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  الفصل الثالث عشر

  احتماالت التضامن العربي الكويت يبدد احياجت

  

 ،1991 عام إلى 1988 عام من تقريبا سنوات ثالث يغطي الذي الفصل، ھذا يروي
 الحرب توقف بعد العرب، بين الھدف بوحدة والطموح التفاؤل حالة من تنقلنا مفارقة
 الصف وحدة تمزق واقع إلى فلسطين، في الحجارة ثورة وانطالق اإليرانية العراقية
 غزو بسبب أيضا، األھلي المستوى على وإنما فقط الرسمي المستوى على ليس العربي
 واحتالله وغزوه العراق تدمير من ذلك تبع وما أھله، وتشريد واجتياحه للكويت العراق
  .الحصار من اعام عشر ثالثة بعد

 بالنسبة عنه عبر الذي البداية في التفاؤل شعور بين وموزعا مضطربا الفصل كان ھنا من
عاصفة  حرب من القلق شعور وبين العربي التضامن لتعزيز العربية الجماعة قيام لي

 تحرير العرب محاولة ضرورة عن الذھن وتشتت اآلذان تصم طبولھا بدت التيالصحراء 
  .العراق تدمير دون الكويت
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13-1  

  العربي التضامن لتعزيز األھلية الجماعة

  

 مرة العربي التضامن روح نمو العشرين القرن ثمانينيات قدع من الثاني النصف شھد
 الرسمي العربي الصف وحدة أنفكت أن بعد وذلك. والرسمي األھلي المستوى على أخرى،

 عزل مع لتونس، القاھرة من العربية الجامعة ونقل ديفيد كامب اتفاقية السادات توقيع أثر
 وحدة محور يمثل الذي اإلسرائيلي العربي الصراع في العربية الدول أھم وھي مصر
  .العرب بين الھدف ووحدة الصف

******  

 اإليرانية، العراقية الحرب نھايات مع المرة ھذه العربي الصف وحدة عودة بدأت وقد 
 القومي لألمن المھددة الحرب تلك إيقاف بضرورة العام العربي االقتناع تزايد في متمثلة
 بعد خاصة العربي، التضامن نمو وتزايد. اإلسالمية األخوة لروابط والممزقة العربي
  . اإلسرائيلي واالستيطان االحتالل ضد فلسطين في المباركة الحجارة انتفاضة اندالع

 في األھلية للحرب حدا لوضع السعي تزايد العربي، التوجه في التقارب ذلك صاحب وقد
 في المقسم تقسيم موجات من موجة على مؤقتا الستار وإسدال ،)الطائف مؤتمر( لبنان
  قبل للعراق احتماالتھا وامتدت لبنان في األھلية بالحرب بدأت موجة وھي العربي، الوطن

 الصراعمن  أولى المسلمين الجارين البلدين بين السلم أن أخيرا الحرب طرفا قتنعي أن
   .الدموي

 إيقاف جھود لتعزيز األھلية الجماعة وجدت العربي بالتضامن المتفائل الجو ھذا في
 عملي فھم عن يعبر كان وجودھا أن  الحرب، توقفت أن بعد اإليرانية، العراقية الحرب
 منطلقات عن النظر بصرف العربية الدول في األھلي العمل فعاليات بين المشترك للتعاون

 السعي على تتوافق محددة أھداف على بينھم االتفاق أمكن طالما أنشطتھا، في المشاركين
 بينھا عما النظر بصرف العربية، الساحة على مؤثرة أھلية وقوى تيارات تحقيقھا أجل من
  .أخرى مصلحيه أو عقائدية اختالفات من

 عربية جماعة إلى ،1988 عام صيف في التحول إلى األھلية الجماعة اتجھت ولذلك

 التشاور 1988 عام صيف خالل جرى قدف. اإلشارة سبقت كما العربي التضامن لتعزيز
 التي األھلية الجماعة أعضاء جميع إليه دعي عام اجتماع وعقد التحضير، وتم ذلك حول

بعد  مستقبلھا في النظر بقصد اإليرانية، العراقية الحرب إليقاف الرامية بالجھود أسھمت
  .أن توقفت الحرب العراقية االيرانية

******  

 العربي التضامن لتعزيز األھلية للجماعة تأسيسي مؤتمر إلى تحول الذي االجتماع، عقد
 عنه صدر مداوالت مكثفة، وبعد. اإلسماعيلية بمدينة إيتاب فندق في يومين استمر والذي
 انظر( .العربي التضامن لتعزيز األھلية الجماعة بتأسيس بيان 1988/ 20/10 بتاريخ
  ) على موقعي البيان نص

‐http://www.dr

alkuwari.net/sites/akak/files/commforarabsolidarity.pdf   



3 
 

ة  أشار وقد   تمرار الجماعة األھلي ة اس ي "يطرح أھمي ع العرب ى أن الواق ان التأسيس إل بي
د  ا بع ة وتطوير دورھ ي الحرب العراقي ار ف ة –أن توقف إطالق الن د".  اإليراني ان فق  ك

ى  ا عل ا وأثرھ ا وزنھ ة لھ ام من أجل  مختلف"تحرك شخصيات عربي رأي الع قطاعات ال
ادرة مس ين ؤإيقاف الحرب... ب ال ب اون فع ة تع ا من أجل تنمي ا أن نوظفھ ولة"..."حري بن

ديات  ة تح ي لمواجھ ل األھل ر والعم ادات الفك ا أن قي تقبل. كم اطر المس ر ومخ الحاض
ي الخرطوم...  ة ف االستجابة التي حظي بھا المؤتمر الشعبي الذي دعت إليه الجماعة األھلي
ل  ن أج ترك م رك المش ى التح ي عل ل األھل ادات العم دى قي ب ل تعداد طي ى اس ار إل د أش ق

  القضايا ذات التأثير االستراتيجي على أمن وتنمية المجتمعات العربية".

ز  ھليةأيضا على أن تطوير الجماعة األ البيان كدوأ ة لتعزي يقتضي تسميتھا "الجماعة األھلي
تقطاب مختلف  ،التضامن العربي ي اس كما يقتضي ھذا التطوير استمرار الجماعة األھلية ف

اد يالتيارات الفكرية وجم ي حوار ج اركتھا ف ي وتشجيع مش ات الفكر والعمل األھل ع فعالي
ة". ول يركز على ؤومس دان العربي ي البل ة ف رقضايا األمن والتنمي ان وذك  الجماعة أن البي

دى للفكر والحوار السياسي،  األھلية ا منت ي سوف تعمل "باعتبارھ لتعزيز التضامن العرب
ي المشترك".  ا العمل األھل ي يتطلبھ اتسانده وحدة بحث إلجراء البحوث والدراسات الت  كم

دد  انح رض البي ة غ ة الجماع ك ل األھلي ايا التماس داء بقض ي "ابت امن العرب ز التض تعزي
ورى  ايا الش ي، وقض ومي العرب ن الق ايا األم ة، وقض ات العربي داخلي للمجتمع ال

  والديمقراطية".

ار   ان وأش ى البي داء  إن" إل ة ابت ة مطالب ات العربي أالمجتمع ى الصراعات ب يطر عل ن تس
ة وان تحاول إخضاعھا لم ل ومقتضيات المصلحة الطائفية والساللية والعقائدي ات العق وجب

ك  د أن أصبحت الصراعات تفت تركة، بع ال بالمش ا". وق دة فيھ ل الوح ك عوام ا وتفك بنيتھ
دا " ين  أنالبيان مؤك ة ب د أن طغت التناقضات الثانوي ر ضروري بع ذه السيطرة أم ل ھ مث

  أبناء الوطن الواحد على التناقضات الرئيسية مع أعدائھم". 

د أظھرت مختلف أ"كما أكد البيان على  ن المجتمعات العربية تواجه تحديات مصيرية. وق
تقبلية  ات المس ف  أنالدراس ز والتخل د العج ذر بتزاي راھن ين ع ال يناريو الواق تمرار س اس

ة  ات العربي وتدھور مستوى معيشة الغالبية العظمى. كما ينذر أكثر من ذلك بتفكك المجتمع
د وتزايد الصراعات ال ھا داخل البل ين الجماعات نفس ات وب ين الجماعات والحكوم ة ب دموي

رى تسعى  ،الواحد وعبر المنطقة العربية وى الكب ه الق تمر في ھذا في الوقت الذي سوف تس
وت  ن يف دو الصھيوني ل ا أن الع ة. كم دول العربي تقبل الجماعات ومسار ال إلى تشكيل مس

  األمة العربية". الفرصة في تحقيق استراتيجيته العدوانية ضد

ة  أن على الختام فيأمام كل ھذه األخطار أكد البيان و "قيادات الفكر والعمل السياسي مطالب
وات األوان  ل ف تطيع أن يرّش –اآلن وقب ي يس وار السياس ر والح دى للفك د منت د أن توج

تركة ا المش ن اھتماماتھ ر ع ديات ويعب ة للتح ة العربي تجابة األم البون أن و ،اس م مط أنھ
اء  ي حوار بن ة، وأن يشرعوا ف وق التناقضات الثانوي ة ف ئولية الجماعي يرتفعوا بحس المس
اه القضايا  يساعد على خلق بيئة نضالية للعمل األھلي ويؤدي إلى تنمية تجانسه الحركي تج

  المصيرية".

******  

ي المتفائلة الصورة ھي تلك ر الت ا عب ان عنھ ة الجماعة تأسيس بي ز العربي  منالتضا لتعزي
ي، ت  العرب ي وق داف ه ب ي التضامن في ا العرب دة الصف  ممكن ق وح راوتحقي تمال أم . مح
انطلق د ف ة جھ ة الجماع ى فھ األھلي ه عل ي بدايت زا ف ي  ممرك د وتبن ي الجدي ع العرب الواق

وفير  اتالقضايا التي وردت في بيان تأسيس الجماعة وت اندة لعمل الجماعة اإلمكاني  ،المس
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ي  ر الت دة البحوث والنش ل وح دتمث ة  أك االحاج ة  إليھ دائم مقارن ة ال ل الجماع ة عم طبيع
  .يرانيةالسابق المرھون بوضع نھاية للحرب العراقية اإل ابجھدھ

اءات  عدة الجماعة عقدت دلق اق بع ى االتف ل عل ة الجماعة تحوي ز  األھلي ى جماعة لتعزي إل
ام  اإلعداد أجل من حضر من أعضاء الجماعة بمن ،التضامن العربي اع ع انالجتم د ث  يعق

  من تأسيسھا.  أشھربعد حوالي ستة  1989في مطلع عام 

ي ن  وف رة م ارس/آذار 6-3الفت د 1989 م دق ا عق ي فن لف ون لني اھرة ھيلت اع بالق  اجتم
تحت  ةعام بجلسة االجتماع وبدألتعزيز التضامن العربي.  ھليةحضره أعضاء الجماعة األ

راھن "  ع ال ة لتحديات الواق ومين، استغرقتعنوان " نحو ترشيد االستجابة العربي دمت ي  ق
  :  التالية األوراق منھما األولفي اليوم 

 دجاني  احمد الدكتور قدم ةصدقي ال ك مخاطر‘ حول عمل ورق  المجتمعات تفكي
ى شرح  ،’الداخل من العربية ا عل ز فيھ ى  تصوررك ة خرائطرسمه عل ر كل  جغرافي يعب

ديني  التنوع ال ي: خارطة ب وطن العرب ي ال ددة ف  وأخريمنھا عن تنوع من التنوعات المتع
ة ب ذھبي وثالث التنوع الم وي التنوعب ة اللغ التنوع ورابع ي ب اس أالثن ن. وواألجن م  م مث  رس

ك التنوعات.  السياسيةللدول العربية الراھنة وحدودھا  خارطة ا تل ى كل منھ دتظھر عل  وق
ا  بلحقائق ال يھتم بوجودھا الفكر القومي العربي  إظھار إلى رقةالو ھدفت ايھملھ  باعتبارھ
دى  قضايا تعتبر بينما ،من الحديث حوله اإلكثاريجوز  الداخل الوحدة  اتنوع  بعضمھمة ل

جامعة   إسالميةكما يركز عليھا الخارج المعادي لوجود ھوية عربية  .الداخل في الجماعات
دول في المستھدفة التقسيمات حولھا تنسج اختالفات باعتبارھا ة ال ار العربي  الصراعات وتث
رازالورقة ھو  ھدف وكان. األھلية والحروب ه  إب راف ب وع واالعت ا والحذرالتن يمكن  مم
ى أمة لكل الوطني النسيج في الموجود التنوع تحولأن يحمله  للصرع  ومصدر اختالف إل

م  ؛الشروط والمتطلبات السياسية إلىباحث ال تطرقثم  ومن. بتفكيكھا نذري وأولھا نظم الحك
ى الخطر االختالف احتماالت تحول التيالديمقراطية  دل أن يكون  إل دة ب ا داخل الوح تنوع
يلةمصدرا للصراع و ،حيث وجد واللغوي، اإلثنيالديني والمذھبي  االختالف ك وس  لتفكي

 .  الُمقّسم وتقسيم العربية والمجتمعات الدول
 دم تاذ وق ين األس ة  أم دي مداخل ه ھوي ولھام م ،ح دمصادر  أھ ارجي التھدي  الخ

ي ورسمي معارض لكل العربي القومي لألمن ي أھل و موقف عرب ة نم د أھمي . وتوقف عن
اه  ي اتج ام ضاغط ف ي ع تھديد خارجي للدول العربية. األمر الذي يتطلب وجود رأي عرب

أمين  التزاماتھامع عدم تناقض تحالفات الدول العربية الخارجية  ة بت نالجماعي ومي  األم الق
 العربي.

 دم تاذ وق د األس د احم ز  عب عدونالعزي ول الس ة ح ايا ،مداخل ورى قض  الش
ة البالد في والديمقراطية يس وتوقف. العربي ة مجلس رئ ه بشكل  األم م حل ذي ت ويتي ال الك

ذاك توري آن ر دس د ،غي ة عن ب يصبح أن أھمي ال مطل ة  االنتق م ديمقراطي م حك ى نظ  أوإل
ي الكويت  الديمقراطية للحياة العودة ذاك،في حالة تعطيلھا كما ھو الحال ف شعبي  مطلب آن
ي ام وطن د ع ه تتح وى حول ية الق ات السياس ة والفعالي ا عن النظر بصرف األھلي  اختالفاتھ

ة ا العقائدي لحية وتوجھاتھ رب. المص ات  وض ثال بتحرك اتم ين ديواني لم االثن ي الس ية ف
ت   يالكوي دأ الت د ب ب ا يع ور فيھ رات الحض احبتھااآلالف عش رائض وص عبية  الع الش
ات ة والتحرك ة  األھلي ةالقطاعي العودة المطالب اة ب ة للحي ي الديمقراطي ام خالل الكويت ف  ع

 .  للكويت العراق غزو قبل عام من أكثر استغرقت لمدة 1990ومطلع عام  1989

  :للتحديات الممكنة االستجابة للنقاش طرحت الثاني اليوم وفي
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 ي المشترك  اإلمكانيات حول رياض، محمود األستاذ تحدث ة للعمل العرب الراھن
ات ة والعالق ة العربي ة العربي ى أھمي د عل ز. وأك يالضغط  تعزي ل  األھل ن أج وم  إرادة نم

ات العرب الحكام لدى التنفيذ ة والحكوم مية  اإلرادة. فالعربي ر األمر ھيالرس  ضعفا األكث
ز يجب ھنا ومن. وفاعليتھا العربية القرارات اتخاذ حلقة في الرسمية بمطالب  اإلرادة تعزي

تنير عربي عام ورأيوقوية  واضحةشعبية  التوازي يتحرك مس ع ب اتحت م  الحكومات رك
 .عليھا ايجابيا ضغطا ويشكل

 رق ة  وتط اش مفتوح ة نق ي جلس اني ف وم الث ي الي اع ف ة‘االجتم ز لكيفي  تعزي
تجابة ة االس ديات األھلي ع لتح ي الواق تو ’العرب داخل  افيھ طرح اتم ز  وأولوي لتعزي

 التي تواجه الدول العربية . للتحدياتاالستجابة العربية 
ي م وضع تصور  وف ام ت اع الع ام االجتم يخت امجل أول رك برن ل  تح ي عاج ة ل اول لجماع

ة ي األھلي امن العرب ز التض ة  لتعزي ات األزم ات والعالق وفر االمكاني ى تت رةحت  لمباش
ا ة تحركاتھ يو .الواجب ب الت دورھا تتطل ة ب ة جاري وارد مالي ا  ،م اجوربم ي تحت دى ف  الم
 .األھليلتعزيز العمل  وقفية لوجود المتوسط

****** 

ي ث اجتمعت  وف وم الثال ةالي ة لجن م تنفيذي كيلھا  ت دتش ات  لتحدي ةالمھم ي  والنظر العاجل ف
ذ موضع الجماعة نامجالمطلوبة لوضع بر اإلمكانيات ددت التنفي رت القضايا وتع ا كث . وھن
ما يمكن توفيره من موارد مالية  ار. وكان ال بد من تحديد مھمات عاجلة في انتظاألولويات
ى تسھل وأھلية رسمية إقليميةعالقات تعاون مع جھات  وترتيب امج  عل ذ برن الجماعة تنفي

دء دريجياتتحركھا الطموح  ن الب د م تمرة وال ب . فالمھمات المطلوبة كبيرة وذات طبيعة مس
  بما يمكن البدء به. 

ىاللجنة رأت أن العمل ع أن وأذكر ين الصدع رأب ل وى ب ى المتصارعة الق المستوى  عل
ي ي األھل ة  ف دان العربي بالبل ا يج كل مواجھتھ ل  بش يةعاج ك  خش ى تفكي ؤدي إل أن ت

ة الحرب القضاياتلك  ھذهالقومي العربي. ومن بين  األمند المجتمعات العربية وتھدي  األھلي
  المناطقية وتقسيم السودان.  الصراعات بتفاقم تھدد التي والشمال، الجنوب بينفي السودان 

ول  ويمكنني وم أن أق ة إنالي ة الجماعة رؤي ة كانت األھلي ين  حول مھم اق ب ضرورة الوف
ه  ا تعرض ل ي ضوء م ه ف تقرار السودان ووحدت ي الشمال من أجل اس النخبة السياسية ف

ة وحروب  من اليومالسودان الحبيب ويتعرض له  ةتجزئ ة أھلي ة ومناطقي  ،وصراعات قبلي
رن ع ق ل رب ان قب ة للعي ة‘ ،كانت بادي ى ومكتوب ين عل تمرار  ’الجب ة اس ي حال تقطابف  االس

  ن النخب في شمال وجنوب وغرب السودان وشرقه.بي لصراعوا

د دت وق ة وج ة اللجن ةمع أن التنفيذي راع الج ين الص مال ب ودان ش ه الس ب وجنوب  يتطل
مال ي الش د ف ف موح اد موق عي إليج ث ،أوال بالضرورة الس ز  حي ع المرك ليق ايا لح  قض

ذي الحوار بدءكان ال بد من  ولذلكالجنوب.  في الحرب قضية بينھا ومن السودان  يمكن ال
ات أوالبين الشماليين  ذلك إلى يؤدي أن ماليين. فقد كانت خالف ا الش نھم فيم وعدم وجود  بي

وب  الم الجن ب ومظ اه مطال ديھم تج تركة ل ة مش ةرؤي اليم وبقي ودان    أق دالس باب أح  األس
ية  تمرارالرئيس هالصراع  الس د. وتفاقم م وق ير  ت ف المش دتكلي رحمن  عب وارال ذھب  س ال

ي التصالبا ا ،بالدكتور حسن التراب دكتوركلف  كم دني  ال ين مكي م ادات  باالتصالأم بقي
  سودانية أخرى من أجل ترتيب ذلك االجتماع بين القوى السياسية في شمال السودان. 

ي منتجايكون ذلك االجتماع  ولكي تفادة من  ،ومدارا بشكل مھن د من االس ان ال ب اليبك  أس
رحمن  األستاذأبدى  قدحل النزاعات وإجراء الحوار بين قوى مختلفة ومتصارعة. و د ال عب

ه  ّم ب را،اليوسفي شفاه هللا وعافاه مما ال م أخي ا أن يتصل  بحك ي أورب لم ف وى الس ه بق عالقت
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اون  ألمصالحةمختصة  في مسائل الحوار من أجل  ايطاليةوينسق مع جمعية  ا للتع ودعوتھ
  من أجل لعب دور الوسيط المھني النزيه في تلك االجتماعات. ھليةمع الجماعة األ

ل االتصا المشير اتصل ،القاھرة اجتماع منمدة  وبعد بعض التسوار الذھب وطلب تأجي  ل
ت دكتور ألن الوق ي ال ود  التراب ل أن تع وار. وقب دول الج ارات ل ن الزي لة م غول بسلس مش

مال  اتصاالت ي ش ية ف وى السياس ع الق ة م ودانالجماع ورة  ،الس ا سمي بث ام م ا بقي فوجئن
اذ ودا اإلنق ي الس اريخ نف و حزيران 30 بت ع ،1989/يوني ببه س ل بس ذي تأج ر ال  ياألم
القوى السياسية في شمال السودان من أجل مصالحة بين  ينلترتيب حوار ب األھلية الجماعة

وب د أن  ،الشمال والجن وز معظم سجنبع ية الرم ي السياس نھم السودان شمال ف  حسن وم
ي ن ( التراب لم ه أج د ،)التموي يشام ق عن ادة  الج وداني بقي يرالس االنقالب البش ى ب  عل

ا نسعى  أول. وبذلك انقطع جھدنا في السودان في الھشة الديمقراطية تجربة حوار وطني كن
ة  ة والديمقراطي دة التنمي ى قاع ل المصالحة عل ن أج ده م وذجلعق ة لمصالحات كنم  تاريخي

  في الدول العربية. ھليةالصراعات األ حدت لتخفيف الزمة

******  

في جو مستحيلة  مھمةولم يكن ذلك  مالية، مواردالبحث عن  في األھلية الجماعة استمرت
 تساعدھاتعاون  عالقاتإلنشاء  سعتكما  ،وأن كانت غير ھينة التفائل بالتضامن العربي

في إطالق نشاطھا  آملعلى تنفيذ برنامج عملھا الدائم الطموح بعد أن أصيبت بأول خيبة 
  إلى نتيجة تقدم بھا تحركھا الجديد.  اكان يمكن أن تصل فيھ تفي مجاال

 أغسطس من الثانيتنطلق حتى فوجئنا في  أن عربيةولم يكن من السھل على الجماعة ال
 العربية الجماعة وكانت. ساعات عدة في واجتياحه للكويت العراق بغزو 1990 عام

, كما سوف أبين في المشئوم الغادر الغزو ذلك ضحاياالتضامن العربي من بين  لتعزيز
 . االقسام التالية من ھذا الفصل
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  العالم  حول آسرتي مع: رحلة استراحة

  

الحزينة  القصة وھي ،وتوابعه 1990الكويت في عام  غزوعن  للحديث االنتقال قبل
 اسمحوا ،آنذاك األفقفي  أتالتي بد العربي التضامن بوادرالقاضية على  والضربة المؤلمة

في صيف  بھا سعدت استراحة عند أتوقف حيث ا،واحد عاماإلى الوراء  قليال أعود بأن لي
 العالم حول طويلة رحلة يألسرتي بأن أطوف بھم ف وعدا نفذت عندما وذلك ،1989عام 
العالم الواسع ويتعرفوا  بأنفسھم ليروا بإعجابومدن زرتھا وتحدثت إليھم عنھا  بلدان إلى

واآلثار  السياحية األماكن أغلب. واعتذر ھنا عن وصف اإلنسانية الحضارات مختلفعلى 
 الذكرياتالسابقة من ھذه الفصول  قألنني سبق وأن وصفتھا في سيا ،زرناھا التي

ذكره من لي لما سبق  بالنسبة فيھا لجديدفقط إلى مسار الرحلة ومحطاتھا وا وسأشير
  .أسفار

******  

 ضحى أبنائيو خليفة أم زوجتي ،بدأنا سفرنا حول العالم 1989أجازة صيف عام  في
 أشھر، ثةثال نحوفي رحلة استمرت  العمر من سنوات السبع ناھزت التي وصبا وخليفة

وحجزت تذاكر السفر على  العديدة التأشيرات على حصلت. المستطاع قدررتبتھا بدقة 
نقل الركاب  في ميركيةالخطوط الجوية األ تشارك كانت التيالخطوط الجوية البريطانية 

 كانو ،ومدينة نمر بھا دولة كل في الفنادق حجزت كماالذي سنزوره.  األقصىفي الشرق 
على أمل أن تسير رحلتنا كما  وجدا، حيث ھيلتون أو شيراتون فنادق سلسلةمعظمھا في 

 من شھرينمن  أكثرلتغير حجوزات الطيران والفنادق طوال  جةخططنا لھا دون حا
الشرق  أقصىمن  عائدين وننھيھا والغرب للشمال متجھينلندن  إلى رحلتنا لنبدأ السفر،

  إلى الدوحة في نھاية الرحلة.

 سفارة من كريمة بمساعدة ،إلى لندن حيث مكثنا عدة أيام ننھي فيھا لدوحةا منرحلتنا  بدأنا
 لھا تأشيراتالتي تعذر علينا الحصول على  الدولتأشيرات بعض  علىالحصول  قطر،
لم يسبق  التي البرتغال جمھوريةتوجھنا من لندن إلى  وبعدھاودول المنطقة.  الدوحة من

وعواصمھا.  الغربية أوروبادول  لمعظم زياراتنا من بالرغم تھالي وال إلفراد عائلتي زيار
 يرفض الجوازات بموظف فوجئنا الرحلة، ببدءفرحين  لشبونةوعندما وصلنا مطار 

 تأشيرة على نحصل أن الترتيبات زحمة في نسينا أننا ھو بسيط لسبب بالدخول لنا السماح
 بطائرةالعودة إلى لندن  وعلينا نتوقعھا لمسارة  غير مفاجأة. وكان ذلك للبرتغال دخول

وال توجد أي  األحدأجازة  يوم. فقد كان عليھا وصلنا التي البريطانية الجوية الخطوط
من جھتنا بالسفارة  أوفرصة لالتصاالت الرسمية من قبل مراقبة جوازات المطار 

   القطرية.

 ھم ،معقد!بلدھم ال يريدعلى أنفسنا قائلين: من  األمرتھوين  محاولين لندن إلى عدنا  
 أغنية تعبيرعلى حد  ’عنه يقول حامض ال يطال العنب من‘ قول علينا ينطبق - !الخاسرون
 العالم حول رحلتناللبلد الثالث في جدول  ادرفي لندن ونغ أيامعدة  لنقضي -أحالم المطربة
وبدأنا  لندن، مدينةفي وسط  تشيلسي شيراتونبرمودا. أقمنا حسب ما أذكر في فندق  وھي
 المناطق وبعضاالنتظار في زيارة إلى شمال غرب بريطانيا  أسبوع بقية قضاء فينفكر 
 البرتغال رحلة أسبوعحتى ينتھي  بول بلكمدينة  في يومين سنمكث حيثويلز  في الجبلية

  في البحر الكاريبي في موعدھا المحدد. برمودا جزيرة إلىرحلتنا  ونواصل
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 عبر المنسابة بجداولھا النقية وبيئتھافي زيارة مرتفعات ويلز  جميلة أياما قضينا وبالفعل
 نشطةواأل األطفال بألعابالمشھورة  الساحلية بول بلك مدينة في   ويومين المرتفعات،

 رحلة عن ما حد إلى ذلك وعوضنا. المدارس عطلة في خاصة البريطانية لألسرالسياحية 
   .لشبونةوزيارة  البرتغال

 أننا غير ،استعدادا للسفر إلى برمودا بعد يومين نإلى لند الجانبية الرحلة تلك بعد عدنا
 بول بلك مدينة مالعب من فيروسه التقطت ربما صبا لدى زكام أعراض خاللھما الحظنا

إلى مطار  اتجھنا. وفي موعد السفر إلى برمودا إنجلترامن أرجاء  باألطفال تغصالتي 
 أن الحظنا المغادرينصالة  إلى لناوالجوازات ودخ السفر إجراءاتھيثرو. وبعد أن أنھينا 

فقررنا الذھاب إلى مستوصف  ملحوظة، حرارة وصاحبته صبا على وطأته زادت الزكام
. وعندما فحصت الممرضة صبا ووجدت الرحلة أثناءربما نحتاجھا  أدويةالمطار ألخذ 

 األنف تجاوز أن بعد لألذنينلديھا وصل  التھاب وجود معدرجة حرارتھا مرتفعة 
 حقائبنا بإنزال اطبي أمراقررت منعنا من السفر وعرضت علينا أن تصدر  والحنجرة،

  .أياموترتيب رحلة ثانية لنا إلى برمودا بعد عدة 

 ھذه الزكام بسبب الثالثة للمرةلندن  فيولم يكن بيدنا سوى الموافقة والعودة إلى الفندق  
اعتدنا  ماخارج بريطانيا ھذا العام وتغيير  الصيف لقضاءوكأن لندن ال تريد تركنا  المرة،
 تثننا لم ذلك ومع. ندنل جاورة أكسفورد مدينة في اإلجازةمن قضاء  عام كل في عليه

  .بدايتھا في رحلتنا واجھت التي العقبات تلك من نتطير ولم العراقيل

مدة النقاھة لصبا وواصلنا رحلتنا حول العالم متأخرين بضعة أيام جعلتنا  انتھاء انتظرنا
الكاريبي  البحرإلى جزيرة برمودا في  وغادرنانعيد ترتيب ما تبقى من محطات الرحلة. 

 وقد فوجئنا بأن . أطفال بطبيب صلة علىالفور  علىنكون  أنفيھا  يفتنا لم أياملنقضي عدة 
 ،-أنيقة عنق وربطة قميص -  رسمي بلباسعلى مكتبه  الساجالذي زرناه وكان  الطبيب
الرسمي من مظھره  اكما توقعن طويال بنطلونا يلبس ال أنه الحظنا ليودعنا، قام عندما ولكن
  يلبس بنطلون خاكي قصير كما يفعل معظم الرجال ھناك.  وإنما األنيق

 أوالخضراء ال يوجد فيھا أنھار  الجزيرة تلك أن علمنا عندما كبيرة مفاجئتناكانت  كما
. منتظمة غيرندى المحيط وما ينزل عليھا من أمطار  على أشجارھاتعيش  وإنماينابيع 
 فيھا يسمح ال درجة إلى الكالم كثير كان برمودا في صاحبنا الذي السائق أن الطريف ومن
 ال من عليك لطس : هللاقائلين يبيشمتون  أبنائيجعل  الذي األمر يقاطعني، بل بالحديث لي

  ! سامحھم هللا.امثلما تعمل معنا أحيان الكالم فرصة يعطيك

 لزيارة األميركيةالمتحدة  بالواليات ميامي واليةفي  أورالندوإلى مدينة  برمودا غادرنا
 خليفة أم زوجتي شقيقبن عبد هللا المناعي  إبراھيم. وكنا على موعد مع ’الند ديزني‘

  التي نزورھا ألول مرة. الند ديزني عجائب لزيارة

 لألطفال، السياحية المواقع وبعض الند يزنيقضينا معظمھا في د أيامأن مكثنا عدة  وبعد
وأكثرھا شھرة  أميركا مدن أضخمليرى األھل  نيويورك مدينة إلىاورالندو  غادرنا
 والحركة المشھورة وأحياءھا نيويورك ومعالمالسحاب  ناطحاتانطباعا عن  ذواويأخ

 لموحي ھار ةالمشھورة بالمتاجر والمقاھي العربي نكما زرنا ضاحية بروكل فيھا، السريعة
  .أفريقي أصلمن  األميركيونحيث يقيم 

القريبة  العجيبة نياغراشالالت  لزيارة ومن نيويورك ذھبنا إلى مدينة تورنتو في كندا 
 األوربيةالمدينة  مونتلایرينة بالقطار إلى مد برحلةأيضا  قمنا لتورنتوزيارتنا  وأثناءمنھا. 

قبل أن  وذلك األميركي، الطابع ذات تورنتو مدينة مع بالمقارنةالشمالية  أميركا فيالطابع 
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 وزيارة المتحدة الواليات غرب على للتعرفطريق شيكاغو  عن أنجلس لوسنتجه إلى 
وأعرقھا في لوس أنجلس. وقد  ديزني ولت مدن أقدموكذلك زيارة  يونيفرسال استوديوھات

 الجرائم وكثرةالمدمنين  لكثرةوسط المدينة  زيارة خطورة عنقيل لنا  الذيبالتحذير  أخذنا
 أرصفة أسماؤھم وتزينيسكن مشاھير الممثلين  حيث ھلز بفرلي حيبزيارة  واكتفيناھناك 

  .أنجلسفي لوس  الضواحي بعضزرنا  كماشوارعھا. 

******  

على جزر  األرضيةالكرة  تدوير مع معرجين الشرق إلى الطريقفي  غربا اتجھنا ذلك بعد
معلمة عن كبرى خسائر الواليات المتحدة  ةقمنا فيھا بزيار أيامعدة  مكثناھاواي حيث 

في  اليابانية الطائرات ضربته الذي بربيرل ھار ميناء ،البحرية في الحرب العالمية الثانية
وما زالت  ،الحرب العالمية الثانية أواخرفي  األميركي رالرادا يكتشفھا لمغارة مفاجئة 
ظاھرة  ءفي المينا غارقة ھناك معطوبةتم ضربھا  يالت األميركية األسطولبعض بواخر 

 في ألسطولھاالواليات المتحدة من أثار تلك الضربة المفاجئة  ليلغ يشف ولم. للعيان
 يتم ذريتين ينوأخر قنبلت بأول وناغازاكيسوى تدمير مدينتي ھيروشيما  الھادي المحيط

 حصولھمال آسف وقد اإلنسانية،ضد  اإلجرامي الدمار أبشعمخلفتين  العالم في تفجيرھما
  . 2016عنھما الرئيس أوباما في زيارته عام  يعتذر أن دون

 وتعرفنا ،ضمن رحالت منظمة ايفي ھاو الرئيسة الجزيرةأخرى غير  ازرج زرنا كما
التي تمتعت  األشياء. ومن بين القش بتنورة ھناك المميز والرقص والتقاليد العادات على

 العاليةالضخمة  األمواج حيث الھادئ المحيط في السباحة ايبھا على سواحل جزر ھاو
دون زبد فتحملك بلطف عاليا وتدلك جسمك دون أن  المحيط أعماق من إليك تصل التي

 ھاواي لجزر زيارتنا كانت وقدالريح.  يزعجك ركوب الموج ھناك وكأنك على بساط
 من أكثر في بالشرق الغرب يلتقي ھاواي جزر ففيلحظة فاصلة بين الغرب والشرق 

  . والعادات والرقص واألكلمن الوجوه إلى المالبس  ناحية،

بالطبع  طوكيو بزيارة وبدأنا األقصىالشرق  فياليابان  إلى متجھين ايھاو من سافرنا
. وبعد طوكيو معالم من مؤخراحيث أخذت العائلة لزيارة ما سبق أن شاھدته وكتبت عنه 

المحيطة به  والبحيراتإلى جبل فوجي  أيام أربعةقليلة بدأنا رحلة خاصة منظمة لمدة  أيام
 بالقطار طوكيو إلى نعود أن قبل التاريخيتينونارا  كويوتو مدينتيومن ثم قمنا بزيارة 

إلى بكين عاصمة الصين التي  ،ونغادرھا بعد أن تسوقنا فيھا - Bolt Train –جدا  السريع
  .سنوات عشر قبل اإلسالميةأغا خان للعمارة  مؤسسة من بدعوةزرتھا 

******  

في وصف  أسھبت أنالتي سبق  1980غير بكين عام  1989بكين عام  وجدت
بعد  ألوانھا دومالبس الجمھور تتعد ،تتسلل إلى بكين والحركة الحداثةمعالمھما. وجدت 

 األجنبيةوعدد السيارات ومنھا السيارات  ،للرجالأن كان اللون الرمادي ھو السائد فيھا
ومطاعم  تشيدبنايات عالية  بدأتتنافس الدراجات الھوائية والمشاة في الطريق. وكذلك 

السريعة ظاھرة  ومطاعم الوجبات الكوكاكوال وإعالنات تفتح راقيةحديثه  خاصة صينية
تبرز للوجود وعدد الفنادق الدولية يتزايد  األجنبيةللعيان. كما بدأت المحالت والبضائع 

حيث سكنا واستطعنا أن نتفاھم مع العاملين فيه باللغة االنجليزية  شيراتونومنھا فندق 
عام  السابقة زيارتي خالل فيه سكنت الذي العسكرية بالقلعة الشبيهعلى عكس الفندق 

1980 .  

 أعطيت.  محدد سير خط ضمن أيام أربعةبسيارة تكسي لمدة  تلنا الفندق رحال رتب
. العظيم الصين سور   األولفي اليوم  زرنا .الصينية باللغة مكتوبة مفصلة نسخة للسائق
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 ،ما ذكرته لھم عن سور الصين العظيم بالسور كبيرة تؤكد واألوالدخليفة  آم دھشةوكانت 
 األول. وانتھت رحلة اليوم الحاكمة الصينية سالالتوعرجنا في طريقنا على مدافن ال

يتكون طاقم العاملين فيه من  الذي الفاخرةبغداء متأخر في أحد مطاعم الصين الشھيرة 
 اإلنسانما يتناوله  وأشھىمن ألذ  فيه واألكلوطباخيھا.  اإلمبراطوريةخدم القصور 

  والخدمة راقية. 

القصر  حوللإلمبراطور والبحيرات التي شقت  الصيفي القصر زرنا الثاني اليوم وفي
 ھذه من الخامس الفصل في ووصفت سبق كما الصيف في مناخه لتبريدتحيط به 
 محالته في وتوقفنا اإلسالمي الحيفيه وزرنا  وصلينابكين  مسجد. كما زرنا الذكريات
 التاريخية المعالم بقيةصلنا زيارة . ووا؟محالت الحلوى الحالل وخاصة التجارية
الصينية الشھيرة.  مبالغداء المتأخر في احد المطاع أيضا. وانتھينا اإلمبراطورية والقصور

الصداقة ومتاجر  متجرفي بكين فزرنا  والتمشية للتسوق األخيرين اليومينوخصصنا 
 الصين عن المعبرة والھدايا والتحف والحرير السجاد بيع في تنافسه دأتب أخرىجديدة 
ھة بالربابة ما زلت احتفظ بھا في يشب صينية وسيقية. ومنھا سيوف وآالت مخاصة وبكين

  بيت المزرعة. 

******  

الجنوبية وسكنا في  كوريا عاصمة سيول  إلى بكين غادرنا زيارتنا من السادس اليوم وفي
نذھب لسيول المزدحمة بالناس ذات  وكنا. شيراتونضاحية من ضواحيھا في منتجع 

ونعود قبل المساء إلى المنتجع الذي  النھار أثناء اإلسمنتية اھرالبنايات الشاھقة والمظ
  نسكن فيه. 

مدينة  إلى صاحبتنا كوريةمع دليلة سياحية  مرتبة جميلةسياحية  بزيارة أيضا قمنا كما
صمة مملكة شيال القديمة التي استمر كونھا عا إليالتاريخية  أھميتھاوالتي ترجع  جو كيونغ

إذ يوجد في أرجاء  متحف مفتوح، بمثابة جو كيونغمن األلف عام. وتعد  يقربحكمھا ما 
 آثار اليونسكووتعتبر  .القالعوبقايا  ،بوذا وتماثيلالملكية، والمعابد،  المقابرالمدينة العديد من 

 التي التاريخيةالبوذية  المعابد من العديد ففيھا إنسانيا، تراثا التاريخية جو كيونغ مدينة
 عند الصالة مظاھر من الكثير فيھا فردية صالة يصلون بوذيين أفراداشاھدنا فيھا 
نتكلم عن التواصل الحضاري والتقليد بين مختلف أمم  وجعلنا نظرنا لفت مما المسلمين
  وشعوبھا.  األرض

إلى  ،الھادئة في كوريا الجنوبية األثرية للمدينةالمعلمة  المريحةبعد تلك الرحلة  عدنا
جزيرة  شبهالعاصمة سيول المزدحمة حديثة المظھر بعد أن دمرتھا حروب شطري 

ناره الزيت  على يصب مستمرا بينھما الصراع زالبين الشمال والجنوب والتي ما كوريا
خط بين مدينة عامة تسير على ال حافلةمن له مصلحة في استمراره. عدنا كما ذھبنا ب

كثيرة مررنا بھا في بيئة نقية  وروافدصغيرة رقراقة صافية  انھار عبر وسيول جو كيونغ
إلى الضاحية التي نسكنھا في سيول بعد قضاء ثالث ليال  ألطبيعية،جميلة أخاذة بمناظرھا 

ما  بشحن قمناأن  بعد كونغ ھونغسافرنا إلى  يومين وبعد. التاريخية دينةفي تلك الم
  .وإخوانھالضحى  موسيقية آالتريناه من ھدايا ثقيلة الوزن كبيرة الحجم منھا اشت

******  

 ھونغ ءعلى مينا شيراتونفي فندق  أيضا وسكنا عودتنا طريق في كونج ھونج وصلنا
 بالمراكب يزدحمو التجارية، والبواخر وبالبضائع بالناس يعج الذي المزدحم الكبير كونغ

  . كونغ ھونغشبه جزيرة كولون المقابلة لجزيرة   إلىوالعبارات التي تنقلك بحرا 
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ا ملكيتھ أعيدت حتىتحت االستعمار البريطاني  1989في عام  وقتھا كونغ ھونغ كانت
% من 90من  أكثرزيارتنا للمستعمرة كان  وعند. 1997لجمھورية الصين الشعبية عام 

 ترى ما كل في لبةاالغ ھيومظاھر الحياة الصينية  الصينية ولغتھا الصينيينمن  ھاسكان
 في ،نظم رسمية انجليزية وسيادة الحديثة العالية الخرسانية المبانيما عدى  ھذا. وتسمع
ال يتدخل السكان  ،مواطنين تحكمھم سلطة أجنبية واوليس ايبدو لك أن ھناك سكان وضع

ستعمرة تتدخل في نمط حيات السكان وال السلطة الم واإلداريةالسياسية  الشئونفي 
  السائدة.وعاداتھم  الصينية موثقافتھ

الحركة  أدھشتناأخرى.  مرة كونغ ھونغ بزيارةمعھم  سعدت كذلك وأنا أسرتي تمتعت
في كل ما تعمله  أمرھا من المستعجلة البشرية والموجات المزدحمة الشوارعالدائبة و
من قبل حتى في بكين وأن كنت قد رأيت بعض منه في  أسرتي تشاھدهبشكل لم  ،وتقوم به

  . أعوامعشرة  منذ كونغ وھونغ لتايوانزيارتي السابقة 

وبعض مواقع التسلية  فيھا، المزدوجة الحياة ونمط أسواقھا أساسا ھي كونج ھونج معالم
ز والمواقع الطبيعية التي تتيح للسائح نظرة بانورامية خالبة على المستعمرة التي تناھ

معنية بالسيادة  بريطانية استعمارية وحكومتھا صينيون ھاكم مربع. سكان 1000مساحتھا 
 طموحاتھم ويحققون حياتھم نمط عيشوني وشأنھم السكان تاركة المستعمرة على والسيطرة
  . والشخصية المادية

وتمتعنا بمطاعمھا  ھاحياة الناس الغريبة في وتأملنازيارة معالم ھونج كونج.  على حرصنا
 الصين بسلع العامرة متاجرھا من تسوقناالتي يجد كل سائح فيھا ما يحب ويشتھي. و

 لألسرةمن رحلتنا حول العالم. وقد أذنت  األخيرةفقد كنا في المحطة قبل  الشعبية،
 يتجنب أن علىمعھم  اتفقتبعد أن  ،اشتريناھا إضافية حقائب وملء الشخصي الشراءب

في  بسھولة حمله يمكن ال ما شراء الرحلة، محطات من سبق ما زيارة خالل منا كل
  . قطر إلى بيسرشنطته ويتعذر شحنه 

في  بانكوك إلى كونغ ھونغ من سفرنا قبل لنا حصلت مشكلة أذكريفوتني ھنا أن  وال
العاشرة مساء. ولذلك  يحوال متأخرا كان والذي رحلتنا من األخيرةالمحطة  وھي تايلند،
 تكسي عن نبحث بدأنا عصرا الرابعة الساعة وعند كونغ ھونغللتسوق في عمق  ذھبنا
 نإلى الفندق. ولكننا لم نجد أي سائق تكسي من العشرات الذين يمرو عجل على يعيدنا
 أكثر أصبحتالتي بدأت بالشكل المعتاد ثم  إلشارتناأي منھم  يستجيبأن  دونعلينا 
على  بأنفسنانرمي  فبدئنالنا دون سبب مفھوم لدينا.  التاكسي سائقي كلتجاھل  مع إلحاحا

 لنا عصبية إشارات ھي استجابة من نتلقاه ما وكل فائدة دون فارغة انجدھ أجرةكل سيارة 
  مرضا معديا.  نحمل منبوذون نناوكأ طريقھم عن باالبتعاد

 ظھر الكبرى المحالت أحد أمن لرجل لجأنا الفاشلة المحاوالت منساعة  حوالي وبعد
فأخذنا إلى  ،لم يكن يجيد التحدث باللغة االنجليزية ه. ولكنمشكلتنا ويحل ليساعدنا أمامنا،
 شرحنا. له كالمنا بترجمةالمركز  في مسؤولليفھم ما نريد بعد أن يقوم  المتجرداخل 
 ھذا المغادرة بطائرتنا نلحق حتى بسرعة الفندق إلى عودتنا ضرورة على وأكدنا مشكلتنا
إلشارات الوقوف تعود إلى  التاكسيوعندھا علمنا أن سبب عدم استجابة سائقي . المساء

مساء  الخامسة أوالصباح بين الرابعة  منذ منھمأنھم في العادة ينتھي دوام من يعمل 
 العودة طريق في ألنھم للركابفي العادة التوقف  التاكسي سائقووخالل ھذه الفترة يرفض 

ويخشون أن يأخذھم الراكب في  المساء، في آخرينائقين إلى مواقع تسليم السيارات لس
  طريق غير الجھة التي يقصدون.
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 سوف إنهمن خالل المترجم ما العمل قال  األمنالعجب وقلنا لرجل  فبطل السبب عرف
. وقد فعل اتونسيارة تعيدنا إلى فندق شير رلتوفي األجرةسيارات  بإحدى اآلنيتصل 
المطار في السابعة دون عشاء  إلى ونغادر مساء السادسة حوالي الفندق لنصل مشكورا

  العاشرة مساء. الساعة حواليبانكوك  إلى أقلعت التيلنلحق بطائرتنا 

******  

حيث اتجھنا إلى فندق  بانكوكفجر اليوم التالي إلى  ووصلنا كونغ ھونغ مطار غادرنا
 تبونر المدينة منتصف النھار لنرى بعد خرجنا النوم من قسط أخذ وبعدھناك.  شيراتون
أننا تمشينا على النھر وتوقفنا في بعض  وأذكر. زيارتنا فترة خالل الداخلية رحالتنا
وجدنا تسھيالت كبيرة لدى محالت الخياطة فالقماش جيد وجميل  حيث األسواق

 ةورجالي نسائية مالبس من تطلبه ما وخياطة لتفصيل استعداد على الماھرينوالخياطين 
 من استفدنا وقد. لديھم يكفي الواحد فاليوموان كنت مستعجال  يومين، تتعدى ال مدة في
من مالبس. ولم يفوتنا بالطبع العشاء في  له ويناسب يحب ما منا كل وفصل الفرصة تلك
 فولكلوريهتصاحب األكل فيھا عروض  مسائية سياحيةتايالندي ضمن رحلة  عممط

  ورقص تقليدي.  تايلندية وموسيقى

في النھر حيث  العائم السوق بزيارة مبكريناليوم الثاني بدأنا رحالتنا السياحية  وفي
ثم  غذائية، ومواد خضار من يحتاجون ما النھر عرض في وارقيشتري الناس من الز

 والزواحف التماسيح تربية في متخصصة نھريةتوقفنا في طريق العودة عند حدائق 
. زرنا المدينة معالم لمشاھدة زيارة في الغداء بعد لنذھب النھار متصف قبل وعدنا النھرية
في مركب نھري من الضواحي إلى  المساء في وعدنا الملك وقصر بوذية معابد خاللھا

  المدينة في رحلة ختمنا بھا يومنا الطويل. 

التي  التاالحتفا لمشاھدة فيلة محميةاليوم التالي ذھبنا في رحلة خارج المدينة إلى  وفي
على ظھور فيلة  الركوب في ايلنديالت رمع الجمھو السياحتجري ھناك حيث يشارك 

في المدينة المزدحمة  والفرجةفي التسوق  األخيرين اليومين وقضينابالزوار.  رأفةمدربة 
 إلى طريقنا في تايالندالبحرين في اليوم الخامس من وصولنا إلى  إلى ادرنغ أنقبل 

  .الدوحة

 أسرتيالتي تزور فيھا  األولىألنھا المرة  كسياح وتصرفنا ليلتينمكثنا  البحرين وفي
 جزيرة ھي بحرينفي صباح اليوم الثاني لوصولنا ال إليه ذھبنا ما أولالبحرين. وكان 

رحمھا  األخيرفي مثواھا  آنذاك، قرن ثلث منذأمي موزه بنت يوسف  مثوى حيث عراد
 فيھا نستدل لم التي عراد لجزيرة الزيارة تلك وبعد. اتهجنهللا وغفر لھا واسكنھا فسيح 

 موتاھمالبحرين يدفنون  جزر شرق في واْسِلطه النعيم حالة أھل كان التي المقبرة على
 الحد لمدينة شرقا طريقنا واصلناو أبنائي، وجدة أمي روح على الفاتحة راءنا. قفيھا

في البحرين ومن ثم عدنا إلى  خليفةيسكن المنانعة أھل زوجتي أم  كان حيث وقاللي
  الفندق عن طريق المحرق.

 فيھا مررنا البر رأس حتى حرينوفي اليوم الثالث ذھبنا في جولة إلى غرب وجنوب الب 
 رحلتنا خاتمين ،في المساء الدوحة إلى لنغادر الظھر بعد منھا وعدنا البوكوارة رفاع على

جميعا  وتعلمنا شھدنا بما مدھشة جميلةيقارب ثالثة شھور  ما استغرقتحول العالم التي 
وأحوال  الدنيا وعجائب غرائبمن  ورأيناه وحضاراته العالم شعوبخاللھا من أحوال 

العمل  واھتماماتبعيدا عن ھموم الحياة  ارحلة سياحية نقضيھا مع أطول خاللالناس 
  والنشاط العام. 
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13 -3  

  واحتالال غزوا يولد غزو: للكويت العراق اجتياح

  

 بحوثفي أكسفورد أستكمل ما لدي من مھمات و  أسرتي مع كنت 1990 عام صيف في
 في السياحة من قصيرة راتتتخللھا فت استجمام، رحلة فيالصيف  أجازة نقضيووأنقحھا 
كل  أكسفوردفي  نستأجرهخارجھا ونعود إلى البيت الذي  نسافر وأحيانا بريطانيا ربوع

  صيف.

 التضامن لتعزيز األھلية الجماعةمنشغال باتصاالت وترتيبات تخص  كنت العام ذلك في
في تنمية رأي عام عربي ضد تفكيك المجتمعات  اآلمالالتي كنا نعقد عليھا  العربي،

الديمقراطية في  على البالد العربية ومع تعضيد المساعي األجنبيالعربية وضد العدوان 
في لندن  األھلية الجماعة أعضاء من عدد وجود من أستفيد أيضاكنت الدول العربية. 

لتعزيز التضامن العربي الذي  ھليةمنھم األستاذ جاسم الصقر أمين صندوق الجماعة األ
بين الحين  أزورهمحمود رياض الذي كنت  واألستاذ ،كان في لندن في بداية الصيف

ة صغيرة جميلة في شق الكريمة زوجته السيدة مع الصيف يقضي حيث لندن فيواألخر 
تحضيره  ددمعه حول ما نحن بص والتشاور ، St. Jones Wood منطقة في بلندن

 ذوھذه المرة  وھو ،نشاط الجماعة يتطلبھا وإمكانياتمن موارد  توفيره إلي والسعي
 اإليرانية العراقية الحرب يقافلتعزيز جھود إ األھلية الجماعة بنشاط مقارنة دائمة طبيعة
  .الحرب بانتھاء المرھونة تةالصفة المؤق ذات

******  

 من استأجرتھا بسيارة جميلة رحلة في والعائلةأواخر شھر يوليو/ تموز ذھبت  وفي
. انجلتراشمال غرب  كمبريا مقاطعةب Lake Districtإلى منطقة البحيرات  أكسفورد
من الرحلة بلدة قريبة من منطقة البحيرات من أجل زيارة  األولفي اليوم  وجھتنا كانت

تحت  بالصدفة الدوحة،وكانفي  لبيتنا أثاث شراءأجل  منأراسله  كنتمصنع أثاث 
  الصيانة بعد عشر سنوات من بنائه. 

من  اختيارهالذي قررنا  األثاثبعد الظھر وقمنا بزيارة المصنع واخترنا  البلدة تلك وصلنا
 ل. وقبل المغرب بقليھناكالطبيعة  علىالمعروض  األثاثبعد أن عاينا  المصنع كاتالوغ
. وبعد  Windermereطريقنا لمنطقة البحيرات قاصدين بحيرة وندرمير  في غادرنا
يعد في وسعنا تشغيلھا فاتصلنا بنادي السيارات  ولم فجأةالسيارة  توقفت ساعة حوالي
AAA افقررو ،سيارتنا دون فائدة تصليحم لوبذلوا جھدھ بسرعة مشكورين وصلوا الذين 

 التي السيارة لتلك الخلفي المقعد في واركبونا تھمحملھا على ظھر قاطرة متصلة بسيار
 األوالد وأخذ بنا الخلفي عدالمق فازدحم ،وأنا وضحى وخليفة وصبا خليفة أم: لتسعفنا أتت

مما حول المشكلة إلى  ،مثلنا اإلسعافيتھكمون على سيارتنا التي ركبت على ظھر 
. السيارات نادي تخص ورشةفيھا  أخرى بلدة وصلنا حتى والتسلي للضحك وعموض

الرحلة التي كانت في  أيامللسير واالستخدام لبقية  صالحة غير فوجدتسيارتنا  وفحصت
  بدايتھا.

 ،االسيارة منھ استأجرنااتصاله بالشركة التي  بعد التصليح، ورشة على القائم علينا عرض
زيارتھا وجود سيارة  تتطلب التي البحيرات منطقةفي  إجازتناأخذ سيارة بديلة نقضي بھا 

 بحكم أعرفھا التي ياللتنقل بين البحيرات وفي الريف الجميل المحيط بھا في مقاطعة كمبر
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 نزور كناومنھا  ،الدكتوراه ادرس كنت حيثشرق انجلترا  شمال رمْ دَ  مدينةمن  قربھا
 بسيارتھم أخذونا األمر. وبعد ترتيب وأخرى فترة بينزمالء الدراسة  معمنطقة البحيرات 

من التنقل بھا في  أسبوعوسلمونا السيارة البديلة التي قضينا  أخريإلى مدينة صغيرة 
ذات المناظر الخالبة. كل يوم نزور بحيرة ونتوقف في ريفھا والقرى  يراتمنطقة البح

لتناول العشاء  فيھا نسكن التي للقرية المساء في ونعودالمتناثرة ھناك  االنجليزية الصغيرة
 البحيرات لمنطقة الخالبة بالطبيعة متمتعين قضيناھا أيام عدة وبعدوالنوم الھادئ اللذيذ. 

  .أكسفوردعدنا إلى 

 Chester تشسترمدينة  ةتوقفنا لقضاء ليلة ويوم لزيار أكسفوردوفي طريق عودتنا إلى  
 بالمدينة يحيطبسور  مسورةانجلترا  في الوسطى العصور مدن من ھي. والتاريخية
ال يقارن به إال من حيث  قصير ولكنهحيث الشكل  منالصين  بسور شبيه الصغيرة،

 السور فوقالناس   يمشي حيث التاريخيةبالمدينة  يحيطوجود شارع فوق السور الذي 
  . المختلفة وأسواقھا أحياءھا إلى منه النزول قبل المدينة لمشاھدة

أكسفورد فوصلناھا بعد منتصف  إلى تشستر مدينةمساء اليوم الثاني لوصولنا غادرنا  وفي
  .أكسفورد بمدينة منزلنا في أسرتنا علىالعميق  والنومبالراحة  نحلم متعبينالليل 

******  

 غزو انك 1990 أغسطس من الثاني يوم صباح في متأخرين النوم من أفقنا وعندما
 توابعھا مازالت عربية بكارثة منذرا نھار، وانتصف ليلة عليه مرت قد للكويت العراق
 أسوأ الوطنية ومجتمعاتھا العربية الدول وجود على القادم يكون وربما اليوم، حتى تتتالى
 أخطر خرجت بل الدبابير وأطلق األسود الثقب فتح للكويت العراق فغزو. ذلك من

 يجھضوا بأن العرب ألعداء تاريخية فرصة بذلك وأتيحت جحورھا، من السامة الزواحف
 العرب يجندوا وأن العلن في تحقيقه يصعب كان ما ويحققوا العربي التضامن بوادر

 الغزو ذلك قبل النفط منابع غزو من تحقيقه عليھم يصعب كان ما لتحقيق والمسلمين
 الدول في األحد الواحد الفرد حكم ظاھرة تفشي بسبب جاء الذي المشؤوم الغادر الجاھل
 في العامة، القرارات واتخاذ الخيارات تحديد حق فيه المطلق الحاكم يحتكر حيث العربية،
 فعجزت بينھا التضامن انھار والتي استثناء، دون العربية الدول بقية في وأيضا العراق
 ما روح يا’ بحجة أعدائھا يد في مصيرھا وتركت العراق تدمير دون الكويت تحرير عن
 حيث والشعوب األمم مصير على ينطبق ال والذي المفھوم الفردي الشعار ،’ روح بعدك
 تطرح أن يجب التي العليا، والقومية الوطنية القيمة ھي للجماعة العامة المصلحة تكون
  .األضرار لتقليل الوسيلة ھي السياسة وتكون والتسويات الحلول لھا

 -  الوقت لبعض البريطانية اإلذاعة ھيئة تلفزيون محطات متابعة من الخبر لي تأكد أن بعد
 في بأصدقائي لالتصال سارعت ، - صيف ليلة كابوس مجرد وكان يتأكد لم أنه وليت

 أكسفورد بجامعة الطاقة دراسات معھد مدير مابرو وروبرت الصلح رغيد أكسفورد
 عمله، يمكن ما ھناك كان إذا وما األزمة أبعاد فھم أجل من الغداء بعد بھم للقاء وخرجت

 الموجودين واألصدقاء المعارف  من وعدد لندن في رياض محمود باألستاذ اتصلت كما
  .التالي اليوم صباح اللقاء على واتفقنا آنذاك لندن في

 بلحظة، لحظة والتطورات األخبار أتابع التلفزيون أمام مسمرا مكاني ألخذ للبيت وعدت
 وأظن. البريطانية المحطات سوى التلفزيون جھاز في نشاھد ال وقتھا بريطانيا في وكنا
 التلفزيون جھاز أمام بجانبي وعائلتي المزعجة، األخبار لتتابع مشدودا ھناك مكثت بأنني
 ال الذي والتھديد الحرب موقف غير موقف عن اسمع أن دون الليل، منتصف بعد ما حتى
 عن الناتجة االقتصادية للضغوط نتيجة مصيدة من العراق فيه وقع لما مخرجا يترك
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 الذي الفرد للحاكم بالسوء األمارة النفس زينته وما العراق، على اإليرانية العراقية الحرب
"  بحجة واقعية غير وأحالم مطامع من نفسه له تسول وما الفردي تفكيره لغير يخضع ال

  ". األرزاق قطع وال األعناق قطع

 1990 يونيو 25  في جرى ما وفق فيھا المضي علي حسين صدام تشجيع تم مصيدة إنھا

ليس لها ’ أميركا إنقالت  التي غاالسبي أبريل األميركيةمع السفيرة  حسين صدامالتقى  حين

 سياسة وبحرفيةبدقة وخبث  سيناريوھاتھا أعدت مصيدة وھي. ’عربي-ي بشان صراع عربيأر 

واألمم المتحدة في  األمن مجلس قراراتلدول عظمى تھيمن على  وعسكرية ودبلوماسية
   االتحاد السوفيتي. وتفكيك إضعافبداية عصر القطب الواحد بسبب 

الرسمي الوحيد الخافت في زحمة الضجيج الذي يطرح في الظاھر وقد كان الصوت 
مخرجا للعدوان العراقي على الكويت، ھو صوت الملك حسين ملك األردن الذي كان 
يدعو النسحاب فوري للقوات العراقية من الكويت وتسوية األزمة في اإلطار العربي. 

ات العربية ظلت صامتة وكان صوته يغرد دون وجود سرب فاعل ينتمي إليه. فالحكوم
لبضعة أيام حتى زار السيد تشيني وزير الدفاع األميركي المملكة العربية وأخرجھا من 
صمتھا وزار السيد بيكر وزير الخارجية مصر وجعلھا ترتب اجتماعا للجامعة العربية 
 ةيھو أقرب للفضيحة والتخلي عن المسؤولية اإلقليمية وتجييرھا للواليات المتحدة األميرك
والتحالف الذي انضم إليه أكثر من ربع الدول العربية على األقل ومنھا مصر وسوريا 

  لتحرير الكويت وتدمير العراق. 

رئيسة وزراء بريطانيا  Thatcherوكان على رأس حملة معاقبة العراق السيدة ثاتشر 
د في التي كانت تصرخ مؤكدة ومشجعة اآلخرين على استخدام قوة كلمة التھديد والوعي

على حد تعبيرھا. يضاف إلى ھؤالء الرئيس بوش  The power of the wordالمعركة 

األب وبقية قادة الغرب وبعض الحكام العرب الذين كانوا يھددون ويتوعدون باالنتقام من 
صدام الذي أصبح عدو اإلنسانية الذي يجب أن يزول من الوجود ومعه نظامه وجيشه 

كل مؤسساتھا الوطنية وما خرج به العراق من إمكانات ومقدرات الدولة العراقية و
صناعية وخبرة عسكرية. وقد نمت ھذه اإلمكانات خالل فترة الحرب العراقية اإليرانية، 
بدعم عربي عام ومساھمة  أقطار مجلس التعاون بشكل خاص عندما كانت أنظمة الحكم 

  ي.في المنطقة مھددة بزخم الثورة اإليرانية واندفاعھا الثور

******  

في صباح اليوم الثاني من الغزو ذھبت إلى لندن. وأذكر أن لقائي األول كان مع عدد من 
أھل الكويت الكرام اجتمعوا في شقة الدكتور أحمد الخطيب في لندن وكان من بين 

الحضور الزعيم القومي العربي جاسم عبد العزيز القطامي الذي وقع الغزو عليه وقع 
ت بأھل الكويت دون وجه حق وفتحت أبواب جھنم على األمة الصاعقة، التي أضر

  العربية التي أمن جاسم القطامي وعمل طوال سنوات عمره من أجل تحقيقھا. 

وفي ذلك اللقاء كان حجم الكارثة على أھل الكويت ھو موضوع الحديث. فقد أصبح شعب 
كومة وشعبا الكويت تحت احتالل جار عربي ظالم متغطرس، وقف معه أھل الكويت ح

طوال سنوات الحرب العراقية اإليرانية، وتربطه بشعب العراق أوثق الروابط وأقوى 
العالقات التاريخية. وأذكر أن لقاءنا في اليوم الثاني كان بمثابة مأتم عزاء يواسى 

الوطن الذي فقدوه في لحظات، بل إن  يه بعضھم بعضا حيال مصاب جلل ھوالحضور ف
بلد يقيمون فيه قد جمدت، وما يصرف لكل منھم من حر ماله ال أرصدتھم في بنوك أي 

يتعدى المصروف اليومي، أما بقية أسرته وحقه في التصرف في مدخراته داخل الكويت 
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وخارجھا فقد جمدت بالكامل إلى إشعار آخر بموجب سلسلة قرارات مجلس األمن التي 
  بدأت تنھال وكأنھا قد أعدت قبل الغزو.

اله لي األستاذ محمود رياض عندما التقيت به في لندن في األيام األولى من وھذا فعال ما ق
الغزو، ألتشاور معه في أمكانية قيام الجماعة األھلية لتعزيز التضامن العربي بجھد أھلي 

ربما يعزز ما كان الملك حسين يطرحه وتقول به بعض الدول العربية من حل عربي 
  يت وتشريد أھلھا، دون أن يدمر العراق. لكارثة غزو العراق واجتياحه الكو

كان األستاذ محمود رياض رحمه هللا متألما من الغزو ومستنكرا لقيام العراق باجتياح 
الكويت بعد أن وعد الرئيس صدام الرئيس حسني مبارك قبل أيام من الغزو بأنه لن يغزو 

سني مبارك الكويت. وأذكر أن األستاذ محمود رياض قال لي بعتب على صدام: "ح
رئيس مصر" وتضليله ھو استھانة بمصر ومكانتھا العربية، التي كانت تسعى ’ برضه’

إليجاد حل لالزمة مثلما فعل الرئيس جمال عبد الناصر عندما ھدد عبد الكريم قاسم 
  ".1961باحتالل الكويت عام 

أمام  كما قال لي األستاذ محمود رياض أنه ال يجد فرصة لحل سلمي لالزمة وإنه يرى
عينيه قرارات مجلس األمن تعد لمعاقبة العراق وليس تخليص الكويت فقط، وكأن تلك 

القرارات قد أعدت قبل الغزو ونفذت بتتابع وبسرعة قياسية لم يسبق أن مرت بھا عملية 
 اتخاذ القرارات في مجلس األمن. وليس ھناك حسب تقديره فائدة من تحرك أھلي عربي.

أمل في الوصول إلى حل سلمي من خالل تحرك أھلي، فإن علي  وإذا كان ما زال عندي
أن أجس النبض وأن أقوم بالتشاور حوله قبل دعوة الجماعة األھلية لتعزيز التضامن 

  العربي لالجتماع. 

قضيت بضعة أيام أتنقل فيھا في لندن للقاء من أعرفه ويمكنني اللقاء به من أھلنا في 
د رياض ومن أعرفه وأتوسم فيه الخير من العرب الكويت، كما أزور األستاذ محمو

المقيمين في لندن وأكسفورد. وكنت أيضا أجري اتصاالت ھاتفية بمن يمكنني االتصال به 
من أعضاء الجماعة األھلية لتعزيز التضامن العربي. وكان ذھني منذ بداية الغزو 

نه يقوم برحلة البغيض متجھا لصديقي الحميم جاسم السعدون الذي صدف ذلك العام أ
حول العالم مع عائلته، وربما كنت قد شجعته على القيام بھا وأغريته بسھولتھا بعد أن 

  عدت من رحلتي حول العالم مع العائلة في العام السابق. 

كنت قلقا على أبو عبد هللا جاسم السعدون وعائلته ألن جميع الكويتيين ال يمكنھم استخدام 
بطاقات االئتمان وال الصرف من حساباتھم البنكية أو التحويل منھا، وليس لدي وسيلة 

لالتصال به سوى محاولة االتصال من خالل شركة الخطوط الجوية البريطانية التي سافر 
ال الوقت حتى توصلت لمعلومات تفيد أنه قد قطع رحلته حول العالم على متنھا. وقد ط

وكانت في أواخر محطاتھا في الشرق األقصى وذھب إلى البحرين حيث يقيم والده وله 
العديد من األصدقاء، أذكر منھم جاسم مراد وجمال فخرو الذين جھزوا له ولعائلته 

  شأن.  الكريمة المنزل ووفروا المكتب ووقفوا معه في كل

وعندما عدت إلى قطر حوالي منتصف شھر أغسطس كان أول شيء قمت به ھو زيارة 
جاسم السعدون في البحرين واالطمئنان على أحواله بعد أن  استقر في سكن مناسب 

وأدخل أبناءه في المدارس وكنا سويا نذھب ألخذھم من المدرسة وتناول الغداء في منزله 
اصلت مع األستاذ أحمد السعدون رئيس مجلس األمة في كما اعتدت في الكويت. كما تو

الكويت والعضو النشط في الجماعة العربية للتضامن العربي المقيم في الدمام وكنت أنوي 
زيارته ھناك، ولكنه قال لي أنه قادم غدا للبحرين حيث نلتقي في بيت شقيقه المقيم في 

  دون.البحرين العم خالد السعدون والد الصديق جاسم السع
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التقيت باألستاذ احمد السعدون الذي كان من أبرز العاملين المتحمسين إليقاف الحرب 
العراقية اإليرانية فوجدت أنه قد صدم بما حصل من غزو العراق واجتياحه الغادر 
للكويت وأن موقف شعب الكويت وحكومتھا واحد وھو تحرير الكويت من الغزو 

ا األساس. وصدام لن يخرج من الكويت إال بالقوة كما العراقي. ولذلك، فإنه يعمل على ھذ
دخلھا. وفھمت من ذلك أنه ال يرى أن ھناك مجاال لمساع أھلية فالمسألة أكثر تعقيدا وال 

مكان فيھا للنوايا الطيبة.  وفي الحقيقة كانت ھذه نظرة أھل الكويت عامة, حيث تركز 
ق بھا من أثار حل الحكومة غير سعيھم على رص صفوف الجبھة الداخلية وإزالة ما عل

الدستوري لمجلس األمة في الكويت قبل الغزو والتحركات الشعبية لعودة العمل بدستور 
الكويت. وكانت الترتيبات تتجه نحو عقد مؤتمر شعبي لتأكيد ذلك التوافق الوطني 

  واإلعالن عنه.

ألھلية لتعزيز عدت من البحرين إلى قطر مدركا أنه ال توجد فرصة لتحرك الجماعة ا
التضامن العربي في ضوء الموقف الشعبي ألھل الكويت المغدورين بالغزو الظالم 

وشعورھم بأن ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة. ولذلك استبعدت دعوة الجماعة األھلية 
والزج بھا في تحرك ال يقره من حيث المبدأ أعضاء فيھا. فقد قامت الجماعة األھلية على 

ميع أعضاءھا على كل تحرك تقوم به. وذلك ما يجب أن يستمر إذا كان للجماعة توافق ج
األھلية أن يستمر نشاطھا بعد أن انفك حبل التضامن العربي ليس على المستوى الرسمي 

ولكن أيضا على المستوى األھلي إلى حد كبير في تلك اللحظة الفارقة والحزينة من 
  التاريخ العربي الحديث.

ية أھل قطر وأھل الخليج العربي والعرب عامة مأساة غزو الكويت عشت مع بق 
واحتماالت تدمير العراق والكويت أيضا في حالة الحل العسكري بقيادة الواليات المتحدة 

األميركية وحلفھا العسكري الثالثيني الذي بدأت جحافل جيوشه تتوافد على المملكة 
بداية إلى الوقوف مع من أنا على صلة به العربية بمئات اآلالف . وانصرف جھدي في ال

من أھل الكويت في محنتھم بقدر ما أستطيع، وإن كان ضميري غير قابل لما أراه من 
سيناريو الحرب االنتقامية ضد العراق بدل أن يكون التركيز على تحرير الكويت دون 

مة العربية تدمير العراق إن أمكن من خالل حل سلمي وفقا للشرعية الدولية ومصالح األ
  في المدى البعيد.

******  

نزح من الكويت عدد من األصدقاء والمعارف وكثير من أھل الكويت الكرام الذين 
استقبلوا بالترحيب وحسن الضيافة والتعاطف الشعبي غير المحدود أينما توجھوا. ومن 

التميمي  بين الذي نزحوا إلى قطر صديق وزميل دراسة في َدَرْم ھو الدكتور عبد المالك
وعائلته الكريمة، الذي التحق بجامعة قطر مع عدد من أساتذة الجامعة في الكويت وكان 

على صلة شخصية بالدكتور عبد هللا جمعه الكبيسي مدير جامعة قطر بالوكالة وبي بحكم 
  زمالته لنا في درم. 

منھا، وزارنا في قطر أيضا عدد من األصدقاء والمعارف من أھل الكويت الذين خرجوا 
أذكر منھم األخوان عبد المحسن مظفر وعبد العزيز السلطان. كما تكثفت الصالت بمن 

بقي في الكويت من األصدقاء ومتابعة أمر من اختفى قسريا ومنھم الصديق فيصل الصانع 
رحمه هللا. كثرت زيارات احمد السعدون لقطر ضمن جوالته في المنطقة. وكان أحمد 

بالكثيرين من أھل قطر، خاصة ولي العھد ووزير الدفاع آنذاك السعدون على صلة وثيقة 
الشيخ حمد بن خليفة، كما أصبح جميع أصدقائي وبعض أقربائي في قطر أصدقاء ألبو 

عبد العزيز الذي قضينا الكثير من ليالي رمضان في ذلك العام نسھر معا متابعين ألحداث 
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ه وطيب ذكراه العطرة. وقد أعد الكويت في مجلس الصديق خالد الربان رحمه وغفر ل
في قطر، كما استضافه مع من  الديوان األميري مسكنا عائليا مناسبا ألحمد السعدون

  في فندق شيراتون الدوحة. يصحبه من أھل الكويت 

كذلك زارني الصديق جاسم السعدون في قطر مثلما كثرت زيارتي للبحرين للقاء به  
ت والبحرين الكرام. وكان الحديث يدور حول وبأحمد السعدون وعدد من أھل الكوي

وألقى عبد العزيز الصقر الشقيق األكبر  1990أكتوبر  13مؤتمر جدة الذي عقد بتاريخ 
لجاسم الصقر ورئيس غرفة التجارة والصناعة في الكويت والرئيس األسبق لمجلس األمة 

بت الكويت الوطنية، الكويتي كلمة فيه ممثال لشعب الكويت. وھي كلمة أكد فيھا على ثوا
ومنھا العودة للحياة الديمقراطية والعمل بدستور الكويت المعطل قبل الغزو حال تحرير 

   الكويت.

وال يفوتني ھنا أن أذكر بأنني كنت على اتصال بالھاتف مع الشخصية النبيلة الراقية 
كان صاحب الشعور القومي العربي المرھف األخ العزيز أبو وائل جاسم الصقر الذي 

خارج الكويت في أوربا وأحيانا في مصر. فقد كان الغزو كارثة أصابته من بلد قضى فيه 
قسطا من شبابه ودرس الحقوق في جامعته في أربعينيات القرن العشرين. وكان وعائلته 

  من أكثر الداعمين في الكويت للعراق أثناء الحرب العراقية اإليرانية. 

******  

وإذا كان ما يشغل أكثر أھل الخليج بشكل عام آنذاك ھو تحرير الكويت، فإنني إلى جانب 
ذلك كنت قلقا على ما أراه من تجيش ھدفه يتعدى تحرير الكويت إلى تدمير العراق 
والقضاء على إمكانياته العسكرية والبشرية وتفكيك نسيجه الوطني، ھذا فضال عن 

لم يتم تحرير الكويت سلميا دون تدمير العراق. و كان إجھاض فكرة التضامن العربي أن 
السبيل لتحرير الكويت دون تدمير العراق آنذاك ھو السھل الممتنع. فھو حل منطقي 
لمعالجة عدوان طائش بين دول متجاورة، ولكنه أصبح من المستحيالت بعد تصاعد 

ن قبل الواليات صيحات الحرب واستكمال تجھيزاتھا التي بدأت تعد من لحظة الغزو م
المتحدة وحلفاءھا، تطبيقا إلستراتيجيات الغرب في المنطقة. وكان الغرب يقف ضد أي 

مقاربة لحل سياسي وفقا للشرعية الدولية يكون للعرب فيه دور يؤمن مصالحھم دون 
التضحية بالكويت وأھلھا أو ينھي مبرر تدمير العراق وإعادته إلى الوراء لعقود قادمة 

  ھا إستراتيجيات معادية للعرب وھويتھم العربية اإلسالمية الجامعة. تتحقق خالل

لم أيأس بالرغم من كل المعطيات السلبية والمؤشرات الضعيفة تجاه الحل السلمي لتلك 
األزمة المصيرية. فكلما ھدأت طبول الحرب وتأخرت منيت النفس بمعجزة تسبق الحرب 

ل األمة العربية. ومع غياب أي تحرك وتجھض مخططاتھا العدوانية ضد حاضر ومستقب
للجماعة األھلية لتعزيز التضامن العربية حسب ما لمسته من التشاور مع أعضائھا، 

وخاصة ما وصلني بقوة من األستاذ محمود رياض واألستاذ أحمد السعدون بعدم وجود 
ستكين أمكانية واقعية لتحرك الجماعة األھلية وال جدوى من المحاولة. ولم أستطع أن أ

وأصمت وإنما وجدت نفسي بعد مدة من الغزو مدفوعا بوازع الضمير إلى كتابة مقال 
يعبر عني شخصيا موجه لمن يھمه األمر، ألح فيه على السباق مع الحرب اآلتية المدمرة 

  بكل تأكيد، وذلك بالدعوة لـ "دور عربي أھلي معني بحل أزمة الخليج".

 13المؤتمر الشعبي الكويتي الذي عقد  في جده بتاريخ المقال بعد انتھاء شرعت في كتابة 

أكتوبر مستبشرا بما تم فيه من توافق بين حكومة الكويت وشعبھا على مستقبل 
الديمقراطية في الكويت، والمشاركة السياسية الفعالة في جھود تحريرھا. تشاورت حول 

من حيث عدم جدوى مضمون المقال مع أصدقائي كالعادة واستمعت لتحفظاتھم الوجيھة 
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الدعوة لحل سلمي في وقت تدق فيه طبول الحرب وتدل كل المؤشرات على رفضه من 
قبل من بيدھم قرار الحرب والسلم. وبالرغم من إدراكي لذلك الواقع المر، إال أنني لم 
استطع أن أكون شيطانا اخرس تجاه ما يبيت ضد العراق والكويت والعرب عامة، بل 

كتبت مسودة عرضتھا على بعض أصدقائي وأخذت بما اقتنعت به من توكلت على هللا و
تعديالت وصلتني، خاصة من أھل الكويت. كان المقال يعبر عن رأيي الشخصي الذي 

فرضه على ضميري بالرغم من معرفتي باحتماالت سوء الظن، ونشرته في صيغته 
ام لما أبدوه من تفھم . وأنا مدين ألھل الكويت الكر1990نوفمبر  17النھائية، بتاريخ 

  لدوافعي وعلى حرصھم بأن ال يفسد اختالف الرأي للود قضية.

كان  يتحدث عن نفسه، فالمقالوفيما يلي اترك المقال الذي جاء عكس التيار في المنطقة، 
يعبر عن رأيي المتواضع في ذلك الوقت. وما زلت أعتقد أن ما جاء فيه كان يمكن أن 

لو كان أمر العرب بأيديھم وكانت الشعوب العربية تملك وسائل  يكون له تأثير قل أو كثر
التأثير على تحديد الخيارات واتخاذ القرارات العامة المتعلقة بحاضر ومستقبل العرب 

الذي كان يتعرض ألزمة ما زلنا نعاني منھا حتى اليوم. والقادم أسوأ إال إذا لطف هللا بنا، 
  إنه لطيف رحيم. 

******  

  
  "بحـل أزمـة الخليــج دور عربـي أھلـي معنـينحــو "

  

يج يجب    ة الخل ى أن الحل الزم د عل ن التأكي د م ة، ال ب ذ البداي يا  أنمن ون حال سياس يك
ان  تراعى فيه المصالح العليا للعرب وفي مقدمتھا مصلحة الشعب الكويتي. وغني عن البي

ة مت أنوالتوضيح  و كارث ة ھ تمرار األزم ى اس ر عل وم يم ل ي عب ك بة لش اعدة بالنس ص
روابط  ك ل ل تفكي ة، وعام كان المنطق د لس ى أرضه، وتھدي يم عل ت المق وةالكوي ين  األخ ب

د  ا يجب التأكي ة. كم داعيات األزم ل ت ي تتضرر بفع ة الت عوب العربي االش ى  أيض  أنعل
راق ودول مجلس  بة لشعب الكويت والع يس بالنس وي، ل ادي ومعن امل م ار ش الحرب دم

اون فحسب، و ك ضياع لقضايا التع وق ذل ة األخرى. وھي ف م الشعوب العربي ا لمعظ إنم
يج إالعرب والمسلمين وطموحاتھم المشروعة. لذلك ف ة الخل يا عن  إنن أزم ا سياس م حلھ ت
ن حاضر العرب ومستقبلھم سوف يكون إف ،طريق جھد عربي أو إسالمي أو دولي متجرد

ا إذا حسمت بعمل عس أفضل دمار من ماضيھم بشكل محسوس. أم ان ال كري أميركي ف
ق سيكون المادي والمعنوي  ذا المنطل اكمين. ومن ھ ومين وح ين محك مصير العرب أجمع

ل يجب  أنيجب  كري ب م العس ار الحس ى خي ركن إل ي يصون  أنال ن ل سياس بقه بح نس
ى أي األحوال  دائھم. وعل ة أع لمين من ھيمن الكويت ويحفظ العراق ويحمي العرب والمس

ن ي م ذي  فھناك ما يكف ار العسكري وال دى آخرين الستمرار الخي دوافع ل ارات وال االعتب
ه أنيبدوا  ل من المصلحة في ه والقلي ى منع درة عل ى  .لنا القليل من الق ا إل ان دعوتن ذلك ف ل

ة دون  زمن للحيلول ع ال باق م التعامل سياسيا مع أزمة الخليج ھي دعوة تدرك ضرورة الس
  اقعة إذا لم تحل أزمة الخليج سلميا.وقوع كارثة الحرب التي ال بد أنھا و

ا،    ه حق ا يؤسف ل ا الحاضر  أنومم ى وقتن ي حت توى الرسمي واألھل ى المس العرب عل
ادين  أنوقفوا عاجزين عن احتواء األزمة بعد  ين من ة، ب به الحرب األھلي ا يش انقسموا فيم

داف دا عن أھ ي بعي البين بحل عرب ين مط راق، وب ة الع كري ومعاقب م العس د  بالحس الحش
ي،  ي األھل درة العمل العرب ر ق العسكري األجنبي في المنطقة. وقد شل ھذا االنقسام الخطي
ادات  الء قي وتعطل بموجب ذلك عقل األمة وتمزق ضميرھا. فمن ھم يا ترى أولى من عق



20 

 

اذ حاضرھا  ر من اجل إنق الفكر والعمل السياسي األھلي بالتعبير عن ضمير األمة والتفكي
تقبلھ د وضمان مس اء.  أصبحا. لق ى موقف بن رون إل ام يفتق ذا االنقس  وأصبحواالعرب بھ

تقالل  بيل االس ي س ة ف ال عربي اد أجي رات جھ مجرد شھود على انتحار أمتھم، وضياع ثم
ة  ارتھا العربي الل حض ن خ اھم م اء وتس األمن والنم نعم ب ات ت اء مجتمع يادة وبن  –والس

  اإلسالمية في بناء مجتمع دولي إنساني تصان فيه الحقوق وتؤدي فيه الواجبات.

ا  جدال فيه اليوم، مالحظة ومما ال   ي يكون معني غياب أي دور إيجابي فعال للعمل األھل
ى  د تعطل حت لمين. لق ا للعرب والمس ي ضوء المصالح العلي كل  اآلنبحل أزمة الخليج ف

دھا شعب  تال جھد عربي إيجابي نتيجة صدمة اجتياح العراق للكويت وما ذلك من آالم تكب
م العسكري الكويت العربي المسلم من ناحية ... ومن ناحية أخرى نتي جة لمؤشرات الحس

اح العراقي  األميركي ى لالجتي ذ الساعات األول المتالحقة والمتصاعدة باستمرار لقد بدأ من
د  أن درة أح يس بق دة ول ات المتح ل الوالي ن قب كريا م مه عس رر حس د تق ر ق ي  أناألم يثن

ريح ب م التص ي ت ة الت ر المعلن ة وغي دافھا المعلن ق أھ ن تحقي دة ع ات المتح ل الوالي ا قب ھ
د  األميركيةاالجتياح العراقي وبعده والتي تفرضھا االستراتيجية  في المنطقة وفي العالم. لق

ارات العرب، وشلت نظامھم  ى خي دة عل ي،أثرت الواليات المتح رك العمل  أإلقليم ا ت مم
  الرسمي واألھلي ضائعين تحت رحمة انتظار الحسم العسكري.

ذي أنعلى أزمة الخليج يجب  رأشھمر حوالي أربعة  أنواآلن وبعد    ون ال وا  نيك د ركن ق
ي  أنإلى قرار الحسم العسكري ومعاقبة المعتدي، قد تأكدوا  يس ف م العسكري ل قرار الحس

ون  ى مرھ دي دول عظم ي أي و ف ل ھ الحھم، ب رارھم ومص ون بق و مرھ ديھم وال ھ أي
ار.  ي االعتب شعب الكويت قضية  إنبمصالحھا وحساباتھا التي ال تأخذ مصالح العرب ف

دالتھا  د بع ى حرب  أنقضية عادلة ال يجوز لكل من يعتق ركن إل ةي دمرة للعرب  أميركي م
ا تخسر  إنمن أجل كسبھا.  ا فيم شعب الكويت أو شعب العراق ال يمكن أن يربح أي منھم

ا طرف ه. فھل يسمح لن اء في ة جمع ة العربي ذا العجز  ااألم د ھ ة، بع ة العربي الحرب األھلي
مي واأل ر الرس وز الفك ن رم درة م رة والق دعو ذوى الغي رب، أن ن ام الع ل انقس ي، بفع ھل

ات  ن تبع واء، تخلص شعب الكويت م ة س ى كلم ة إل دان العربي ي مختلف البل السياسي ف
ر  ة ال يرغب غي ه، وتجنب العرب كارث راق وتصون قدرات ظ شعب الع تالل، وتحف االح

ا ي وقوعھ دائھم ف ل ال ؟أع ك، فك ن ذل دا م ر أح ن يخس ن ول تمرة، م رى مس ارات األخ خي
مية  ية الرس ود الدبلوماس ى الجھ رب، إل دي الع ن أي راره م ذي خرج ق م العسكري ال الحس

ه  إنالدولية منھا والعربية.  كل ما نطالب به إضافة جھد أھلي عربي مسئول لعل هللا يجعل
تبا ى اس ق الحرب سببا في اختصار فترة المعاناة وينفع به كل الجھود الخيرة التي تسعى إل

  المدمرة بحل سياسي الزمة الخليج. 

ى اآلنلقد وُ    ر منظار اآلخر حت ا عطل الفعل –اجه كل من يرى األمور بغي ا فكري إرھاب
ذا مع األ –العربي األھلي اإليجابي ئولة. وھ سف ، لتحل مكانه ردة الفعل السلبية غير المس

ي ال تت ة اإلرھاب الفكري آفة حياتنا العربية المعاصرة، الت رأي اآلخر وتنكر حري حمل ال
ر عن  ةالتعبير وتمنع المواطن، تحت طائلة التھديد، من التعبي ي قضاياه المصيرية،  راي ف

رام  ومنھا أزمة الخليج التي لوال فقدان حياة العرب السياسية للديمقراطية وافتقارھا إلى احت
ي ال د عذرا ف ذلك ال يوج الء حقوق اإلنسان لما كان لھا أن تقع أصال. ل وقت الحاضر لعق

ادروا  أناألمة، التي منعتھم حتى اآلن ظروف الحرب األھلية العربية من المحاولة، من  يب
ة  زمن من أجل ضمان حل سياسي الزم باق ال ي س إلى تنمية تحرك أھلي عربي يعمل ف
ر  ية أخط روا أن القض ا أن ي ي فيھ ة وأصحاب الضمير الح الء األم ري بعق يج. وح الخل

ة أعظ ھا والكارث تحيل تشخيص ا يس ا، كم بابھا أو أبعادھ ي أس رة ف ط النظ ن أن تبس م م
تمكن  إنوعالجھا بمنظار األبيض أو األسود.  ل الم ر العق أزمة الخليج جد معقدة وليس غي

من كبح جماح العاطفة بقادر على أن يقترب من رؤية عربية إسالمية، وينمي حركة أھلية 
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ي مي العرب ل الرس ى العم ارس الضغط عل ل  تم اد ح ي إيج ئولياته ف ل مس ل تحم ن اج م
ة.  سياسي سلمي تراعى المصالح العليا للبالد العربية فيه، وال يخل بمبادئ الشرعية الدولي

رأي  إن رام ال ى كسب احت مثل ھذه الرؤية المسئولة والحركة الجادة ھي وحدھا القادرة عل
ه.  اون مع المي والتع ام الع عب  إنالع ة والش عوب األوروبي ياألالش دركون  ميرك دما ي عن

ديھم  ر ل وجود رؤية عربية لحل أزمة الخليج ويلمسون وجود حركة أھلية جادة سوف تتغي
يس  ا سوى فيالصورة التي اختزلھا األعالم الغربي لمنطقة األزمة باعتبارھا شبه خالية ل ھ

  صحراء وجمل وبئر نفط.

ى ال   درة وال رة والق ى ذوى الغي ه إل داء موج ذا ن ان ھ د، ف ات وبع ات والمنظم مؤسس
ي  واالتحادات األھلية في البالد العربية الن تقوم بدعوة رموز الفكر والعمل السياسي األھل
ا ...  ة تواجھھ ال أخطر أزم من أجل القيام بدورھم االستراتيجي من توحيد رؤية األمة حي

لميا.  ة س ي حل األزم فھل من وتمكين الرأي العام العربي من أن يكون لـه دورا إيجابيا ف
ال أمجيب أم أننا اكتفينا بإعالن ما نعتقد  ة حي االت تقليدي ات ومق ي بيان ة ف نه مواقف مبدئي

  أزمة يتوقف على كيفية التعامل معھا حاضر األمة ومستقبلھا.

  وهللا من وراء القصد،،،

  الكواري خليفةعلي 

  م17/11/1990الدوحة في : 
  

  

شھرين من انطالق عاصفة الصحراء كتبت ھذا المقال في أواخر شھر نوفمبر قبل 
المدمرة التي اختلطت تجاھھا لدي مشاعر ألتأييد لتحرير الكويت من االحتالل العراقي 

الغاشم، بمشاعر األسى لتدمير العراق وبغداد عاصمة الخالفة العباسية التي قادت 
الم. الحضارة اإلنسانية لعدة قرون في العصور الوسطى عندما كان الغرب يغرق في الظ

وھذا الشعور ليس شعوري  وحدي وإنما ھو شعور عام لدى نسبة كبيرة من العرب، حتى 
أن أحد اإلعالميين الذي كان يقدم برنامجا تحريضيا ضد العراق استضاف أعتى الداعين 

للحرب ومنھم جالل الطالباني، قد قال بشكل تلقائي في برنامج أذيع في تلفزيون قطر 
عاصفة الصحراء، " إنه ليوم أسود"، مما أدى لتجميد نشاطه  مساء اليوم األول لبدء

اإلعالمي واألكاديمي وتھديده بسحب الجنسية عقابا لما عبر عنه ضميره في صحوة 
  مفاجئة منه.

******  

نشر المقال على نطاق واسع وكان أول من نشرته ھي جريدة القدس في لندن التي كان 
ال لي األخ عبد الباري عطوان أن ھذا المقال ھو توجه المقال قريبا من توجھھا. وقد ق

أحد مقالين تم نشرھما في الصفحة األولى في مكان مقال رئيس تحرير "القدس العربي" 
والمقال الثاني كان لكلوفيس مقصود. كما نشر المقال في جريدة االتحاد االشتراكي في 

قة وجريدة "العرب" في المغرب وجريدة "األھالي" في مصر وجريدة "الخليج" في الشار
من اللوم على نشره األخ خالد عبدهللا حسين النعمة قطر التي لم يسلم رئيس تحريرھا 

  للمقال. 

كانت الجرائد التي نشرت المقال فيما عدى جريدة الخليج في الشارقة التي تحفظت على 
ل عام ما جاء في المقال في رد كتب باسم الجريدة، قد كانت مؤيدة لما جاء فيه بشك
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ومتبنية لما طرحه. وقد قال لي األستاذ خالد محي الدين أن الدعوة للتحرك األھلي التي 
نشرت في جريدة األھالي، قد تم طرحھا في حزب التجمع في مصر للمناقشة وتوصلوا 

  لعدم وجود فرصة للقيام بتحرك أھلي مع استعدادھم للمشاركة فيه.

بل غيرھا، كانت جريدة الحياة في لندن التي طلبت ومن بين الجرائد التي اھتمت بالمقال ق
مني حال وصول المقال إليھا سيرتي الذاتية إلرفاقھا بالمقال الھام حسب قولھم. وبعد أن 

أرسلت السيرة الذاتية لھم فوجئت بعدم نشرھم المقال الذي سبقتھم على نشره جريدة 
توزيعھا اثنا تلك الفترة الحرجة  القدس المنافسة للحياة على المستوى العربي والتي ارتفع

حسب ما ذكر لي األخ عبد الباري عطوان من أقل من عشرة آالف إلى ما يناھز مائة 
ألف نسخة بسبب دعوتھا لتحرير الكويت دون تدمير العراق. وكي أتم الرواية أتيح لي 

بد الوھاب األستاذ ع رة للحياة أن التقي بمدير تحرير جريدة الحياةبعد عدة سنوات في زيا
م نشر مقالي ذاك بالرغم من حماس جريدة بدر خان فسألته بشكل شخصي عن سبب عد

أو أي مقال أخر لي في جريدة الحياة، فأجابني بشكل صريح  ,لنشره في بداية األمر الحياة
  ’ !! . أن كتاباتي ال تمر من تحت سقف الجريدة ’قائال 

******  

ما كان بعض  1991يناير/كانون ثاني  17سبقت عاصفة الصحراء التي انطلقت في 
أصحاب النوايا الحسنة يدعون له من حل سلمي يحرر الكويت دون أن يدمر العراق، 

 التياألميركية   CNNوأصبح العرب متفرجين على مسلسل الحرب من خالل فضائية 
أصبح بثھا إلى الجمھور في أغلب الدول العربية يصل مباشرة على المحطات األرضية 

 يمثلما يصل بث التلفزيون الحكومي في تلك الدول، ويصبح اإلعالم الفضائي األميرك
مصدرا محليا ألحداث الحرب وجزء من المعركة العسكرية إلي استسلم لھا العرب الذين 

دولة ضد  34التي تقودھا الواليات المتحدة بتحالف ضم أصبحوا متلقين لرواية الحرب 
وتصبح ’. حق أريد به باطل’دولة عربية واحدة، في حرب يصدق عليھا القول المأثور ، 

تلك الحرب بداية لحصار العراق وتجويعه ألكثر من عقد من الزمن حتى تھيأت فرصة 
ر عاما من غزوه بعد ثالثة عش 2003غزوه واحتالله وتدمير نسيجه الوطني عام 

، وأذن ببداية مسلسل تقسيم المقسم في الوطن ’ولّد غزو العراق واحتالله’للكويت الذي 
العربي بعد أن أطلقت الطائفية البغيضة من عنانھا وعمت الفتنة، كفان هللا وكفى إلنسانية 

  شرھا. 

  

  

  

  

  

 


