقاالته مشحونة، باحلقائق واملعلومات اليت كان يتدفق ا قلمه لثقافته        

لكل هذا الذي كنت أقرأه عن األمري شكيب يف الصحف العربية اليت كانت جتيء كلها               ..  الواسعة الشاسعة 
 يوم كنت أتردد على هيئة حتريرها، حيث        – اليت تصدر وال تزال يف مكة املكرمة         –قرى  مبادلة جلريدة أم ال   

 .- يرمحه اهللا–) حممد سعيد عبد املقصود(كان يرأسها 

ويبدو أن تلك املبادلة الصحفية هي اليت غذت فيه روح النهم والنهل من حبور املعرفة، فكان حيظى                  
 كبرياً وحصة تفوق حصص اآلخرين من املطالعني معه،         ه زاداً حبب صاحب جريدة أم القرى، إذ كان يقدم ل        

 :فقد بلغت حصة األسد كما يقول



كنت وأنا طالب مبدرسة الفالح أطلع على صحف العامل العريب ذه الوسيلة اليت مل يكن غريي من                  "
لصديق حممد سعيد    يومئذ على ا   أبناء جيلي يف مكة يتسىن هلم ما يتسىن يل، ولعدد قليل جداً ممن كان ملتفاً               

 ".عبد املقصود، والذي يبذل يل وهلم ما لديه من صحافة، وكنت أنا من بينهم أفوز حبصة األسد

وتتفتح شهيته للمطالعة يف اجلامعة األمريكية أكثر مما كانت عليه يف مكة املكرمة، وذلك ألن املائدة                 
 وجد أن مكتبة اجلامعة األمريكية      .الثقافية يف بريوت أشهى وأفخم، وحائزة على صنوف الصحف والكتب         

وقد أخذه إليها بعض من تعرف عليهم من        .  عظيمة، وهي أكرب مكتبة علمية يف العامل العريب بأسره آنذاك          
 .طالب األقسام العالية يف اجلامعة

واستهوتين أجواء تلك املكتبة والقاعة الكبرية املخصصة للمطالعة، حيث كانت حمتوية على             :  "يقول
 ".مع الكتب املختلفة يف شىت أنواع العلوم. حف واالت اإلجنليزية والفرنسية والعربيةأشهر الص

ولقد نشبت بينه وبني نظام الدراسة يف اجلامعة صراعات خاصة، فكانت طبيعته ال متيل إىل الرياضة                 
على مجيع الطلبة مما ال وكان نظام الكلية يفرض ممارسة الرياضة . البدنية، وإمنا كانت متيل إىل الرياضة الفكرية

 .يتفق مع طبيعته النفسية اليت فطر عليها يف بالده، وحاول اخلالص من ذلك النظام اآلسر

كيف السبيل إىل   :  وهلذا فقد كنت وأنا أنظر إىل مالبس الرياضة اليت ال أحبها، أقول يف نفسي             :  "يقول
تظم فيها يف ملعب الكرة وغريها من أقسام أن تعفيين الكلية من تلك الساعات املفروضة على كل طالب أن ين

 ." وقت الرياضة هذه يف القراءة واملطالعة يف املكتبةيالرياضة، ألقض

واستطاع أن خيلص من ذلك الكابوس القاهر، ألنه ال يشعر باالستقرار النفسي والشخصي إال بصحبة               
سينتهز كل فرصة خارج أوقات     وجرية الكتاب واملكتبة، حيث تلك األجواء جديرة بأن يالزمها دوماً، و           

 .دراسته ليجيء إىل تلك املكتبة، ويدخل بكل هدوء ومسرة إىل قاعتها

ويبدو أن مطعماً واحداً ال يفي بالغرض يف تقدمي الوجبات الطيبة الشهية، فتردد على مطعم آخر وجد                 
 حصل من مديرها على إذن      فيه صنوفاً شهية أيضاً من غذاء روحه، فكانت مكتبة الكلية الثانوية العامة اليت            

وكان هذا بالنسبة يل امتيازاً ال يشاركين يف أبناء         :  "خاص الرتيادها، وقد فرح ذا االمتياز وعرب عنه بقوله        
الكلية الثانوية العامة اليت كنت ا، وهلذا كانت فرحيت بذلك عظيمة، ال ينقصها إال التخلص من ساعات                  

قات فراغي غري الدراسية، ألضطرب وأجتول يف حرم اجلامعة وبني           الرياضة املكروهة، واستغالل مجيع أو    
 ".كلياا العالية

كما أن أستاذ الرياضة دافع عنه ضد احتجاج زمالئه للمعاملة اخلاصة اليت كان حيظى ا من ذلك                   
طالعة عبد اهللا بلخري ال تفوت عليه ساعة فراغ واحدة إال وهو على كرسي امل    :  "األستاذ، فقد كان رده عليهم    

 ".يف املكتبة



ولكم حتلت ذكريات أديبنا عبد اهللا بلخري بأحاديث الكتب، فكانت ترد على لسانه كشيء من                  
فكل عمالق فكري وأديب مشهور ال بد أن يقرن معه مؤلفه، فريد امسه،             .  ضرورات احلياة ومكمالت العيش   

أورد )  الصولتية(مؤسس مدرسة   )   خليل رمحة اهللا بن  (فحني أخربنا عن الشيخ     .  وكثرياً ما يعرض لنا مضمونه    
، الذي فند فيه هجمات علماء النصارى ومغالطام اليت مجعها القسيس املبشر              )إظهار احلق (اسم كتابه   

يه، مث ذكر مؤلفاته    ءجبز)  إظهار احلق (، وعرفنا مبحتويات كتاب     )ميزان احلق (يف كتابه   )  بفندر(الربوتستانيت  
الربوق (و  )  أحسن األحاديث يف إبطال التثليث    (و  )  إزالة األوهام :  (بشرين مثل األخرى اليت تفند أباطيل امل    

 ).البحث يف إثبات النسخ والتحريف(و ) الالمعة

يف مناسبات متعددة وأنه قرأه فور صدوره       )  ملوك العرب (وكتابه  )  أمني الرحياين (وأخربنا كثرياً عن    
يتحدث عن الشخصيات اليت عرفت امللك عبد       م، وذكره مرة أخرى وهو      ١٩٣٥حينما كان يف مكة عام      

الذي ألفه بتشجيع وعون املستر     )  اليقظة العربية (ومؤلفه  )  جورج انطنيوس (العزيز وكتبت عنه، وأورد اسم      
 ).كرين(

كما ذكره يف املرة الثالثة، وعرض لنا مضمونه بأن الرحياين قد رصد فيه وصور خواطره يف رحلته                   
ود، وللحجاز وملكها الشريف حسني، ولعسري وأمرائه من آل عايض،            وزيارته لنجد وملكها ابن سع     

واألدارسة، ولعدن واحملميات املتناثرة حوهلا، مث اليمن واإلمام حيىي، مث بعض مشيخات اخلليج، مث الكويت                
وذكر لنا كيف حصل على مثل . وأمرائه ممن أدركهم بعد مبارك الصباح، مث العراق وامللك فيصل بن احلسني   

 : الكتاب القيمذلك

حممد سعيد عبد   (يف مكة قبل الذهاب إىل بريوت من صديقي         )  ملوك العرب :  (حتصلت على كتاب  "
الذي ال تفوته أمثال تلك الكتب اجلديدة، واليت تصدر يف العامل العريب، فعكفت معه على قراءة                 )  املقصود

 ولقد فاز أديبنا وتزود مبعارف وكنوز       ".فصوله ليايل متعددة، نستقصي فيها ما ذكره الرحياين ونستفيد منه          
فقد كان الكتاب موسوعة    :  "ذلك الكتاب، وهلذا فقد قدم لنا تقومياً سريعاً وحكماً صائباً على الكتاب بقوله            

نادرة املثال يف تلك األيام، وال يزال للعرب كلهم وأخص منهم الشباب اليوم الذي جيب عليهم قراءة                    
أما لغري العرب فقد كان الكتاب مرجعاً موثقاً لتاريخ تلك احلقبة           .   أشار إليه  الكتاب والتمعن يف أحداثه وما    

 ".يستفيد منه املستشرقون

واقترنت مع شخصياته العلمية واألدبية، ممن عرفهم يف اجلامعة األمريكية وكانوا أساتذة، أمساء كتبهم              
 من  هطلع على جزئه األول حني استعار     ، وكان قد ا   )عمر بن أيب ربيعة   (وكتابه  )  الدكتور جربائيل جبور  (مثل  

 .يف مكة) حممد سعيد عبد املقصود(صديقه 

وأورد بعض املعلومات عن هذا الكتاب الذي صدرت بعد ذلك أجزاؤه الثالثة عن شعره وعصره                 
ومكانته األدبية املشهورة، كا ذكر وصايا أدباء مكة له حني رحيله إىل بريوت، وهي حاجتهم إىل الكتب                   



 مالدواوين الشعرية، وهذا دليل على أن هاجسهم األول واألخري هو األدب والشعر واملعرفة فه              األدبية و 
 .فهي هلم كاملاء لذي الغلة الصادي! يتشوقون إىل هذه املناهل العذبة، ويقدمون إليها بشغف

تاب أوصاين حممد سعيد عبد املقصود بأن أحتصل له على األجزاء املتتالية اليت ستصدر من ك               :  "يقول
وطلب مين حممد سعيد العامودي عند توديعي أن أترقب صدور ديوان            ..  للدكتور جبور )  ابن أيب ربيعة  (

 ".الشاعر الكبري بشارة اخلوري امللقب باألخطل الصغري، وأن أحتصل له على نسخة منه

ريكية باجلامعة األم )  مجعية الشباب العريب  (وهو بصدد احلديث حول     )  املورد(وذكر كالماً عن كتاب     
يف اجلامعة األمريكية، ) العروة الوثقى(حني رشح لرئاستها، وهي مجعية أدبية عامة يف الكلية الثانوية اليت تشبه             

للكاتب الفرنسي  )  أندرماك(منري البعلبكي مستشاراً ومرشداً، مثال معاً يف رواية         (وقد عمل معه يف اجلمعية      
لبعلبكي حنو عشر سنوات متواليات يف إنشائه وتأليفه وتصويره ومما قاله عن املورد الذي ظل مؤلفه ا). راسني(

بأنه دائرة معارف وموسوعة، وظل منكباً يف غرفة من غرف بيته على املصادر العلمية باللغات العاملية املختلفة، 
 .ا ويضيف إليها ويبحث عن أصوهلايترمجها ويقتبس منها ويعر

وإقبال الشباب السعودي على    )  إميل اخلوري (ه إىل مقاالت    ومن ذكريات أديبنا عبد اهللا بلخري إشارت      
م وأعاد قراءا، ١٩٦٢جبزءين أو ثالثة، وقد اشتراها من بريوت عام ) آثار أقدام(قرءاا، وقد مجعت بكتاب 

 بتحليل األحداث العاملية فيها برغم مرور الزمن عليها، غري أا كانت وال تزال حىت اليوم مرجعاً نادر                "ومتتع  
 ".املثال لسري الشؤون العاملية والدولية يومئذ حنو احلرب العاملية الثانية

 يف  وجييء تعداد الكتب واملؤلفات كمصادر ملادته العلمية أو التارخيية، وال سيما حني يروي تارخياً مهماً              
 مبعلومات  حياة الشعوب اإلسالمية مع املستعمرين، مثل كالمه عن تاريخ احلبشة، فكانت الكتب قد زودته              

 .خصبة، ومادة تارخيية دمسة عنها

كما أن عبد اهللا بلخري كثرياً ما يذكر، وهو بصدد تعداد أصدقائه األدباء واملفكرين والصحفيني، أمساء                
ن يستفيده منها، وأن الكالم عن الصحف والدوريات        اويذكر معها وبكل تواضع ما ك     .  مؤلفام أو صحفهم  

وقد يورد شيئاً عن مناسبة تأليف أو طباعة تلك الكتب، ولو           .  يها بعد قليل  له قيمة يف ذكرياته، سنعرج عل     
فأخربنا مثالً عن جمموعة من أصدقائه األدباء       .  كانت صغرية احلجم، وقد يكون له دور يف تلك املناسبات          

ودعوم إىل الرياض حيث    )  يوسف إبراهيم يزبك، وقدري القلعجي، ورشدي املعلوف، وأكرم صاحل        (أمثال  
 آنذاك يف الرياض كتيباً     – يوسف يزبك    –صبح مسئوالً عن اإلعالم والصحافة يف اململكة، وألف أحدهم          أ

 .حيث اقترح عليه تأليفه، وقد أمده جبميع املعلومات اليت احتوى عليها ذلك الكتيب) ليلة املصمك(مساه 

رخيية، فإنه ينقل كنوزهم الروحية اليت وإذا كان أديبناً بلخري ينقل أخبار أدبائه مما هلا صلة باملعلومات التا
فيقول عن حريق شب يف مرتل      .  اختطفها منهم القدر برصاصة طائشة من بعض املسلحني يف نزق أهوج           



بدمشق، فيجيء  )  كيوان(إثر اندالع قتال مسلح التهم كل كنوزه يف داره حبي            )  فخري البارودي (ااهد  
كرية والتراثية واألدبية واملوسيقية والفنية، وإذا قرأناه كما ورد على اخلرب اليومي حممالً بعطاءات البارودي الف

لسان أديبنا، سنجد فيه متعة وفائدة، ومن خالله تتبدى لنا اهتماماته وشخصيته الفكرية والتراثية ومعرفته                
 .بفنون البيئة الشعبية الشامية

منا هي  إاماً، وهي غري عمره، و    كان قد مجع يف ذلك البيت حمصول عمر مديد يفوق الستني ع           :  "يقول
من :  عمر مجعه لنوادر املخطوطات والكتب، ومجيع أنواع مسجالت املوسيقى الشرقية يف مجيع أقطار الشرق             

، وموسيقى البلدان العربية    )بأقطارها األربعة (هندية وإيرانية وتركية وعربية وعراقية ومصرية وشامية ومغربية         
إىل أن وصل إىل األندلس ومجيع موشحاا اليت        ..  ريب واحلجاز وشرقي إفريقيا   ااورة من اخلليج واجلنوب الع    

عثر عليها مسجلة من قبل املغاربة، أو مؤلفة يف الكتب الكالسيكية العربية اليت اقتناها، وعكف سنوات                  
 طويلة على فك رموزها والتعرف على أصواا وأحلاا، ليخرج بعد كل ذلك على الناس مبا مساه فرقة                   

وتطور فيها، فهذا وشذا وألف بني      )  حلب(وهي دنيا من الفلكلور الراقص كان قد ظهر يف          ).  السماح(
متنافرها حىت أصبحت لوناً عربياً شرقياً مستقالً يزاحم الفلكلور الغريب، ويهزج به اهلازجون، ورقصت عليه               

فكانت قاصمة الظهر   .  إىل أخرى الراقصات والراقصون، وكونت له الفرق اليت كانت تنتقل له من بالد             
واحندر إىل بريوت، ) بردى(و ) اهلامة(و ) دمر(لشيخ الشباب هي النريان اليت أتته على ذلك البيت، هلذا ترك 

 .من بريوت) الزيتونة(على ) بسول(ليرتل يف غرفة من فندق 

ات سياسية  كان للصحف واالت ظهور كبري يف ذكريات أديبنا بلخري، وكان ذكرها يعكس عالم             
 .وفكرية وأدبية وإعالمية يف حياته، وحياة أبناء جيله، والواقع بكامله

 فكانت مثة صحف سعودية ويف بداياا يف احلجاز، من اليت عرج عليها وأورد لنا شخصيات أدبية                 
حمب (ومن بعده   )  فؤاد اخلطيب (، كالشاعر   )القبلة(قدمت للحجاز من بالد الشام، وأسند إليها حترير جريدة          

عمر (و  )  خالد حممد اخلطيب  (و  )  رشيد رضا :  (، وأمساء أخرى وفدت إىل البالد أيضاً أمثال       )الدين اخلطيب 
 ).القبلة(ومن مطبعة جريدة ) الفالح(الذي أسند إليه إصدار جريدة زراعية هي ) شاكر

املدينة (، وجريدة   )عبد املقصود خوجه  حممد سعيد   (وكذلك جريدة أم القرى واليت قرا بصاحبها         
 ).علي وعثمان حافظ(وصاحباها ) ملنورةا

وإن ذكر هذه الصحف مقرون أيضاً بآثارها يف عقول الشباب السعودي ومواهبهم األدبية واإلبداعية،           
 تأثروا بتلك الكوكبة األدبية الشامية اليت ن من األدباء السعوديني الذي فأورد لنا أمساء حوايل مخسة عشر علَماً      

وعد هذه األمساء )  حممد حسن عواد، وعبد الوهاب آشي، وأمحد إبراهيم الغزاوي        (:  وفدت إىل احلجاز، منهم   
، مث  )القبلة(الذي توىل بدوره حترير جريدة      )  حممد الطيب الساسي  (أول الرباعم اليت تأثرت م، ومنهم        



لقة األدب  شخصيات أدبية وفكرية هم اليوم عما     )  املدينة املنورة (، ومن الذين تأثروا جبريدة      )حسني الصبان (
 .السعودي وذكر حوايل ثالثني علماً

أما فضل جريدة أم القرى فهو ال ينساه، وقد أورده يف عدة أمكنة، وعدة مناسبات كلما ذكر اسم                   
، مبا كان يقدمه له وألدباء آخرين من دوريات عربية وكتب ثقافية            )حممد سعيد عبد املقصود خوجه    (صديقه  
 .وأدبية

   الت األدبية اليت كان يتردد عليها طيلة التحاقه باجلامعة األمريكية يف             ومن الصحف اللبنانية وا
اليت شهد  )  بريوت(، وجريدة   )جربان التويين (وصاحبها  )  النهار(مثل جريدة   .  بريوت، وقد كتب يف بعضها    

). ملشنوقحميي الدين املنصور، وفؤاد قاسم، وعبد اهللا ا       :  (صدورها، وفرح باألمساء القائمة على حتريرها أمثال      
، وكتاا  )فؤاد حبيش (وصاحبها  )  املكشوف(، وجملة   )بشارة اخلوري (األدبية ويشرف عليها    )  املعرض(وجملة  

سعيد عقل، ويوسف غصوب، ورئيف خوري، وصالح اللبكي، وفؤاد          :  (طليعة من الشباب اللبناين أمثال    
 .وقف مناصر ألدباء مصر، وكانوا يتصدون لنقد كتاب مصر، وكان ألدبينا عبد اهللا بلخري م)زهر

) بريوت(وقد وردت أمساء أخرى لتلك الدوريات من خالل املناسبات، يطول ذكرها، مثل جريدة               
عبد (أنيس النصويل، وصديقه    "   نون –ألف  "وعالقته ا وبه، وعن شخصية      )  حميي الدين النصويل  (وصاحبها  

املراحل (، مث قصته مع جملة      )ريوت املساء ب(إليه، وقد أصبح امسها     )  بريوت(وحتول جريدة   )  اهللا املشنوق 
 .وكتابته فيها) يوسف إبراهيم اليزبك(وصاحبها صديقه ) املصورة

وكثرياً ما ترد أمساء لدور النشر واملطبوعات وهو بصدد الكالم عن أصدقائه األدباء وخباصة ممن                 
) محدي اخلياط (البالد العربية، و    يف داخل   )  منري البعلبكي :  (استطاعوا أن ينشئوا دوراً كبرية للنشر، أمثال      

خارجها، وقد كتب عن هذا األخري كواحد من أصدقائه القدامى يف اجلامعة األمريكية، وإذا قرأنا شيئاً مما                  
كتبه عنه سنجد أن أخباره عن أصدقائه يفوح منها أريج الفكر والكتاب واملخطوط والنشر والطباعة، فضالً                

، وأديبنا  ١٩٥٥من عام   )  بون(يف  )  محدي اخلياط (فهذا  .  بعد غياب طويل  عن احلب والود حاملا يلتقي م       
 .بلخري ما زال مسئوالً كبرياً يف اإلذاعة واإلعالم

 :فيقول

انقطعت األسباب بيين وبينه يف السنني اليت كان فيها يف أملانيا، ومل ينسين ومل أنسه، حىت قدمت إىل                   "
 والصحافة والنشر يف اململكة العربية السعودية، أحبث عن          م وأنا مدير عام لإلذاعة    ١٩٥٥يف عام   )  بون(

أي هذه  )  بون(املشهورة، وبقيت حنو شهر يف       )  سيمنس(إكمال صفقة حمطات إذاعية أملانية من شركة         
 .الصفقة اليت أقمنا ا املرحلة األوىل القوية لإلذاعة السعودية يف جدة



أتعرف عليهم وأسأل عنهم، وجاء     )  بون(ب يف   وكنت أتردد على حمافل الشباب العريب من الطال        
مثل : حديث عابر عن العرب املعروفني يف أملانيا، والذين يقدمون خدمات إعالمية لبين قومهم، فقال يل حمدثي        

إنه اليوم صاحب دار نشر كبرية      :  هل تعرفه؟ فقال يل   :  وقلت له .  الدكتور محدي اخلياط، ففرحت مبا مسعت     
عنها جمموعة من االت واملطبوعات العربية واألملانية وببعض اللغات الشرقية           ، تصدر   )كولن(يف مدينة   

األخرى، وأعطاين رقم هاتفه، فقمت من مقعدي إىل اهلاتف واتصلت به؛ وكانت املفاجأة أن يكون هو الذي                 
وت؟ فقال  ألست محدي اخلياط عضو العروة الوثقى يف اجلامعة األمريكية يف بري          :  قلت له .  أجابين على ندائي  

هو بشحمه وحلمه، من املتكلم؟ فذكرت له امسي، فكاد أن ميشي على سلك اهلاتف مهروالً من مدينة                  :  يل
). فكوننفس هو (يف فندق   :  أين أنت اآلن؟ فقلت له    :  قال يل .  حيث يقيم إىل حيث أكلمه من بون      )  كولون(

وجاء الدكتور محدي فإذا    .  بعد ظهر اليوم  إذن العشاء الليلة يف ضيافيت، وسأجيئك يف الساعة الرابعة          :  قال يل 
وقضينا .  به كما قال هو نفسه بشحمه وحلمه، وكان عناق حار بني الصديقني اللذين باعدت بينهما األعوام               

عرفت منه أنه قد أنشأ داراً للطباعة والنشر، حتتوي على أحدث املطابع            .  أربع ساعات يف العشاء واألحاديث    
 األسبوعية باللغة العربية، وجملة بامسها أيضاً     )  الشرق(ديث، وأنه حيرر صحيفة     لإلنتاج امللون العصري احل   

باللغة العربية، وجمموعة من االت األخرى باألملانية وببعض اللغات الشرقية، وأنه يبين داراً جديدة تكون                
 ..".وأنه.. حمتوية على مطبعة وغرف حترير

، وخباصة حينما تكون ذكرياته قريبة من احلرم، وخالل          وتتخذ ذكريات أديبنا الكبري عبد اهللا بلخري      
مواسم احلج، وخنبة من أهل الفكر اإلسالمي والعريب تزور البالد، تتخذ طابع الثقافة القدمية وممارسات                 

 .فيكون ألحاديث الكتب والثقافة اإلسالمية نكهة تراثية حمببة. العلماء القدامى

 وهو يسرد ذكرياته أو رحالته أو مسرية حياته أو سريته الذاتية      –  كما أنه ميكننا القول إن أديبنا بلخري      
 ليمارس  –وما يصطرع فيها من شؤون وجدانية وأدبية وثقافية وسياسية ووطنية وقومية ودينية وتارخيية                

شخصية الرحالة العرب املسلمني القدامى الذين يطوفون الدنيا، وجيوبون بقاع العامل طلباً للعلم، أو بقصد                
هؤالء الذين يصفون ويقفون ويهتمون بكل      ..  يارة األماكن املقدسة وتأدية فرائض ومناسك احلج والعمرة       ز

تلك الشؤون اليت كان يصفها ويقف عندها ويهتم ا أديبنا بلخري، وخباصة أماكن ومراكز العلم والدين،                 
ت والدروس اليت كانوا يسمعوا     فيذكرون يف كتابام أمساء العلماء واملوضوعا     ..  وأعالم العلماء والشيوخ  

 .منهم أو يستخلصوا يف رحالم

وكثري من نصوصه تعيد إىل أذهاننا حياة املتعبدين وحميب العلم وطاليب املعرفة، والباحثني عن الكتب                
 :واملكتبات يف القرون املاضية منها قوله

 وأتذكر  .ن يدورون يف فلكها   ولقد كنت يف بعض هذه احلفالت، قبل أن أذهب إىل بريوت، واحداً مم            "
تفسري (صاحب  )  طنطاوي جوهري (يف أحد املواسم أنين التقيت بالعامل املصري املشهور يومئذ األستاذ             



وقد سأل عن   .  فقد قدم يف أوائل الثالثينات حاجاً إىل مكة مغموراً يف خضم األلوف من احلجاج             ).  اجلواهر
رم املكي، وهي عشرات من مكتبات بيع الكتب على ألوف          املكتبات الواقعة يف باب السالم من أبواب احل       

، فعرف له قدره ورحب به، وجعل       )عبد اهللا فدا  (وتعرف مصادفة باألستاذ األديب النابه املرحوم       .  احلجاج
ويتربع فيها، فيحرص حينئذ األستاذ     )  فدا(الشيخ طنطاوي يفيء يف غري أوقات الصلوات إىل مكتبة األستاذ           

 .وا للتعرف على هذا العامل املصري والسالم عليهئلشباب أن جييعلى دعوة ا) فدا(

وأتذكر أين كنت ماراً مبكتبته، فألقيت عليه السالم كعاديت، وأردت أن أكمل مشواري، فإذا باألستاذ               
الذي كان شهرياً   )  طنطاوي جوهري (يناديين أن أجيئه، وفوجئت عندما دخلت أنه يقدمين إىل األستاذ           )  فدا(

صول تفسريه اليت كان ينشرها يف الصحف املصرية، فنتلقفها حنن الشباب، ومن أمثايل يف ذلك                 يومئذ بف 
حامد حممد  (واألستاذ  )  عبد اهللا عريف  (واألستاذ  )  أمحد عبد الغفور عطار   (العالمة الكبري األستاذ    :  زمالئي
 على الشيخ وأنا    فسلمت).  حممد سعيد عبد املقصود   (واألستاذ  )  حممد سعيد عامودي  (واألستاذ  )  كعكي

وتبث ..  وكم يف احلج من مفاجآت كانت تصادفنا، فتقر ا عيوننا، وتثلج ا صدورنا            ..  مغتبط ذه املفاجأة  
فينا احملبة واإلجالل واإلكبار ألصحاا، وتتحقق ا حكمة فريضة احلج والدعوة إليها، ليتعارف املسلمون               

وأخذنا حنف بالشيخ   .  ضته على كل مسلم ومسلمة     ويتآخوا، وهي أهداف احلج ومراميه وفائدة فري        
الطنطاوي، ونعرف مكان جلوسه من رواق املسجد احلرام، حيث اختار عموداً من األعمدة يف مدخل باب                 
السالم الكبري يتبتل بصلواته اخلمس جبواره، حىت إذا ما انتهت استقرب املكان وخرج إىل مكتبة صديقه                  

 فتغص املكتبة باملسلِّمني عليه واملستمعني    ،يها من يكونون قد مسعوا جبلسته هذه      األستاذ عبد اهللا فدا فاستقبل ف     
بانشغاله بالشيخ وزواره وعزوفه عن البيع والشراء مسة        )  عبد اهللا فدا  (وتكون غبطة األستاذ    .  له وهم كثريون  

 ".هللا احلراممن السمات اليت كان جيري عليها كرام أهل مكة واملدينة يف الترحيب بعظماء وفود بيت ا

حممد حسني  :  (وقد حتدث لنا أيضاً أديبنا بلخري عن شخصيات أخرى من الوفود اليت كانت يف احلج               
ملا قدر له أن حيج تنفس صدره بأنفاس         "، وثقافته الفرنسية وتغيره     )يف مرتل الوحي  (فعرفنا بكتابه   )  هيكل

ية، فألف الكتب اإلسالمية، وكانت النقلة      اإلسالم، وعادت جذوره جتري بعصري احلياة العربية واإلسالم        
 ".ة قد عادت عليه باخلري واليمن والربكةئاملفاج

الوجه الذي يتوهج ..  وهكذا فقد انتهت إلينا شخصية أديبنا بلخري الثقافية كأول وجه يف سريته الذاتية            
 .الثقافةبنور املعرفة وحب املطالعة والكتاب والدورية، وكل من يقوم بنتاج األدب والشعر و

وإن كانت مثة أوجه أخرى تشارك يف إضاءة الصورة الكاملة لثقافة أديبنا عبد اهللا بلخري، مما مر بنا من                   
صوره السعودية والوطنية والعربية والدينية والتارخيية والسياسية واإلعالمية والتعليمية، وما سيكمل تلك             

 .الصورة مما سيمر بنا، وخباصة صورته اخللقية

 



-١١-  
 مدخل إلى ذكريات عبد اهللا بلخير

 )الشخصية الخلقية(

ية واالجتماعية  قوجدنا، وحنن نقرأ ذكريات عبد هللا بلخري، بعض مالمح شخصيته وطبيعته اخلل              
يف ..  ، وانطباعات حسنة عن معارفه وأصدقائه، وتصرفات الئقة، وسلوك محيد           وحياء والنفسية من تواضع  
 .دنا كتابة، لنا أن نطلق عليها أدب السرية الذاتية تضيء أحداثاً يف حياتهوباختصار وج. معامالته، ورحالته

ن أروع كتاب السرية الذاتية هم الذين يعربون عن مكنون شخصيام بصدق وبال تكلف، ويتركون إو
ألنفسهم االسترسال العفوي يكشف بواطن وأعماق تلك الشخصيات، ويربزون كل ما خياجلهم من خواطر،              

بال ادعاء  ..  بت يف النفس، وكما خطرت يف اهلاجس      دكما  ..  ل ما ينتام من مشاعر وأحاسيس     وجيسدون ك 
ويبوحون مبجريات  .  ال كما يريدوا أن تكون    ..  أو تفاخر، يرمسون شخصيام كما هي، وكما حيسوا        

هم حياهلا يف   احلوادث كما مروا ا وكما وقعت عليهم، واألحداث كما شاهدوها أو عانوها ويعترفون مبواقف             
 . الضعف والقوة، واإلحجام واإلقدام، واالنكسار واالنتصار، واليأس واألمل، والتشاؤم والتفاؤل: حاليت

على أن تلك املوازنة بني مجلة هذه املفارقات ال تتأتى بدرجة واحدة، فقد يغلب جانب أو وجه على                   
شخصية متزنة مع ذاا، ومع الواقع واتمع       اآلخر، وخباصة اجلانب أو الوجه املشرق اإلجيايب حني تكون ال         

فيغلب عليها اخلط السعيد، أو اجلهد الكبري الذي مينح صاحبه طاقة قصوى يذلل ا الصعاب،                 .  واحلياة
 .ويتجاوز ويتخطى ا العراقيل، ويصل إىل شاطئ األمان براحة وغبطة وسعادة

  بآيات ومعاين  –كثري من بوحها وسردها      يف   –عندها ستكون السرية الذاتية هلذه الشخصية متوجة        
وقلما جند يف درب    .  جيابية اليت تؤول بصاحبها يف كثري من األحيان إىل النجاح والتوفيق واحلظ السعيد             اإل

 .حياته معاين السلبية اليت تعكرها إمارات اإلخفاق واالنكسار والفشل واألمل والتشاؤم

ني املتوازنني مع أنفسهم ومع اآلخرين ومع الواقع ومع          وعبد اهللا بلخري من هؤالء املتفائلني الصادق       
وخباصة مع العظام الذين يصنعون التاريخ واملعرفة واألدب والفكر مبواقفهم السياسية وأقالمهم              .  احلياة

 .اإلبداعية

وإن شخصيته لتتجلى لنا من خالل هذه السرية الذاتية موشحة بأخالق التواضع واحلياء، وحيس ما                
جبت منه املواقف واملناسبات أن يورد شيئاً من جناحه أو توفيقه أو تفوقه يف مسرية احلياة، وال سيما كلما استو

يف الطائف رسالة وقصيدة    )  شكيب أرسالن (منها مثالً يوم أرسل إىل أمري البيان        .  يف سريته الشعرية واألدبية   
الح بني امللك عبد العزيز واإلمام حيىي،       من مدرسته، حيييه ا ويبدي عاطفته حنو ذلك الوفد الذي جاء لإلص           



وقد أجابه برسالة ال ختلو من الشكر والتقدير واحملبة واإلعجاب بشاعرية هذا الطالب               .  وحنو أمري البيان  
ووصف شعوره ساعة أرسل إليه مديره ليتسلم الرسالة، ولكم كانت حلظات غبطة وسرور تتيه                .  الصغري

تفاخراً، ولكنه متزن مع نفسه دوماً، مسيطر على عواطفه وانفعاالته، فهو           باملرء، وبالطالب خصوصاً، زهواً و    
ال أحب أن أتظاهر بأي انفعال من مثل هذا املوقف وال بأي زهو يف مثل هذا                  :  "- كما يقول    -كعادته  
 ".املقام

م ويظهر تواضعه وحياؤه حيث يتطلب منه املقام إيراد بعض احلقائق عن شخصيته، أو مواقفه اليت حيت                
 .عليه السرد والسياق ذكرها

يقول يف ذكرياته عن بداية معرفته بأمني الرحياين بعد تلك القصيدة اليت مدح ا شكيب أرسالن                   
 :وأعجبته وخباصة هذا البيت

ــبلد احلــرام حــرام والصــيد يف ال
 

ــج ا  ــائداً مه ــا ص ــةي ــباد مبك لع
. 

وفيما ..  إن القصيدة يف حد ذاا مل يكن فيها غري العاطفة اجلياشة من تلميذ صغري حنو زعيم كبري                  "
أعتقد أن مفتاح كهربائيتها يف عواطف أمري البيان مل يكن البيت السابق، والذي رسخ وحده يف قلب األمري                   

وعندما غادر الطائف متوجهاً إىل مكة معتمراً مسعت بقدومه، وذهبت إىل احلرم أحبث عنه فإذا به يف                 .  هفحفظ
اية طوافه بالكعبة، حىت إذا ما انتهى مع أعضاء وفده ورجاالت الدولة السعودية، دخلت بينهم مسلماً عليه          

كلها، وهو يشجعين ويشكرين ويدعوين يف معرفاً نفسي له، فاحتضنين بغبطة كبرية كانت من أسعد أيام حيايت  
 ".اليوم التايل لتناول الغداء معه ومع الوفد يف دار الضيافة السعودية مبكة

 :أو كقوله يف مكان آخر مستطرداً

مكتب دولة الرئيس فيما    )  حسني العويين (فلما دخلت يف إحدى املرات على األمري شكيب يف مكتب           "
هذا ابننا  :   عندما يكون هناك، قدمين إىل األستاذ أمني الرحياين بقول           يف بريوت، وصافحته كعاديت    –بعد  

وكنت أعرف نفسي   )  الشاعر الكبري :  (الشاعر وأردفها مبا أستحيي أن أقوله اآلن، ولكنه وديعة تارخيية، هو          
حيام، ، وإمنا األمري يصدر يف ذلك عن النفوس الكبرية اليت تشجع الشباب يف مطلع بأنين لست شاعراً كبرياً

 ".وحتضهم على التطلع إىل العال

ويف حديثه عن الكشافة العراقية اليت زارت امللك عبد العزيز، وقصيدته اليت نظمها يف تلك املناسبة، ال                 
يريد أن يتفاخر مبا أثارت هذه القصيدة من مشاعر ومحاسة، فهو املتواضع، ولكن املقام يفرض عليه مثل هذا                  

 :القول

ء مرة أخرى معتذراً، عن احلديث عن نفسي أن أقول أن هذه القصيدة هي يف نظري                وليسمح يل القرا  "
فقد نشرا الصحف، ومحلتها البعثة     ..  من القصائد ذات احلظوظ، واليت كان هلا حظ كبري يف االنتشار يومئذ           



ت، فحفظوها  العراقية عندما عادت إىل بغداد، وقررا مديرية املعارف يف العراق لطالب املدارس والطالبا             
ويقوده االستطراد دوماً، ألن الشيء بالشيء يذكر، ومن باب الطرف عمن لقيهم بعد تلك                "  وتغنوا ا 

القصيدة من أصدقائه العراقيني الذين كانوا طالباً يف البعثة الكشفية أو من طلبة املدارس آنذاك، فيورد بعض                 
 .املواقف املثرية، ولكنها تثري خجله وحياءه

وال بأس أن أشري أيضاً بتواضع خجول إىل حادث جرى يل بعد ذلك طبعاً بنحو                :  "بدايةألنه يقول   
ليفاجأ بضيف يقدمه له األديب     "  ، متقاعداً ومقيماً  ١٩٦٤مخسة وأربعني عاماً عندما كنت يف بريوت عام          

 .أحد الكشافة) حممود شيت خطاب(، وهو )عز الدين بليق(البريويت 

يت تظهر لنا يف أحاديث ذكرياته انطباعاته احلسنة على معارفه وأصدقاء            ومن أخالق أديبنا بلخري ال    
فهو الذي يقول عنهم عقب كل      .  األدب والفكر والسياسة عموماً آنذاك ملا كانوا يتحلون به من قيم محيدة           

كانت أهداف الشاب العريب يومئذ صافية، وهلجام صادقة، وقلوم مفعمة باحملبة             :  "ممشهد نبيل منه  
 ".خاء والصدقواإل

وكذلك يف إنصاف الرجال وتقديرهم، ووضعهم يف الدرجة العالية مما يستحقوا، واإلشادة مبآثرهم              
وتلك .  ومكانتهم العلمية أو األدبية أو الدينية أو الفكرية أو االجتماعية والسياسية وما أكثر هؤالء الرجال               

. ن حيلم دوماً أن يظلوا يف ذاكرة العرب واملسلمني        لقد كا .  مما سنقرأ الكثري عنهم   .  الشخصيات الفذة آنذاك  
 :كان يقول إثر االنتهاء من الكالم عن شكيب أرسالن. وتطبع وتقرأ مؤلفام. وأن حييا ذكرهم

 أرسالن، ووفق اهللا جلمع آثاره، وطبع مؤلفاته، وإحياء          شكيب رحم اهللا األمري ااهد النبيل اجلليل     "
دة يف األمة العربية واإلسالمية على مثُله وأمثاله، عسى أن يكون هلا من ذلك              لتتعرف األجيال اجلدي  ..  ذكره

 ".عظة وعربة

نصاف عند أديبنا بلخري بشكل أوضح حني ال جيد الذكر الكايف يف إنصاف الرجال               وتبدو فكرة اإل  
اهد أمني  العظام، ومنحهم حقهم من التقدير، ولذلك يتمىن من التاريخ بل من رجاله أن ينصفوا أمثال ا                

 .احلسيين وغريه

هكذا فاحلديث عن احلاج أمني احلسيين جيدر بسواي أن يطيل فيه ما اختصرت               :  "فيقول اية عنه  
والتاريخ إىل أن مل ينصفه، كما مل ينصف بالده وقومه، وال نعلم إذا كان يف املستقبل أمل إلنصاف من غمط                    

 ".حقهم من رجاالت العرب أم ال

د اهللا بلخري منح هذا ااهد بعض حقه يف اإلشادة والتقومي، وترجم لنا إحساسه                على أن أديبنا عب   
وشعوره إزاء الزعماء والعلماء الذين افتقدهم العرب واإلسالم ورحلوا، وقد شارك يف تشييع جنائزهم، وقدر 



، وحبه للعظام   يف مثل هذا احلكم للرجال األفذاذ تتجلى فيه أصالته، وطيب معدنه، ونقاء سريرته             .  منازهلم
 .دوماً، إن مل يكن لكل الناس

وهلذا يقول عن ااهد أمني احلسيين وهو بصدد تعداد رجاالت العرب وزعماء املسلمني الذين كانوا               
مساحة الزعيم ااهد احلاج    :  "حيرصون على أداء احلج كل عام يف تلك األيام إذا واتتهم الفرصة للقيام بذلك             

فيت القدس، وهو زعيم الكفاح والصراع يف سبيل حترير فلسطني منذ أكثر من سبعني              أمني احلسيين املشهور مب   
وكنت واحداً من   ...  عاماً، حىت توفاه اهللا منذ بضع عشرة سنة يف بريوت حيث دفن ا يف مقابر الشهداء                
 .مجاهري غفرية شيعوا جنازته، ووقفوا على قربه، وتأملوا لفقد العامل اإلسالمي لرجل مثله

ان أديبنا بلخري قد أشاد بأحد هؤالء الزعماء من تلك الشخصيات اإلسالمية والسياسية والعربية               وك
 – هذا الزعيم –م، وهو الزعيم اليمين أمحد حممد نعمان، وقد أورد كلمة ١٩٣٩الفذة، ممن وفد حلج يف عام 

 اليت  -   بأبياته األربعة   يف حفلة الشباب يف مىن، واستشهاده      –الذي سيصبح صديقه فيما بعد وإىل اليوم         
 ليس عن ادعاء وتفاخر، وإمنا املناسبة هي اليت دوماً تفرض عليه            – كما قلنا    –كررها قبل ذلك، وتكراره     

 – كما عودنا    –ويا هلا من مناسبة تستحق الذكر، ويقدرها القارئ، ألن أديبنا بلخري يروي أحاديثه              ...  ذلك
وهو قول يلتحم مع ذكرياته العذبة      ...  ر، وصدق القول والتعبري   بلغة القلب، ولسان الوجدان وعفوية اخلاط     

والسارة واجلميلة مع شخصياته البارزين أمثال هذا الزعيم اليمين الذي رسم لنا صورة شائقة مثرية حمببة عنه، 
 .تظللها مسات اإلنسان والقائد والسياسي واألديب

يدة من شخصية أديبنا بلخري اليت حناول أن         ولنقرأ النص كامالً، ألن فيه إضاءة جلوانب وزوايا عد         
 :نظهرها للقارئ يف هذه السرية الذاتية

م قدم مع بعثة األزهر من مصر صديقنا فيما بعد وإىل اليوم الزعيم              ١٩٣٩وأتذكر أنه يف حج عام      "
ىن ذلك  وكان بني البارزين املدعوين إىل حفلة الشباب يف م        .  اليمين املشهور دولة الرئيس أمحد حممد نعمان      

وقد مسع زعماء العامل    ..  العام، فتحمس كعادته، وكان يومئذ ال يزال يف عنفوان حيويته وصولته وثورته             
اإلسالمي يتحدثون وخيطبون يف ذلك احلفل، فوقف يلقي كلمة مطولة دعا فيها إىل الوحدة العربية، وأطال                 

 :- كما قال الشاعر عبد اهللا بلخري–ل قا... فيما دعا وحتمس فيما خطب حىت قال مستشهداً مبا يدعو إليه

ــداد  ــرموت إىل رىب بغ ــن حض م
 

ــالدي   ــوطين وب ــرة م ــبه اجلزي ش
.  

ــاد   ــل أو ن ــع حاف ــل مج يف ك
 

أشــدو بذكــراها وأهــتف بامسهــا 
. 

ــعادي   ــعادها إس ــعيي ويف إس س
 

ــياا  ــبيل ح ــت ويف س ــنها خلق م
. 

وصـــبابيت يف أمـــيت وبـــالدي
 

ــبابة  ــب ص ــيمن أح ــه ف ــل ل ك
. 



ما و.  وعفواً إذا أعدت األبيات األربعة مرة أخرى بعد أن ذكرا يف حلقات سابقة جاءت مناسبتها               
قصدت اآلن إال أن أروي هذه الطرفة منسوبة إىل صاحبها األستاذ النعمان أمد اهللا يف حياته وهو يرويها يف                    

 .كل مناسبة نلتقي معه فيها أو بآخرين

راً فيما  حاولقد صفَّق احلاضرون يف تلك احلفلة والندوة خلطاب األستاذ النعمان الذي كان كعادته س              
قمت . منها، وأقبل عليه من يهنئه على الكلمة، كما هنأوا غريه من خطباء احلفليقول وينشد، حىت إذا انتهى 

عبد اهللا بلخري، فذهل ملا     :  من األخ؟ فقلت له   :  فقال يل .  أنا أشق طريقي إليه ماداً له يدي أحييه على كلمته         
طويلة كنت أظنك، وقد رويت مطلع إحدى قصائدك من حمفوظايت، أنك شيخ كبري بلحية               :  وقال يل !  مسع

: ، ترى أأنت الشاعر؟ فتبسمت وقلت     ١وعباءة فضفاضة وعصا طويلة تتوكأ عليها، وها إنك يف عزة شبابك          
 !.يا سبحان اّهللا: فقال يل. نعم

لقد ربطتنا منذ تلك اللحظة صداقة تراوح عمرها حنو نصف قرن تقريباً، التقينا خالله مئات املرات،                 
، وأحاديثنا باهلاتف يف    )جدة(بعد أن تكون اجتماعاتنا يف      )  جنيف(ة  نوال نزال جنتمع يف صيف كل عام يف مدي        

، فنجلس الساعات   )دوالبيه(ويف جنيف جييئين األستاذ من فندقه إىل الفندق ااور له، فندق             .  كل صباح 
وهكذا فلي مع األستاذ النعمان وكل . الطويلة يف ذكريات ال تنقطع، بل تتجدد إذا كنا يف بلد واحد كل يوم
فأكثر رؤساء العرب وملوكهم من .. من عرفه، ابتداء من اإلمام حيىي، فاإلمام أمحد، فالرئيس مجال عبد الناصر

وهو أستاذ سياسي ملون الثقافة، فيه ذكاء مفرط،        .  الذكريات املتجددة اليت ال ميل مساعها، وال ينضب معينها        
ملخيفة منذ نصف قرن، اليت حتتوى على العجب        ومشم متوارث، وهو يف مناصبه الرفيعة، ومصائبه املتوالية ا        

… وأستطيع أن أحتدث عن هذا الصديق يف مئات، إذا مل أقل ألوف الصفحات            .  العجاب واملضحك واملبكي  
كما يشاركين يف إعجايب به، ودهشيت منه كل من عرفه وعرف عبقريته وفطنته وملاحيته ومكره، وشهامته،                 

 .ان، مث هو بعد كل ذلك ملا شئت إذا شاء وطربوهو صاحل لكل شيء، ويف كل زمان ومك

 ولبس العمامة، وتوىل يف احملاريب       ،الزعيم أمحد حممد نعمان دخل السجن ومحل األغالل والقيود         
 وكان مع كل هذا األديب واملؤانس والسمري املبدع،         ..اإلمامة، وانتصب وزيراً، فعضواً لرئاسة اجلمهورية     

يقدر عليه أحد، وإذا الن فهو كخطرات النسيم ال ميل سامعه كالمه، وال حيب فإذا اشتد ال . والشديد واللني
فهناك اإلعصار املدمدم الذي ال     ...  جاً ال يلوي على شيء    رصاحبه أن يفارقه إال إذا انتفض ومتلص مث قام خا         

، ولغريي  ويل معه ذكريات طويلة   .  يقف أمامه واقف، حىت إذا هدأ فهناك الوداعة والرقة والعبقرية والشمم          

                                                 
 إن هذا ليدل على النضوج الفكري والشعري املبكر لدى شاعرنا عبد اهللا بلخري، وما يوحيه شعره يف أذهان وقلوب سامعيه                        ١

 .وقارئيه



معه ذكريات أطول، واحلديث عنها مين ومنهم ال ينتهي، وله طرف وملح مع ملوك اليمن ومع كبار رجال                   
 ".الثورة يف مصر، ورجال السياسة يف العامل ال يستثىن منها أحد، املطرب واملعجب

قرأ كالمه عنه،   وكان يرغب أديبنا عبد اهللا بلخري دوماً أن يكون من يروي أخباره من األحياء لو أنه ي                
كي تتصل األرواح ببعض وتتناجى القلوب احملبة عرب األثري، وتتواسع املسافات، وتتجدد مشاعر احلب                

 .والوفاء على الدوام

 :وهلذا فإنه ينهي نصه السابق ذه العبارات

 كثرياً  –   جزاه اهللا خرياً   –حتيايت إليه والسالم عليه إذا ما قرأ ما ذكرته عنه وذكرين فيمن عنده، وهو               "
 ".يفعل ذلك، مع من أحب، وأرجو أن أكون منهم

كما تتجلى لنا شخصية أديبنا عبد اهللا بلخري املتميزة مبواقفها السامية من األخالق يف كثري من أحاديث                 
 يالذكريات والرحالت والسرية الذاتية، ويف أساسياا وجزئياا، كبرية أو صغرية، يف مواقفها وتصرفاا، فه             

. ة املتوازنة الالئقة، ولقد مر بنا عنها الشيء الكثري يف الشؤون العربية واإلسالمية والوطنية وغريها                السري
ولكن نود هنا أن نقف عند رحالته إىل دمشق، جنده مدفوعاً للرحلة ليكون سباقاً إىل صنع اخلري واملكرمات،                  

 .فتشده األصول إىل جل املناسبات

وعية من بريوت إىل دمشق للبحث عن مقر ورئاسة البعثة الكشفية            وقررت السفر يف العطلة األسب    "
 ". يل بأا قد حتتاج إىل بعض املعلوماتىللسالم عليها، والترحيب ا باسم الشباب السعودي، وما قد تراء

 من املرجة إىل مقر نادي الكشاف العريب، وأسلوبه الشائق يف            احلافلة فمن خالل قصة سفره، وركوبه    
سنجد أن أديبنا بلخري رحال معاصر      .   اليت قد يتعرض هلا الغريب والرحالة      رقاتل احلديث واملفا  معرفة أصو 

وسندباد أصيل، ميخر عباب البحار يف مركب وشراع، بشخصية عذبة رائعة، ونفس عربية مثرية بأحاسيسها               
 كان، واألخالق العربية فثمة اندفاع لتجسيد األخوة العربية، هي من مسات شخصيته أينما.. الوطنية والقومية

 مما نلمسها يف كتاباته ورحالته، وهي األنفاس اليت عودنا          ،من كرم وشهامة ومروءة وخنوة وغريها من فضائل       
 .فهو الرجل الذي يعرف واجبه الوطين والقومي.. عليها كلما التقى بشباب عريب أينما حل، وأينما رحل

طرقه ممهدة مل تعترضه صعوبات     ..   سرياً طبيعياً  –   غري ذكرياته  –ولقد سارت رحالت أديبنا بلخري      
.. مكدرة صفو رحالته، أرضه الصعبة الوعرة تصري من حتت قدميه هشة لينة رخوة مفروشة بنور اهللا وتوفيقه                

 .يصل إىل غايته بأمان وسالم



مهما مل نسمعه يشكو أو يتذمر، أو يتضايق من جمريات الرحيل ما ال بد منها، إذ تصادف املرء عادة                    
، وإن مرت به بعض هذه املصادفات من سوء اآلخرين أو تصرفام الشائنة فإنه يشري إليها بال                  ١كان شأنه 

وإا شخصية املتفائلني املتوازنني مع النفس كما قلنا، على أن أكرب            .  إساءة هلم وبال انفعال، كأن مل تكن      
، حني خيب )أوسلو(صر يف عاصمة النرويج منغص صادفه يف رحالته هو ذلك املوقف الذي اختذه منه سفري م

هو مل يقل ذلك، ولكننا أحسسنا أنه       ..  أمله، وانطفأت يف قلبه وقدة األخوة وحرارة العاطفة العربية األصيلة         
 .عاىن من ذلك اجلفاء الذي قوبل به رغم أنه قصده ملصلحة إسالمية ومهمة سامية ختص املسلمني هناك

صويل إىل النرويج يف سيارة أجرة لزيارة السفارة املصرية بالعاصمة            وتوجهت يف اليوم الثاين لو     "
، ووصلت مبىن   )استوكهومل(يف  )  ناصر املنقور (، حامالً معي بطاقة التعريف من الصديق السفري          )أوسلو(

السفارة، ودخلت إىل قاعة االستعالمات فيها، وكانت السفارة تتألف من دورين، الدور الثاين العايل وفيه                
إنين سعودي أرجو أن    :  فقلت هلا .  فاستقبلتين السكرترية النروجيية تسأل عما أريد     .  ب السفري وموظفيه  مكت

: أقابل السفري املصري، فاتصلت به هاتفياً فجاء اجلواب أن تسألين عن الغرض من زياريت له، فقلت هلا                  
ىل كرسي، ذهبت وجلست    انتظر، وأشارت إ  :  أتشرف مبعرفته والسالم عليه، فأخربته بذلك، مث قالت يل         

عليه، وبقيت مدة طويلة يف االنتظار، حىت مهمت باالعتذار منها واالنصراف، عندما رأت ذلك يف مالمح                 
إال أا قد أشارت إىل السلم احللزوين إىل الدور         :  وجهي اتصلت مرة أخرى بالسفري، وال أعلم ماذا قالت        

 مصرياً شاباً رحب يب باتزان، مث أدخلين إىل         وظفاًووجدت على رأس السلم م    .  تفضل:  الثاين وهي تقول يل   
احلمد اهللا على السالمة، فشكرته، ومل أعلم       :  غرفة وأشار إىل كرسي أمرين أن أجلس عليه، ففعلت، وقال يل          

هل هو السفري أم موظف من موظفيه، فذكرت له أنين أمحل بطاقة من سفرينا يف السويد لصديقه السفري يف                    
يل إال السالم عليه، وتبليغه سالم زميله السعودي واالستفسار عن بعض األسئلة عمن             سفارتكم، وال غرض    

 .يكون يف هذه البالد من اجلاليات اإلسالمية

 أما  .واهللا ما فيش حد مسلم يف هذه البالد إال املوظفني يف هذه السفارة            :  "فأخذ مين البطاقة وقال يل    
مع عرب الباب املوارب ألحاديث السفري مع من كان          ستأوكنت  "  السفري فهو مشغول يف الوقت احلاضر     
هل جتمعات العمال يف هذه البالد مثل جتمعام يف بالد          :  فقلت له .  يتحدث معه فيما ال يدل على أنه عمل       

الغالب أن يكون بني العمالة أعداد من البالد اإلسالمية كتركيا           :  تقصد إيه؟ قلت له   :  السويد؟ فقال يل  
. دان الشمال اإلفريقي أو العريب، فقد يكون هلؤالء شبه نقابات أو نواد يعرفون ا              ويوغوسالفيا وبعض بل  

ال يوجد يف النرويج شيء نعرفه من هذا القبيل، فتحركت يف كرسي متأهباً للوقوف مستأذناً منه يف                 :  فقال يل 

                                                 
دب السعودي هو االجتاه اإلسالمي،      من خالل دراساتنا للرحالت العربية والسعودية، وجدنا أن مسات رواد الرحالت يف األ               ١

 .ويتجسد يف حبثهم عن املسلمني لاللتقاء م وتفقد أحواهلم أكثر من غريهم يف العامل اخلارجي



، باحثاً عن سيارة ، واحندرت يف السلم خارجاً من البابهالعودة من حيث أتيت، فقام وودعين على باب مكتب
ومل يتسن يل يف هذه املقابلة أن أعرف شيئاً مما أريد، وأسفت لتسلمي بطاقة              .  أجرة أعود ا من حيث أتيت     

األستاذ السفري املنقور اليت كنت أمحلها، فقد كان يف عدم رغبة السفري مقابليت بعد كل ما ذكرت ما مل أكن                    
بصوت عال من غرفته تصل إىل مسامعي بأنه كان كالماً أقل  أنتظره، خصوصاً وقد كانت ضحكاته وأحاديثه       

 ".من عادي

على أن أديبنا بلخري ال يعمم حكمه على اآلخرين أمثال ذلك السفري، فهو يعرف أن الدنيا خبري، وأن                  
 .اخلريين كثري والسيئني ندر

 :لذلك خيتم نصه السابق بقوله

 سفارم يف كل مكان من العامل، كما شاهدت          ويندر أن يكون بني إخواننا وأشقائنا املصريني يف        "
وهذا شيء ال حيتاج إىل شهادة مين، فهم يف . وملست من ال خيف للترحيب بأي عريب يزور سفارة من سفاراته      

 .١ "ذروة األخوة والضيافة وااملة واملساعدة

م واملعرفة واألدب   وتتجلى لنا أخالق عبد اهللا بلخري يف عالقاته مع أصدقائه، وخباصة أصدقاء العل            
 وما أكثر هؤالء األصدقاء، وما أقوى       – والعامل واإلسالمي     سواء من كانوا يف وطنه أو يف الوطن العريب         –

رابطة الصداقة اليت تربطه م مجيعاً، ولكم روى لنا بداياا مع أعالم وشخصيات فذة، مل يكن بعضها ذا                   
ولقد مر بنا الكثري من النماذج اخلالدة يف عامل الصداقة          .   عنهم القدر من القيمة لوال هذا الكالم الذي نقرأة       

 .واملودة واحلب واملشاعر السامية اليت تلتقي دوماً على اخلري والربكة

وإن يف تلك الصداقة الكثري من املعلومات اليت هي أشبه بالوثائق اليت تؤكد أحالم وطموحات جيل                 
استطاع أديبنا، ومن خالل عالقاته     .  ، يف عاملنا العريب واإلسالمي    الثالثينيات وما عبده بقليل من هذا القرن      

بنماذج عديدة من أولئك األعالم الفكرية والعلمية واألدبية والدينية، أن يصور الواقع العريب بكل تفاصيله                
 .ومفرداته السياسية والقومية واألدبية

 فإن أمساءهم الوطنية    – كما رأينا    –وإذا كانت أمساء أصدقائه العرب واملسلمني خارج وطنه كثرية           
وهلذا وردت أمساء لشخصيات أدبية سعودية ال تعد وال حتصى لدرجة أنه كان يورد تعدادهم                  .  أكثر

                                                 
أن رواد الرحالت عموماً يكتبون دوماً      )  الرحالت العربية والسعودية يف األدب العريب املعاصر      (كما وجدت من خالل كتايب        ١

. ألنه يؤملهم السوء الذي يطالعهم يف شؤون الرحيل يف املطارات العربية مع موظفي اجلوازات واألمنحبس وطين وعريب متميز، 
ومع السفارات والقنصليات يف عواصم الدول العربية واألجنبية، وأشرت إىل أنه على الدولة العربية احلديثة أن تبحث يف تلك 

 جيب أن يكون اختيار وجوه أولئك العاملني، وكيف سيكونون          الرحالت لتعرف مساوئ عامليها يف الداخل واخلارج وكيف       
 !!مرآة ناصعة يرى فيها اآلخرون وجه الدولة العربية املعاصرة املشرق



على أن بعض   .  بالعشرات ممن جتمعه م صناعة األدب ونظم الشعر، وال يذكرهم إال باخلري والقول احلسن             
 طيبة وخملصة تقوم على حب األدب واملعرفة والفكر، وخنص  تلك األمساء تكررت كثرياً وتبدى عنها عالقات      

. ومدير مطبعة احلكومة يف مكة    )  أم القرى (الذي كان رئيس حترير جريدة      )  حممد سعيد عبد املقصود   (منهم  
وقد أورد امسه يف جماالت األدب واحلرص على نشره، ويف مواقف السمعة احلميدة، فعرفنا أنه كان يزوده                  

ريب، وأما يشتركان يف مطالعتها، ومطالعة بعض الكتب العربية اليت كان هلا دوي إعالمي              بصحف العامل الع  
كبري آنذاك، وكالمها حيب املطالعة بدرجة قصوى، ولقد وقفنا عند حب بلخري للمطالعة حاملا يصل بريوت،                

 يرسل له من    وحب حممد سعيد عبد املقصود للمطالعة والكتب يوم ودع صديقه ومحله رغبته ووصيته بأن              
 .بأجزائه الثالثة) ابن أيب ربيعة(بريوت كتاب 

على أن الصداقة بينهما، ومها بعيدان عن بعض، ترمجتها الرسائل، ومضامينها املصلحة الوطنية واألدبية              
فكان أديبنا بلخري من حني آلخر يبعث برسائله إليه يطلب نتاجاً من أدباء السعودية               .  ومسعة اجلزيرة العربية  

نشره يف صحف لبنانية، أو يف الدعوة إىل عقد مؤمتر لطالب العرب بصفته رئيس مجعية الشباب العريب                 كي ي 
يف بريوت، وفشلت احملاوالت يف املرسل واملرسل إليه، كما كانت بعض الرسائل األخرى ذات صبغة إعالمية                

 .مثل إخباره بضيوف الكشافة السورية الذين سيصلون اململكة

األوىل حول  :  اإلشارة إليه يف هذه العالقة احلميمة هو مناسبتان ذكرمها لنا أديبنا بلخري           على أن ما جتدر     
، والثانية حني اشتركا بإعداد بالغ عن حماولة مقتل امللك عبد العزيز، ويف املناسبتني              )وحي الصحراء (كتاما  

 .يشتركان يف عمل جليل

وحي (ك حني زار اململكة، ألمهية كتاب        فقد أورد قصة اختيار هيكل ليكون مقدم كتاما، وذل         
يف األدب السعودي وريادته يف بلورة األعمال الشعرية موعة من الشباب السعودي، ويف إبراز              )  الصحراء

باكورة إنتاجهم وإبداعهم األديب، نود أن نشري إىل ما رافق هذا الكتاب من أمور ومعلومات قبل طبعه وبعده، 
 . الشاخمةةضة األدب وحركة الثقافة هلذه اجلزيرة العربيليضاف إىل دور صاحبيه يف 

 :وهلذا فعلينا أن نقرأ النص التايل

وحي (وعلى هذه املرتلة اليت كنا نكنها للدكتور هيكل يف قلوبنا اخترناه دون غريه ليتوىل تقدمي كتاب        "
كتاب كما وصفناه صفوة الذي ألفته مع زميلي حممد سعيد عبد املقصود منذ نصف قرن، وذلك ال      )  الصحراء

 أدبية صادقة    ودية األدب العصري يف احلجاز يومئذ، فرحب الدكتور باختياره لكتابة مقدمته، وكتبها بروح           
ولقد محلت له نسخة من نسخ الكتاب فور اية طبعه يف مطابع احلليب مبصر، وتوجهت إليه يف                   .  مسهبة

 له الكتاب، ففرح باستالمها، ورحب بتلقي احلركة         مكتب جملة السياسة األسبوعية مبصر، مسلماً ومهدياُ      
األدبية اليت أضاءت اجلزيرة، وكان حديثه معي عن ذكريات حجه ومن تعرف م من الشباب يفيض باحملبة                 

وأتذكر أنين قد محلت نسخة أخرى من ذلك الكتاب وتوجهت ا إىل خاله أمحد لطفي               .  والصدق والتشجيع 



و الذي أخذ يل موعد زياريت تلفونياً، فتقبل الكتاب مبحبة وتشجيع، وكما             السيد، وكان الدكتور هيكل ه    
روف يف دار   صقدمت أيضاً نسخاً أخرى هدية مين ومن زميلي حممد سعيد عبد املقصود يومئذ للدكتور فؤاد                

 وقد جر الكالم إىل.. روف الكبري ولألستاذ وديع فلسطني ولكبار أدباء مصر اآلخرين     صاملقتطف، وللدكتور   
 ."هذا ذكر الدكتور حممد حسني هيكل وحبه وزيارته للحجاز

أما املناسبة الثانية فقد ذكرها حني عرج على دار احلكومة خارجاً من ركب أهله يف احلج وعند باب                   
، وسنجده دؤوباً، وله مواقفه     )حممد سعيد عبد املقصود   (إبراهيم من أبواب احلرم املكي، ويرى صديقه         

وهذا املشهد واحد من مئات املشاهد يف        .  ه الوطنية، واالجتماعية والشخصية واألدبية    وإجيازاته ومسامهات 
فضالً عن روح اإلعالم    ..  وإننا يف تلك املناسبة لنجد فيه الكثري من اإلثارة واحليوية         .  اإلجناز والعمل والدأب  

 :والسبق الصحفي الذي حياول الصحفيون أن يتحلوا به اليوم

ركن احلرم املكي املقابل ملطبعة احلكومة، واليوم يوم عيد، حىت لفت نظري عندما       ومل أكد أصل إىل     "..  
ألقيت نظرة بعيدة على املطبعة أن باا كان مفتوحاً، واستغربت ذلك، فاليوم يوم عيد والناس مشغولون بأيام                 

قصود، وهو الرجل التشريق واحلج، واملطبعة وإدارا حتت إشراف مديرها صديقي األستاذ حممد سعيد عبد امل
 .الذي ال نكاد نتفارق معه إال يف ساعات قليلة من النهار أو الليل

فتوجهت حاالً إىل باب املطبعة ألستجلي األمر خوفاً أن تكون فتحت ألي سبب من األسباب، نظراً                 
و وأسرعت للذهاب إىل باب دار املطبعة، ومل أكد أتسلق درجاا األربع، وأشرف على                .  لصداقيت معه 

مطابعها الكبري حىت مسعت ضجة املطبعة الكبرية، ورأيت صديقي حممد سعيد عبد املقصود مبالبس إحرامه                
وهو يدير عجلة املطبعة، إذ أا كانت من النوع القدمي ومن خملفات الدولة العثمانية، وقد أجهده التعب،                  

احلقين وساعدين يف   :  ت حىت صاح يب   وغسله العرق، فلم يكد يراين، وأنا مستغرب وجوده يف مثل هذا الوق           
أمل تعلم ما : ما هذا الذي تقوم به؟ فقال يل: إدارة عجلة املطبعة، ووقفت مبهوتاً مما مسعت ورأيت وأنا أقول له

لقد جنا جاللة امللك عبد     :  وما الذي جرى؟ فقال يل    :  جرى اليوم؟ فتسمرت قدماي يف مكاا وصحت به       
وكيف كان  :   اعتداء أثيم على حياته أثناء طوافه بالكعبة، فصحت به مذعوراً           العزيز وسلمه اهللا من حماولة    

ال وقت عندي، فأنا أطبع اآلن البالغ الرمسي عن هذا احلادث الذي جاءين من ديوان امللك                 :  ذلك؟ قال يل  
غ الرمسي  ابعث لنا الدفعة األوىل من البال     :  وهو ينتظره اآلن مين، وقد كلمين الشيخ ياسني منذ برهة يقول يل           

وأنا مل أجد أحداً من موظفي      :  لنفرقها على الناس يف مىن تطميناً خلواطرهم، وتبياناً حلقيقة ما جرى، مث قال يل             
املطبعة إال واحداً استعنت به على مجع حروف البالغ، وأرسلته اآلن يبحث عن اآلخرين، وتوليت بنفسي                 

األوىل من هذا البالغ وتوجه به حاالً إىل الديوان امللكي يف إدارة الطبع، وقد جاء بك اهللا يل اآلن فخذ الدفعة 
وتناولت ورقة مما طبع عليه ذلك      .  مىن ريثما ننتهي حنن من البقية الباقية وأحلقكم ا بعد ذلك إىل هناك             



البالغ، وبدأت أقرأها يف وجل وقلق، وحممد سعيد يدير العجلة وحيدثين باختصار عما حصل يف مساء                   
 .البارحة

: أمل تنته املطبوعة؟ فقال حممد سعيد     :  اء هاتف من الشيخ يوسف ياسني يف الديوان امللكي مبىن يسأل          وج
 ".هي اآلن مع األخ عبد اهللا بلخري، متوجهاً ا إليكم، وأنا بنفسي واقف على إاء املهمة

سلوب التعبري عن   ومما جتدر اإلشارة إليه يف اية هذا الكالم عن أخالق أديبنا عبد اهللا بلخري هو أ                 
: فقد وردت يف ذكرياته شخصيات سياسية ودينية وعلمية وفكرية وأدبية وشعرية            .  شخصياته وأصدقائه 

ذكرنا بعضاً منها يف هذه الدراسة، وقد ذكرها لنا يف أحسن           .  سعودية وعربية وإسالمية، وال تعد وال حتصى      
 .اء، وأنصفهم حقهم، وأنزهلم منازهلمالذكر، ونعتها بأطيب الصفات، وأثىن عليها مبا هي أهل للثن

فلم خينه الوصف، ومل نر منه تعبرياً       .  كل ذلك يدل على معدن أديبنا األصيل، وأخالقه العربية الفذة         
. نابياً، أو إساءة ألحد منهم، سواء أكانوا أحياء أم أمواتاً، فكان يرجو اهللا طول العمر للحي، والرمحة للميت                 

 – قامت على الصدق واحلب      –قى واجتمع م، وبىن معهم عالقات محيمة         ومعظم شخصياته ورجاله الت   
دامت وخلدت يف ذاكرته وذكرياته، ودخلت رحاب التاريخ األديب والثقايف، والتحمت مع وقائعه،                 
وأصبحت وثائق أدبية وفكرية مل يود أن يستقي منها معامل احلياة الثقافية والسياسية والتارخيية واألدبية لتلك                 

 .قبة من تاريخ األمة العربيةاحل

 



-١٢-  
 مخرج من ذكريات عبد اهللا بلخير

تضافرت يف تكوين شخصية عبد اهللا باخلري جمموعة من الصور والرؤى والشؤون احلسية والفكرية                
رن، وهو يشق درب احلياة الوعرة، منذ الطفولة يف مكة، طالباً           قنقشت يف ذكراته القوية عرب أكثر من نصف         

وخترجه منها " مدرسة الفالح"مبكة املكرمة، ومروراً مبدرسة املسجد " املدرسة األهلية"ا عشر عاماً يف عمره اثن
شاباً عمره عشرون عاماً، والتحاقه باجلامعة األمريكية يف بريوت بعد عامني وخترجه منها بعد مخس سنوات،                

الثانية يف ديوانه امللكي، سياسياً إعالمياً أديباً وانتهاء بالعمل ضمن حاشية امللك عبد العزيز إبان احلرب العاملية 
 .شاعراً

رفدت شخصيته مبؤثرات   .  مكة وبريوت :  أن صباه وفتوته وشبابه يف بيئتني خمتلفتني      :  ونستطيع أن نقول  
سياسية وأدبية وفكرية ودينية، متخضت عنها تلك الصورة املتميزة املتكاملة يف شخصيته الفذة يف خمتلف                 

السعودية والوطنية والعربية والدينية والتارخيية والسياسية واإلعالمية والتعليمية والثقافية         :  ههاجوانبها ووجو 
فجاءت تلك الذكريات لتعيد إلينا مسريته التعليمية والرمسية من خالل سرية ذاتية واكبت حقبة               .  واخللقية

 .ة املعاصرةيبزمنية، وجيالً من الرواد، من أهم احلقب والرواد يف تاريخ أمتنا العر

فكانت سرية ذاتية مواكبة ألبرز الشؤون املصريية يف حياة األمم، فلم تقع على شؤون جانبية هي من                  
سفاسف األمور، فهو أرفع من أن يقترب منها، أو خيوض سبخاا، ألا سرية الشخصيات والرواد أو األعالم 

هم يشارك يف مصري أمته، ولقد وجدنا هذه الروح         العظام يف مواقعهم من املكان والزمان، حىت صار واحداً من         
يف أعماق أديبنا بلخري منذ البدايات، وكما أوردها يف هذه السلسلة من الذكريات واالستطرادات مع                  

 .الشخصيات يف أمكنة شاخصة يف اآلفاق ويف خارطة األوطان

يه من أشجار باسقة تظلل ما      املكان وما خيضر ف   :  معاً)  املكان(ولقد استطاع أن يرسم الشخصية والبيئة       
 .حوهلا بظالل املعرفة والعلم والفكر والثقافة

 اهتماماً كبرياً بتصوير املكان أو البيئة من جانبها املادي احملسوس، وإمنا            – كما مر بنا     –على أننا مل جند     
 أو الشيء   فقيمة املكان .  كان يهمه ما يتوهج من ذلك املكان أو تلك البيئة من وهج روحي وفكري وديين               

عنده تقدر مبا يوحي من رموز ودالالت، كما أن قيمة الرجال مبا يتركون حوهلم من بصمات وملسات خفية                  
 .مؤثرة



وإن حتتم عليه املوقف أو املناسبة أن يذكر شيئاً عن ذلك اجلانب املادي من البيئة فإن ذلك ليجري                   
هن القارئ، ألنه ال ميارس املقارنة املباشرة إال يف          املقارنة بني ما كان عليه وما أصبح، واملقارنة متروكة لذ          

أما البيئة احمللية الشعبية يف مظهرها املادي فيصفها مث يترك لقارئه حرية التصور             .  شؤونه اإلعالمية كما مر بنا    
 شارع إنه يذكر مثالً، ويف بدايات تعليمه، املدرسة األهلية يف مكة واليت تقع يف. والتخيل وال يتدخل إال قليالً 

ويف مدخله  "  بيت اخلنجي "، ومثة قصر وارف كبري يسمى       "الشبيكة"يف حملة   "  زقاق اجلنايز "متعرج صغري امسه    
وأمامه ساحة هي مقر موعة من العربات " احملجوب" معلق بالسقف ومسجد  –فانوس يعمل باجلاز    "  اتريك"

ووصف لنا  ".   أن تعرف السيارات أو يسمع ا      قبل"الشعبية اليت جترها اخليل والبغال منذ أكثر من مائيت عام           
 ".اجلبة"مع الروب " األلفية"العمامة احلجازية املعروفة بـ : لباسه وهو تلميذ باملدرسة األهلية

وإذا كانت هذه البيئة الشعبية حمفورة يف ذاكرته وهو طفل يف بدايات تعليمه، فإن مثة بيئة أخرى                   
قى حي يف الرياض، وهو رجل بلغ الثالثني يعد نفسه للسفر مع الوفد             مرسومة يف أعماقه عن بيئة أخرى ألر      

فذكر لنا كالماً عفوياً ال خيلو من الرباءة، ولكنه يصور جانباً من البيئة آنذاك،               .  امللكي الرمسي إىل أمريكا   
 الذي يف ولكن بقي البئر: "فيقول عن بيته قبل أن يرحل عنه ويسافر إىل أمريكا وقد جهز أمتعته وعدة السفر          

ترتفع يف فوهة البئر، جير الدلوين نازح املاء من البئر كل يوم، فال بد              )  حمالة(البيت وله دلوان معلقان بعجلة      
حينئذ أن نطوي حبال الدالء، وأن نعلقهما بعيداً عن األرض حىت ال تأكلهما الفئران، مث علي أن أفرغ القربة           

وأن أطويها وألفها حببل وأعلقها أيضاً باجلدار يف وتد معمول ملثل           اليت كانت يف البيت معلقة ومملوءة باملاء،        
هذا العمل أيضاً حىت ال تأكلها الفئران، وأن أبعد صفيحة الغاز الذي نسرج منه السراج الوحيد يف البيت                   
الذي أجتول به يف الليل مصعداً ومنحدراً كغريي من سكان احلي، وهو من أرقى أحياء الرياض يف ذلك                    

 ".احلني

والطائرة كانت صغرية   :  "وحىت مطار الرياض مل يكن يذكر، فقد قال بعد ذلك النص عن سفره              
 ".ألرامكو، ومل يكن يف الرياض مطار، إمنا هي بقعة خمتارة من أرض حمدودة مستوية هبطت عليها الطائرة

كان هم يف   وإذا كان هذا هو إحساسه باملكان واألشياء فإن األعالم والشخصيات الذين يتوجون امل             
ومنذ بداياته التعليمية أيضاً . وقد امتألت ذكرياته بأمسائهم وشخصيام. ذروة الذكرى وقمة األمهية والتقدير    

الذي يدرس ( عمر محدان   – جد الوزير أمحد زكي مياين       –حممد سعيد مياين    :  فهؤالء الشيوخ :  يف تلك املدرسة  
مفيت املالكية يف عهد    (، وعلي املالكي    ) باب الوداع  يدرس يف حصوة  (وعمر باجنيد   )  يف حصوة باب العمرة   

وأمحد ناظرين  )  يدرس يف رواق باب السالم الكبري     (، وعباس املالكي    )الشريف حسني ويدرس يف باب النيب     
ويذكر مناهج  ).  يدرس قريباً من املقام احلنفي    (وحممد علي التركي    ).  يدرس يف رواق احملكمة الكربى     (

ففي املدرسة األهلية تلقى القرآن الكرمي ومبادئ العلوم، مث ما استجد من علوم مع              ومقررات املدارس آنذاك    
احلساب واحملفوظات األدبية واخلط واملواد الدينية كالتجويد والفقه والتوحيد، والنحو           :  تطور املدرسة مثل  



ة لتلك اليت تدرس    واختار احلاج حممد علي زينل ملدرسته الفالح مناهج دينية وعلمية مقارب          .  ومبادئ األدب 
وتتعدد قائمة أمساء أعالم التعليم الرواد يف احلجاز        ).  الشهادة العالية (يف األزهر، ومسى شهادته التخرج بـ       

أما يف بريوت فكان مثة شخصيات أخرى يف الفكر واألدب          .  بالشكل الذي وقفنا عنده يف شخصيته التعليمية      
الذي أحبه حباً   )  شكيب أرسالن ( شخصية أمري البيان     والسياسة والشعر، وقفنا عند بعضهم وعلى رأسهم      

 وهلذا فقد عايش أديبنا بلخري األماكن       .كبرياً لدرجة أنه أحب كل ما يتصل به من فكر وأشياء وفاء لصداقته            
اليت كان يعيشها إذ أخذ يتصل بكل حسه ووجدانه بتلك األشياء واألماكن، ومل جيد أفضل من الشعر يف                    

أحب املدن إىل قلب شكيب أرسالن حيث أقام        )  لوزان(شاعر واألحاسيس، فراح خيطب     التعبري عن تلك امل   
 .فيها حنو مثانية عشر عاماً

ــكيبا   ــرين ش ــرياتك تذك يف ذك
 

لـوزان هل ما زلت رغم مدى النوى        
. 

ــوح ســطورها  تشــبيباصــحفاً تف
 

ــنوى   ــرك وال ــيا بذك ــئ الدن املال
. 

عشــرين عامــاً يف الكفــاح غــريبا
 

ألقـى عصـا التسـيار فـيك جماهداً 
. 

رفقــاً للجهــاد رحيــباً) جنــيف(و 
 

حصن كفاحه ) لـوزان (كانـت لـه 
. 

 من الرواة   –وإن يف سرية أديبنا عبد اهللا بلخري معلومات كثرية عن شكيب أرسالن استقاها كما رأينا                
فقد ذكر لنا شيئاً عن حالته املادية وعجزه يف النفقات وأصدقائه ومن          .  األصدقاء ومن ذاكرة األيام املعاصرة    و

مفيت لبنان  :  (أمثال)  حسني العويين (وشخصيات سياسية ممن كان يغشى جملسه يف مكتب صديقه          .  كتب عنه 
، ودولة الرئيس رياض الصلح، وتقي      الشيخ حممد خالد، وأمني الرحياين، والسياسي اللبناين حبيب أبو شهال         

". من مؤسسي عصبة العمل القومي يف لبنان وسوريا"الدين الصلح، وكاظم الصلح والزعيم علي ناصر الدين 
ويشهد معترفاً بالنعمة والفائدة اليت جناها من أولئك العظماء فيشكر وحيمد ملا حصل له من نقلة موفقة، من                  

ط نفسي على هذه النقلة اليت خرجت ا من احمليط االجتماعي الضيق يف             وأغب:  "جمتمع ضيق إىل عامل أرحب    
وكثرت ".  مكة إىل مثل هذا احمليط الزاخر والصاخب برجاالت ذلك الرعيل ااهد من البلدان العربية               

شخصياته ومعارفه وأصدقاؤه من رواد الفكر والسياسة واألدب كما ذكرنا، وال سيما من عرفهم عن طريق                
رشدي املعلوف، وعيسى العيسى،    :  (أمثال)  العروة الوثقى (ت اليت عمل فيها وانتسب إليها كجمعية        اجلمعيا

عبد احلميد سراج، وأجمد غنمة، وأمحد عبد اجلبار، وعبد املنعم الرفاعي، وحممد             وونصر املعلوف، وحسني    
طنية وقومية سواء   والشخصيات األخرى اليت تعرف عليها يف مناسبات و       ).  كنعان اخلطيب، عارف العارف   

أو يف البلدان العربية من أساتذة      )  حممد الغنيمي التفتازاين وفخري البارودي وغريمها     (أكانوا يف بلده مثل     
كما يعدد الكثري من الشخصيات الشعرية ممن       ).  قسطنطني زريق، وفؤاد مفرج، وحممد شقري     :  (وطالب أمثال 

نقوال فياض، وبدوي اجلبل، وعيسى العيسى، وعبد املنعم        عمر أبو ريشة، و   :  (التقى م أو مسع شعرهم أمثال     
 ،)بشارة اخلوري ( وحممد عبده غامن، وقدري طوقان، واألخطل الصغري         الرفاعي، وأمحد الصايف النجفي،   



مي (و  )  عزيز ضياء (وقد استمع معه    )  سعيد عقل (أو ممن شهد حماضرام مثل      )  أمحد حامد الصراف  (و  
 .كما رأينا). زيادة

عبد الكرمي  :  ( باملواقف األدبية والنقدية أو السياسية، أمثال      ئاً عن شعراء كان احلديث عنهم ملي      وفضالً
الروائي :  ، مث قصص كثرية من بداية تعرفه بأدبائه واللقاء م أمثال          )الكرمي أبو سلمى، وعبد الرحيم حممود     

وأعالم ورواد الفكر اإلسالمي    .  متوفيق عواد، والناقد مارون عبود، والباحث ناصر الدين النشاشييب وغريه         
الشبان املسلمني، (ممن التقى م يف مناسبات احلج يف احلج يف بلده كما مر بنا أو من خالل مجعيام اإلسالمية 

وما قاموا به من خدمة املسلمني من مجيع النواحي الدينية والفكرية واألدبية، وقد احتوت              )  واهلداية اإلسالمية 
) من تونس (وحممد اخلضر حسني    )  عبد احلميد سعيد  :  (  فدين من العرب واملسلمني أمثال    تلك اجلمعيات الوا  

 ).من دمشق(وحمب الدين اخلطيب 

: ه األدباء كثريون ممن أوردهم يف هذه الذكريات، وميكن أن ختتم قائمتهم ؤالء األصدقاء              ؤوأصدقا
 ).عمر فروخ، وصالح الدين املنجد، وعلي الطنطاوي(

يبنا بلخري على وصف مظهر شخصياته اخلارجي، فهذا ال يهم بقدر ما يهم جوهرهم               وقلما يقف أد  
وحني تقتضي الضرورة فيكون وصفه وجيزاً عابراً، وجييء تعبريه مثل هذه            .  وفكرهم وآثارهم ومواقفهم  

شيخ مهاب فإذا ب: الكلمات يف وصف أمني الرحياين يف أول مرة يراه فيها أمام دار القنصلية العراقية يف بريوت
يهبط من تلك الدرج، ويف يده اليمىن التفاف ظاهر، وقد تأبط جمموعة الصحف، وهو حيمل عصاه، فلفت                  

 ".نظري شخصيته وهامته الكبرية وشعره األبيض الكثيف وأناته يف ختطي درجات القنصلية

:  يقول  يراه أيضاً إذ    مرة  وصفه لعلي الطنطاوي ألول    – كما سنرى    –وكذلك يف وصفه ملي زيادة      
طلقاً، وكان يف عنفوان شبابه، واء طلعته، وأناقة مالبسه، وكان يتخري األلوان               ن م  باشاً وكان هاشاً "

 ".األرجوانية، فيما رأيته بعد ذلك، والطرابيش املكوية البهية

ويشكلون امتداداً لعطاء   ..  وهكذا فإن شخصياته طاقة هائلة من الفكر واحلماسة واإلنتاج والعطاء          
اد القدامى من رواد العلم واحلضارة عرب تاريخ األمة العربية واإلسالمية يف أوج ازدهار أجمادنا الذهبية،       األجد

 . ومراكز للدرس والتحصيلي،الذين ظلوا مرتبطني باألمكنة اليت حتولت إىل إشعاع علمي، وتوهج فكر

 وقد مر بنا عدد كبري من       إذن فشخصيات أديبنا تظل مقرونة دوماً مبراكز اإلشعاع العلمي والديين،         
 .تلك املراكز والدور يف خمتلف بقاع العامل العريب واإلسالمي

وهلذا فهو ال يغفل أي منتجع علمي وثقايف، أو مكان عريق بتاريخ املعرفة، فإن مر به فإشعاعاته الروحية 
 .إىل ذهن ووجدان قارئهوالثقافية والعلمية تنري ذهنه ووجدانه، وتدعوه إىل أن ينقل ذلك اإلشعاع والتوهج 



جبوامعها وعلمائها ومدارسها وأربطتها وخالويها حمجة      )  هرر(وكانت  :  "فيقول عن بعضها يف احلبشة    
ون أبناءهم على ما نشأوا عليه من القرآن وعلومه والفقه           ئاألجيال والقبائل ينتظمون حول علمائها، وينش     

اورها، ويلتحقون باجلامع األزهر مبصر، وباحلرمني      وأحكامه، فيخرج منها القضاة والدعاة ينتشرون فيما ج       
، مث يعودون علماء إىل بالدهم يفقهوا قومهم        )حضرموت(و  )  زبيد(الشريفني يف احلجاز، وبأربطة العلم يف       
 ".واألقوام املسلمة األخرى ااورة لبالدهم

كان يف ذلك البلد من قيم      وحىت يف رحالته فإن مشاهداته ومروره باألمكنة، يظل مرهوناً مبا يثريه امل            
 هو زيارته لألماكن األثرية     – وحيسن ذكره    –فما يقوله مثالً عن السويد       .  أدبية أو فكرية أو حضارية    

فهذا اجلانب يعتمد على ذاكرته     .  والقصور واألشياء املرئية، مث ما له صلة باألدب واألشياء الروحية والثقافية          
 :وخمزن معلوماته

ومئذ ما يلفت نظري إال معرفيت السابقة، مبا ألحد ملوك السويد يف أول هذا               ومل أجد يف السويد ي    "
وأن ..  القرن من اهتمام باألدب العريب، وأنه قد وضع جائزة أدبية ملن يكتب عن العريب كتاباً يستحق اجلائزة                

 ".أحد علماء بغداد قد ألف كتاباً يف ذلك ونال به اجلائزة وطبع الكتاب وعمم وهو يف مكتبيت

وإن مجعت بأديبنا بلخري الصدف، يف بعض احلفالت الرمسية من اليت كان يغشاها، بشخصيات رحلية               
أجنبية ممن يثريون اهتمامه يف اجلزيرة العربية االستكشافية، فيحس كأنه وجد كرتاً مثيناً سيضيفه إىل كنوزه                 

 السياسي اإلنكليزي املشهور    ومن ذكريايت عن ذلك احلفل أن كان جبواري على مائدة الطعام           :  "املعرفية
برترام تومس، الذي كان مستشاراً لسلطان مسقط وعمان قبل احلرب العاملية، والذي سبق صديقنا املستر               (
، فتم للمستر   )الربع اخلايل (بتحقيق أمنيته الكربى وهي اختراق واكتشاف ما كان جمهوالً من           )  عبد اهللا فليب  (

وانتشر صيته واكتشافه يف وسائل اإلعالم العاملية يف أطراف العامل، وهلذا           تومس ما متناه، فاشتهر ذا العمل،       
 ."فقد كان حديثي معه حول هذا احلدث

وقد نسي كل ما كان حييط بذلك احلفل من مناسبة سياسية وأجواء دبلوماسية إال حديث الفكر                   
اء املعرفية اليت ميتزج ا التاريخ      واالكتشاف واملعرفة، وهو احلديث الذي عرفناه منه دوماً يف مثل تلك األجو           

بالتراث باألعالم وبغريه من شؤون، على أن حديث أديبنا بلخري عن تلك الشخصية الرحلية سيأيت تعريفاً                 
مركزاً مستبطناً دفني األهداف اليت يسعى إليها أمثال هؤالء املكتشفني، وستتكشف للقارئ أيضاً تلك املرامي  

اليت ال ختلو من احلس العريب، واحلصر على اإلشارة إىل : ا له مبثل هذه األحاديث الغائبة عن تصوره، وسيعيده   
وهذا الرجل كان من مؤسسي ما عرف بعد ذلك باملعهد الربيطاين، لتعليم طوابري من               :  "أعداء أمته العربية  

علمون ويبحثون عن   شباب بريطانيا وأمريكا اللغة العربية، متهيداً النتشارهم يف األقطار العربية يدرسون ويت            
أحواهلا وشؤون سكاا، ويفتشون عن خباياها ويف زواياها عن كل ما يبصر حكومام ويرشدهم إىل ما يظهر   

 ".عليها وعلى حكامها، وحيصي عليهم أنفاسهم ونبض قلوم ودحض عواطفهم



تارخيية والثقافية  وهكذا ختتلط دوماً، وكما رأينا، قضاياه وشؤونه السياسية واإلعالمية والوطنية وال           
ببعضها، بل قد تطغى واحدة على أخرى، أو قد يتناسى أو يصرف نظره عن أمور قد يرى غريها أجدر                     

 .باإلشارة والتنويه فالوقوف والتركيز عليها

فحني ذكر لنا مناسبة شهد فيها وقائع سياسية وبترولية بني امللك عبد العزيز واملسئولني األمريكيني                
، فإن احلديث الذي أخذ يعلو على السياسة حديث األدب           )فؤاد صروف ( والصديق   )االكسندر كريك (

فقد أجاد يف مجع القرائن وتوظيف املناسبة بشكل        .  الشائق عن الشعر والشعراء مما له صلة مكانية باملوضوع        
 :رائع

، ولقد  وحل الوفد األمريكي يف خيام الضيافة وبلغ أن امللك عبد العزيز سيقابله يف ضحى يوم غد                "
فؤاد صروف، وكان الدكتور صروف حينئذ قد بدأ حديثاً         )  كريك(كانت مفاجأة سارة يف أن يصحب املستر        

ذي (من اإلذاعة املصرية يذيع سلسلة أحاديث شهرية يف اية كل شهر من ذلك العام عن الشاعر املشهور                   
..  اإلذاعة، ويف الصحافة املصرية    ، فكنت أستمع إليها يف حرص شديد ويف مواعيدها املعلنة من تلك            )الرمة

) الروضة(أو تدري يا دكتور أن هذه : فلم أكد أضع يدي يف يده مرحباً على معرفة سابقة يل به، حىت قلت له
؟، فدهش ملا   )ذي الرمة (اليت تقف عليها اآلن بني رمال وتالل الدهناء هي منازل وديار صاحبك وصاحبنا               

 تكن له يف خاطر أو بال، صوله نسمر معه ونتحدث عن هذه املفاجأة اليت ملمسع، وجتمعنا حوله يف مساء ليلة و
وقضينا السهرة واحلديث عن ذي الرمة وعن صاحبته، وحنن يف ليلة مشعة بأضواء القمر املشرق على تلك                  

 ".الرمال

لتاريخ، ويظل عبد اهللا بلخري، كما رأينا، حيمل هم أمته أينما حل، ومنذ شبابه وحىت اليوم، فهو رجل ا                 
واهلم العريب الكبري، وإن أفراح االستقباالت واحلفالت الرمسية والعربية ال تنسيه مهه الكبري، فإن فرح حلظة،                

وهلذا فإننا  .  سيتأمل حلظات، وإن ذاق نشوة األمل والسرور قرياطاً، فسيتجرع مرارة األسى العريب قرياطني             
مريكا وإثر األفراح واسترجاع تاريخ العرب احلضاري       نراه، وهو يف حديث مع عميد اجلالية العربية يف أ          

وكما سبقناها ذا الترف والرفاه، فقد سبقناهم حبمل مشاعل العلم : "والتفوق على الشعوب األوروبية يقول    
والثقافة يف مشارق األرض ومغارا، وإذا كنا قد ضيعنا تلك األجماد وأبقينا على فتات ما تبقى لنا من ذلك                    

ومن يهن يسهل اهلوان    "ومرة أخرى   ..  ننا نتلقى جزاءنا على ما حنن فيه اليوم ضرباً وصفعاً وركالً          املاضي، فإ 
وال حاجة إلكمال البيت، فاملهانون حيفظونه ويرددونه، ويفهمون معناه ومبناه، ويعصون اهللا على               "  عليه

من ذكرياته ورحالته هو ما     ، وهذا احلس العريب الذي وجدناه يف كل مكان          "بصرية، وما ربك بظالم للعبيد    
ورغم إعجابه بالشعب، ورغم احتفاظه ببعض      .  جعله يتأمل ملصري العرب وواقعهم، وال سيما يف رحلته ألمريكا         

ويستنكر مواقفها االستعالئية والعدوانية على الشعوب،      ...  األصدقاء منهم، ولكنه ضد السياسة األمريكية     
 .ي تناصر إسرائيل أو وه– ليبيا –وخباصة الشعب العريب يف 



 نرى أديبنا بلخري دائماً يقرن كالمه يف اية املطاف، بالتحسر على أيام مضت، ويدعو اهللا أن       اولقد كن 
 .يعوض العرب كل خري، ليقشع عنهم كل شر

ويف كل نص نقرأه من ذكرياته جنده كما رأينا ال يستقبل جبانب ثقايف واحد، وال يربز حساً مستقالً عن 
وهلذا كما قلنا يف بداية     .   بل تتضافر وتتداخل بعضها ببعض     – ما عدا احلس العريب      –سيس األخر   بقية األحا 

مدخلنا هلذه الدراسة أن نصوصه جذابة آسرة ملا يتوهج يف صياغتها من معان وأفكار وقيم وحقائق وقصص                 
 .وأحداث وأخبار ومواقف ومشاهد وغريها من معرضه املعريف

ل من األخبار   ينهاية صورة واضحة لشخصيته املتكاملة، وحىت يف الضئ         على أا ترسم لنا يف ال      
 رأينا ذكرياته، ومن خالل حاسبه      – مثالً   –وإذا كنا   .  واملعلومات فإا تنداح وتتسع ملعان أعرض وأمشل      

ألمساء ، قد أظهرت لنا أمساء كثرية من األعالم اليت هلا شأن كبري يف الفكر والسياسة، فإا حتتفظ ببعض ا                  اآليل
العادية، وهي من األخبار الضئيلة، اليت ال شأن هلا، ولكنها تكمل لنا صورة اللحظة، وال يتحرج أو يتواىن من 

 .ذكر أمساء بعض املرافقني أو السقاة واخلدم

إىل امللك  )  روزفلت(مبعوث الرئيس األمريكي    )  كريك(ومثة نصوص كان أديبنا بلخري يترمجها وحيملها        
انت تربز صورة بداية العالقات السعودية األمريكية، ومضامينها السياسية واالستراتيجية أثناء           عبد العزيز، فك  

 .احلرب العاملية الثانية

 ويف كثري من قصص رحالته وشخصياته اليت يلتقي م، جند نصوصاً تشع باملعاين، وخباصة يف البالد                 
 –ت بنا مثل تلك الشخصيات وقصصه معهم        االسكندنافية عن أحوال اجلاليات اإلسالمية هناك، وقد مر       

، تلك القصة الشائقة فقد كانت حتمل الكثري من          )كوبنهاجن(يف  )  زكريا سن (وحىت يف قصته مع صديقة      
 .الرؤى الفنية والوجدانية

 يسترجع ما اختزن يف ذاكرته من معلومات عن واقعه املعاش، فيقوم             – كعادته دوماً    –إذ وجدناه   
ومعلوماته باحلاضر ومعاناته، فتجيء كلماته عن املناسبة اآلنية حتمل إشعاعها وتأثريها،            بعملية مزج املاضي    

وهلذا مل تعد تقريراً جافاً عن معلومات . ألا أصحبت كلمة هادفة وضعت يف موضعها املناسب واملقام املناسب
 ومتتزج بدفق احلياة    مكدسة يف طيات الذاكرة، وإمنا أصبحت تلك الكتابات منتزعة من الذاكرة لتلتحم             

عاصمة الدامنارك تراءت له املدينة من      )  كوبنهاجن(وحني كان يف    .  ورسالة اإلنسان وأهدافه يف هذه احلياة     
فماذا يرى؟ وماذا سيستحضر عنها؟ وماذا حيمل هلا يف ذاكرته؟ إن ما             .  خالل واقعه، مث من خالل ذكرياته     

يها وشرب، وإمنا هي معلومات استمدها من واقع الرحلة         حيمله عنها ليست معلومات تارخيية أكل الدهر عل       
ومل تكن تلك املادة جافة، ألن من عجنها صديق         ...  اليت قام ا، فما زالت مخريا طرية مل جيف ماؤها بعد           

فتتسلسل املعلومات يف خيط، مترابطة      .  معروف لديه، وله معه ذكريات جديرة بالتدوين واالسترجاع         
تبدأ ..  ولكننا من خالل ذلك االسترجاع أو االستطراد الذي يريده        .  يج الفين لكتاباته  متناسقة، لتشكل النس  



ومع بدايات قصة التعارف والصداقة وتبدأ أحداث ومشاهد جديدة ) زكريا سن(رحلة جديدة لذلك الصديق 
 ).كوبنهاجن(شائقة لينتهي أخرياً إىل 

لصور الشخصية وتتالحم الرؤى    ويف كل تلك النصوص والقصص وغريها من كتابات تتضافر ا           
ففي اللقاء التارخيي بني اإلمام حممد بن سعود والشيخ حممد بن عبد الوهاب، يروي لنا أديبنا بلخري                 .  الفكرية

 على عادته االستطرادية، فمن حديث الشيخ لإلمام        شيئاً من هذا اللقاء وشيئاً مما قيل بينهما، ولذلك جرياً         
نقلب الذي تضطرب فيه البالد خبروج البادية بأسرها تقريباً عن مبادئ             عن سوء العافية، وشر امل    "كان  

 وهم قلة متباعدة يف أماكن قليلة من        – إال من رمحه اهللا      –اإلسالم، وخبروج البلدان احلاضرة على مثل ذلك        
 ".بلدان جند

مثل ...  امعهنا بلخري ببعض النصوص، فإنه خيتار ما له وقع خاص يف نفس قارئه أو س              بوإن استشهد أدي  
 :هذا النص عن كالم الشيخ لإلمام يف بداية اللقاء، واالتفاق على أساسيات العمل املشترك بينهما

إين عارض عليك هذا األمر، أدعو إليه، وأحثك عليه، وأبرئ ذميت من عدم التبليغ، وأرى أن يف هذه                  "
 مقامك، وجيعلك من الدعاة     الدعوة من مثلي ملثلك، وأنت يف عز ومنعة وحكم، ما يثبت خطاك ويؤيد              

الصاحلني، الذين أرجو أن تكون به من أمراء اإلسالم، وخدمة الشريعة، واآلمرين باملعروف والناهني عن                 
 ".املنكر

كقوله إثر  ..  كما أنه كثرياً ما يترك بصمات وجدانية ووطنية ودينية إثر املواقف اليت ذكرها ووصفها             
 :التجاوب والتعاضد بني اإلمام والشيخ

وكان املوقف موقفاً بطولياً بارك اهللا فيه وأيده ووفقه، ومن هنا ومن تلك احلجرة املتواضعة اليت                  "
ضمت الرجلني يف بيت متواضع جداً، من بيوت تلك البلدة املغمورة اليت ال حول وال طول على ما جاورها،               

اية يف قلب جزيرة العرب، مث تفيض       من بلدان جند، انبثقت هذه الشعلة النورانية تضيء دياجي اجلهالة والعم          
 ".بعد ذلك على أطراف اجلزيرة العربية

دعوة (وإن ذلك التالحم بني احلس الديين واحلس التارخيي ليبلور الكثري من مظاهر الدعوة السلفية                
، ولقد أشار إليها من منظور إسالمي وفكري، وذلك من خالل رؤية تشف عن        )الشيخ حممد بن عبد الوهاب    

شخصيات الفكرية واألدبية القوية يف مواجهة أعداء الدعوة السلفية، وتسليط أضوائها الكاشفة اليت              أثر ال 
 .أزاحت ظلمات أباطيل اآلخرين عنها وبددته

ولقد قام عدد كبري من علماء اإلسالم ودعام وكتام وشعرائهم وصحافتهم يف العقود               :  "فيقول
ة مشرقة على هذه الدعوة، بددوا ا بواقي الدعاية الظاملة الغامشة اليت  األخرية من قرننا هذا بإلقاء أضواء منري      

 ".انتشرت عن هذه الدعوة



وهذا ما يؤكد دور األدب والشعر واإلعالم يف خدمة الدين ومناصرته، ومما ميكن أن نشري إليه وحنن                  
 هلا صلة باالجتاه اإلسالمي      معلومات عن شخصياته   نكاد خنرج من ذكريات أديبنا بلخري، أنه كان يقدم دائماً         

 .الصحيح، وتقترب من الفكر العريب األصيل

كان :  "أبرز الشخصيات اليت كانت تفد إىل احلج يف الثالثينيات        )  حممد طاهر اددي  (يقول مثالً عن    
وزيراً مفوضاً لبالده أفغانستان يومذاك يف مصر مث يف اململكة العربية السعودية لسنوات عديدة، وكان                  

ية إسالمية مهيبة املنظر، قوية الشكيمة واملخرب، لعب دوراً بارزاً يف حياة أفغانستان السياسية، وقاوم                شخص
 ".يوم توىل العرش) حممد أمان اهللا خان(امللك 

وال يترك عبد اهللا بلخري فكرة انطباعه عن موسم احلج مقصورة على الشخصيات البارزة يف احلياة                  
، وإمنا ال بد له من وقفة عند حكمة اهللا يف حج بيته، والقيم اإلسالمية اليت حيملها                 الدينية والفكرية والسياسية  

 .احلجاج معهم إثر حجهم، فضالً عن قيم جديدة كثرية يكتسبوا وحيسوا

وكما وجدنا يف هذه الذكريات من مظاهر ثقافية كثرية ال تعد وال حتصى، فإنه يعرف ما املعلومة القيمة       
حمب (فمما يذكره عن    .   شخوصه وأعالمه، فيختار منها املغذي يف مائدم الروحية والفكرية         اليت يتحلى ا  
 ".يتخري أطايب الشعر واألدب العصري والقدمي، يقدمه فيها للشباب الطالع املتوثب"أنه ) الدين اخلطيب

عرفة، ألن  وهذا عمل جليل لصقل الذوق األديب عند الشباب والقراء، ودفعهم دوماً إىل حدائق امل               
 .أديبنا بلخري يعرف ما للمختارات الشعرية واألدبية من أمهية يف تاريخ األديب العريب

مث يتخذ كالمه عنهم الوصف اخلاص      ..  وإن وصفه لشخصياته يبدأ بالكالم العام، والتقومي الشامل        
عندها يصدفهم  ..  سهاالدقيق بعد أن يراهم أو يلتقي م، ويعيش معهم جتارب الفكر والصحافة، والكتابة نف             

فيضيف هلا أوصافاً جديدة، وخصائص ثقافية ومعرفية عديدة، وبعد أن أصبحت لديه، بل             ..  عن قرب ومعاناة  
هي من عاداته استمرارية املتابعة الصحفية واإلطالع على كل ما يكتب وينشر يف الصحف العربية، واللبنانية                

وخيربهم عمن  .   اتصاله الوطين املستمر بأدباء اململكة     بوجه خاص، ليستخلص ما هو أعمق وأرفع ويشري إىل        
 :يكتب عنهم وأدب بلدهم

نتهز كل فرصة تسنح يل أثناء      أوكنت أشعر أيضاً بأن علي واجباً وطنياً حنو بالدي السعودية أن             "
ري املدارسة والعطالت األسبوعية والشهرية، فأتعرف على بعض دور الصحف وعلى أصحاا تعريفاً هلم ببواك           

كما كنت حريصاً على احلديث إليهم .  األدبية والشعرية والقائمني ا يومئذ من الشباب يف اململكة      –احلركة  
 ".عن نواح من نواحي حياتنا الثقافية واالجتماعية واإلصالحية واألحداث اليت تقع يف بالدنا

يف بعض عواصم الدول  زيارات ألصحاب الصحف واالت – كما رأينا –ولكم كانت ألديبنا بلخري 
كما جتسد روحه   ..  وإن زياراته هلم جتسد حبه للمعرفة، وإقباله على مناهل ومصادر النشر واإلعالم           .  العربية



وشخصيته يف عرض الفكر الوطين والقومي والديين من خالل لقائه بتلك الشخصيات، وتبادل اآلراء،                
تحول تلك الزيارات واللقاءات إىل صداقات محيمة       وكثرياً ما ت  .  والطرح الفكري والسياسي واألديب بينهم    

 .تدوم ومتر طويالً وتثمر بأينع مثار املعرفة واملودة واحلب والتقدير والتواصل

ويشري، وهو يعرف بشخصياته اليت يلتقي ا من األصدقاء إىل املكانة اليت أصبحوا عليها بعد ذلك                 
 .ومجلتهم من املفكرين واألدباء.. اللقاء

فحني وقف .  شخصياته السياسية بأوصاف هلا ارتباط بالفكر أو الثقافة أو األدب على حنو ماوقد يصف
اختار ما له صلة بفن اخلطابة، فهو يتلكأ يف أداء خطبه، بل ال يتمكن من                )  نوري السعيد (بنا عند شخصية    

خرين، ووجده  وقد سرد لنا بعض ظروف تلك الشخصيات اليت جعلته ال حيسن اخلطاب أمام اآل              .  اإللقاء
 .واستقى هذه املعلومة من أحد املقربني من نوري السعيد.. رجل أفعال ال رجل أقوال

ولقد وجدنا من خالل ذكريات ورحالت عبد اهللا بلخري، وحسب ذلك التسلسل لصورة شخصيته               
 والثقايف  املتكاملة يف حسه السعودي والوطين والعريب والديين والتارخيي والسياسي واإلعالمي والتعليمي            

إن أبرز جانب لتلك األحاسيس أو الصور، هي صورته اخللقية، فقد تبدت لنا يف كل مظهر من                  ..  واخللقي
مظاهر سلوكه وتفكريه ورحالته ومواقفه، إذ ظل حمافظاً على مسعة بلده أوالً مث مسعته ثانياً، وهلذا كان يلقى                   

ألقطار العربية واجلاليات اإلسالمية، كما رأينا، ألنه       كل حب واحترام وتقدير من العباد الذين يلتقون به يف ا          
 .وهلذا فقد كان حيمل معه شرف مكة واملدينة.. قادم من األماكن املقدسة من احلرمني الشريفني

من مظاهر أخالقه أنه كان ال يعرف اللفظ القاسي، والتعبري اجلارح يف أسلوب اخلطاب، سواء أكان                 
 .. أو أمةخياطب فرداً أو مجاعة أو شعباً

فإنه يضع يف حياته أخالق الرجال العظماء والرواد األفذاذ والقدوة احلسنة، فإنه كان يتعامل مع                 
اموع بروح احلب والتسامي، ولقد وجدناه، كما مر بنا حيال موقف السفري املصري مترفعاً عن الذم،                  

ب العرب أينما كان ال حياول مطلقاً       مشيداً خبصال عالية للشعب املصري وغريه من السفراء، ومن حبه للشع          
 .أن جيرح مشاعر وأحاسيس العرب بلفظة نابية

وهلذا أطال  .   سيئاً لآلخرين  كما بدا لنا أيضاً أنه حريص على أال جيرح أو يكون مصدر شر أو فأالً               
اخلرب وصف حالته، وما عاناه من قلق وهو حيتفظ خبرب مقتل امللك غازي يف بغداد، وكان ال يريد أن يصدر                     

وإن ..  ، وال سيما أنه مل يصدق اخلرب      )فاضل اجلمايل (وقد كتمه وقتاً طويالً عن رفاق الرحلة ومضيفهم         ..  منه
 .كان اليقني ميأل قلبه

هذا ..  مل جند طيلة ذكرياته ورحالته استطراداً أو مناسبة أو موقفاً جره إىل عامل املرأة واجلنس اللطيف                
تاب أدب الرحالت يف العامل العريب وغريه، فهذا ليس من شأنه وإن قاده             اجلنس الذي امتألت به ذكريات وك     



وكانت تلك املواقف قليلة جداً، مثال ذلك حديثه . املوقف لذلك فسيأيت متفقاً مع أخالقه وشخصيته املتكاملة
 وكانت  موضع إهلام وأحالم الشعراء واألدباء العرب،     )  صالوا(ة اليت كان    ب، األدي )مي زيادة (عن اآلنسة   

 إللقاء  ١٩٣٦ومع ذلك فقد كانت ذكرياته عنها، حني دعتها العروة الوثقى يف عام               .  املشرق)  والدة(
حماضرة، مل تكن غري كالم يستوجبه املقام عن مرضها وحمنتها احلزينة، ووصف ملشهدها اخلارجي ال يتعدى                 

 :هذه العبارات

ق من العاج، وقد بدت سامهة شاحبة        وقد بدت يف فستان أسود، مجع شعرها املبعثر، وضمه طو          "
 ".الوجه، حنيفه العود، تغالب مشاعرها ودموعها

مث انساب كالمها انسياباً فيه من الروعة ومن االتزان ومن احلضور            :  "أما كالمها فقد وصفه بقوله    
 ".الكامل ما غمر اجلميع بشعور سالت به دموع العشرات من السيدات والطالبات اللوايت حضرن بكثرة

كان يتمعن جيداً يف ) خالد باطريف(ومما جيب اإلشارة إليه أخرياً يف هذا املخرج من الذكريات أن احملاور 
مالمح عبد اهللا بلخري، فيبصر الكثري من انطباعات احلالة االنفعالية اليت كان يعيشها، وهو يروي ذلك التاريخ 

يتوقف الشيخ قليالً وهو يشهد زفرة أمل       :  " باطريف املؤمل، ويرى احلس القومي مرسوماً على تعابري وجهه فيقول        
أو قد يتدخل أحياناً بشيء من التعليق والوصف ألثر أسئلته عليه، أو على قيمة               ".  بائسة آثارها على وجهه   

عندما يتحدث الشيخ عن الذين أسدوا إليه أيادي بيضاء،         :  "كان يقول .  األجوبة املوضوعية أو احلكم عليها    
 ".هلم واحلنني إليهم، والسيد محزة غوث واحد من هؤالءيشرق وجهه باحلب 

وكعادة املؤرخني الثقاة   :  "ويقول معلقاً على الكيفية اليت يروي فيها بلخري األحداث والوقائع التارخيية          
حيرص الشيخ عبد اهللا بلخري على أن حيايد جتاه األحداث التارخيية، فينقل لنا الصورة بوجهيها، والرؤية                  

 ..."بشقيها

صبغة التركيز على الصور الشاخصة يف فكر أديبنا بلخري، أو          )  باطريف(وإن ملداخالت احملاور القاص     
 .الركائز األساسية يف املوضوع الذي يتحدث عنه

ويصف لنا السيد عبد اهللا بلخري التدخالت الغريبة السافرة يف شؤون احلبشة إىل حد التدخل يف                  "
أو وهو يالحظ   ".  قالب على سلفه لتحقيق مصاحلهم السياسية والدينية      مرباطور والثورة أو االن   تنصيب اإل 

) والد غازي( بني وفاة امللك فيصل األول – من خالل العودة للماضي –على أديبنا بلخري استدراجه للقرائن 
 وهنا حيلو االستطراد فيجدها الشيخ فرصة لريبط بني      :  "فيقول.  وبني املصاب اجلديد حلادث وفاة امللك غازي      

 ".هذا املوقف التارخيي وموقف مشابه

إن شخصية عبد اهللا بلخري املتكاملة، قد احتوت حياة جيل          :  وخنرج أخرياً من هذه الذكريات بالقول     
وعصر زاخرة باملبادئ والقيم واملثل العربية واإلسالمية األصيلة، وقد متثلها خري متثيل، فكان الناطق بلسان                



ا وأهدافها، املشارك يف جتارا ومعاناا، املتأمل آلالمها وأحزاا، املسرور            حاهلا، العارف مهومها وأحالمه   
. فكان واحداً من كوكبة متألقة يف مساء الفكر واألدب والسياسة يف تاريخ العرب املعاصر. ألعيادها وأفراحها

 آالف األميال   مل يعرب يف هذه الذكريات، عن جانب خاص لبلد عريب بعينه، وإمنا كان يعرب عن أمته عرب                  
وامتداد املسافات الشاسعة من خارطة الوطن العريب الكبري، يف مشرقه ومغربه وعرب األصقاع اإلسالمية،                
وعند تالقي مراكز احلضارة العربية، فكان يتوهج يف وجدانه وروحه وقلبه وذهنه بريق من األحاسيس الوطنية 

من ..  ارخيية والسياسية واإلعالمية والتعليمية والثقافية    وهو يبصر شؤون وطنه وأمته الت     ..  والعربية والدينية 
 .استطاع أن يرمسها لنا يف هذه السرية الذاتية الرائعة. خالل أخالق عالية، وشخصية متميزة فذة

وهلذا فقد ساعدتنا هذه السرية على فهم عصره بكل متغرياته وحركاته واجتاهاته الفكرية واألدبية                
 عما كشفت من عامله الشعري واإلبداعي، مما سيساعد الناقدين والدارسني             والسياسية والقومية، فضالً  

 .ومتذوقي الشعر على فهم جتربته الشعرية

الدرب ..  ومن هذا اجلانب كانت سرية عبد اهللا بلخري الذاتية مدخالً عريضاً لدرب حياته وشاعريته              
ا أعماقه وهواجسه وأحالمه ورؤاه ومواقفه      احملفوف اجلانبني بقناديل مضيئة متوهجة، تنري وتضيء، وتفسر لن        

 .وروائعة اإلبداعية وامللحمية

ولذلك ستكون لنا دراسة جديدة عن شعره كامالً، على ضوء هذه السرية الذاتية عن الشعر الذي مل ير 
 .النور على األقل

 



 الخاتمة

 الوطنية والعربية   وهكذا فإن شخصيته، كما بدت لنا يف هذه الذكريات، كانت متكاملة يف جوانبها             
ا فيما قدمه من رؤى     ميس عليها احلس العريب األصيل، وال        وإن كان يغلب  ..  ية والثقافية قوالدينية واخلل 

ويف فيض من   ..  معاصرة يف السياسة والعروبة، ويف مصري العرب اليوم مع االستعمار الغريب والصهيوين             
اق وجدانه، وهو يطوف خمتلف أرجاء الوطن العريب        املشاعر العربية واإلسالمية الصادقة اليت متوج يف أعم       

 . يتفقد أحوال إخوانه املسلمني وهوالكبري، أو
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