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المقـــدمــة
رسـائـــل ال تشيــــخ
أنــا مدي ـ ٌن لشــخصين بنشــر هــذا الكتــاب :الصديــق محمــد علــي
القاضــي ،الــذي كان طال ًبــا بدايــة ســبعين ّيات القــرن الماضــي فــي
ـت إليــه وأنــا أعمــل فــي
كل ّيــة التجــارة بجامعــة الكويــت؛ تع ّرفـ ُ
الكليــة قبــل أن أســافر إلــى بريطانيــا للدراســة ،فأضحــى هــو وعــدد
مــن األصدقــاء ممــن جــاء ذكرهــم فــي هــذه الرســائل مــن األعـ ّزاء.
أ ّمــا الثانــي فالعزيــز خليــل العســلي ،الكاتــب والناشــر المتم ّيــز
ـطيني المقيــم فــي األردن .فلــوال تشــجيع الثانــي واحتفــاظ
الفلسـ ّ
األول برســائلي المــدرارة وأنــا علــى مقاعــد الدارســة فــي بريطانيــا،
ـب الريــح .لــو كُ ِتبــت هــذه الرســائل اليــوم
لتناثــرت أوراقــي فــي مهـ ّ
الختفــت لكثافــة مــا نتراســله إلكترونيّــا هــذه األيّــام.
لعقــود طويلــة احتفــظ القاضــي بالرســائل ،وكان ذلــك كر ًمــا منــه
وحرصــا علــى تاريــخ صداقتنــا تلــك الّتــي تــؤ ّرخ لمرحلــة كاملــة.
ً
فــي عــام  ،٢٠١٧س ـلّمني الرســائل بعــد أن انشــغلنا بالحيــاة ،هــو
مــن جانــب وأنــا مــن جانــب آخــر .ولمــا ح ّدثــت خليــل العســلي
عــن فكــرة جمعهــا ونشــرها تح ّمــس ،ثــم قــرأ الرســائل وتــوكّل.
الرســائل مكتوبــة بخـ ّط اليد ،وخطّي لألســف رديء؛ لذلك فالســيدة
الّتــي نضّ ــدت الرســائل لــم تفـ ّـك لغــز بعــض الكلمــات والعبــارات،
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ـت أتذكّــر وأُص ّحــح .أرجعتنــي الرســائل نصــف قــرن
وبالتالــي جلسـ ُ
إلــى الــوراء :جاشــت عواطفــي ،اشــتعلت الذكريــات فــي قلبــي
تحســرت .كــم مــن معــارك دونكيشــوت ّية خضنــا .كــم
ووجدانــيّ ،
مــن مفاهيــم تجاوزنــا .لكــن ،ويــا للمفاجــأة ،وجــدتُ ال ِغــر الــذي
كنتُــه ناض ًجــا فــي رؤيتــه حيــال الشــؤون العربيّــة العامــة ،وربّمــا
ـي أن أقــول إنّــي
أيضً ــا ن ّمـ ْ
ـت عنــدي الرســائل مل َكــة الكتابــة ،وعلـ ّ
كنــت أكتــب رســائل ألصدقــاء وأحبــاب أعـزاء ل ّمــا كنــت طال ًبــا فــي
الشــهادة األولــى فــي الجامعــة المصريّــةّ ،إل أ ّن تلــك الرســائل مــع
األســف لــم يُحتفــظ بهــا ،ولكــن تلــك قصــة أخــرى.
ـاج مرحلــة الشــباب ،وهــو مجموعــة مــن الرســائل
هــذا الكتــاب نتـ ُ
تبادلتهــا مــع أخــي وصديقــي األســتاذ محمــد علــي القاضــي ،هــو
أحــرص منــي.
احتفــظ برســائلي ،أ ّمــا أنــا ففقــدتُ رســائله .كان
َ
السياســية
ُ
كنــت أعمــل مشــرفًا اجتماعيًّــا فــي كليــة العلــوم ّ
والتجــارة فــي بدء إنشــاء جامعــة الكويــت عــام  ،١٩٦٧ -١٩٦٦وكان
القاضــي مــع مجموعــة مــن أوائــل الطلبــة الذيــن التحقــوا بالكلّيــة
فــي ذلــك الوقــت ،ك ّنــا مــن أقــرب األصدقــاء ،لــم يكــن فــارق الســن
كبي ـ ًرا فن َمــت بيننــا صحبــة جميلــة ،كنــا نُنظّــم رحــات إلــى الب ـ ّر
ونجتمــع فــي أماكــن مختلفــة فــي ديوانيــات عديــدة لنتســامر أو
نتبــادل وجهــات النظــر ،ك ّنــا كوكبــة مــن الطـ ّـاب درســنا فــي تلــك
الكلّيــة المشــتركة ،ومق ّرهــا حيــن ذاك فــي منطقــة العديل ّيــة فــي
الكويــت ،قبــل أن تنفصــل إلــى كلّيتَيــن وتنتقــل مــن مكانهــا .تلــك
الكوكبــة أصبحــت بعــد ذلــك فــي مواقــع مســؤولة مــن العمــل
الحكومــي ،وبعضهــا مــارس األعمــال الحــ ّرة ،وآخــرون وصلــوا
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ـت علــى بعثــة
إلــى اإلدارات العليــا ووزارات الدولــة .وقتهــا حصلـ ُ
للدارســة فــي بريطانيــا ،ولــم أسـ ِ
ـتطع االنتقــال مــن البيئــة الّتــي
أحببــت رغــم انتقالــي مــن المــكان .فك ّنــا نتكاتــب .فــي الثلــث
األول مــن الســبعينيات لــم تكــن وســائل االتصــال والتواصــل كمــا
هــي عليــه اليــوم ،كان الرابــط الوحيــد والممكــن هــو الرســائل
المكتوبــة بخـ ّط اليــد ،وال ُمع ِّبــرة عــن وجهــة النظــر فــي األحــداث
لشــباب تأخذهــم الحيــاة إلــى مــكان جديــد وبعيــد ،ومجتمــع
لــم يتوقّعــوا أن يعيشــوا فيــه ،وزميــل بقــي يكمــل دراســته فــي
الكويــت .توالــت الرســائل وكان القاضــي مــن الفطنــة أن احتفــظ
بهــا ولــم أكــن أعلــم بذلــك.
ـادي
بعــد العــودة أخذتنــا الحيــاة إلــى أماكــن مختلفــة ،هــو االقتصـ ُّ
أول ،ثــم إلــى
الن ّيــر واالســتثماري الحصيــف إلــى البنــك المركــزي ً
العمــل الح ـ ّر فــي معظــم الوقــت ،وأنــا إلــى العمــل األكاديمــي
السياســة ،وأنــا عشــت
ال ُمش ـبِع وال ُمت ِعــب م ًعــا .هــو ابتعــد عــن ّ
قري ًبــا منهــا فــي تج ّمعــات سياسـ ّية ولقــاءات ومؤتمـرات وكتابــات.
قدرتــي علــى الكتابــة تلــك ،الّتــي ملكــت جــز ًءا منهــا بســبب تلــك
الرســائل ،حفّزتنــي علــى االحتـراف.
لقــد كنــت مدم ًنــا علــى كتابــة الرســائل ألصدقــاء كثيريــن .قبــل
ـت رســائل كثيــرة إلــى بنــت العــم الّتــي
التخـ ّرج مــن القاهــرة كتبـ ُ
أصبحــت فيمــا بعــد زوجتــي ،وقــد احتفظــت بهــا لفتــرة طويلــة
حتّــى وقعــت أزمــة سياســ ّية فــي الكويــت ،وكنــت طرفًــا فيهــا
ـ ال مجــال للحديــث عنهــا اآلن ـ فقامــت خوفًــا مــن أن تقــع تلــك
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الرســائل فــي ٍ
شــاب
أيــد غيــر موثوقــة بإحراقهــا .كانــت رســائل
ّ
لشــابة فيهــا العاطفــة ،وفيهــا التعليــق علــى أحــداث سياســ ّية
كثيــرة وأشــياء أخــرى.
فكــرة الرســائل الّتــي تُجمــع لتصيــر كت ًبــا معروفــة فــي تاريــخ
السياســة واألدب .مــي زيــادة وجب ـران خليــل جب ـران ،نهــرو إلــى
ّ
ابنتــه أنديـرا وألبيــر كامــو إلــى حبيبتــه وغيرهــا وغيرهــا .فالتر ّاســل
ف ـ ّن.
بعــد ســنوات طــوال فاتحنــي الصديــق محمــد القاضــي بخبــر
كل أو معظــم الرســائل الّتــي و ّجهتهــا إليــه موجــودة
أفرحنــيّ :
عنــده .طلبــت منــه الحصــول عليهــا ،ففعــل .وصلتنــي معقــودة
ـت مــن
ـيُ ،معتنــى بهــا وكأنهــا وصلتــه أمــس .طلبـ ُ
بشــريط مخملـ ّ
مســاعدي تنضيدهــا علــى الكمبيوتــر ثــ ّم انشــغلت عنهــا مــ ّدة
عاميــن .بعــد حيــن ،ق ّيــض اللــه لــي شــخصية جميلــة ومهن ّيــة كنــت
قبــل أن أعرفــه قــد تعاونــت معــه فــي كتابــة نبــذة عــن عالقتــي
بالســيد إرشــاد هورموزلــو السياســي التركــي المتم ّيــز ،ومستشــار
الرئيــس التركــي الســابق عبــد اللــه غــول ،والمســتعرب الذكــي،
حيــث أصــدر كتابًــا جميـ ًـا بعنــوان المستشــار التركــي ،الشــخصية
جميــا عــن
ً
هــي الصديــق خليــل العســلي الــذي نشــر كتابًــا
الســيد هورموزلــو كمــا أســلفت .كان لقائــي األول بخليــل العســلي
فــي إســطنبول (تشــرين الثانــي (نوفمبــر)  )٢٠١٩أثنــاء المؤتمــر
العاشــر لق ّمــة البوســفور الســنوية ،وجــدت فيــه ذلــك الشــخص
فكــري
الــذي تســتطيع أن تأنــس إليــه وتســتأمنه علــى مشــروع
ّ
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قــد ال يهـ ّم كثيريــن اآلن ،ولكنــه ربمــا يهـ ّم األجيــال القادمــة فــي
الكويــت والخليــج كجــزء مــن تاريخهــم.
عهــدت المشــروع إليــه ،واتّفقنــا مبدئ ًيــا علــى أن نقــوم بتغييــر
األســماء الــواردة فــي بعــض الرســائل بأســماء أخــرى حفاظًــا علــى
الخصوصيــة؛ وألن كثي ـ ًرا منهــم قــد انتقلــوا إلــى دنيــا الحـ ّـق ،فلــم
ي ُكــن بالمســتطاع الحصــول مــن الجميــع علــى إذن باإلشــارة إلــى
أســمائهم كمــا تقتضــي األصــول المهنيــة فــي النشــر ،ولكننــا لــم
نفلــح فبقيــت األســماء كلّهــا كمــا هــي؛ ث ـ ّم إ ّن القضايــا ال ُمثــارة
ليســت علــى نقــل مباشــر منهــم .هكــذا جــاء هــذا الكتــاب فيــه
وكل مــا هــو مرتجــى أن يُقــرأ وفــي
الخصوصيّــة وفيــه العلنيّــةّ .
ذهــن متصفِّحــه أ ّن الكاتــب يكتــب ،أوائــل الســبعين ّيات مــن القــرن
الماضــي ،وفيــه أهــواء شــاب مــن نتــاج تفاعــل األحــداث وقتهــا،
انتقــل مــن مجتمــع بســيط إلــى مجتمــع معقّــد وصناعــي .أ ّمــا
لمــاذا النشــر اآلن؟ ذلــك ألن المثــل الــذي يقــول :مــا أشــبه الليلــة
نصــا كُتــب قبــل
بالبارحــة مثــل قــد ال يُســتوعب ّإل عندمــا نقــرأ ًّ
خمســين عا ًمــا تقري ًبــا كهــذا النــص الــذي بيــن يــدي القــارئ،
ونقارنــه بمــا يحــدث اليــوم ...وأتــرك للقــارئ ِ
الفطــن اســتخالص
ال ِعبــر...
مـحـمــد الرمــيــــحــــــي
الكويت ،كانون األ ّول(يناير)٢٠٢٠ ،
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تمهيد ال بُدَّ منه
بعــد شــهر مــن انتهــاء قمــة البوســفور العاشــرة الّتــي ُعقــدت فــي
اســطنبول تلــك المدينــة الّتــي تنافــس فــي قلبــي القــدس مدينتــي،
شــاركت فيهــا إلــى جانــب الدكتــور محمــد الرميحــي،
حيــث
ُ
والدبلوماســي التركــي إرشــاد هورموزلــو ،وعــدد كبيــر مــن قــادة
العالــم والمســؤولين االقتصاديّيــن واإلعالمييــن وغيرهــم ،وبعــد أن
أخــذت تع ّهـ ًدا مــن الدكتــور الرميحــي أنــه ذات يوم ســوف يتح ّدث
حديثًــا طويـ ًـا عــن ذكريــات إعالميــة وغيرهــا لتكــون بمثابة شــهادة
لألجيــال القادمــة ،وبعــد أن تص ّفــح كتابــي الــذي كان قــد صــدر
للتـ ّو بعنــوان المستشــار التركــي والبرغمات ّيــة األخالق ّيــة ،وصلتنــي
رســالة مــن الدكتــور يطلــب رأيــي فــي بعــض الرســائل الّتــي تبادلهــا
وهــو طالــب فــي بريطانيــا مــع صديــق لــه ،ال زال يحتفــظ بهــا،
وطلــب أن أتصفّحهــا وبعــد ذلــك نتح ـ ّدث .هــذه كانــت بمثابــة
كل الــو ّد.
مفاجــأة غيــر متوقّعــة مــن رجــلٍ أك ـ ّن لــه ّ
بعــد تص ّفــح الرســائل األولــى عرفــت أنّنــي أمــام شــهادة فريــدة
مــن نوعهــا ،ومــن حـ ّـق األجيــال علينــا أن نحتفــظ بهــا ،وأن ننقلهــا
فســرة بشــروح...
كمــا هــي ُم ّ
ولكــن وللحقيقــة تــردّدتُ كثيـ ًرا فــي كتابــة تمهيـ ٍـد لهــذه الرســائل،
ـهل أن تكتــب تمهي ـ ًدا أو مقدم ـ ًة لمف ّكــر أو عــن مف ّكــر
فليــس سـ ً
عربــي بحجــم الدكتــور محمــد الرميحــي ،فهــذه الشــخصية
ّ
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ســاهمت بشــكل كبيــر فــي التحـ ّول الــذي عاشــه ويعيشــه العالــم
خــاص منــذ ســبعينيات
العربــي بشــكل عــا ّم ،والخليــج بشــكل
ّ
ّ
القــرن الماضــي.
كان الدكتــور الرميحــي يع ّبــر عــن اتجــاه يتب ّنــاه وفكــر ســيكون
ـي
لــه نبر ًاســا فــي حياتــه العمليّــة حتّــى قبــل أن تبــدأ ،وهــذا جلـ ّ
بصــورة ال تقبــل التأويــل فــي الرســائل الّتــي هــي بيــن أيديكــم؛
ـول إلــى
إذ ق ـ ّرر الدكتــور الرميحــي أن يُطلعنــا جمي ًعــا عليهــا ،وصـ ً
منتصــف الســبعينيات تقري ًبــا مــن القــرن الماضــي عندمــا عــاد
إلــى الكويــت ،وبــدأ بتطبيــق هــذه األفــكار الّتــي اكتســبها فــي
دارســا ومشــاركًا فــي الحيــاة العمل ّيــة ،والــذي اســتمر أعوا ًمــا
بحثــه ً
عديــدة.
تحـ ّول تــر ّددي رهبــة لمعرفتــي أ ّن الدكتــور الرميحــي منحنــي فرصة
كل كاتــب وباحــث فمــا بالــك بصحافــي .هــو شــخص
يتمناهــا ّ
ـي
ـتثنائي ،حصــل علــى ّ
كل المناصــب الّتــي يحلــم بهــا أكاديمـ ّ
اسـ ّ
كل
أو مف ّكــر ،كمــا أن ّهــذا الرجــل الفريــد الهــادئ حصــل علــى ّ
أي أســتاذ جامعــي أو مثقّــف مــن
الجوائــز التــي يصبــو إليهــا ّ
الدرجــة األولــى .حصــل الدكتــور مح ّمــد علــى المناصــب اإلعالم ّيــة
ـي أو باحــث الحصــول علــى نصفهــا.
األرقــى ،الّتــي ال يتوقّــع إعالمـ ّ
كمــا أنّــه كتــب ويكتــب فــي أوســع المطبوعــات العرب ّيــة انتشــا ًرا.
خصنــي الدكتــور الرميحــي باالطّــاع
إنّــه مــن حســن طالعــي أن ّ
الثقافــي
نصــا ،وذات البعــد
علــى رســائله ذات البُعــد
الشــخصي ًّ
ّ
ّ
محتــوى ،فهــذه الرســائل والتــي يزيــد
االجتماعــي
التوثيقــي
ً
ّ
ّ
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حرصــا شــدي ًدا مــن ِقبلــه
عددهــا علــى التســعين بقليــل ،تُظهــر ً
كل لحظــة عاشــها؛ مــن البــرد اإلنجليــزي ،وثلــج مدينــة
علــى توثيــق ّ
درهــم الواقعــة شــمال شــرق بريطانيّــا ،وشـراء ســيارة صغيــرة ،حتّى
ـول إلــى
مشــاعر الفــرح بقــرب اللقــاء ،والعــودة إلــى الكويــت ،وصـ ً
أفــكار مثــل اتّحــاد الخليــج أو الديمقراط ّيــة .كلّهــا حــرص علــى أن
ـس أن يُطلــع األصدقــاء علــى
يخطّهــا بقلمــه الراقــي ،كمــا لــم ينـ َ
ـي ال ُمنحــاز ،أو معرفــة بــأ ّن
ّ
كل مالحظــة تتنــاول اإلعــام البريطانـ ّ
وكل رأي يتنــاول بصراحــة متناهيــة
بريطانيــا ليســت كمــا نعرفهــاّ ،
تخلّــف العــرب ،ومســتقبل الخليــج ،وأبعــاد القض ّيةالفلســطين ّية،
وكل حــدث شــهده مــن إض ـراب
ـول إلــى خطــف الطائ ـراتّ .
وصـ ً
ع ّمــال المناجــم وإض ـراب الطلبــة.
كل مــا وقعــت عيونــه عليــه ووصلــت إليــه مســامعه خطّــه فــي
ّ
الرســائل لصديقــه ال ُمخلــص العزيــز الــذي ق ـ ّدم خدمــة لألجيــال،
بــأن احتفــظ بتلــك الرســائل علــى مــدى مــا ال يقـ ّـل عــن أربعيــن
عا ًمــا ،ليق ّدمهــا الحقًــا هديّــة للصديــق ،تلــك الرســائل طــال
إلكترونــي فــي جهــاز
عمرهــا أكثــر بعــد تحويلهــا إلــى ملــف
ّ
الحاســوب.
هــذه الرســائل هــي وثائــق ثقاف ّيــة واجتماع ّيــة ،علــى عصــر يُعتبــر
األكثــر تعقي ـ ًدا ،واألكثــر توتّ ـ ًرا فــي حيــاة العــرب عا ّمــة والخليــج
خاصـ ًة ،الــذي كان قــد بــدأ يتل ّمــس طريقــه بيــن األوطــان
ـي ّ
العربـ ّ
العرب ّيــة .هــذا التل ُّمــس كان واض ًحــا فــي تلــك الرســائل ،حيــث
ـي المتجـذّر،
أمــواج القوم ّيــة العرب ّيــة تتالطــم بأمــواج النفــوذ الغربـ ّ
ـب أن يطلــق عليهــم الرميحــي الرجع ّيــة
وتتلقّفهــا أمــواج مــن يُحـ ّ
14

العربيّــة والقيــادات التقليديّــة مختلطــة بالســلفيّة وســط هــذا
العربــي
المحيــط المتحــ ّرك العاصــف الــذي كان يجتــاح الخليــج
ّ
السياســة
فــي تلــك الفتــرة .كمــا أث ّــرت قضيّــة فلســطين علــى ّ
العربــي شــعب
القومــي ،فآمــن الشــباب بــأ ّن الشــعب
والوعــي
ّ
ّ
واحــد تجمعــه اللغــة والثقافــة والتاريــخ والجغرافيــا والمصالــح،
وبــأن دولــة عرب ّيــة واحــدة ســتقوم لتجمــع العــرب علــى اختــاف
اقتصــادي
بلدانهــم مــن المحيــط إلــى الخليــج فــي انســجام
ّ
ـي يرنــو إلــى خيرهــم العــا ّم.
وسياسـ ّ
هــذا اإليمــان الــذي كان ســائ ًدا تلــك الفتــرة ،والنابــع مــن إيمــان
العــرب بأنّهــم أ ّمــة لهــا جــذور ضاربــة فــي عمــق التاريــخ تغيّــر
ـي نفســه مـ ّرة أخــرى
فــي الســنوات األخيــرة ،ليجــد الشــباب العربـ ّ
فــي ســباق البحــث عــن ذاتــه فــي محيــط ال تتلقّفــه األفــكار،
بــل تتالطمــه أمــواج الــدم والقتــل ،هــذا الجيــل كان عليــه إ ّمــا
أن يهــرب وراء المظاهــر أو أن يقــف صامــ ًدا يفكّــر بالنمــوذج
األنســب لــه.
لقــد كانــت القوميــة العرب ّيــة فكــرة جذّابــة للشــباب العــرب
وخاصــة المغتــرب ،ذلــك الجيــل مــن الشــباب الــذي
المتعلّــم
ّ
خــرج إلــى أوروبــا فــي فتــرة الرومانســية الحالمــة ،فتــرة قــوة
تأثيــر الحركــة الطالبيّــة علــى الحيــاة الجامعيّــة وعلــى جميــع
مرافــق الحيــاة العا ّمــة ،وفتــرة النقابــات العماليّــة الّتــي كانــت
ـي للحيــاة فــي أوروبــا بمــا فيهــا بريطانيــا ،فــكان
المح ـ ّرك األساسـ ّ
يُض ـرِب عمــال المناجــم حتّــى تتج ّمــد بريطانيــا ،وإذا مــا أضــرب
ع ّمــال محطّــات توليــد الكهربــاء تأيي ـ ًدا إلض ـراب عمــال المناجــم
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ـام دامــس ،كمــا يظهــر مــن معانــاة
فــإن بريطانيــا ســتنام فــي ظـ ٍ
الرميحــي مــن ذلــك فــي رســائله.
الخاصة بــه كان يعتنــق فك ًرا
ـي الباحــث عــن الهويّــة
ّ
الشــباب العربـ ّ
يعتقــد أنــه األقــرب لطموحاتــه ،وليكتشــف الح ًقــا أ ّن هــذا الفكــر
بــه خلــل ال يناســب أفــكاره ،فيلتجــأ إلــى فكــر آخــر ،فنجــد مــن
اعتنــق الماركس ـ ّية فــي فتــرة ثــم تح ـ ّول عنهــا للقوم ّيــة ،ليتح ـ ّول
بعدهــا إلــى أفــكار ليبراليــة ،أو حتّــى إســام ّية تقليديّــة ،وهكــذا
فقــد كانــت هــذه الحركــة ميــزة للطلبــة المبتعثيــن إلــى أوروبــا
ـي؛ ألنهــا مكّنــت مــن تكوين الشــخصية
والتــي كانــت حلــم كل عربـ ّ
وصقــل المبــادئ الّتــي حملوهــا معهــم عائديــن إلــى أوطانهــم.
لقــد كان الدكتــور الرميحــي فــي رســائله صري ًحــا إلــى أبعــد
الحــدود ،عندمــا تحــ ّدث أكثــر مــن مــرة عــن تخلّــف المجتمــع
فســره المفكــر
ـي والخليجــي بشــكل خــاص ،ذلــك التخلّــف ّ
العربـ ّ
هشــام ش ـرابي أحــد أهــم المفكريــن والكُتــاب العــرب فــي كتابــه
العربــي الصــادر
األبــوي وإشــكالية تخلّــف المجتمــع
النظــام
ّ
ّ
باللغــة اإلنجليزيّــة عــام ( .١٩٨٨ترجمــه إلــى العربيّــة محمــود شــريح
عــام .)١٩٩١

« ...والتخلّــف هنــا ليــس تخلّ ًفــا اقتصاديًّــا أو إداريًّــا أو إنمائ ًّيــا ،بــل
ـي وال يغيــب عــن وجدانــه
إنّــه كامـ ٌن فــي أعمــاق المجتمــع العربـ ّ
لحظــة واحــدة ،بــل يقبلــه ويتعايــش معــه .يتّخــذ هــذا التخلّــف
صفتيــن متالزمتيــن همــا :الالعقالنيــة والعجــز ،األولــى تتجلّــى فــي
عــدم القــدرة علــى التدبيــر أو الممارســة ،والثانيــة فــي عجــزه
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التوصــل إلــى األهــداف الّتــي يرنــو إليهــا .وإلــى ذلــك يعــزو
عــن ّ
االنكســارات والهزائــم وفشــل حركــة التنويــر ومشــاريع التنميــة،
ـي متوقّــف على مقدرتــه فــي
ومــن ثــم فمصيــر المجتمــع العربـ ّ
ـوي واســتبداله بمجتمــع حديــث».
التغلّــب علــى نظامــه األبـ ّ
ومــن هنــا تنبــع أه ّميّــة ق ـراءة هــذه الرســائل باعتبارهــا تجربــة
عربــي خــاض تجربــة
إنســان ّية فكريّــة عميقــة ،ذاتيــة لمثقــف
ّ
صقلــت شــخص ّيته المتعطّشــة لمفاهيــم جديــدة فــي حيــاة الوطــن
ـكل مــا فــي الكلمــة مــن معنــى.
ـي بـ ّ
العربـ ّ
ـي
وهــذا مــا ورد فــي كتــاب الت ّيــارات الفكريّــة فــي الخليــج العربـ ّ
بيــن عا َمــي  ١٩٧١-١٩٣٨للدكتــور مفيــد الزيــدي الصــادر عــن مركز
دراســات الوحــدة العرب ّيــة بدايــة عــام  .٢٠٢٠فقــد خلــص إلــى
أ ّن الوقائــع التاريخيّــة قــد أثبتــت أ ّن مطلــب ال ُنخــب االجتماعيّــة
والسياســ ّية فــي منطقــة الخليــج هــو الديمقراط ّيــة ،باعتبارهــا
ّ
المخــرج الوحيــد ألزمــة المجتمــع ،والقاســم المشــترك لجميــع
الت ّيــارات بمختلــف انتماءاتهــا ومنطلقاتهــا ،وبحيــث إنّــه يمكــن
مؤسســات المجتمــع المدنــي ،وتجســيد الحيــاة
مــن خاللهــا بنــاء ّ
البرلمان ّيــة علــى أســس دســتوريّة حقيق ّيــة.
لقــد اســتمتعت بق ـراءة هــذه الرســائل ودراســتها ،فلقــد أخذتنــي
كل مــن يقرؤهــا فــي رحلــة مشــ ّوقة
وبالتأكيــد ســوف تأخــذ ّ
عبــر الزمــن ،وبعبــارات بســيطة مباشــرة قريبــة للقلــب ،تختــرق
العقــل بــدون مق ّدمــات .هــذه الرحلــة عبــر الزمــن أعــادت إلــى
الذاكــرة أحداثًــا ســمعت عنهــا ،وأحداثًــا قــرأت تفاصليهــا عــاو ًة
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ـت مقابــات مــع معاصريهــا والمشــاركين فــي
علــى أحــداث أجريـ ُ
ـي،
أحداثهــا .هــذه الوقائــع تُعتبــر مفصليّــة فــي حيــاة العالــم العربـ ّ
وقــد ســاهمت بالتأكيــد بالتحــ ّوالت الّتــي شــهدتها بالدنــا فــي
الســنوات الالحقــة.
هــذه الرســائل تحملــك للعيــش فــي ذلــك الزمــن بمعاييــره
ومفاهيمــه وأحداثــه ،الّتــي قــد تبــدو غريبــة غيــر مألوفــة فــي
أيّامنــا هــذه ،فلتحكمــوا عليهــا بأحــكام هــذا الزمــان ،وبمنظــار
الحاضــر مــن أجــل البنــاء عليهــا لمســتقبل أفضــل ألجيــال الشــباب.
ـاب مزيّــن بالهوامــش واإليضاحــات د ّونتهــا مــع الدكتور
الرســائل كتـ ٌ
لتفســير بعــض األحــداث الّتــي عاصرتهــا منطقتنــا ،وكان الدكتــور
الرميحــي شــاه ًدا عليهــا ،مــن خــال متابعــة مــا نشــرته وســائل
البريطانــي .فصاح ُبهــا يمتلــك قــدرة استشــعار إعالميــة
اإلعــام
ّ
بالغــة الحساســية ،تمكّنــه مــن ق ـراءة مــا بيــن الســطور وتحليــل
مــا يُنشــر.
هــذه التفســيرات الّتــي ت ـ َّم وضعهــا علــى شــكل هوامــش لق ـراءة
الرســائل ،كان الهــدف منهــا توضيــح بعــض المواضيــع المذكــورة،
وعلــى شــكل إشــارات فقــط باعتبــار أ ّن الجميــع فــي ذلــك الوقــت
قــد عاشــها ،مثــل ظاهــرة خطــف الطائـرات ،ودور العــرب الداعــم
للفلســطين ّيين فــي قض ّيتهــم مــن خــال المؤتمــرات وال ّنــدوات،
والتّظاهــر أمــام الســفارة اإلس ـرائيليّة.
ومــا دام التاريــخ هــو الماضــي الــذي يثيرنــا ،والحاضــر الــذي فيــه
بســجلته ووثائقــه عبــارة عــن
ّ
نســتجيب لتلــك اإلثــارة ،يغــدو
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مد ّونــات كتبهــا مؤ ّرخــون لوقائــع نقلوهــا مــن وجهــة نظرهــم
الخاصــة ،ومــن ثــم ظلّــت هنــاك وجهــات نظــر أخــرى يُمكننــا
ّ
أن ننظــر مــن خاللهــا إلــى تلــك الوقائــع ،وهــذا مــا ينطبــق علــى
هــذه الرســائل ،فهــي شــهادة حــول العصــر وعلــى التحـ ّوالت الّتــي
خــاص.
والخليجــي بشــكل
العربــي
شــهدها الشــباب
ّ
ّ
ّ
هــذه الرســائل تُعطــي صورة مختلفــة عن النظــرة النمط ّية للشــباب
الخليجــي ،والتــي ســاهمت بتعميقهــا وســائل اإلعــام الغرب ّيــة،
ّ
وبعــض األنظمــة العرب ّيــة الّتــي كانــت تُطلــق علــى نفســها صفــة
التق ّدميّــة .تلــك الصــورة الّتــي ربطــت الخليــج بالواليــات المتّحــدة
األميرك ّيــة والغــرب فــي القــرن الماضــي ،وفــي زمــن هيمنــة الفكــر
اكي علــى جيــل الشــباب ،ذلــك الفكــر الــذي كان
ـي االشــتر ّ
القومـ ّ
ـت
حلــم الشــعوب فــي التح ـ ّرر والكرامــة ،ولك ّنــه انهــار كأنّــه بيـ ٌ
مــن ورق لتحـ ّـل بعــده ظاهــرة الســلفيّة ومــا نعيشــه اليــوم مــن
تف ـكّك.
فــي ذلــك الوقــت تغ ّيــرت معالــم ومالمــح مجتمعــات الخليــج،
وفقــدت طابعهــا وخصوصيّاتهــا الّتــي ظلّــت تميّزهــا حتّــى منتصف
ســبعين ّيات القــرن الماضــي كمجتمعــات عرب ّيــة ذات نكهــات
خاصــة مــن حيــث الم ـزاج العــا ّم المتناغــم والمتقــارب
خليج ّيــةّ ،
اجتماع ًّيــا وثقاف ًّيــا ونفس ـ ًّيا ،باســتثناء مجتمــع الكويــت المعاصــر
الــذي بقــي محافظًــا علــى نزعتــه ونكهتــه العرب ّيــة حتّــى نهايــة
القــرن الماضــي.
ُســ ّميت الكويــت آنــذاك بــاد العــرب ،وهــذه الســمة العروب ّيــة
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ـكل جيرانــه
ـي ير ّحــب بـ ّ
طبعــت تلــك المرحلــة وأخــذ البلــد النفطـ ّ
وقــد نشــر إبراهيــم الخالــدي عــام  ٢٠١٦كتابًــا عنوانــه هــؤالء مـ ّروا
بالكويــت ،يســرد فيــه تلــك التجربــة.
الثقافــي
العربــي حــول الــدور
ال يختلــف اثنــان فــي العالــم
ّ
ّ
العربــي والتــي تولّــى الدكتــور محمــد
الــذي لعبتْــه مجلّــة
ّ
الرميحــي رئاســة تحريرهــا لثمــان عشــرة ســنة ،ليكــون بذلــك
ثالــث رئيــس تحريــر لواحــدة مــن أكثــر المجــات العربيّــة
تأثي ـ ًرا؛ تلــك المجلّــة ش ـكّلت رم ـ ًزا عربيًّــا ثقافيًّــا متميّ ـ ًزا ،فقــد
نجحــت فــي طــرح صيغــة جديــدة لمعنــى المجلّــة التثقيفيّــة
الواســعة االنتشــار.
حيــن ســألت الدكتــور الرميحــي عــن تجربتــه فيهــا أجــاب قائـ ًـا:
«أدخلــت لعبــة ِ
الشـطْرنج إلــى صفحــات التســلية .كمــا ركّــزت فــي
الكتابــة علــى االنتقــال مــن التلقائ ّيــة إلــى العلم ّيــة .كنــت أطلــب
أن ال ينشــر مقـ ٌ
ـال قبــل أن يوافــق عليــه ثالثــة مــن هيئــة التحريــر.
الفنــي أنشــأت مجموعــة إنتــاج إلكترون ّيــة
مــن حيــث العمــل
ّ
بمعنــى اإلنتــاج الكامــل فــي المــكان ـ وعملــت الشــيء نفســه
عندمــا ذهبــت إلــى المجلــس الوطنــي ـ فمجموعــة اإلنتــاج هــي
الّتــي تجمــع وتُخــرج المجلّــة علــى أســطوانة مدمجــة ،وتذهــب
إلــى المطبعــة جاهــزة للطباعــة».
مــا لــم يقُلــه الدكتــور الرميحــي هــو أنّــه أضفــى عليهــا طاب ًعــا
خاصــا ونقلهــا مــن طــور إلــى آخــر.
ًّ
وال بـ ّد مــن التذكيــر أ ّن صاحــب الرســائل قــد عمــل لفتــرة طويلــة
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مستشــا ًرا لسلســلة كتــب عالــم المعرفــة ،الّتــي أغنــت المكتبــة
العربيّــة بــا أدنــى ريــب.
جزيــل الشــكر للدكتــور محمــد الرميحــي علــى منحــي فرصــة
االقتـراب مــن هــذه الرســائل كمــا أشــكر الصديــق ال ُمخلــص محمــد
القاضــي الــذي حافــظ عليهــا شــهادة يســتفيد منهــا المؤ ّرخــون
والباحثــون فــي هــذا الشــرق الــذي لــم يُكتــب تاريخــه بعــد!
خليل العسلي
القـــــــــدس
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مــانشـستـر١٩٦٩/١٠/4 ،

أخي العزيز الفاضل محمد القاضي المحترم،
تحيّة ِ
عطرة وبعد،
أكتــب لــك .فــي
طب ًعــا أظ ّنــك انتظــرتَ مــ ّدة طويلــة قبــل أ ْن
َ
الحقيقــة ،تعــرف أنّــي وصلــت إلــى لنــدن يــوم  ٢٠أيلول (ســبتمبر)،
ولــم يكــن شــيء قــد أُ ِع ـ ّد لاللتحــاق بالدارســة ،وبعــد اتصــاالت
كثيــرة قمــت بمقابلــة عميــد كلّيــة االقتصــاد والعلــوم االجتماع ّيــة
ولــف»
فــي جامعــة مانشســتر المعروفــة ،وطب ًعــا بعــد «عصــر ّ
ـت فــي الجامعــة ،علــى أن أعمــل الماجســتير فــي ســنتين ،وقــد
قُ ِبلْـ ُ
السياســة البريطان ّيــة فــي الشــرق األوســط
اختــرت أربــع مــوا ّدّ :
وثــاث مــوا ّد معهــا .البلــد هنــا حلــو وهــو ثانــي مدينــة فــي
إنجلتـرا بعــد لنــدن .اســتأجرت بيتًــا جميـ ًـا وصغيـ ًرا ،فيــه مزرعــة ـ
حديقــة((( صغيــرة ،وكـراج للســيارة ،طب ًعــا أنــوي أن أشــتري ســيارة
ولكــن ليــس اآلن .فــي هــذا البلــد يهــو ٌد كُثــر ،وهــم فــي الحقيقــة
العلــوي كان أيضً ــا
((( كان هــذا البيــت عبــارة عــن نصــف منــزل؛ أل ّن الطابــق
ّ
ُمســتأج ًرا ،والمؤ ّجــر تاجــر صــوف ســوري مقيــم منــذ فتــرة فــي مانشســتر.
زوجتــه إنكليزيّــة .كانــت تصغــره فــي الســن كمــا أظـ ّن ،المســؤولة عــن متابعــة
شــؤون التأجيــر .أ ّجــرت النصــف العلــوي ألســرة أخــرى .وهــذه المنطقــة كانــت
تســمى ويلمزلــو قريبــة مــن مطــار مانشســتر ،إلــى درجــة أنّنــا كنــا نقضــي بعــض
ـي فــي مقاهــي المطــار المطلّــة علــى إقــاع وهبــوط الطائ ـرات.
الوقــت الترفيهـ ّ
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مســالمون ،لكنهــم يحبّــون ـ طب ًعــا ـ ربعهــم .لــم أدخل في مناقشــة
مــع أحــد ،العجيــب يــا أخــي أن فــي الجامعــة حوالــي عشــرين
ألــف طالــب وطالبــة .واتّحــاد الطــاب هنــا شــيء غريــب لــم أقــرأ
كل شــيء فــي يــد الطـ ّـاب .قــرأتُ فــي
أي بلــدّ ،
أو أ َر مثلــه فــي ّ
جريــدة المســاء أمــس مقابلــة مــع رئيــس ات ّحــاد الطـ ّـاب ،يقــول
فيهــا :إنــه يريــد للطـ ّـاب أن ينتخبــوا عميــد الجامعــة فــي الســنة
القادمــة بــدل تعيينــه مــن اإلدارة ،كمــا أ ّن روح األســاتذة ممتــازة
يتبســط معــك ،ال كأســتاذ ،ويدعــوك إلــى منزلــه ،وهــذا شــيء
جـ ًداّ .
ـب بالنســبة لنــا .يســتم ّر هطــول المطــر طــوال الوقــت تقري ًبــا،
عجيـ ٌ
ولــو أنّــه غيــر مــؤ ٍذ ،مــا فيــه طــوز وال حــر .درجــة الحـرارة تتـراوح
بيــن ١٠و ١٥درجــة .ســامي إلــى اإلخــوان وجميــع الطــاب.
أرجــو أن تكتــب لــي ،وأن تعطــي عنوانــي للجماعــة ،تح ّياتــي لــك
وللعائلــة ولجميــع األخــوة.
أخــــوك الرميحي

2
مــانشـستـر١٩٦٩/١٠/١٨ ،

أخي العزيز الفاضل محمد القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
وصلتنــي رســالتُك الكريمــة والحلــوة فــي نفــس الوقــت ،والتــي
أســعدتني كثيـ ًرا .كنــت أتوقّــع أن يكتــب لــي أحـ ُد اإلخــوان معــك،
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لكــن توقّعــي لــم ينجــح .فــي الحقيقــة أو ّد أن أكتــب أشــياء كثيــرة
لــك ،لكــن فــي نفــس الوقــت ـ كمــا تعلــم ـ أنــت تحتــاج إلــى
مترجــم لحروفــي وكلماتــي ،حتّــى يــزداد فهمــك؛ لذلــك ســوف
أحــاول أن أكتــب لــك بوضــوح ،بســبب خطّــي الــذي يشــبه
الهيروغليفيــة ،طب ًعــا أمــزح!
يــا أخــي شــيء عجيــب أن أعـ َ
ـرف أن أقــرأ خطّــك مــع أنــه ـ مــع
االعتــذار لــك ـ خ ـ ٌّط «ملخبــط» ،وأنــت ال تعــرف أن تقــرأ خطّــي
مــع أنّــه ـ مــع الفخــر ـ جميـ ٌـل جـ ًّدا هــذا بخصــوص الخـطّ .وأرجــو
أن تعــرف أن تقــرأه هــذه المــرة.
نأتــي إلــى اإلجابــة علــى بعــض أســئلتك .كمــا قلــت لــك فــي المــرة
الســابقة ،فــي الحقيقــة الجامعــات اإلنجليزيــة ال تعتــرف بتات ًــا
ّ
بال ّدرجــات الّتــي يحصــل عليهــا الطالــب مــن الشّ ــرق األوســط ،وقــد
ـي فقــال لــي« :كثيـ ٌر
كنــت فــي مناقشــة مــع األســتاذ المشــرف علـ ّ
الطــاب يأتــون إلينــا حامليــن درجــات البكالوريــوس مــن
ّ
مــن
جامعــات الشّ ــرق األوســـــط ،ولكــن بعــد أن نــرى هــذه الدرجــات
وهــي بالفعــل عاليــة ،نجــد الطالــب بعــد حيــن ال يفقــه شــيئًا،
ال معلومــات وال مهــارات ،لذلــك صــار عندنــا ـ يعنــي عندهــم ـ
ر ّد فعــل» .لذلــك هــم يحرصــون علــى أن يعرفــوا الطالــب معرفــة
ـخصي.
ج ّيــدة ،وبشــكل شـ ّ
بخصوصــي أنــا ،فقــد كان حظــي جـ ًدا «كويس»معهــم .فقــد دخلت
فــي مقابلــة ،كمــا قلــت لــك ،اســتم ّرت حوالــي ثــاث ســاعات مــع
الدكتــور المســؤول عــن القســم ،وقــد «طبخنــي» فيهــا طب ًخــا ،ثــم
25

قــال لــي :اكتــب خمــس صفحــات ،باإلنجليزيــة طب ًعــا ،وبعــد ذلــك
قـ ّرر أن يُدخلنــي الجامعــة.
نظامــي أنــا ،كمــا قلــت لــك ،قــد تغ ّيــر هــذا األســبوع ،بالنســبة
للمــوا ّد هــي كاآلتــي:
السياســة االجتماع ّيــة فــي البلــدان الناميــة ،ومعظمهــا
 -۱تطــ ّور ّ
عــن إنجلت ـرا.
االجتماعي ،ومعظمه عن إنجلترا أيضً ا.
 -۲االقتصاد
ّ
أي مكان.
 -۳علم الجريمة ،علم ّ
خاص بالجريمة في ّ
هــذه المــواد الثــاث هــي الّتــي ســوف أُمتحــن فيهــا هــذه الســنة.
طب ًعــا هنــاك مــادة أُخــرى أحضّ رهــا فقــط مــن غيــر امتحــان وهــي:
دراســات القــرى ،وهــي دراســات تهتـ ّم باألوضــاع االجتماع ّيــة فــي
القــرى الفقيــرة.
قــد تجــد هــذه المــواد الثــاث بســيطة ،ولكــن فــي الحقيقــة
طريقــة دراســتهم تختلــف عــن طريقتنــا .إنهــا ثــاث مــواد ،لكــن
كل مــادة مــن  ٨إلــى  ١٢كتابًــا مختل ًفــا،
قــد تضطـ ّر ألن تقــرأ فــي ّ
كل واحــد لــه فكــرة معيّنــة فــي الموضــوع ،وعليــك أن ت ُحــ ّدد
ّ
كل تلــك األفــكار ،وتخــرج بنتيجــة لهــا عالقــة بفهمــك.
موقفــك مــن ّ
السياســة البريطان ّيــة فــي الشّ ــرق األوســط ،هــذه
قــد تســألني عــن ّ
كانــت فــي فئــة «االختيــاري»ّ ،إل أنّنــي تركتهــا بعــد أن عرفــت
أنهــا لــن تنفعنــي فــي دراســتي المقبلــة .إذًا لمــاذا أخذتهــا؟ كان
المفــروض أن آخــذ أربــع مــواد فأخــذت مــادة ســهلة مــن بينهــا،
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يعنــي أعرفهــا ،ولكــن بعــد التغيّــر األخيــر أظ ـ ّن أ ّن الوضــع صــار
مناس ـ ًبا.
تســألني عــن الماجســتير ،نعــم خــال هــذه الســنة ســوف أتقـ ّدم
المتحــان فــي المــوا ّد الثــاث الّتــي قلــت لــك عنهــا ســابقًا ،علــى أن
أحصــل علــى معــدل أكثــر مــن  ،%٧٠فــإذا نجحــت ســوف أكتــب
رســالة الماجســتير فــي العــام القــادم .طب ًعــا إلــى اآلن مــن المبكــر
الحديــث عــن الدكتــوراه؛ ُمسـ ّماها أو موضوعهــا ،فهــم ،كمــا تعرف،
أول بــأول .أنــا اآلن أقــرأ مــن  ٦إلــى  ٨ســاعات
يأخــذون الخطــوات ً
يوميًّــا فــي األيّــام الّتــي ليــس فيهــا محاضـرات ،ومــن  ٣إلــى  ٤فــي
األيّــام الّتــي فيهــا محاض ـرات .طب ًعــا اللغــة مشــكلة أساســية ،كمــا
تعــرف ،اللغــة اإلنجليزيّــة مــن النــوع الســهل الممتنــع .بالمناســبة،
بخصــوص األخ ال ُمعيــد الــذي قــال عــن اللغــة العرب ّيــة :إنهــا لغــة
عالميّــة ،فــي الحقيقــة إن فــي األمــر حيــرة منه ّجيــة ،وهــي مشــكلة
اللغــة العرب ّيــة ،هــل هــي عالم ّيــة أم ليســت العالم ّيــة مشــكلة
اللغــة نفســها بــل مشــكلة المتكلّميــن باللغــة ،أي أ ّن ع ـ ّز اللغــة
تتصــور أ ّن اللغــة الروســية كانــت لغـ ًة عالميــة
مــن عـ ّز أهلهــا ،هــل ّ
قبــل  ٥٠ســنة فقــط؟ ال ...لك ّنهــم اآلن أصبحــوا يطلقــون الصواريــخ
فــي الج ـ ّو واألقمــار الصناع ّيــة ،ويجيــدون فــروع الصناعــة كافــة،
فهــل أصبحــت بيــن يــوم وليلــة لغــة عالم ّيــة أم أ ّن الناطقيــن بهــا
أع ّزوهــا؟ كذلــك اليابان ّيــة مثـ ًـا ،وال أريــد أن أقــول لــك إ ّن الناس في
ـي والقــادم الّذيــن يريــدون أن يعيشــوا عيشــة جميلــة
الجيــل الحالـ ّ
عليهــم تعلّــم اللغــة الصين ّيــة أظ ّنــك تضحــك ،ولكــن بالفعــل ،فــإ ّن
اللّغــة الصين ّيــة ســوف تصبــح فــي بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين
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لغــة عالميّــة((( .إذًا يــا أخ محمــد المشــكلة ليســت باللغــة ،ولكــن
بالمتكلّميــن باللغــة والناطقيــن بهــا .وعلــى فكــرة اللغــة العربيّــة
بنــت عـ ّم اللغــة العبريّــة ،فلمــاذا عندهــم علـ ٌم وتقنيّــة ونحــن ال؟
أظـ ّن أ ّن هــذه الدالئــل والحجــج جميلــة أم أنــا مخطــئ؟
اشــتريت األســبوع الماضــي ســيارة
الخاصــة هــي أنّنــي
أخبــاري
ُ
ّ
مينــي ماينــر صغيــرة جــ ًّدا ،وذلــك للمواصــات بيــن الجامعــة
والبيــت فقــط ،وهنــا فــي مانشســتر طـ ّـاب وطالبــات عــرب مــن
التقيــت بمجموعــة
العــراق ،لبنــان ،الســودان .وفــي الحقيقــة
ُ
ممتــازة منهــم ـ هــم علــى فكــرة معزومــون عندنــا غـ ًدا األحــد إذا
ـيت أقــول
ـب أن تتفضــل ـ كلّهــم يدرســون دراســات ُعليــا ،ونسـ ُ
تحـ ّ
لــك يوجــد هنــا ليبيّــون كثــر أيضً ــا.
ســمعت بالرطوبــة عندكــم ،أظ ّنهــا أتعبتكــم ،أ ّمــا عندنــا فــإ ّن
ُ
الحـرارة تتـراوح بيــن  ١٥درجــة إلــى  ١٩فقــط ،والجـ ّو فــي بعــض
كل عــام
وجميــا جــ ًّدا .رمضــان قــادمّ .
ً
مشمســا
األوقــات يكــون
ً
وأنــت وجميــع اإلخــوان بخيــر .وأخيــ ًرا تحياتــي إلــى اإلخــوة
األصدقــاء وإلــى طالبــي والعائلــة الكريمــة يوســف عبــد الحميــد،
الزبــن ،البــراك ،طالبــي ،عبــد اللــه الدخيــل ،يوســف التركــي،
مــرزوق الغنيــم ،فــاروق ،عبــد الواحــد.
أخوك الرميحي

((( كَتَ ْب ُت هذا الكالم قبل خمسين عا ًما.
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3
مانشستر١٩٦٩/١١/١٠ ،

األخ العزيز محمد القاضي المحترم،
تح ّية ِ
عطرة وبعد،
أنــا أعتــرف أنّنــي تأ ّخــرت هــذه المــرة فــي الــر ّد ،عــارف أنّــك لــن
تزعــل بهــذا الخصــوص؛ ألنّــك خيــ ُر مــن يفهــم االنشــغال فــي
المذاكــرة والكتــب كيــف تكــون .ث ـ ّم إنّنــي تأ ّخــرت لســبب آخــر،
وهــو أنّــي أجمــع لــك معلومــات كثيــرة؛ حتّــى تكــون الرســالة
أول بخصــوص
حرزانــة ،فيهــا فائــدة كمــا يقــول إخواننــا اللبنان ّيــونً .
تَ َعلُّــم اللغــة الصينيّــة الّتــي أخبرتُــك عنهــا فــي الخطــاب الســابق،
إ ّن المتفائليــن يقولــون إن الصيــن هــي الّتــي ســتحكم العالــم فــي
المســتقبل .وهــذه كانــت طرف ـ ًة لــم تالحظهــا ومــا زلــت تكتــب
ذكــي .أم أ ّن
لــي عنهــا االستفســارات ،رغــم علمــي بأنّــك ل ّمــاح ّ
الــذكاء ذهــب عندمــا أصبحــت قريــب التخـ ّرج اســتعدا ًدا للوظيفــة
يــا أبــا جاســم؟
أخبــاري والحمــد للــه كلّهــا ســا ّرة ،وأحسـ ُن مــا يسـ ّرني هــو خطابات ُكم
الجميلــة .فقــد وصلتنــي منــك ومــن يوســف ومــن عبــد اللــه رســائل
ـت أننــي ك ّونــت
ـي تأثي ـ ًرا كبي ـ ًرا؛ ألنّنــي عرفـ ُ
فــي الحقيقــة أثّــرت فـــ ّ
عالقــات مــع رجــال فعـ ًـا .عالقــات مســتدامة وليســت عالقــات وقت ّية.
الجــ ّو عندنــا بــار ٌد ـ حــ ّدث وال حــرج ـ بــارد جــ ًّدا وتعــرف أنّنــي ال
29

أحتمــل البــرد ،ولكــ ّن الواحــد الزم يتح ّمــل ،المطــر ال ينقطــع.
أّمــا عــن الدراســة فالحمــد للــه ماشــية ،ســيكون عندنــا عطلــة
شــهر فــي األســبوع األول مــن الشــهر الثانــي عشــر ،أي بعــد
حوالــي شــهر ،م ـ ّدة العطلــة شــهر كامــل ،ســوف أدخــل بعدهــا
امتحانًــا فــي ما ّدتيــن ،عســى اللــه يوفــق.
ـي جديــد التحــق بالدراســة
مــن م ـ ّدة أســبوع جاءنــا طالــب كويتـ ّ
فــي الجامعــة هنــا ،هــو األخ زيــد عبــد اللــه الزيــد أخ حمــد الزيــد
ـي.
الــذي يــدرس الحقــوق ،وهــو يــدرس أحــد شــعراء العصــر العباسـ ّ
ـت بــه جـ ًّدا علــى أســاس أن يؤنســنا فــي هــذا
والحقيقــة أنّــي فرحـ ُ
البلــد الغريــب .كيــف هــي ق ـ ّوة الدراســة عندكــم؟ إن شــاء اللــه
تكــون ماشــي فيهــا «كويــس» ،شـ ّد حيلــك ،تــرى مــا بقــي إال شــيء
بســيط ونسـ ّميك األســتاذ محمــد القاضــي .ويكــون عنــدك مكتــب
وتنتــج للدولــة فقــط ســاعة فــي اليــوم كبق ّيــة الموظّفيــن!
كل أخبــاري .أرجــو أن تكتــب لــي أخبــار
أخــي أبــا جاســم هــذه ّ
الكلّيــة ،وطب ًعــا تحياتــي إلــى الربــع كلّهــم ،ولــو أنّنــي ســوف أكتــب
لهــم ،لذلــك ســامي إلــى طالــب ،الحمــود ،الزبــن ،ألن هــؤالء
لــم أكتــب لهــم إلــى اآلن((( ،فبلّغهــم تحياتــي ،ومبــروك لمحمــد،
وخلّــك عــن الســهر الوايــد ت ـراه يتعبــك.
أخوك الرميحي

((( عبد الرحمن الحمود ،عبد العزيز الزبن ،طالب علي.
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4
مانشستر١٩٦٩/١١/٢٦ ،

األخ العزيز محمد القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
هــذا أنــا أكتــب لــك وأحــاول أن يكــون خطــي معتــدلً  ،حتّــى ال
تقــول إ ّن الخــ ّط «مــش واضــح» ،واللــه العظيــم إذا كان هنــاك
خــ ّط فــي العالــم «مــش واضــح» فهــو خــ ّط ســيادتكم يــا أبــا
جاســم!
نرجــع إلــى الرســالة ،فــي الحقيقــة أنــت مــا زلــت تســي ُء
كتبــت لــك عــن اللغــة
فهمــي فــي رســالتي األولــى ،فقــد
ُ
الصين ّيــة ،وقلــت لــك :إ ّن المتفائــل هــو مــن يتعلّــم الصين ّيــة؛
أل ّن العلمــاء يقولــون إ ّن الصيــن هــي الّتــي ستســود العالــم
فــي المســتقبل ،هــذا مــا قصد تُــه فــي الرســالة ،وأرجــو أن
يكــون ذلــك واض ًحــا ،أال تالحــظ أنّنــي أكتــب بخــ ّط جميــل
األقــل إلــى اآلن؟!
ّ
علــى
أخــي أبــا جاســم أخبارنــا والحمد للــه ســا ّرة ،عطلة «الكريســماس»
علــى األبــواب ،يمكــن بعــد أســبوعين فقــط ،وســوف ت ُعطِّــل
الجامعــة هنــا حوالــي شــهر؛ طب ًعــا ســتكون فرصــة للدراســة
ـت لإلخــوان يوســف وعبــد اللــه ومبــارك رســائل،
أكثــر .أنــا كتبـ ُ
هــل وصلتهــم أم ال؟ ألنّنــي لــم أتلـ َّـق ر ًّدا منهــم .علــى العمــوم
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تحياتــي إلــى الجميــع ،مــا زال البــرد علــى أشــ ّده ،ولــو أ ّن
األســبوع األخيــر فيــه بعــض األوقــات ال ُمشمســة ،إلّ أن درجــة
الحــرارة مــا زالــت تحــت الصفــر والتج ّمــد موجــود .األخبــار
العرب ّيــة تصلنــا عــن طريــق الجرائــد اإلنجليزيّــة ،هــذه األ يّــام
فــي جريــدة التايمــز وهــي جريــدة معتدلــة وتــوزّع أكثــر
مــن خمســة مالييــن نســخة يوم ًيــا حملــة علــى اإلســرائيل ّيين
يشــ ّنها بعــض اليهــود اإلنجليــز ،وقــد كتــب شــاهد عيــان عــن
التعذيــب فــي غــ ّزة بالصــور .طب ًعــا بعــد نشــر هــذا الخبــر
والرســائل فــي عمــود القــ ّراء علــى كاتــب
ُ
انهالــت الشــتائ ُم
المقالــة معلّقيــن :إ ّن التعذيــب واجــب لحمايــة اإلســرائيل ّيين
مــن العــرب «المتخلّفيــن» ...هكــذا.
ـي مــا زال ال يعــرف طريقــه .مــع األســف
مســكين اإلنســان العربـ ّ
الشــديد ،هنــا فــي الجامعــة اإلســرائيل ّيون يعقــدون ال ّنــدوات
والمحاضــرات ،تصــ ّور أنّهــم مــن كــم يــوم وزّعــوا صــو ًرا فــي
اتّحــاد الطــاب هنــا لبعــض العمــال العــرب واإلس ـرائيل ّيين وهــم
يعملــون فــي مزرعــة تعاون ّيــة ،وكُتــب تحــت الصــورة :هكــذا
يتعــاون االشــتراك ّيون اإلســرائيل ّيون مــع االشــتراك ّيين العــرب
ضــد الرأســمال ّية اإلســرائيل ّية ،طب ًعــا دعايــة مكشــوفة الســتمالة
اليســاريّين مــن الطـ ّـاب ،والطـ ّـاب العــرب فــي ُســبات عميــق،
فقــط ـ مــع األســف ـ متلّهيــن بملذّاتهــم الشــخصيّة ،منظــر ســيئ
العربــي مــع األســف الشــديد.
للغايــة للشــباب
ّ
والجرائــد هــذه األ يّــام مهت ّمــة هنــا بجرائــم الجيــش األميركــي
فــي فيتنــام ،وتكتــب وتعيــد الكتابــة عــن ذلــك المجتمــع
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كل مــا تع ّمقــت فــي فهــم المجتمــع
الغربــي  .علــى فكــرةّ ،
ّ
ـش والخــداع والكــذب
ـي كرهتــه أكثــر .مــع األســف الغـ ّ
الغربـ ّ
موجــود ،كمــا هــي لــدى الشــعوب المتخلّفــة ،ويحترمــون
أكتــب لــك عــن اإلحصائ ّيــات
المــادة فقــط «الفلــوس» .ولــو
ُ
تصــور أ ّن  %۳مــن الشّ ــعب
هنــا فــي توزيــع الثــروة ت ُفاجــأّ ،
القومــي  ،يعنــي
اإلنجليــزي تســيطر علــى  %۹۰مــن الدخــل
ّ
ّ
الثــروة موزّعــة توزي ًعــا غيــر عــادل ،وإحصائ ّيــات غريبــة
الغربــي  .طب ًعــا هنــا أشــياء كثيــرة
الشــكل عــن العالــم
ّ
مثــا أ ّن
حســنة ،ولكــن ليســت كمــا تتصــ ّور .هــل تعــرف ً
بــاد الديمقراط ّيــة ـ كمــا كنــا نعــرف عنهــا ـ تتمثّــل فيهــا
الديكتاتور يّــة فــي أبشــع صورهــا؟ مــع اختــاف المنفّذيــن،
مثــا رئيــس الحــزب وخمســة أو ســتة مــن زعمــاء الحــزب
ً
هــم الّذيــن يرشّ ــحون مــن يدخــل االنتخابــات ومــن ال يدخــل
نيابــ ًة عــن حزبهــم ،وبالتالــي تجــد أ ّن الــذي ال يرضــى عنــه
رئيــس الحــزب ،أو نخب ـ ُة الحــزب ،ال يدخــل االنتخابــات ،ومــن
هــو الّــذي يوصــل رئيــس الحــزب إلــى هــذا المنصــب؟ طب ًعــا
رؤوس األمــوال .وهكــذا ،إنّــه نظــام غريــب الشّ ــأن .ولكــن مــا
كل قلبــه.
علــى اإلنســان ّإل التف ـ ّرج علــى ذلــك والضحــك مــن ّ
هــل تعــرف أ ّن آخــر تقريــر نُشــر فــي األُمــم المتّحــدة أ ّن
أغنــى منطقــة فــي العالــم هــي الشّ ــرق األوســط؟!
عزيزي أبا جاسم،
ـت عليــك بالمعلومــات واإلحصائ ّيــات ،تعــرف أنّــي
أظـ ّن أنّنــي أطلـ ُ
الزم أكتــب لــك انطباعاتــي ،وآســف إلثقــال رأســك بهــا .تح ّياتــي
33

إلــى جميــع اإلخــوان ،وطب ًعــا الوالــد وإخوتــك ،وإلــى الزمــاء فــي
الكلّيــة جمي ًعــا.
أخوكم محمد الرميحي

5
مـانشــستـر1969/١٢/١٩ ،

األخ العزيز محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
وصلتنــا رســالتكم الكريمــة والعطــرة والمليئــة باألخبــار والتح ّيــات،
وكل شــيء علــى مــا يُ ـرام كمــا يقولــون .قبــل أن
أخبارنــا تس ـ ّركم ّ
أنســى ،طلبــت العلــم بخصــوص دراســة اللغــة اإلنجليزيّــة ،مــن
خبرتــي البســيطة أقــول لــك :إ ّن دراســة اللغــة هــي التجربــة ،فلــو
ـي؛ لدراســة
كنــت أنــا مكانــك ،كنــت التحقــت بالمعهــد البريطانـ ّ
اللغــة وهــو خلــف البريــد الــذي فــي شــارع الجهـراء ،طب ًعــا تعرفــه
أو أرجــو ذلــك.
أخبارنــا ،تص ـ ّور منــذ كــم ليلــة عرضــوا فــي التلفزيــون برنام ًجــا
ح ًّيــا عــن األزمــة العرب ّيــة ـ اإلســرائيل ّية ،وكانــت دراســة
فظيعــة ،يعنــي عرضــوا علينــا تمثيــل ثــاث مجموعــات مــن
وكل مجموعــة تُمثّــل
كبــار األســاتذة فــي جامعــة كامبــردجّ ،
دولــة ،يعنــي :المصريّــون واألردن ّيــون والفدائ ّيــون ،ومجموعــة
رابعــة تمثّــل الحكومــة اإلســرائيليّة بوزرائهــا ،وهــذه ت ُســ ّمى
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باإلنجليزيــة  .Imitation Gameوكان الفريــق يــدرس عمليًــا ردود
كل فريــق،
الفعــل فــي حــاالت متغ ّيــرة كثيــرة ،وردود فعــل ّ
وكان واحــد منهــم متق ّم ًصــا دور عبــد الناصــر وآخــر الملــك
ـرائيلي.
حســين ،وآخــر ياســر عرفــات ،وآخــر رئيــس الــوزراء اإلسـ ّ
وكانــت دراســة غريبــة الشــأن ،تصــ ّور النتيجــة ،فــي اآلخــر،
ـي علــى األقـ ّـل ـ أ ّن الحــرب يجــب أن
كانــت ـ فــي القســم العربـ ّ
تســتم ّر عــن طريــق الفدائ ّييــن ،علــى أن تســاعدهم الشــعوب
العرب ّيــة كلّهــا .تصــ ّور ـ وهــذه كانــت دراســة علم ّيــة ـ كانــوا
كل واحــد يمثّــل طرفًــا وطريقــة تفكيــره .يعنــي
يفترضــون أ ّن ّ
مثـ ًـا فــي وســط النقــاش ُغ ّيــرت الــوزارة األردن ّيــة وانض ـ ّم لهــا
اثنــان مــن الفدائ ّييــن« ،وشــفناهم وهــم ماخديــن كراســيهم
ورايحيــن لــأردن» ،يعنــي الحجــرة التــي منهــا الــوزارة
األردنيّــة ،لــو شــرحت لــك أكثــر ،لــن أصــل إلــى الحقيقــة التــي
بــو ّدي تصويرهــا .ومــن كــم يــوم أيضً ــا عرضــوا تمثيل ّيــة عــن
أحــد شــيوخ الخليــج ،مظهريــن طب ًعــا أن هــؤالء مــا ي ّهمهــم
غيــر ملذّاتهــم الشــخصية ،اللــه يقطعهــم .هــذه األ يّــام الجرائــد
تكتــب عــن انســحاب البريطانيّيــن مــن ليبيـــا ،وطب ًعــا معظــــم
الجرائــد تس ّمــــي الحكومــة الجديــدة فــي ليبيــا «الثورييــن»
يعنــي غمــز مــن بعيــد لبعيــد.
أخبارنــا الخاصــة هــذه األيّــام :هطــول الثلــج ال ينقطــع ،واإلجــازة
بــدأت ،وأنــا أروح إلــى مكتبــة الجامعــة الصبــح ،وفــي المســاء
وخصوصــا هــذه األيّــام كلّهــا برامــج
مشــاهدة برامــج التلفزيــون،
ً
ممتــازة ورائعــة علشــان عيــد الميــاد ورأس الســنة .علــى فكــرة
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قُــل لطالــب((( إ ّن معايدتــه وصلتنــي ،ولــو أننــي زعــان منــه؛ ألنــه
مــا كتــب رســالة مــن يــوم مــا كتبــت لــه أنــا.
أخي أبا جاسم،
أظ ـ ّن اإلجــازة الّتــي تأخذونهــا قربــت ومــا تــدري الســنة الســفر
علــى فيــن ،وعلــى فكــرة تصــور ُهنــا ينظّمــون رحــات للطــاب
برخــص عجيــب ج ـ ًدا ،يعنــي مثـ ًـا تقــدر تســافر إلــى أي مــكان
فــي أوروبــا بعشــر جنيهــات فقــط ،يعنــي حوالــي  ۸دنانيــر،
ال ،وأ ّهــم شــيء أ ّن الرحلــة الوحيــدة الّتــي ينظّمونهــا للشــرق
األوســط هــي لتــل أبيــب ،طب ًعــا اليهــود متغلغلــون إلــى هــذا
الح ـ ّد.
مــن أخبــار البلــد أيضً ــا أنهــم فــي «العمــوم» يعنــي فــي
ـي ويطالبــون بإباحــة
مجلــس العمــوم يناقشــون الشــذوذ الجنسـ ّ
الشــذوذ ،رجــل لرجــل ،تص ـ ّور .والســبب ألعــن ،تعــرف علشــان
إي ،يقولــون علشــان تشــجيع الســياحة! أغــرب قضيــة ألغــرب
ســمعت بهــا .ال مــش هــذا األعجــب ،أن
ســبب أنــا شــخص ًيا
ُ
فــي نــوادي توظّــف رجــالً يلبســون ثيــاب نســاء وشــع ًرا ومينــي
جــوب ،ويغ ّنــون ،وعليهــم إقبــال شــديد ،والمشــكلة الّتــي
يواجههــا هــؤالء الرجــال «النســاء» أنّهــم يريــدون يســوون
«ســتربتيز» يعنــى الفتــاة الغانيــة الّتــي تخلــع ملبســها أمــام
المشــاهدين .عالــم عجيــب كمــا تــرى يعنــي حيــاة الجنــس
عندهــم شــيء غريــب وعجيــب ،طب ًعــا مــش معنــى ذلــك أن مــا
((( طالب علي.
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التقليــدي ،ال موجــودون ،فــي شــباب متحــ ّرر،
اإلنجليــزي
فــي
ّ
ّ
وهنــاك شــباب متّــزن طب ًعــا.
ـت عليــك فــي الكتابــة هــذه المــرة،
أخــي العزيــز أبــا جاســم ،أثقلـ ُ
البريطاني
ـس أن تلتحــق بالمعهــد
وحــط بالــك علــى الدراســة وال تنـ َ
ّ
للغــة اإلنجليزيّــة ت ـراه مفي ـ ًدا ويُفيــدك فــي المســتقبل .تحياتــي
إلــى جميــع اإلخــوان.
أخوك محمد الرميحي
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األخ العزيز محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
ســررتُ ج ـ ًدا بخطابــك األخيــر الرقيــق ،والــذي كالعــادة يحمــل لنــا
أطيــب األخبــار وأحســن النــوادر كمــا يقولــون .أريــد أن أر ّد علــى
النقــاط الّتــي أثرتَهــا فــي خطابــك .أولً بخصوص اإلحســاس بالوحشــة
ـس بهــا كثيـ ًرا جـ ًّدا وأكثــر
ـي للغايــة ،وربّمــا أنــا أحـ ّ
فهــذا شــيء طبيعـ ّ
ممــا تتصــ ّور ،ولكــن مــا العمــل؟ واإلنســان ال بــ ّد أن يكافــح كــي
يتب ّيــن طريقــه ،كمــا أ ّن هنــاك الرســائل ،وفــي الحقيقــة الرســائل الّتي
أتلقّاهــا منــك تســاعدني كثيـ ًرا فــي هــذه الوحشــة .علــى فكــرة أرجو
كل هــذه الرســائل الطويلــة.
أن يكــون خطّــي مقــرو ًءا لــك بعــد ّ
مثــا أن لــو
بالمناســبة ،نقطــة التشــ ّوق والشــوق ،هــل تتصــ ّور ً
واحــد يقــول لــي :تعــال تســافر الكويــت ،ال ولــن أتــر ّدد لحظــة
واحــدة.
أخي العزيز أبا جاسم،
نرجــو أن تكونــوا قــد عدتــم إلــى الدراســة بــروح جديــدة بعــد
هــذه العطلــة ،أ ّمــا مــن ناحيــة أخيــك فــإ ّن الدراســة فــي الحقيقــة
ُمتعبــة بعــد هــذه المــ ّدة مــن االنقطــاع والوظيفــة ،ال ّ
شــك أ ّن
اإلنســان يجــ ّدد عقل ّيتــه مــرة أُخــرى ،والعلــم كمــا تعــرف بحــ ٌر
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واســع ال يســتطيع أحــد أن يســبر أغــواره .مــن األشــياء الّتــي أو ّد
تخصصــي،
أن أقولهــا لــك إنّنــي فــي المـ ّدة األخيــرة أقــرأ كتابًــا فــي ّ
ـزي قضـــى حوالــي  ٣٠ســنة فــي اإلدارة
وكاتبــه هــو شــخص إنجليــــ ّ
ـي .الكتــاب عبــارة عــن محاضـرات
االجتماع ّيــة والتّنظيــم االجتماعـ ّ
ألقاهــا فــي بقــاع الدنيــا المختلفــة ،مــن روســيا إلــى أميــركا .وتص ّور
إحــدى هــذه المحاضـرات كانــت بمناســبة افتتــاح مدرســة الخدمــة
االجتماع ّيــة فــي الجامعــة العبريّــة فــي القــدس ،تص ـ ّور! ليســت
هــذه العجيبــة ،ولكــن العجيبــة هــي العقل ّيــة الّتــي مــا زال ـ مــع
األســف الشــديد ـ يحملهــا كثيــر مــن المتعلّميــن العــرب حــول
«وحدان ّيــة المنهــج».
تعصــب
فــي البــاد العربيّــة ّ
تخصــص ـ ّ
يتعصــب إلــى ّ
كل متعلّــم ّ
أحمــق ـ جامعــة ،معهــد ،وليــس هــذا فحســب ،مــع األســف
يتعصــب لخ ّريجــي جامعــة
الشــديد أ ّن هنــاك مــن المتعلّميــن مــن ّ
القاهــرة مثـ ًـا ضـ ّد خ ّريجــي جامعــة اإلســكندرية وهكــذا دواليــك.
يقولــون لنــا :هــذه معتـ َرف بهــا ،وتلــك غيــر معتـ َرف بهــا وهكــذا.
إلــى متــى ســوف نظـ ّـل فــي جهــل؟
أخي العزيز أبا جاسم،
مــن األخبــار أيضً ــا ،ربّمــا كمــا ســمعتم تزويــد إس ـرائيل بطائ ـرات
جديــدة مــن أميــركا .وفــي البــاد العرب ّيــة ـ مــع األســف الشــديد ـ
يقــول أحــد المســؤولين العــرب ،دعنــي أقولهــا لــك بصراحــة جمــال
عبــد الناصــر ،أمــس يعملــون مقابلــة فــي التلفزيــون األميركــي
الصحافــي ،هــل لديكــم
ـزي .يســأل ّ
وقــد نقلهــا التلفزيــون اإلنجليـ ّ
طائــرات؟ الجــواب :نعــم عندنــا طائــرات ،ولكــن ليــس عندنــا
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طيــارون ،عندنــا طائــرات أكثــر مــن الطيّاريــن .وبعــد لحظــة
يخــرج أحــد المســؤولين اإلســرائيل ّيين عبــر الشاشــة ويقــول:
هــل ســمعتم؟ عندهــم طائــرات كثيــرة مــن روســيا ،ال بــ ّد أن
نأخــذ نحــن فــي المقابــل طائـرات منهــم .طب ًعــا ينتهــزون الفــرص
أي شــيء كــي يُظهــروا العــرب بمظهــر
ويقلبــون الــكالم ويعملــون ّ
الســذّج.
الجهلــة ُ
هــل تعــرف يــا أخ محمــد أ ّن الشــخص ال يمكــن أن يعــرف مــاذا
يريــدون حتّــى يعرفهــم علــى حقيقتهــم ،تصـ ّور أن إيمانهــم راسـ ٌخ
أن العــرب قدمــوا مــن الصحـراء ،وال بـ ّد أن يرجعــوا إلــى الصحـراء،
وأن إسـرائيل ال بـ ّد أن تمتـ ّد وتمتـ ّد حتّــى تشــمل المنطقــة كلّهــا،
ومــع األســف مــا زلنــا نزايــد ونناقــص ونمشــي فــي جهلنــا فــي
ســرداب مظلــم!
مــن األخبــار الجديــدة هنــا أيضً ــا ،أ ّن البريطان ّييــن اكتشــفوا ،اآلن
فقــط ،أنــه حصلــت مذبحــة  ١٩٤٨فــي الفيليبّيــن! وأ ّن الجنــود
البريطان ّييــن قتلــوا األســرى بعــد  ٢٠ســنة أو أكثــر! تصــ ّور كلّهــا
مهزلــة فــي مهزلــة ،يريــدون أن يُظهــروا للنــاس تق ّدمهــم ،وهــم فــي
تص ـ ّوري ألعــن مــن عرفتهــم البشــرية اســتعما ًرا ولؤ ًمــا.
أخي العزيز أبا جاسم،
أظ ـ ّن أكثــرت عليــك بالهــرج ،تح ّياتــي إليــك وإلــى اإلخــوان وفــي
اشــتياق كبيــر ألخباركــم.
أخوك محمد الرميحي
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األخ العزيز محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
وصلتنــي اليــوم رســالتُك الغـ ّراء ،وطب ًعــا الظاهــر أ ّن رســالتي وصلتك
ـت لــك المعايــدة فقــط ،ال فــي
متأ ّخــرة ،لذلــك تصـ ّورت أنّنــي كتبـ ُ
الحقيقــة أنــا كتبــت لــك رســالة ،إنّمــا يمكــن وصلــت متأ ّخــرة ربّمــا،
حيــث إنّنــي كتبــت فيهــا موضــوع اللغــة اإلنجليزيّــة كمــا تعــرف
ـب أن أكـ ّرر لــك حكايــة أ ّن
هــل هــذا صــح أم ال؟ إذا لــم تصلــك أحـ ّ
أي لغــة هــي ممارســة ،لذلــك حــاول أن تثقّف
اللغــة اإلنجليزيّــة ،أو ّ
ـي  British Councilفــي
نفســك بنفســك ،أو التحــق بالمعهــد البريطانـ ّ
الكويــت ،وهــو خلــف البريــد الــذي فــي شــارع الجهـراء ،ال بـ ّد أنّك
تعرفــه .فــي الحقيقــة أبــا جاســم ،إ ّن الواحــد اشــتاق لكــم كثي ـ ًرا،
للمناقشــات الحلــوة والجلســات اللطيفــة ،وتت ّبــع أخبــار العالــم مــن
هنــا وهنــاك .أ ّمــا أخبارنــا فاللــه الحمــد ســا ّرة ،ولــو أن اإلنفلون ـزا
منتشــرة هــذه األيّــام بصــورة وبائيّــة ،والجميــع تعطّلــت أعمالــه،
كل يــوم فــي الجرائــد عــن المنقطعيــن عــن
وطب ًعــا اإلحصائ ّيــات ّ
العمــل ،وعــن المتوفيــن مــن اإلنفلونـزا ،تصـ ّور .وبالمناســبة أخــوك
أيضً ــا مريــض بهــا ،وأنــا أكتــب لــك وأنــا فــي الفـراش ،لكــن والحمــد
للــه يعنــي مــش شــديدة ال تنزعــج.
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األخبــار هــذه األيّــام هنــا كلّهــا تــدور حــول الق ـ ّوات المختطَفــة،
تهــب للدفــاع عــن حقــوق إســرائيل فــي أخــذ
وطب ًعــا الصحافــة ّ
قواربهــا ـ كمــا ت ّدعــي ـ مــن الفرنسـ ّيين ،وم ّمــا زاد الطّيــن بلّــة فشــل
ـي وســرقة إسـرائيل رادا ًرا فــي قنــاة الســويس .جميــع
اإلجمــاع العربـ ّ
الصحــف صــدرت أمــس وفيهــا صــور إ ّمــا كبيــرة أو صغيــرة حــول
ّ
مجســمات لأله ـرام.
خبــر ال ـرادار ،وطائــرة هليكوبتــر علّقــت فيهــا ّ
تصـ ّور يــا أخ محمــد مهازلنــا وضعفنــا .النــاس عمو ًمــا مهمــا كانــت
ميولهــم ـ كمــا تعــرف ـ يح ّبــون ويخدمــون القــ ّوة ،والضعفــاء
وكل شــيء .أن يختطفــوا رادا ًرا مــن
أي شــيء ّ
هــم العاجــزون عــن ّ
المفت ـ َرض أن تكــون عليــه حراســة؟ عجبــي!
أ ّمــا مهزلــة المهــازل اليــوم ففــي الجرائــد الّتــي تصــف كيــف أ ّن
اإلسـرائيل ّيين اختطفــوا ليـ ًـا  ٢١مدن ًّيــا وعســكريًّا .هــذا طب ًعــا تهـ ّور
ال يســتطيع اإلنســان ّإل أن يعــرف ويتأكّــد مــن أ ّن هــؤالء النــاس
ـت أرى ات ّجــاه
لهــم مخطّطــات تشــمل األ ّمــة العرب ّيــة كلّهــا .أنــا كنـ ُ
الــرأي هنــا إلــى احتـرام العــرب عــن طريــق أعمــال الفدائ ّييــن فــي
الســابق ،إنّمــا اآلن وبعــد توالــي الحواجــز رجعــت األمــور كمــا
كانــت عليــه فــي الســابق ،ورجعــت الصحافــة م ـ ّرة أخــرى تهلّــل
وخاصــة التايمــز األســبوع ّية
الصحافــة األميرك ّيــة،
ّ
وتر ّحــب .كمــا أن ّ
ـال طويـ ًـا عريضً ــا عــن العــرب
البريطانيّــة كتبــت هــذا األســبوع مقـ ً
واإلسـرائيل ّيين ،طب ًعــا مــن وجهــة نظــر اإلسـرائيل ّيين ،ولــو أنّهــا تبــدو
غ ّيــر متح ّيــزة ،وكانــت فــي المقــال مقابــاتٌ مــع العــرب اليهــود
فــي إســرائيل .هــل تعــرف أ ّن مــن الحقائــق الغريبــة الشــأن أ ّن
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اليهــود العــرب فــي إسـرائيل ال يعملــون فــي الجيــش ،وال فــي وزارة
حســاس؟ إنّمــا يعملــون كتّابًا فــي الدوائر
الدفــاع ،وال فــي ّ
أي جهــاز ّ
العربــي،
باليهــودي
أو فــي المصالــح العا ّمــة .تصــ ّور ال يثقــون
ّ
ّ
وهــذا تســتطيع أن تـراه مكتوبًــا فــي مجلّــة التايمــز األميرك ّيــة فــي
هــذا األســبوع .مــن الحقائــق ال ُمخجلــة أيضً ــا بالنســبة إلــى هــذه
اليهــودي الــذي ال يتكلّــم اإلنجليزيّــة أو
الجماعــة التفرقــة بــأ ّن
ّ
العرب ّيــة أو العبريّــة ال يدخــل إس ـرائيل!
مــع األســف الشــديد وكمــا قــال أحدهــم« :العــرب أضعــف
المدافعيــن عــن أعــدل قضيّــة!».
هــذا مــا تـراه هنــا فــي البــاد األجنب ّيــة بوضــوح ،تتكلّم مــع أحدهم
خمــس دقائــق ،فيقتنــع اقتنا ًعــا تا ًّمــا بوجهــة نظــرك ،ولكــن ،يكفــي
أن يعــود إلــى تلفزيونــه أو الصحافــة لتُقلــب الحقائــق.
هــل تعــرف؟ فــي تصـ ّوري أ ّن الجامعــة العرب ّيــة لــو اشــترت جريــدة
مــن الجرائــد اإلنجليزيّــة هنــا ،ووضعــت نخبــة مــن الشــباب
ـي الموافــق لكســبنا كثيـ ًرا .أتصـ ّور أ ّن فــي هــذا البلــد ملكيّــة
العربـ ّ
صهيون ّيــة لكثيــر مــن الجرائــد وشــبكات التلفزيــونّ ،إل أ ّن لهــم
خاصــة «جويــش كرونــك» .وهــل تعــرف أنهــا
جريــدة يهوديّــة ّ
تُنظّــم رحــات أســبوع ّية إلــى إســرائيل ،ولشــباب أوروبــا فــي
العطــات لمعســكرات العمــل اإلس ـرائيل ّية؟ طب ًعــا يعملــون عمـ ًـا
جــا ًّدا وغيــر منقطــع.
ـكل هــذا ال أريــد أن أُبيّــن لــك وجهــة النظــر ال ُمحزنــة ،ولكــن فــي
بـ ّ
تصـ ّوري أنّــه إذا كانــت الشــعوب المتخلّفــة فــي جنــوب شــرق آســيا
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تف ّوقــت علــى الــدول المتق ّدمــة فــي جميــع الفنــون ،فإنّنــي أرى
أ ّن العــرب ليســوا متخلّفيــن ـ كمــا فــي جنــوب شــرق آســيا ـ وأ ّن
إسـرائيل ليســت متق ّدمــة أكثــر مــن تلــك الــدول .إنّمــا قناعتــي هــي
ضــرورة إيماننــا بقضايانــا والدفــاع عنهــا ،منطق ًّيــا اإليمــان بشــيء هو
الــذي يقودنــا إلــى احتــال مكاننــا تحــت الشــمس ،أليــس كذلــك؟
ـض
ال أريــد أن أطيــل عليــك كثي ـ ًرا فــي الــكالم المن ّمــق ،فهــذا بعـ ُ
مــا أشــعر بــه ،حاولــت أن أشــاركه معــك ،ليكــون تشــاركًا مــع أخ
عزيــز مثلــك!
أخبــار االتّحــاد((( مشــ ّجعة غيــر أنّنــي ال أعــرف لمــاذا انســحب
األعضــاء القدامــى؟ هــل هــو خــاف أم زهــد؟ علــى فكــرة ،مبــارك
كتــب لــي ،أ ّمــا يوســف((( مــا أعــرف شــيئًا عنــه ،لــم يكتــب لــي
رغــم أنّنــي كتبــت لــه ،عبــد الرحمــن((( مــا هــي أخبــاره؟ أرجــو
أن تُســلّم لــي عليــه ،كذلــك محمــود والنــوري والزبــن ومقاســم
وطالــب وســعد ،وعلــى جميــع اإلخــوان .وأرجــو أن تقضــوا وقتًــا
طي ًبــا فــي العطلــة المشمســة .وفــي الحقيقــة الشــمس «وحشــتنا»
كثيـ ًرا .أنــا خــال األســبوع القــادم ،يعنــي بعــد أســبوع ،ســوف يبــدأ
«التــرم» الفصــل الثانــي مــن الدراســة ،وقــد قضيــت هــذه العطلــة
فــي الدراســة تقري ًبــا وقليــل مــن الترفيــه.

((( إتّحاد الطلّب العرب.
((( زمالء في نفس المجموعة.
((( عبد الرحمن الحمود.
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تحيّاتــي إلــى البنــاي((( وأه ـاً بــه عندنــا .عنوانــي موجــود ،وقبــل
أن يأتــي فليكتــب لــي ،كمــا اكتــب لــه رقــم التلفــون ليســهل عليــه
االتّصــال بــي .تحيّاتــي إليــك وللعائلــة.
أخوك محمد الرميحي
مالحظــة :إذا كتبــت لــي فاكتــب أخبــا ًرا كثيــرة؛ تــرى أنــا مشــتاق ألخباركــم ،كمــا أنّنــي
كل مــا أعرفــه.
ـاول أن ألـ َّم لــك ّ
أكتــب لــك محـ ً

3
مــانشـسـتر۱۹٧۰/01/22 ،

األخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية عطرة،
أي
شــك ًرا علــى رســالتك األخيــرة الّتــي تسـلّمتها أمــس ،وهذا بــدون ّ
تعطيــل أو تأخيــر كتبــت لــك ،راج ًيــا أن تقضــي ُعطلــة ســعيدة فــي
هــذه اإلجــازة وتســتمتع بهــا كثيـ ًرا .كتبــت لــي أخبــا ًرا طازجــة عــن
طلبتــي األع ـ ّزاء .أرجــو أن تكــون الزوبعــة م ـ ّرت بســام .وأســفي
أن يُتّهــم أحــد األشــخاص ،ألنّــه ح ـرام يعنــي ،واحــد جــاي نفســه
الزم يحرمونــه ،عشــان أخونــا المديــر يأتــي بمــن يريــد علــى كيفــه
طب ًعــا ،الظاهــر هكــذا كمــا فهمــت.
((( أعتقد أنه أحد زمالء الدارسة عبد الله البناي.
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أحزننــي ّأل تكــون ُهنــاك حفــات لكلّيّتنــا ،ولكــن علــى العمــوم ال
بـ ّد أنّــك واإلخــوان تتذكّــرون حكايــة الرحــات الجميلــة الّتــي قُمنــا
بهــا((( .علــى فكــرة ،هــل ُهنــاك رحــات هــذه الســنة ،فــي نصــف
ـض وبقــي البعــض؟ أرجو
الســنة ،أم أنّهــا أُلغيــت كُلّهــا؟ أم ســافر بعـ ٌ
التوضيــح فــي رســالتك القادمــة.
بخصــوص دراســتي كمــا قُلــت لــك ،أنــا ســوف أُمتحــن فــي جــون/
حزيــران القــادم فــي المــواد الّتــي أدرســها ،وإذا نجحــت فيهــا
ـ وأرجــو ذلــك ـ أصبــح الماجســتير قــاب قوســين أو أدنــى مــن
أخيــك .أ ّمــا عــن الدكتــوراه فــا أســتطيع أن أقــول لــك شــيئًا عنهــا
اآلنّ ،إل بعــد النجــاح ـ إن شــاء اللــه يــارب ـ قــول.
أ ّمــا عــن الدراســة ،فأخــوك بــاذل ُجهــده ،كمــا تعلــم ،وعلــى اللــه
التّوفيــق .طب ًعــا أمامــي اآلن حوالــي ثالثــة إلــى أربعة أشــهر دراســة
ج ّديّــة ،إذا وفّــق اللــه ،فــإ ّن ذلــك معنــاه الماجســتير.
قُل آمين.
أخبارنــا ُهنــا ،الجرائــد حاملــة علــى بــراون((( بعــد رجوعــه مــن
الشّ ــرق األوســط ،واتّهمتــه بأنّــه منحــاز للعــرب ،وأنــ ُه عامــل
المســؤولين اإلس ـرائيل ّيين بوقاحــة ،حتّــى إن ـ ُه تح ـ ّدث مــع رئيســة
وزراء إس ـرائيل جولــدا ماييــر ـ بمــا معنــاه ـ مــا أنـ ِ
ـت ّإل يهوديّــة
ِ
ولســت مــن هــذه األرض ،وانســحب مــن العشــاء
مــن روســيا
ـمي الــذي كان يحضــره بنــا ًء علــى دعــوة مــن وزيــر خارج ّيــة
الرسـ ّ
((( ك ّنا نقوم برحالت إلى الب ّر أليام.
البريطاني .۱۹٧۰-۱۹٦۰
((( جورج براون نائب رئيس حزب العمال
ّ
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إس ـرائيل .هــذا مــا تقولــه الجرائــد ،ولــو أن ب ـراون ك ـذّب اال ّدعــاء
فــي تصريــح لــه فــي التلفزيــون ،ولــو أننــي شــخصيًّا أعتقــد
أ ّن كالم الجرائــد صحيــح بدليــل أنّ ـ ُه طلــب ـ أي ب ـراون ـ ُمقابلــة
وزيــر الخارج ّيــة إلّ أنّــه لــم يســتجِب لطلبــه ،وبـ ّرر ذلــك علــى أنّــه
الصحــف العرب ّيــة لــم
مشــغول باإلعــداد لزيــارة أميــركا .ال بُ ـ ّد أ ّن ّ
تُظهــر هــذه المعلومــات.
أرجو أن يكون خطّي واض ًحا هذه المرة للقراءة ،أرجو ذلك.
الطــاب العــرب فــي جامعــة مانشســتر
ّ
مــن األخبــار أيضً ــا أ ّن
ـودي غيــر مؤيّــد لإلسـرائيليّين ،وكانــت
أقامــوا ُمناظــرة ،وكان بهــا يهـ ّ
ُمناقشــة حاميــة ،إلّ أنّهــا كمــا تعلــم ال تخــرج مــن األربعــة حيطــان
الطــاب العــرب عملــوا
ّ
الّتــي دارت فيهــا .مــن األخبــار أيضً ــا أ ّن
حفلــة مــن كــم يــوم كانــت موفّقــة .فــي الحقيقــة حضرهــا بعــض
أســاتذة الجامعــة.
أخبــار الجـ ّو ،ابتــدأ يعتــدل تقري ًبــا ،وبــدأت الشــمس تظهــر شــوية،
يعنــي بشــاير الربيــع يــا أبــا جاســم.
تحيّاتــي إليــك والعائلــة واألخ عبــد العزيــز الزبــن ،يوســف التركــي،
البـراك ،الحمــود ،الدعــي ،البنــاي ،وجميــع اإلخــوان.
أخوك محمد الرميحي
أك ِثر لنا من رسائلك الحلوة وأخبارك اللطيفة ،ترى إحنا ُمشتاقون.
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4
۱۹٧۰/۰۲/۰۲

األخ العزيز محمد القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
كُنــت قــد أرســلت لــك رســالة طويلــة كمعايــدة تهنئــة للعيــد
أرجــو أن تكــون قــد وصلتــك .وشــك ًرا علــى رســالتك الكريمــة
األخيــرة ،والتــي كانــت مليئــة باألخبــار والحكايــات الطّريفــة.
أ ّمــا عــن أخبارنــا ُهنــا ـ الشــخصية طب ًعــا ـ ســا ّرة والحمــد
للــه ،ومــن يوميــن نزلــت إلــى لنــدن ل ُمقابلــة أحــد األصدقــاء
جميــا .كمــا أن الجرائــد الّتــي وصلتنــي
ً
وقضينــا فيهــا وقتًــا
وخصوصــا الطليعــة ،حملتهــا عــن
مــن الكويــت كُلّهــا ُمش ـ ّجعة،
ً
العربــي كانــت موفّقــة تما ًمــا .و ُهنــا كذلــك «االّتحــاد
الخليــج
ّ
الكويتــي» ـ فــرع إنجلتــرا ـ دعــا إلــى اجتمــاع فــي
الوطنــي
ّ
ّ
الشــهر الثالــث فــي إحــدى مــدن إنجلتــرا ،ســوف أكتــب لــك
عنــه إن شــاء اللــه فــي حينــه .أ ّمــا األخبــار ال ُمفجِعــة فأنــا
أكتــب لــك صبــاح يــوم تفجيــر الطائــرة السويســريّة((( الّتــي
قُتــل ركّابُهــا .اليــوم أرى الجرائــد واإلذاعــة تحمــل علــى العــرب
وأخــف كلماتهــا «البرابرة»المتو ّحشــون
حملــة شــعواء ،ألطــف
ّ
((( فــي  ۲۱فبرايــر  ۱۹٧۰عندمــا ســقطت الطائــرة السويســريّة رحلــة رقــم ،۳۳۰
بعــد دقائــق مــن إقالعهــا مــن زيــورخ متّجهــة إلــى تــل أبيــب .قتــل جميــع ركابهــا
ـري.
 ۳۸و ۹مالحيــن ،وقتهــا قيــل :إنّهــا أســوأ حادثــة إرهــاب فــي التاريــخ السويسـ ّ
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وهكــذا .وإلــى اآلن لــم يتبيّــن مــن كان فــي تلــك الطّائــرة مــن
الرســم ّيين اإلســرائيل ّيين ،ولكــن فــي الظاهــر ـ مــن اجتمــاع
الــوزراء اإلســرائيل ّيين ـ أنّهــا كانــت تحمــل بعــض الشــخص ّيات
المه ّمــة .تصــ ّور يــا أخ محمــد ،هــؤالء النــاس عندمــا يُلقــون
القنابــل علــى المدن ّييــن ،ويقــوم موشــي دايــان بتحذيــر العــرب
مــن القنابــل ،يصبــح دايــان القاتــل ،فــي مجتمــع الهــاك،
بطـ ًـا وشــريفًا ومنق ـذًا ،رغــم قتلــه المدن ّييــن ،وعندمــا يمــوت
مدن ّيــون إســرائيل ّيون ـ وأنــا أشُ ّ
ــك فــي أنهــم مدن ّيــون ألنّهــم
جمي ًعــا مقاتلــون ـ يصبــح العــرب ُهــم المتو ّحشــون والبربريّــون،
نفســها ،هــؤالء مدن ّيــون وأولئــك
تص ـ ّور رغــم أن الفرضيــة هــي ُ
مدن ّيــون ،أقصــد فــي الفــرض .وكمــا تعلــم فــإ ّن قتــل المدن ّييــن
ُمــدان.
ردود الفعــل األوليّــة ُهنــا أن شــركة  B.O.A.Cمنعــت طائراتهــا مــن
التو ّجــه إلــى إس ـرائيل خــال األربــع والعشــرين ســاعة القادمــة،
كذلــك بعــض الشــركات رفضــت تحميــل بريــد أو ُمســافرين إلــى
إس ـرائيل.
وأنــا أتوقّــع ردود فعــل قويّــة مــن إســرائيل ،بدليــل أن الجرائــد
ُهنــا تُطالــب ،ليــس ب ُمعاقبــة الفدائييــن الفلســطين ّيين المتّهميــن
فحســب ،بــل ب ُمعاقبــة ك ُّل العــرب الّذيــن يمــ ّدون ال ُمقاتليــن
ما ّديًّــا ،تص ـ ّور علشــان ال يؤيّدوهــم .هــذا هــو االتّجــاه ،وأرجــو أن
ـي قــد عرفــوا بــه
يكــون جميــع المســؤولين عــن الطي ـران العربـ ّ
قبــل فــوات األوان .أنــا أتصــ ّور أ ّن هــذه الضربــة هــي أقــوى
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ضربــة ُو ّجهــت إلســرائيل مــن الخــارج يعنــي أكثــر تأثيــ ًرا فــي
الــرأي العــا ّم ،حتّــى مــن اختطــاف الطائــرات أو ضربهــا وهــي
فــي األرض .هــذا االتّجــاه ،وهــو تفجيرهــا بمــن فيهــا ،هــو الــذي
يُرعــب إسـرائيل .فأنــا أتصـ ّور أنّهــم ســوف يتّخــذون ر ّد فعــل قويًّــا
فــي هــذا الموضــوع .ويبقــى التســاؤل هــل هــذه هــي الطريقــة
الفضلــى لمقاومــة االحتــال ،أم هــي فــي الحقيقــة تؤلّــب العالــم
علــى القض ّيــة وتُفقدهــا حمــاس البعــض؟ تلــك أســئلة معلّقــة ال
نعــرف اآلن لهــا جوابًــا.
أ ّمــا الموضــوع اآلخــر ،فهــو موضــوع المقاوميــن ومعركتهــم مــع
كل يــوم
حكومــة األردنُ ،هنــا الجرائــد ـ وال أعــرف لمــاذا ـ تصـ ّر ّ
أي وجــود ،وأ ّن وجــوده
علــى أن الملــك حســين لــم َ
يبــق لــه ّ
مرهــو ٌن برضــا الفدائ ّييــن عنــه وهكــذا .وال أعــرف هــل ُهنــاك
إعــداد مع ّيــن لهــذا الموضــوع أم مــاذا .أظــ ّن أنّهــم يعــ ّدون
الــرأي العــا ّم لتق ّبــل اســتيالء إســرائيل علــى بقيــة األراضــي
األردن ّيــة ،هــذا فــي تصــ ّوري ،ألّنهــم بعملهــم هــذا ســوف
الملكــي هكــذا ،خيــر مــن أن يتســلّم النظــام
يحمــون الوضــع
ّ
الفدائ ّيــة.
هــذا مــا يــدور فــي الجرائــد والتلفزيــون هــذا األســبوع .مــا هــي
أخباركــم أنتــم؟ وأخبــار الجامعــة؟ واالمتحانــات والربــع واإلخــوان؟
وأخي ًرا بلّغ تح ّياتي إلى جميع اإلخوان.
أخوك محمد الرميحي
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مانشستر۱۹٧۰/03/10 ،

األخ العزيز محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
رســالتك الحلــوة وصلــت ،وهــي دائ ًمــا ُمفعمــة باألخبــار الطازجــة،
واألفــكار الش ـيّقة طب ًعــا .أعـ ُ
ـرف اآلن أ ّن مواعيــد االمتحانــات قــد
اقتربــت ،وابتــدأت الدراســة الج ّديّــة ،ومــع األســف ســوف تــرى
كل عــام فــي دورات الشّ ــوارع ،وتحــت
المناظــر الّتــي تراهــا ّ
فوانيــس اإلضــاءة((( ،هــل تعــرف يــا أخ محمــد أنّنــي أنتقــد
هــذه الظاهــرة؟ ظاهــرة آخــر العــام ،والدراســة فــي الشــوارع
والمياديــن ،وطب ًعــا أنــا أعــرف تما ًمــا أ ّن هــذا ليــس راج ًعــا إلــى
الطّلبــة أنفســهم ،بقــدر مــا هــو راجــع إلــى نظــام ال ّدراســة فــي
خاصــة .رغــم مصــادر
بالدنــا العرب ّيــة عمو ًمــا وفــي الكويــت ّ
الثّــروة الكبيــرةّ ،إل أنّنــا مــا زلنــا ننهــج نه ًجــا كالســيك ًّيا فــي
الثانــوي أو العالــي ،رغــم وجــود مــا
األولــي أو
تعليمنــا ،ســواء
ّ
ّ
يقولــون عنــه خيــر الخبــراتّ ،إل أنّهــا مفيــدة بشــكل أو آخــر
ـي ،وأقصــد ُهنــا طبقــة ُمحتكــري
فــي التلقيــن والضّ غــط االجتماعـ ّ
العلــم وتُ ّجــاره ،والّذيــن لــم يأخــذوا مــن العلــم إلّ اســمه .فنظــام
((( كان الطــاّب يراجعــون دروســهم تحــت أعمــدة اإلنــارة فــي الشــارع ،وهــي
ظاهرة اختفت بعد ذلك تما ًما.
52

الدراســة ال ُمتّبــع حاليًــا نظــام تلقيــن لخــوض اإلمتحــان وحســب،
ثــم يخــرج الطالــب إلــى الحيــاة العا ّمــة ليــس لــه رأي أو ليــس
مقتن ًعــا بمــا أخــذ مــن دروس ،وحتّــى ال يُســاهم ُمســاهمة ف ّعالــة
فــي تطويــر مــا درســه .أنــت تعــرف طب ًعــا أ ّن النظريّــات عمو ًمــا
أي علــم هــي باختصــار شــديد تجــارب اآلخريــن ،فلســفة مــا
فــي ّ
يج ّربونــه فــي حياتهــم ،وبالتالــي تصبــح عل ًمــا ،ولكّننــا فــي شــرقنا
ـي نأخــذ مــا وصــل إليــه اآلخــرون دون زيــادة أو نقصــان(((،
العربـ ّ
أي لغــة كانــت
وإذا تفلســف أحــد األســاتذة فإنّــه تر َجــم مــن ّ
ووضــع عليهــا اســمه .هــذا فــي الغالــب األغلــب .أنــا ال أنكــر مــا
عملــه بعــض األســاتذة ،ولكــن أريــد أن أقــول إ ّن تطويـ ًرا حقيق ًّيــا
ال بُـ ّد أن يطــرأ مــن حيــث تنظيــم التعليــم واالســتفادة مــا أمكــن
بجهــد الطالــب ،فأنــت غالبًــا مــا تُنهــي مرحلــة التّلقيــن فــي نهايــة
المتوســطة أو منتصــف المرحلــة الثانويّــة ،ولك ّننــا نظـ ّـل
المرحلــة
ّ
فــي عمليــة تلقيــن الطالــب مــا نــراه صال ًحــا نحــن ،ومــا هــو
ـي بجهــد الطالــب وفكــره
لطيــف بالنســبة لنــا دون إســهام حقيقـ ّ
واطّالعــه؛ لذلــك نــرى نظــام دراســتنا جامــ ًدا ،رغــم أ ّن أهــ ّم
أي علــم ،أنّــه متطــ ّور ،األرقــام واإلحصائ ّيــات،
مــا يُم ّيــز العلــمّ ،
نســبتها مــع بعضهــا ،مــا تعنيــه لنــا مــن حقائــق .ك ُّل هــذا يتطـ ّور
بتط ـ ّور تجــارب اآلخريــن ،ال يمنــع مــن أخــذ الحقائــق المبدئ ّيــة،
عقــول
ً
ولكــن األخــذ دائ ًمــا والتلقيــن شــيء جامــد ال يُنتــج إال
جامــدة .كتــاب واحــد إ ّمــا مؤلَّــف أو متر َجــم أو حتّــى مســروق،
التعليمــي الــذي كان وال يــزال كمــا هــو منــذ نصــف قــرن مــع
((( نقــد النظــام
ّ
األسف!
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يعتمــد عليــه الطالــب فــي التلقيــن والحفــظ ،ثــم يخــرج مــ ّرة
ـي وتنتهــي الحكايــة بانتهــاء
أُخــرى علــى شــكل إجابــة لســؤال غبـ ّ
االمتحــان ،لذلــك نــرى هــذه الظواهــر العجيبــة .أ ّمــا مســاهمة
الطالــب خــال ســنواته الدراس ـ ّية فهــي غيــر محســوبة .كــم مــن
طلبــه أكثــر مــن مرجــع أو مــن كتــاب؟ قليــل
أســاتذتنا يعطــي ّ
وقليــل ج ـ ًدا ،وهــذا هــو االحتــكار بعينــه االحتــكار فــي العلــم.
أخبارنــا ســا ّرة ،يُنظّــم الطلبــة العــرب هــذا األســبوع «األســبوع
العربــي فــي الجامعــة» ،مــع األســف فــي نفــس الوقــت تأتــي
ّ
هــذه المناســبة مــع احتجــاج الطلبــة هنــا واعتصامهــم فــي
حــرم الجامعــة احتجا ًجــا علــى الجامعــة ألنهــا تحتفــظ فــي
السياســية ،وهــذا الموضــوع
«دوســيهات» الطـ ّـاب بمعتقداتهــم ّ
شــاغل هــذه البــاد منــذ حوالــي أكثــر مــن أســبوعين .ومــا زال
الطــاب يجتمعــون ويحت ّجــون ،ولكــن المحاضــرات كمــا هــي،
ّ
إنجليــزي ،واليــوم نظّمــوا مظاهــرة فــي أنحــاء المدينــة
بــرود
ّ
لتأييــد طلباتهــم ومــا زال الموضــوع ســائ ًرا.
بعــد أســبوعين أو أكثــر ،ســوف نأخــذ إجــازة «اإليســتر» وهي شــهر
ونصــف ،ثــم بعدهــا أربعــة أســابيع دراســة ،ويأتــي االمتحــان فــي
جون/حزيـران كمــا قُلــت لــك ســابقًا .أنــا ســوف أنهــي امتحاناتــي
فــي  ۹جــون ،أي بعــد ثالثــة أشــهر ،إال يو ًمــا واح ـ ًدا مــن تاريــخ
هــذه الرســالة.
تح ّياتي لك وفي انتظار رسالتك.
أخوك محمد الرميحي
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حضرة األخ العزيز محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
وصلتنــي اليــوم صبا ًحــا رســالتك الكريمــة ،والتــي كمــا قُلــت
لــك ســابقًا تحــوي مــن األفــكار واألخبــار واآلراء مــا يكــو ُن،
علــى بُعــدك ،قري ًبــا مــن تدفّــق نهــر األفــكار ال ُمتجــ ّددة ،ولــو
أن الحــوار المباشــر أثمــن مــن كلمــات علــى ورق كمــا تعلــم،
ّإل أ ّن الوريقــات قــد تفــي م ّمــا يجــول بالخاطــر ويتشــابك فــي
الذهــن .فــي الحقيقــة ،كمــا تعلــم ،العلــم هــو الــذي يفتــح لنــا
آفــاق المعرفــة وبحــر المعلومــات ،هــو الــذي تُبحــر فيــه ســفينة
التق ـ ّدم فــي هــذا العالــم الزاخــر بالمتناقضــات .ونحــن العــرب،
كمــا تعلــم وال يخفــى عليــك ،غافلــون عــن د ّوامــة التطـ ّور .ليــس
بالجديــد أن تقــرأ وتعــرف عــن مــدى التأ ّخــر الّــذي يُعانيــه العالــم
ـي ،رغــم مصــادر ثروتــه غيــر المحــدودة ،والّتــي إلــى اآلن
العربـ ّ
لــم يُعــرف الســبيل إلــى االســتفادة منهــا علــى الوجــه األكمــل،
مصــادر الثــروة الهائلــة فــي بــاد مــا زال أغلــب سـكّانها يمشــون
ُحفــاة ،وثالثــة أرباعهــم ال يعرفــون الفــرق بيــن األلــف والمئذنــة
فــي أُ ّمــة فتحــت العالــم ،ونقلــت مــن الصيــن واإلغريــق حضــارة
زادت عليهــا ونقّحتهــا وأعطتهــا للعالــم ثــم رقــدت ،نامــت .م ـ ّرة
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أُخــرى إلــى يومنــا هــذا ،نجـ ُد انتفاضــات هنــا وهنــاك ،ولكــن مــا
زالــت الرجع ّيــة مــن جهــة تنهــب وتُخيــف ،ومــن جهــة أُخــرى
االنتهــازي يُرهــب ويوعــد .أيــن نحــن اآلن مــن موقــف
الفكــر
ّ
عمــر ابــن الخطــاب ،عندمــا قالــت لــه تلــك العجــوز« :اتّــقِ اللــه
إيجابــي بــذراع مفتوحــة؟ لــم يجــد
يــا عمــر» ،فتق ّبلهــا كنقــد
ّ
ـبيل إلــى هــذا ال ّنــوع مــن الرجــال ،افتقدنــاه ،فأصبحنــا
البطــش سـ ً
نه ًبــا لـك ُّل شــاردة وواردة ،نه ًبــا ألصنــام خلقوهــا ،قــد تكــون فــي
بالدهــم قــد عملــت شــيئًا ولك ّنهــا لــن ولــم ت ُكــن لنــا بحــو ًرا وال
مصبًّــا ،األفــكار عنــدي تضاربــت فــي أيّهمــا أبــدأ وإلــى أيّهمــا
أنتهــي.
عربــي» فــي جامعــة
لقــد كان فــي األســبوع الماضــي «أســبوع
ّ
مانشســتر ،وقــد كانــت فيــه نــدوات ونــدوات .كانــت منهــا تلــك
ائيلي عــن الصهيون ّية واالســتعمار.
النــدوة الّتــي أقامهــا يهـ ّ
ـودي إسـر ّ
أنــا طب ًعــا لســت معهــا أبـ ًدا ،ولكــن كانــت ُهنــاك حقائــق أذهلتني،
حقائــق موجــودة مــع األســف ،رغــم مــا يُعــرف عــن مراكــز البحوث
العربيّــة ،لــم نجــد منهــا فتاتًــا .مثـ ًـاُ ،هنــاك جريمــة وقعــت فــي
إحــدى القــرى العربيّــة فــي فلســطين المحتلّــة ،وقُتــل فيهــا حوالــي
 ٧٥رجـ ًـا وامــرأة وطفـ ًـا ،وبعــد الحــرب ُعرفــت وانتشــرت هــذه
الجريمــة ،وحوكــم مــن فعلهــا وهــم ثالثــة ضبــاط صهاينــة ،و ُحكــم
عليهــم بعشــرين ســنة ،ثــم المحكمــة العليــا خفّفــت عنهــم الحكــم
إلــى خمــس عشــرة ،ثــم وزيــر الدفــاع خفّفهــا إلــى عشــر ،ثــم رئيس
الــوزراء ـ آنــذاك ـ إلــى خمــس ،ثــم ...ثــم بعــد ســتة أشــهر أُفــرج
عنهــم بعفــو شــامل ،وذهــب واحــد فيهــم ـ وللمأســاة ـ يبحــث عــن
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عمــل فوجــده فــي قريــة أُخــرى عربيّــة فــي فلســطين المحتلّــة،
ومــا هــو العمــل؟ مســؤول عــن الشــؤون العربيّــة فــي بلديّــة تلــك
القريــة!
ومــن المآســي األخــرى أن حكومــة العـراق فــي الخمســين واثنيــن
وخمســين ـ حكومــة نــوري الســعيد ـ تعاونــت مــع الحكومــة
اإلس ـرائيل ّية فــي إخ ـراج اليهــود العراق ّييــن مــن الع ـراق ،فبعــد أن
رفــض اآلخــرون تهديــد الصهاينــة بالقــدوم إلــى إس ـرائيل ،تعــاون
نــوري الســعيد معهــم وأصــدر قانونًــا مشــهو ًرا ،هــو قانــون إســقاط
الجنسـ ّية ،وهــذا أول قانــون فــي العالــم مــن هــذا النــوع .إن مــن
يريــد أن يهاجــر (كــذا) ســوف تســقط عنــه الجنســيّة العراقيّــة
ـال،
ببســاطة ،ول ّمــا لــم يســتجِب اليهــود فــي العـراق أل ّن لهــم أعمـ ً
ف ّجــرت طائفــة مــن المخاب ـرات الصهيونيّــة مطع ًمــا لليهــود فــي
بغــداد ،فخــاف مــن خــاف ونــزح مــن نــزح ،وقــد خــرج كتــاب
يصــف هــذه المهزلــة ،وحقائــق أُخــرى عجيبــة!(((1
لقــد وقــف أحــد الصهاينــة فــي نــدوة لنــا هنــا وقــال« :إ ّن أميــركا
تســاعد إســرائيل؛ أل ّن الكويــت والســعودية تســاعد العــرب،
الفلســطين ّيين» .تصـ ّور ،هــو يعتبر أن الكويت والســعودية بالنســبة
إلــى العــرب كأميــركا بالنســبة إلــى إسـرائيل .ومــا المضحــك المبكي
ّإل عندمــا تــا أحدهــم فــي نــدوة رائعــة عــن البتــرول ،أنّــه لــوال
الغــرب لمــا خــرج النفــط فــي البــاد العربيّــة .ومــا زالــوا بــد ًوا ُر ّحـ ًـا
( ((1مثــل تلــك الحقائــق ُوث ّقــت فــي بعــض الكتــب الّتــي نُشــرت الحقًــا ،ومــا
زال النقــاش مفتو ًحــا :هــل كان مــن الصحيــح تشــجيع اليهــود العــرب علــى تــرك
بالدهم.
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ال يعرفــون شــيئًا عــن المدنيــة .وقــد رددتُ عليــه بنفــس طريقتــه،
فقلــت لــه« :إ ّن الزميــل ال يعــرف شــيئًا عــن التاريــخ مــع األســف.
ال يعــرف أ ّن العــرب هــم ناقلــو الحضــارة مــن اليونــان إن شــئت
إلــى الغــرب ،ببســاطة ،وأ ّن ابــن الهيثــم مــا زالــت تُــدرس نظريّاتــه.
ـب .ونقلوهــا
وأن ابــن ســينا هــو أ ّول مــن علّــم الغــرب علــم الطـ ّ
فأسســوا الجامعــات علــى منــوال مــا هــو كائــن فــي
ُهــم بدورهــم ّ
الشــرق» .طب ًعــا حقائــق تُقلــب ،ومعلومــات ت ُل ّفــق.
ومــن ضمــن إحــدى النــدوات كانــت نــدوة عــن البتــرول ،ومــن
أعجــب مــا ســمعت أ ّن العالم الحديــث يُص ّنع  %٦۰من البتــرول(،((1
أ ّمــا مــا يُســتخدم فــي المحروقــات فهــو فقــط  .%٤۰معنــى ذلــك
أ ّن  %٦۰هــي أدوات زينــة ،أدوات مائــدة أو مــوا ّد قاتلــة للحشـرات
أو أدويــة لإلنســان وفــي بعــض األوقــات غــذاء .حقائــق مذهلــة
تخصصــك.
ومحي ـ ّرة ،أنــت أعلــم بهــا طب ًعــا أل ّن هــذا موضــوع ّ
نأتــي إلــى الموضــوع الثانــي مــن هــذه الرســالة ،بخصــوص العلــم
وطرقــه وإعــداد المثقّفيــن مــن أبناء الشــعب ،تصـ ّور أ ّن هنــا ـ ومع
األســف أن نأخــذه مثـ ًـا ـ لـك ُّل ثمانيــة طـ ّـاب معل ًمــا واحـ ًدا أو كمــا
يقولــون عنــه ،STAFF :اســتاف ،وليــس شــرطًا أن يكــون هــذا حامـ ًـا
لدكتــوراه ،كمــا يريــد انتهازيّــو العلــم أن يوهمونــا فــي الشــرق،
أي رجــل أو امــرأة تع ـ ّدى مرحلــة الجامعــة بدرجــة ممتــازة،
فــإ ّن ّ
ولــه إلمــام بموضوعــه أو كتــب فيــه أو ألّــف ،يمكنــه أن يَنضَ ـ ّم
لهيئــة التعليــم فــي الجامعــة ،ليــس مــن المه ـ ّم أن يكــون حاصـ ًـا
( ((1أي يُ َح َّو ُل ال ِنف ُط إلى موا ّد مص ّنعة تُباع في األسواق ،وليس فقط كطاقة.
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علــى ورقــة الدكتــوراه الف ّجــة .كــم دكتــو ًرا عندنــا فــي الشــرق ال
يعــرف شــيئًا غيــر الترجمــة والســرقة األدبيــة ،ويــا ليتهــا ســرقة أو
ترجمــة معقولــة .وكــم دكتــورا كمثــل الحمــار يحمــل أســفارا!(((1
ً
ً
ث ـ ّم أيــن البحــث والباحثــون؟ هنــا فــي الجامعــات يُصــرف علــى
البحــث نصــف الوقــت الســتخراج معلومــات وأفــكار جديــدة،
فالعلــم متجــ ّدد ومســتم ّر ،هــو ليــس وقفًــا علــى إحصائ ّيــات
ســبقت إلقــاء المناظـرات ليــس بأقـ ّـل مــن خمــس ســنوات .ســوف
تجــد فــي كُتبنــا نحــن ذلــك النــوع مــن اإلحصائ ّيــات الّتــي أُخــذت
قبــل ُمــدد طويلــة ،وتلــك النظريــات الغب ّيــة والعفنــة ،هــؤالء هــم
انتهازيّــو العلــم ،كمــا قلــت لــك.
العربي المســكين ،فأمــس خرجت
والموضــوع الثالــث هــو خليجنــا
ّ
جريــدة التايمــز اللندنيــة وهــي جريــدة يوميّــة واســعة االنتشــار،
بتحقيــق غريــب عــن الجبهــة «الشــعبية لتحريــر الخليــج» فــي
ـت فــي مقالــة عــن الســلطان وعبيــده وجواريــه ،وســوق
ظفــار .كَتَبـ ْ
الرقيــق الــذي مــا زال يُقــام( ((1ـ طب ًعــا تحــت ســمع وبصــر بريطانيا،
حاميــة الح ّريــات كمــا ت ّدعــي ،ثــم قالــت :إن هــذه دعــوة ماركسـ ّية
بحتــة( ،((1صــور الرئيــس مــاو ُمعلّقــة علــى فــروع األشــجار ،وأ ّن
العســكريّين الّذيــن يد ّربــون الث ـ ّوار مــن جيــش الكويــت انش ـقّوا
( ((1كان هــذا النقــد مبك ـ ًرا قبــل أن تنتشــر ظاهــرة بيــع وش ـراء درجــة الدكتــوراه!
( ((1طب ًعــا ذلــك التوصيــف قبــل أن يقــوم المرحــوم الســلطان قابــوس بحركتــه
التصحيح ّية.
أي الحركــة الّتــي قامــت فــي ظُفــار غــرب ُعمــان مــن أجــل التغييــر ،وبالفعــل
(ّ ((1
كانت ترفع أفكا ًرا يساريّة شاعت في تلك الحقبة.
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عنــه( .((1هكــذا ،إنّهــم ال ّ
شــك يضعــون الحقائــق فــي موضــع
ـي خطــورة هــؤالء،
الشـ ّـك ،يُريــدون أن يبيّنــوا للــرأي العــا ّم العالمـ ّ
ولكــن أيــن الحـ ّـق والفضيلــة فــي أن يحكمــوا نفســهم بنفســهم؟
وأيــن الفضيلــة بــأن يُطالبــوا بأرضهــم وأن يخرجــوا للنــور مــن بعــد
ذلــك الظــام الدامــس؟ وفّقهــم اللــه فــي عملهــم وأن يهديهــم إلــى
الطريــق الســليم بعيـ ًدا عــن تلــك األفــكار الّتــي هــي فــي حقيقتهــا
ليســت جديــدة(.((1
مــن هــذا الموضــوع ننتقــل إلــى موضــوع آخــر ،ففــي ُمحاضــرة
ألقاهــا الدكتــور عبــد العظيــم أنيــس ـ باللغــة العرب ّيــة ـ فــي
لنــدن ،وقــد قــال ُمق ـ ّدم النــدوة :إ ّن الدكتــور ســالف الذكــر مــن
المصــري ...وكانــت النــدوة عــن الحــرب الشــعبيّة
قــادة اليســار
ّ
الّتــي نتكلّــم عنهــا وال نعرفهــا ،كمــا أقــول أنــا ،المه ـ ّم فــي كالمــه
وتدليالتــه مــن كاســترو إلــى مــاو إلــى ...إلــى ...ذكــر تعليمــات
الجيــش األحمــر فــي الصيــن ومنهــا إذا لــم ت ُخ ّنــي ذاكرتــي:
طفل.
ال تقتلوا امرأة أو ً
ال تحرقوا المحاصيل.
ال تقربوا أبناء الشعب ...إلخ((1(.
الكويتــي الوليــد .تركــوا أعمالهــم وانضمــوا
( ((1ربّمــا التحــق ُعمانيّــون بالجيــش
ّ
للثورة.
( ((1واضــح أن الكتــاب يؤيّــد فكــرة الخــروج مــن الظــام ،ولكــن أفــكار الماويــة ال
الثقافي.
تصلح للتطبيق في فضائنا
ّ
( ((1عبــد العظيــم أنيــس مــن قــادة الفكــر اليســاري المصــري ،التقــى بــه كاتــب
الرســائل بعــد ذلــك فــي الكويــت عندمــا كان محاض ـ ًرا فــي معهــد التخطيــط
ـي مــع مجموعــة مــن المثقّفيــن المصريّيــن والعــرب.
العربـ ّ
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أيــن تعليمــات أبــو بكــر لجيــش المســلمين؟ ال تقتلــوا امــرأة وال
طفـ ًـا ،ال تحرقــوا المحاصيــل ...إلــخ .هــل اخترعهــا مــاو هــذا أم مــا
زالــت فــي تاريخنــا تنبــض بالحيــاة؟!
أخي أبا جاسم،
ـس أنّنــي أُكثــر عليــك فــي كتابــي هــذا ،أرجــو المعــذرة ،ولك ّنهــا
أحـ ّ
أحاســيس أردتُ أن أطلعـ َـك عليهــا لعـ ّـل وعســى ،ثـ ّم إنّهــا خواطــر
كل مــا أريــد أن أقولــه لــك :إنّنــا
س ـ ّجلت القليــل وذهــب الكثيــرّ ،
مــا زلنــا نقلــب الحقائــق ونتشــ ّبه بالغــرب ،وال نجــد الشــجاعة
ألن ننتقــد أنفســنا ونتعلّــم مــن أخطائنــا ،هــل نريــد مــن مــاو أن
يُعلّمنــا الح ّريّــة ونحــن مــن دافــع عــن الح ّريّــة؟ هــل نريــد مــن
الغــرب أن يُعلّمنــا الديمقراط ّيــة ونحــن صانعوهــا؟ هــل تريــد مــن
ـي؟ وهــم أنفســهم يستشــهدون
أحــد أن يعلّمنــا التكافــل االجتماعـ ّ
بتاريخنــا.
أخي أبا جاسم،
خــال األســبوع القــادم ســوف نحضــر مؤتمــ ًرا صغيــ ًرا لفــرع
االتّحــاد(ُ ((1هنــا فــي إنجلتـرا فــي الجنــوب علــى الســاحل ،ســوف
أكتــب لــك انطباعاتــي فــي حينهــا.
ث ّم تح ّياتي إليك والعائلة ،وإلى جميع اإلخوان.
أخوك محمد الرميحي

الوطني لطلبة الكويت.
( ((1االتّحاد
ّ
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حضرة األخ العزيز محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
أكتــب إليــك بعــد ثالثــة أيّــام مــن وصولنــا مــن الجنــوب ،مــن
ـج بحوالــي ثمانيــن من الشــابّات والشـبّان
مدينــة جميلــة كانــت تعـ ّ
الكويتيّيــن الّذيــن حضــروا مؤتمــر الفــرع.
المدينــة جميلــة ،حـ ّدث وال حــرج ،الجـ ّو جميــل لــم نـ َره منــذ زمــن
ـس الواحــد أنّــه كان مســاف ًرا إلــى الكويت .كان ســير
والجماعــة ،يحـ ّ
المؤتمــر ال بــأس بــه .رأيــت ُهنــاك جماعــات كثيــرة ،ط ُّلبًــا علــى
وقليــا مــن الّذيــن
ً
طلبًــا علــى حســابهم،
حســاب الشــركة(ّ ،((1
يدرســون دراســات ُعليــا ،فهــم بالطبــع األخ عبــد الجليــل( ((2الــذي
لــم أعــرف أنــه ُهنــا ّإل عندمــا قابلتُــه فــي المؤتمــر .الج ّديّــة لــم
تكــن واضحــة فــي المؤتمــر ،كانــت الج ّديّــة هــي الشــيء الغائــب،
وخصوصــا األلعــاب الداخليّــة ،مثــل الكــوت والدامــة
فاأللعــاب
ً
وخالفــه ،كان لهــا أنصــار كثيــرون .لقــد قضينــا فعـ ًـا وقتًــا جميـ ًـا،
ـرب ،والجماعــة لــم ينامــوا ألكثــر مــن
وكان الطــرب ،وحضــر مطـ ٌ
ليلــة حتّــى الصبــاح.
( ((1شركة نفط الكويت.
( ((2عبد الجليل الغربلي.
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كنــت أتصــ ّور أنّنــي ســوف أكتــب لــك أشــياء كثيــرة عــن هــذا
المؤتمــر ،ولكــن مــع األســف الشــديد إ ّن أكثــر االنطباعــات ال
تُكتــب علــى الــورق.
الصحــف أو
خــال تلــك المــ ّدة
ُ
انقطعــت تقريبًــا عــن ُمطالعــة ّ
التلفزيــون ،أل ّن لــم يكــن ُهنــاك وقــت أ ّولً  ،والنشــغالي بتبيــان
النقــاط القانونيّــة وغيــر القانونيّــة فــي ســير النــدوات واالنتخابــات
ـوداني بعــد رجوعــي
وخالفــه ،ولكننــي فوجئــت بمقتــل الزعيــم السـ ّ
ناســا كثـ ًرا قُتلــوا مــع المهــدي.
ومعرفتــي باألخبــار ،لقــد فهمــت أ ّن أُ ً
حزنــت حزنًــا
أنــا شــخصيًّا ال يه ّمنــي المهــدي كشــخص ،ولك ّننــي
ُ
كبيـ ًرا علــى تلــك األرواح( ،((2أنــا ُمتأكّــد أ ّن فيهــم كثـ ًرا أبريــاء .هــذا
مــا تجنيــه األ ّمــة العربيّــة مــن االنقالبــات العســكريّة ومــن حكــم
ـكري
العســكريّين( ،((2تعــرف تما ًمــا أنّنــي ال أُحبّــذ أبـ ًدا الحكــم العسـ ّ
حتّــى لــو أتــى بالمعجـزات ،أل ّن هــذا الحكــم يجـ ّر مــن خلفــه حكــم
«الش ـلّة والخواطــر» ،و ُهنــاك أُنــاس يقفــزون إلــى مقاعــد القيــادة
السياســية الّتــي
دون أن يكــون لديهــم أبـ ًدا ،ولــو ذ ّرة ،مــن الخلفيّــة ّ
يســتطيعون بهــا فهــم األُمــور .ربّمــا يكــون هنــاك المخلــص ،ولكـ ّن
اإلخــاص يحتــاج إلــى قاعــدة مفيــدة ،يحتــاج إلــى خطّــة واضحــة،
ومســيرة معروفــة وليــس تخبّطًــا فــي األُمــور(.((2
( ((2مقتــل اإلمــام الهــادي المهــدي ،عــم الصــادق المهــدي ،وكان مقتلــه علــى يــد
النميــري ،كان ذلــك عندمــا حــاول
العســكري بقيــادة جعفــر
أنصــار الحكــم
ّ
ّ
الهــادي عبــور الحــدود الســودانيّة إلــى إثيوبيــا وقُتــل مــع مجموعــة مــن
أنصــاره.
( ((2جعفر النميري.
( ((2هــذا الــرأي المبكــر فــي حكــم العســكر ،تأكّــد بعــد ذلــك نتيجــة التجــارب
الكثيرة الالحقة.
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مــن األشــياء الّتــي عرفتُهــا أيضً ــا بعــد انقضاء المؤتمــر ،أنّــه كان هناك
ـكري بين الســوريّين واإلسـرائيليّين ،عرفت أنهم أســقطوا
اشــتباك عسـ ّ
طائــرة فانتــوم ،هــذا شــيء جميــل ،يــا ليتــه يســتم ّر بهــذه القوة.
بالمناســبة ،حضــر منــدوب لفتــح ،كان فــي زيــارة لريطانيــا،
مؤتم َرنــا الــذي ح ّدثتــك عنــه .مــع األســف ،لــم يكــن هنــاك وقــت
كبيــر ُمتــاح للنقــاش ،إذ كان مرتبطًــا بمواعيــد أُخــرى عاجلــة .فلــم
ـت أ ّن
أي إجابــة .ولك ّننــي عرفـ ُ
يكــن لألســئلة الّتــي أثارهــا األعضــاء ّ
ياســر عرفــات كان فــي موســكو وطلــب ســا ًحا ،ولكنهــم اشــترطوا
ـي
ـيوعي األردنـ ّ
عليــه اشــتراطات معيّنــة ،كأن يض ـ ّم الحــزب الشـ ّ
إلــى تنظيمــه .هكــذا نجــد مــرة أُخــرى أن جماعــة موســكو لهــا
كل مــن
مطالــب واضحــة .مســاكين العــرب ،واللــه مســاكينّ ،
يريــد أن يمنحهــم ســا ًحا أو تأيي ـ ًدا يريــد أن يأخــذ منهــم ،مهمــا
كان االتّجــاه ،ونحــن نــدور خلــف شــعارات زائفــة نرفعهــا هنــا
وهنــاك ،دون أن نعــرف حتّــى مــا نُريــد.
عربــي ـ هــل يريــد
باللــه عليــك ،هــل تعــرف أنــت ـ كمواطــن
ّ
ـكري؟ ومــا هــي الحــدود؟ ...و...و...
ـلمي أم العسـ ّ
العــرب الحـ ّـل السـ ّ
ال أظـ ّن أ ّن المســؤولين العــرب حتّــى يعرفــون مــا يُريــدون .أمامهــم
بلــد محتـ ّـل يجــب تحريــره ،وهــذا حـ ّـق ك ُّل شــعب ،ولكــن مــاذا
تقــول؟ وبمــاذا تُنــادي؟
إلــى األخبــار أيضً ــا ،وأكثــر مــا فــي األخبــار قض ّيــة قتــل األطفــال
فــي مصــر بالفانتــوم والقنابــل الحارقــة(. ((2تناقلــت هنــا وكاالت
( ((2إشارة إلى الغارة اإلسرائيل ّية ،وقتها ُس ّميت غارة بحر البقر.
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الصحافيــون« :إنّنــا رأينــا األطفــال
األنبــاء هــذه األخبــار ،وقــال ّ
فعـ ًـا بيــن قتيــل وجريــح» .واإلس ـرائيليّون يقولــون« :إنّنــا ضربنــا
أهدافًــا عســكريّة ،إذا كان ُهنــاك أطفــال فإنهــم كانــوا فــي هــدف
والصحافيــون يقولــون« :إنّنــا رأينــا األطفــال ولــم نــ َر
عســكري»ّ .
ّ
المدرســة».
هــذا مــا يــدور حتّــى كتابــة هــذه الكلمــات .ويقولــون أيضً ــا« :إ ّن
المصريّيــن لــم يــروا المدرســة ألنّهــا ربّمــا كانــت ،هــذه المدرســة،
ـكري» .وهكــذا لتمييــع القض ّيــة العرب ّيــة بجهــل
فــي هــدف عسـ ّ
ُمطبــق مــن القائميــن علــى المعلومــات في البــاد العرب ّيــة ،وجهود
ســاحقة للصهيونيّــة العالميّــة ،حتّــى قتــل األطفــال يذهبــون فيــه
مذاهــب التحليــل والتخيّــل واإلبــداع ،رغــم أن الحقيقــة واحــدة،
هنــاك أطفــال أبريــاء قُتلــوا!
ـت مقالــة
خاصــا ،لقــد كتبـ ُ
بهــذه ال ُمناســبة أُريــد أن أقــول لــك شــيئًا ًّ
بهــذا العنــوان «الضغــوط الصهيون ّيــة فــي بريطانيــا» وقــد بذلــت
فيهــا جهـ ًدا كبيـ ًرا لتجميــع الحقائــق وتحليلهــا مــع ذكــر المراجــع
الّتــي كتبــت منهــا ،والمه ـ ّم فــي تص ـ ّوري أنّهــا مقالــة ق ّيمــة ،وقــد
أرســلتها إلــى مجلّــة العربــي فــي الكويــت ،وال أعــرف هــل تتد ّخــل
ـاص عنــد المســؤولين ُهنــاك
العالقــات الشــخص ّية ،والمــذاق الخـ ّ
(،((2
فــي تلــك المجلّــة ،فتجــد أوراقــي طريقهــا إلــى سـلّة المهمــات
أم يلعــب الحــ ّظ لُعبتــه فتُنشــر؟ وأنــا ال أتوقّــع أن ت ُنشــر ـ إذا
( ((2طب ًعــا لــم تُنشــر تلــك المقالــة ولــم يعتــذر عنهــا ،ولكــن بعــد حوالــي اثنــي
عشــر عا ًمــا أصبــح الكاتــب رئيــس تحريــر مجلّــة العربــي وبقــي فــي ذلــك
المنصــب ثمانيــة عشــر عا ًمــا.
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نشــرت ـ بســرعة .إنّمــا دعنــي أقــول لــك :إنّنــي أشـ ّـك فــي ذلــك.
علــى العمــوم لقــد ذكــرت لرئيــس التحريــر أنهــا إذا لــم تجــد
ـي ،وعلــى العمــوم ال أُريــد أن أســتبق
مق ّومــات النشــر فأرجعهــا إلـ ّ
الحــوادث .إنّمــا هــي خاطــرة كان ال بُ ـ ّد مــن أن أكتبهــا لــك كمــا
تعلــم ،أكتــب لــك ك ُّل شــيء أُفكــر فيــه ،وقــد تكــون رســائلي لــك
هــي تفكيــر بصــوت عــا ٍل.
القمــر هــو محــور األخبار هــذه األيّــام أيضً ــا والحصبــة األلمان ّية(،((2
ومــا أصــاب الــرواد ،هــو حديــث الراديــو والتلفــاز والصحافــة ،وإذا
حــدث أن أُطلقــوا ،كمــا هــو مقــ ّرر ،فســوف نشــاهدهم ،وأنتــم
أيضً ــا ،عبــر التلفــاز بالبــثِّ الحــي.
وبعــد يــا أبــا جاســم ،تحياتــي إلــى جميــع اإلخــوان الزبــن ،يوســف،
يوســف عبــد الحميــد ،طالب ،البـراك ،عبــد الرحمن ،النــوري ،وود...
الجميــع .بهــذه المناســبة أرجــو أن تُخبــر الزبــن أنّــي قابلــت أخــاه
أحمــد وهــو بص ّحــة ج ّيــدة ،قابلتُــه فــي المؤتمــر وقالــوا إنّــه واحــد
ـت أنــه
مــن عيــال الزبــن األصدقــاء ،فاســتقصيت عــن أخبــاره ،وعرفـ ُ
مبســوط ،وماشــي فــي دراســته ،وكلّــه تمــام كمــا يقولــون.
تح ّياتي م ّرة أُخرى إلى الجميع.
أخوك محمد الرميحي

ـوب خلقيّــة ،وقــد اكتُشــف لهــا لقــاح
( ((2الحصبــة األلمانيّــة تصيــب األطفــال بعيـ ٍ
بعد ذلك بفترة وجيزة.
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حضرة األخ العزيز محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
لــكل مــا تض ّمنتــه مــن أخبــار
أمــس وصلتنــي رســالتك ،شــك ًرا ّ
فعــا ،ولقــد أحزننــي كثيــ ًرا أن أعلــم أن
وأفــكار وآراء جميلــة ً
الدكتــور حميــدان( ((2قــد أنهــى عقــده ،رغــم أنّنــي ال أعــرف
الدكتــور شــخص ًّيا ّإل أنّنــي تألّمــت لهــذا الخبــر .وأنــا بالطبــع
أميــل إلــى أن أُح ّمــل مديــر الجامعــة مســؤولية هــذا العمــل،
فهــو دائ ًمــا مــع الخبــرات الخليجيّــة يتصــ ّرف هكــذا .فقــد كان
قبلــه واح ـ ٌد فــي الســنة الثانيــة فــي بــدء الجامعــة ،كان معي ـ ًدا
بالسياســة
وأنهــى عقــده ،وربّمــا كان هــذا األخيــر ال دخــل لــه ّ
بالسياســة
ّ
الطلبيــة ،إذا كانــت تهمــة حميــدان أنــه يتد ّخــل ّ
الطلبيــة .وكذلــك فإنّنــي أميــل أيضً ــا إلــى تحميــل حميــدان
ّ
نفســه نتيجــة هــذا العمــل ،فمــا زلنــا بغبائنــا ال ُمفــرط ال ن ّفــرق
بيــن التكتيــك واالســتراتيج ّية ،إنّمــا نخلــط الحابــل بالنابــل ونُتيــح
لآلخريــن األكثــر تم ّر ًســا طب ًعــا أن يأخذونــا علــى غ ـ ّرة ونُحكّمهــم
( ((2الدكتــور علــي حميــدان حاصــل علــى الدكتــوراه وعمــل فــي جامعــة الكويــت
لفتــرة قصيــرة ،ثــم أنهــى عقــده وذهــب الحقًــا إلــى اإلمــارات ،وعمــل فــي
الخارجيّــة وبقــي هنــاك ،وقــد ح ّقــق إنجــازات فــي أعمالــه ،وتـ ّم تكريمــه أخيـ ًرا
هنــاك باعتبــاره مــن ال ـ ّر ّواد.
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فــي رقابنــا .فأنــا أتص ـ ّور لــو كان حميــدان قــد ف ـ ّرق بيــن هــذا
وذاك لربّمــا اســتطاع أن يؤث ّــر؛ أل ّن التعليــم بحــ ّد ذاتــه رســالة
كبــرى( .((2ربّمــا يكــون مج ـ ّرد خيــاالت ،ربمــا تكــون لــه أســباب
قويّــة جــ ًّدا لتد ّخلــه هــذا ،وربّمــا هــو يــرى الموضــوع ال كمــا
أراه ،ولك ّننــي أســتطيع أن أؤكّــد لــك أ ّن هنــاك كثي ـ ًرا مــن النــاس
يتص ّيــدون الفــرص وينتهزونهــا أحســن انتهــاز ويجعلــون مــن
الح ّبــة ق ّبــة كمــا يقــول المثــل .كمــا تعــرف اإلنســان ال يســتطيع
أن يُغ ّيــر فــي لحظــة مــا يريــده أن يتغ ّيــر ،فهنــاك عالقــات
وضغــوط وتفاعــات فــي المجتمــع ال بُــ ّد أن يكــون لهــا دخــل
كبيــر فــي تســيير األمــور ،أردنــا أم لــم ن ـرِد.
هــذا بخصــوص آخــر رســالتك .أ ّمــا بخصــوص أ ّولهــا ،فأنــا ال أريــد
أن أكتــب لــك بحثًــا مط ـ ّو ًل فــي الموضــوع إنّمــا أريــد أن أصيــغ
أفــكاري علــى الــورق وأريــد منــك أن تعطينــي فكرتــك الواضحــة
عنهــا ،لقــد ذكــرت لــي أنّنــا ال نعــرف مــاذا نريــد ،هــذا بالفعــل
شــعو ٌر مشــت َرك ربّمــا بينــي وبينــك وبيــن عــدد كبيــر مــن
العربــي فــي منطقتنــا ،فنحــن نعــرف تما ًمــا أ ّن كثيــ ًرا
الشــباب
ّ
مــن الشــباب يعتقــدون فــي مرحلــة مــن مراحــل حياتهــم بنظــم
ومبــادئ ب ّراقــة ،ثــم يتقـ ّدم الزمــن ،وبالتخـ ّرج وبالوظيفــة نجدهــا
تضمحــل ،قــد ًرا فقــد ًرا ،حتّــى تنتهــي أو تبقــى أفــكا ًرا طافيــة
ليــس لهــا مــن الواقــع شــيء .لكــي أُدلّــل علــى ذلــك ،نحــن فــي
المنطقــة العربيّــة ظهــرت لدينــا أفــكار عديــدة ،ففــي الثالثينيّــات
( ((2كنــت وال أزال أرى أ ّن التعليــم مه ّمــة رســوليّة ال يجــب التضحيــة بهــا بســبب
سياسي؛ أل ّن تعليم أبنائنا ٌ
هدف مه ّم.
موقف
ّ
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واألربعينيّــات مــن هــذا القــرن رجــع إلينــا مــن حالفهــم الح ـ ّظ
فــي أخــذ بعــض الفكــر والدراســة فــي الغــرب بشــيء ،قيــل
لنــا إن اســمه «البعــث» علــى يــد «عفلــق» وجماعتــه .ولســت
هنــا بصــدد تقييــم هــذا أو ذاك ،إنّمــا فقــط أريــد أن أُحلّــل.
ك ُبــر هــذا الفريــق ومــن تبعــه فــي األربعين ّيــات والخمســين ّيات
وفــي الســتين ّيات بأفــكار هامشــية ،عندمــا اصطدمــت بالحقيقــة
والواقــع أثبتــت أنّهــا ضبابيــة ،لقــد ق ّدمــت ال شـ ّـك بعــض النقــاط
األساســية للنقــاش ،واعتمــدت فــي تطبيــق نظرياتهــا علــى
االنقالبــات العســكريّة ،ثــم دخلــت طــو ًرا آخــر هــو المصالــح
الفرديّــة الرعنــاء(.((2
ثــ ّم فــي الخمســينيّات قــام أيضً ــا بعــض الشــباب وهــم ،كمــا
تعــرف ،القوميّــون العــرب ،ولــم تنضــج دعوتهــم النضــوج الصحيــح،
فلــم يكــن لهــم تجربــة حقيق ّيــة فــي الحكــم ،كمــا أنّهــا تفتّتــت
ـبيل لكثيــر مــن النــاس الحتــال
وتبعثــرت قبــل النضــوج ،وكانــت سـ ً
المراكــز الفخمــة .أ ّمــا اللينين ّيــة ـ الماركسـ ّية ،أو العكــس ،فقد كانت
ـي فــي أ ّول ظهورهــا ،كاألحـزاب
دعــوة نبذهــا مــن المجتمــع العربـ ّ
الشــيوع ّية الّتــي اعتمــدت علــى أقلّيــة ضئيلــة ،وغامــرت بكثيــر
مــن المبــادئ العرب ّيــة ،ثــم هنــاك حــركات أُخــرى «كاإلخــوان» فــي
مصــر وبعــض البلــدان العرب ّيــة .وأخيــ ًرا وال أظــ ّن آخــ ًرا الدعــوة
ـي.
ـي ـ اللينينـ ّ
الجديــدة للتطبيــق الماركسـ ّ
كل مــن
( ((2هــذا الــكالم كُتــب عــام  ۱۹٧۰ولــم تتّضــح بعــد التجربــة الكارثيّــة فــي ّ
العراق وسوريا ،ولك ّن البصيرة كانت واضحة.
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فــي بعــض منظّمــات المقاومــة ،وال أســتطيع أن أُغفــل الطريــق
الفكــري الــذي انتهجتــه ثــورة  ۲۳يوليــو فــي مصــر ،رغــم أ ّن
واضــح بيــن الطريــق ال ُمتّخــذة نفســها مــن
الفكــري
التذبــذب
ّ
ٌ
القومــي ،إلــى االت ّحــاد
تجربــة منظّمــة التحريــر ،إلــى االتّحــاد
ّ
ـت فــي وضــع مــن يســتطيع أن ينتقــد كّل هــذه
اكي .لسـ ُ
االشــتر ّ
األفــكار انتقــا ًدا حقيقيًّــا ،ولكــن مــا زلــت أرى أنّنــا بعيــدون كثي ـ ًرا
حتّــى اآلن عــن النهــج الصحيــح للتيّــارات العالميّــة ،فهــؤالء األُخــوة
أخيــ ًرا يُطالبــون بتحريــر فلســطين عــن طريــق تحريــر البلــدان
مــن «الرجعيــة»! يريــدون أن يتعاونــوا مــع الصهاينــة المســتغَّلين
بفتــح الغيــن ،مهمــا كانــت مشــاربهم لتحريرهــم مــن الصهاينــة
المســتغِّلين بكســر الغيــن ،هــذا كالم ال يقنــع أحـ ًدا ،أو علــى األقـ ّـل
ال يُقنعنــي أنــا.
هــذا باختصــار شــديد ،وقــد يكــون هنــاك مف ـ ّر لتط ـ ّور الفكــر
ـي كمــا أراه ،إنّمــا أريــد أن أعــرف هــل وفقــت البشــر يّة
العربـ ّ
عنــد إنجــاب ماركــس ولينيــن؟ لمــاذا ال يكــون هنــاك طريــق
عربــي يســتطيع أن يصنــع ضمــن اإلمكانــات البشــر يّة
ّ
حلــول
ً
والما ّد يّــة العربيّــة ،وضمــن ظــروف األقطــار العربيّــة
لمشــاكلها؟
طب ًعــا المشــاكل متج ـ ّددة ومختلفــة ونحتــاج إلــى حلــول يوم ّيــة.
ـكل وضــع ،وال طريــق واح ـ ًدا
ليــس هنــاك حـ ّـل صحيــح دائ ًمــا لـ ّ
ـكل هــدف!
لـ ّ
أخي أبا جاسم،
قــد أكــون قــد أثقلــت عليــك بهــذا الــكالم ،ولكــن مــا زال يتــر ّدد
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فــي ذهنــي طويـ ًـا ،لقــد تخطّينــا مرحلــة الحماســة الالواقعيّــة،
ولكــن ال ت ـزال هنــاك أســئلة وأســئلة كثيــرة تظـ ّـل تـ ّ
ـدق أذهاننــا
تحليــا لتاريخنــا حــول واقعنــا
ً
كثيــ ًرا وبإلحــاح .أنــا أعتقــد أ ّن
ومســتقبلنا يجــب أن يتـ ّم بطريقــة علم ّيــة واضحــة؛ كــي نســتطيع
أن نســاهم فــي تقــ ّدم أوطاننــا العرب ّيــة ،فسياســة المزايــدات
والشــعارات واألفــكار الصهيون ّيــة ،والنطــق بكلمــات لــم يُنــزل
اللــه بهــا مــن برهــان لــم تصبــح هــي الطريــق ،والخطــب
ـاش حـ ٌّر ورجــوع إلــى
العصمــاء ،وتضليــل الشــباب ،المطلــوب نقـ ٌ
حقيقتنــا العرب ّيــة.
أنــا ال أتص ـ ّور أ ّن أطمــاع اإليرانيّيــن فــي الخليــج محــدودة ،فهــل
تتص ـ ّور أنــت( ،((3كمــا يقــول اإلخــوان أن نتّحــد مــع اإليرانييــن
كــي تتحـ ّرر إيـران ،وهــذا جـ ّراء عــدم وجــود أُســس صلبــة ننطلــق
منهــا.
ـي جاهــل؟! إنّنــا مــن
هــل تتص ـ ّور مثـ ًـا أ ّن نصــف الشــباب العربـ ّ
يُعلّــم القـراءة والكتابــة لهــؤالء .لمــاذا ال تقــوم جماعــات متط ّوعــة
مــن المتعلّميــن العــرب بمحــو أ ّم ّيــة ذويهــم وإخوانهــم؟ كــي
يعرفــوا ثمــن الكلمــة والحــرف والمشــاكل االجتماع ّيــة الخطيــرة
ـت لــك ســابقًا ،طريقــة التعليــم نفســها فــي
الّتــي نعانيهــا .كمــا قلـ ُ
كل هــذه األُمــور يجــب أن ننظــر
البــاد العربيّــة هــي المفتــاحّ .
إليهــا بعيــن الج ـ ّد واالهتمــام.
هــذه هــي خواطــري ومــا أســتطيع أن أكتــب منهــا ،ومجــال النقــاش
( ((3الحديث المبكر ج ًّدا عن أطماع إيران الّتي اتّضحت أكثر بعد ثورة .١٩٧٩
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ـفهي أظ ـ ّن أوســع وأرحــب ،ولك ّنهــا قــد تعنــي علــى المــدى
الشـ ّ
البعيــد شــيئًا.
أخي ًرا تح ّياتي لك والعائلة واإلخوان جمي ًعا في الكلّ ّية.
أخوك محمد الرميحي

9
۱۹٧۰/٦/۱۰

حضرة األخ العزيز محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
أرســلت لــك رســالة قصيــرة بســبب ضغــط أيّــام
أخــي لقــد
ُ
االمتحــان ،وال أعــرف هــل وصلتــك اآلن أم ال؟ ألّنــك فــي رســالتك
أي شــيء مــن
األخيــرة أخبرتنــي أنّهــا لــم تصــلُ .ربمــا ضاعــت أو ّ
هــذا القبيــل ،فأنــا ـ كمــا تعلــم ـ ال أتأّخــر أبـ ًدا عــن الرســائل حتّــى
فــي أيّــام االمتحــان ،ولــو أنّهــا كانــت مختصــرة.
ـت مــن االمتحــان .واليــوم هــو أ ّول يــوم
اليــوم ،أقصــد أمــس ،انتهيـ ُ
فــي اإلجــازة الّتــي لــن تســتم ّر طويـ ًـا ربّمــا أســبوعين أو ثالثــة،
حتّــى تظهــر النتيجــة ،أقصــد نتيجــة االمتحــان وعلــى اللــه التّوفيــق.
نأتــي باألخبــار العا ّمــة ،االنتخابــات( ((3علــى أشـ ّدها تقريبًــا ،نحــن
(((3

اإلشارة هنا إلى االنتخابات البريطان ّية واحتمال فوز حزب العمال.
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فــي بدايــة أســبوعها األخيــر ،خــال األســبوع الماضــي كانــت
الجرائــد تقــ ّدم إحصائيــات تقريبيّــة ،كلّهــا كانــت تتّجــه نحــو
العمــال فــي الغالب ّيــة ،وال أظ ـ ّن أ ّن الغالب ّيــة هنــا ســتكون كثيــرة،
هــذا رأيــي.
جميــع الموضوعــات الّتــي يتبادلهــا المرشّ ــحون فــي األحـزاب الثالثة،
العمــال والمحافظــون واألح ـرار ،كلّهــا تقري ًبــا موضوعــات داخل ّيــة
ـي بوجــه عــا ّم.
تخـ ّ
ـص الدخــل واألســعار والرواتــب ،واالقتصــاد الداخلـ ّ
حساســون للمــا ّدة ،وطب ًعــا هــذا الــذي جعل
اإلنجليــز ـ كمــا عرفــت ـ
ّ
الموضوعــات هكــذا .فــي بعــض األوقــات تُعجــب بالديمقراطيّــة
حينمــا تــرى رئيــس الــوزراء وهــو يخطــب مثـ ًـا وواحــد يُقاطعــه
بحـ ّدة .ويقــول لــه« :أنــت لــم تعمــل لنــا شــيئًا .أنــت وعــدت ولــم
تـ ِ
كل
ـف» .وهكــذا تجــده يــر ّد عليــه ...وهكــذا .يعنــي مثــل ما تقــول ّ
واحــد يُع ّبــر عــن رأيــه بوضــوح ،حتّــى الشــيوع ّيون لهــم مرشّ ــحون،
متمســك بالتقاليــد؛ لذلــك فــإ ّن
ولك ـ ّن الشــعب اإلنجليـ ّ
ـزي شــعب ّ
مؤيّــدي هــذا الحــزب قليلــون جــ ًدا ،و ُهنــاك بعــض المســتقلّين
يدخلــون االنتخابــات بأشــخاصهم .ولكــن عمو ًمــا المعركــة االنتخابيّــة
هنــا معركــة إنجليزيّــة أيضً ــا ،يعنــي ال تحمــل الهجــوم العنيــف أو
التح ـ ّدي ،فكلّهــم فــي خ ـ ّط عريــض واحــد تقري ًبــا.
الجرائــد اليــوم أضربــت عــن العمــل .فــي الحقيقــة ســادت
أي قســم مــن أقســام الحيــاة الع ّماليــة خــال هــذه
اإلضرابــات ّ
الســنة .مــن الزباليــن ،إلــى ب ّياعــي الخبــز ،إلــى ع ّمــال صناعــة
الصحافــة؛ لذلــك حتّــى األطبــاء فــي الخدمــات الص ّح ّيــة ،علــى
نطــاق البلــد ،مهــ ّددون باإلضــراب أيضً ــا.
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كمــا قلــت لــك جرائــد مفيــش اليــوم ،وســمعت فــي الراديــو أن
هنــاك مشــاكل فــي األردن ،ومحاولــة لقتــل الملــك حســين...
ويُعلــن الراديــو هنــا ،أن المشــكلة ليــس كيــف نجــا الملــك حســين
مــن المحاولــة( ،((3ولكــن األعجــب كيــف عــاش إلــى اآلن!
تحتــل هنــا مكانًــا عزيــ ًزا فــي الراديــو أو
ّ
إســرائيل وكالعــادة
وخصوصــا بعــد المباريــات الّتــي تجــري فــي مكســيكو،
التلفزيــون،
ً
ـروي إلس ـرائيل يجعــل الدعايــة علــى أت ّمهــا.
وهنــاك فريــق كـ ّ
أي خطــوات للســفر أو التحـ ّرك هــذا الصيــف ،كمــا
أنــا ليــس عنــدي ّ
قلــت لــك ،فأنــا مــن المحتمــل أن أبــدأ بكتابــة األطروحــة خــال
شــهر مــن اآلن ،لذلــك أنــا بــاقٍ .
اكتب لي أخبار نتائج الشباب ،وأرجو أن توفّق في االمتحان.
تح ّياتي لك وللجميع.
أخوك محمد الرميحي

10
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حضرة األخ العزيز محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
وصلتنــي رســالتك األخيــرة اليــوم ،ولقــد فرحــت جــ ًدا بموضــوع
األردني مع الفلسطين ّيين.
( ((3أيام صراع النظام
ّ
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نجاحــك ،وهــذا متوقّــع منــك ،ومــن اإلخــوان ،وأرجــو أن يكــون
الحــ ُّظ حميــ ًدا لإلخــوان الذيــن لديهــم دور ثــانٍ .
أ ّمــا عــن أخبــاري فهــي إلــى اآلن كمــا فــي يــوم الثالــث مــن الشــهر
الســابع ســوف تظهــر النتائــج ،واللــه يكــون فــي العــون.
كل إنســان
االنتخابــات( ((3كانــت نتائجهــا كارثــة ،أتصــ ّور ،علــى ّ
فــي هــذا العالــم يســتطيع أن يفكّــر بعقــل مفتــوح ،لقــد فــاز
المحافظــون ،ولــم يكــن يتوقّــع أحــد أن يفــوزوا ،ولكــن هــذه هــي
العقل ّيــة اإلنجليزيّــة المحافظــة.
ـال
رغــم أنّنــي ال أرى فرقًــا شاسـ ًعا بيــن العمــال ـ وهــم ليســوا عمـ ً
فــي الحقيقــة إنّمــا محترفــو سياســة ـ وبيــن المحافظيــن التعبانيــن.
السياســة تتغ ّيــر .أعلنــوا تســليح
لقــد فــاز المحافظــون ،وبــدأت ّ
تكريســا لفكــرة ســيادة الرجــل األبيــض ،والتفرقــة
جنــوب أفريقيــا
ً
العنصريّــة ،وأعلنــوا أيضً ــا أنّهــم باقــون شــرق الســويس ،والخليــج
لــه جــزء كبيــر فــي الموضــوع ،وســوف يأخــذون أمــوال أبنــاء
الخليــج كــي يدافعــوا عنهــم هكــذا تســير الحكايــة.
وحكايــة محاولــة تطبيــق المقاومــة فــي األردن مأســاة أُخــرى
مأســاة ُمخيفــة ُمريعــة ،ال يســتطيع إنســان ّإل أن يقــف أمامهــا
حائــ ًرا متــر ّد ًدا مــاذا يعمــل؟ مــاذا يفكّــر؟ الحســين واألنظمــة
العربيّــة الّتــي كانــت تق ّدميّــة ،كانــت مــع األســف ،وســقط العالــم
ـي فــي ه ـ ّوة ســحيقة تــرى نتائجهــا فــي حقبــة قادمــة فــي
العربـ ّ
جـ ّر الشــعوب إلــى األســفل يأخــذون مــن عرقهــا خمـ ًرا يســقون بــه
عاهاتهــم!
( ((3اإلشارة إلى االنتخابات البريطان ّية وقتها.
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أخي العزيز محمد،
أكتــب لــك هــذه الرســالة وكلّــي تأث ّــر .فــي الحقيقــة ،الخليــج
يذهــب لقمــة ســائغة .وهــا هــي فلســطين قــد ذهبــت بــدون
رجعــة ،وهكــذا نُبــاع ونُشــترى فــي القــرن العشــرين.
مــن بقــي إذًا بعــد ذلــك؟ ومــاذا بقــي؟ نرجــو أن يكــون بعــد هــذه
الغيــوم صحــو مســتم ّر ،ورحمــة لــأرواح الّتــي ذهبــت هبــا ًء فــي
األردن ،وفــي الســويس وفــي ســيناء ذهبــت ببــاش.
تحيّاتــي إليــك .وأرجــو أن تبلّــغ تحيّاتــي لجميــع اإلخــوان ونبــارك
لكــم النجــاح .وأرجــو أن تحضــر إلــى ُهنــا؛ كــي نــراك ونتكلّــم
بج ّديّــة .وكذلــك كــي تكــون لــك خبــرة جديــدة.
تح ّياتــي م ـ ّرة أُخــرى ،ومبــروك النجــاح .وأرجــو فــي حالــة ســفرك
أي مــكان.
أن تكتــب لــي دائ ًمــا وتعطينــي عنوانــك فــي لبنــان أو ّ
تقبّل تحيّاتي.
أخوك الرميحي
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أخي العزيز محمد علي القاضي المحترم،
تحيّة طيّبة وبعد،
وصلتنــي هــذا الصبــاح رســالتك الكريمــة مــن لبنــان ،وقــد عجبــت
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جـ ًّدا لتأ ّخرهــا فــي البريــد هــذا الوقــت الطويــل ،وأنــا كنــت أعــرف
ُمســبقًا أن بريــد لبنــان بطــيء إلــى درجــة ُمريبــة و ُمشــينة فــي
الحقيقــة؛ ألنــه تع ـ ّود ُســعاة البريــد أو البعــض منهــم أن يســتولوا
علــى الرســائل الصــادرة وينزعــوا عنهــا طوابعهــا لبيعهــا مــرة أُخــرى
قبــل ختمهــا ،وهكــذا دواليــك .لذلــك تجــد خــروج الرســالة مــن
وأي
لبنــان وعليهــا طابــع مختــوم فــي الظاهــر يُعتبــر معجــزةّ ،
معجــزة! فــي الغالــب تصلنــي أنــا رســائل مــن الكويــت أو البحريــن
أو حتّــى الســعودية خــال يوميــن أو ثالثــة أو أربعــة علــى األكثــر.
ولكــن رســالتك هــذه تأ ّخــرت مــن تاريــخ إيداعهــا البريــد ،وليســت
رســالتك فقــط ،فرســائل أخــي وهــو فــي لبنــان حال ًيــا قــد تأ ّخــرت.
وإذا ُعــرف الســبب بطُــل العجــب.
كل هــذه المق ّدمــات تقري ًبــا كــي أقــول لــك :إ ّن الســبب فــي تأ ّخــر
ّ
الرســائل ،كمــا ســوف يبــدو لــك ،مــن التوزيــع عندكــم ،ليــس م ّنــا.
أخي العزيز أبا جاسم،
ســوف أبــدأ بكتابــة األطروحــة قريبًــا إن شــاء اللــه ،نرجــو مــن اللــه
التّوفيــق .ال أســتطيع أن أكتــب لــك تفاصيــل أكثــر؛ أل ّن أســتاذي
فــي إجــازة ومــن المحت َمــل أن يرجــع خــال األســبوع األخيــر مــن
الشــهر الثامــن .لذلــك أنــا اآلن أتمتّــع بإجــازة جبريّــة أقضيهــا فــي
التن ّقــل مــن بلــدة إلــى أُخــرى .يومــان ،ثــم أرجــع إلــى مانشســتر
للــر ّد علــى خطابــات اإلخــوان ،واســتعارة بعــض الكتــب.
بمناســبة الكتــب ،لقــد تك ّونــت لــدى أخيــك مجموعــة جميلــة مــن
الكتــب ،كلّهــا كتــب باإلنجليزيّــة طب ًعــا عــن الشــرق األوســط ،وعــن
77

منطقــة الخليــج بالــذات .وكمــا تعلــم ،أنــا مهت ـ ّم بهــذه المنطقــة؛
كُتــب لــم نكــن نســمع عنهــا أو لــم ت ُتــح لنــا الفرصــة لالطّــاع
عليهــا؛ لذلــك أنــا أرى فيهــا حقائــق لــم نكــن نعرفهــا مــن قبــل مــع
األســف الشــديد.
أ ّمــا ُمتابعتنــا لألخبــار ،فهــي كمــا تــرى مــ ّرة إلــى هــذا الجانــب
ومـ ّرة إلــى ذاك ال تعــرف لمــاذا؟ وكيــف؟ ومتــى ســوف نخــرج مــن
خاصــة بعــد الحديــث عــن الحلــول الســلم ّية .وقانــا
هــذه الد ّوامــةّ ،
وخاصــة الســلم ّية .فــي الحقيقــة ـ يــا أبــا جاســم ـ
اللــه شـ ّر الحلــول ّ
ـي يمـ ّر بمرحلــة عســيرة فــي هــذه
إنّنــي أتصـ ّور أ ّن الشــباب العربـ ّ
الفتــرة التاريخيّــة الّتــي ال أرى لهــا مثيـ ًـا فــي التاريــخ .والتح ـ ّدي
ـي فــي فلســطين ،لــو ف ّكــرت فيــه مل ًّيــا ـ وبصــدق ـ لوجدت َه
الصهيونـ ّ
معضلـ ًة عجــزتْ حتّــى اآلن ،علــى األقــل ،أن تصفــه األقــام أو تف ّكــر
فيــه العقــول .إســتعمار جديــد ،قــد يكــون اســتيطانًا ،قــد يكــون
اتيجي مهــ ّم فــي
مؤامــرة ،قــد يكــون ...لقــد بُلينــا بمــكان اســتر ّ
العالــم ،تتناهشــه الــكالب ،وتتنازعــه المصالــح ،وضــاع المســكين،
ـي ،فــي ط ّياتــه!
الشــعب العربـ ّ
أخي أبا جاسم،
قــد أذهــب إلــى لنــدن ليوميــن أو ثالثــة .وقــد ألتقــي بالزمــاء
هنــاك ،منهــم األخ عبــد اللــه البنــاي وأرجــو ذلــك؛ لمعرفــة األخبــار
وخاصــة أخبــار الشــباب أمــل المســتقبل .كمــا تعــرف ،فــي هــذه
ّ
األيّــام أقــرأ كتابًــا عرب ًّيــا صــدر منــذ م ـ ّدة غيــر وجيــزة ،ولكننــي
لــم أتل َّقــه ّإل أخي ـ ًرا .هــو لمــاذا االشــتراك ّية اللبنان ّيــة وهــو يصــف
بإيجــاز نشــأة حركــة القوميّيــن العــرب فــي الخمســينيّات ،إذا توفّــر
لــك الوقــت أرجــو أن تقــرأه.
78

هنــاك شــيء مهـ ّم جـ ًّدا أريــد أن أكلّمــك بــهُ ،هنــاك كتــاب اســمه
مــن البحريــن إلــى ســانت هيالنــة ومؤلّفــه هــو عبــد الرحمــن
الباكــر ســكرتير اللجنــة التنفيذيّــة ال ُعليــا فــي البحريــن فــي
الخمســين ّيات ،هــذا الكتــاب مه ـ ّم ج ـ ًّدا بالنســبة لــي ،أرجــو إذا
كان عنــدك الوقــت الكافــي ـ إذا ســمحت ـ أرجــو أن تتّصــل بعبــد
كل يــوم فــي مقهــى طانيــوس،
الرحمــن الباكــر؛ تجــده ،عصــر ّ
عاليــه ،جبــل لبنــان .فإ ّمــا أن تســأل عنــه أحــد اإلخــوة الكويت ّييــن
أو البحرين ّييــن الذيــن تعرفهــم ،أو حتّــى صاحــب القهــوة ألنّــه
رجــل مشــهور ،أو تجــد واحــ ًدا اســمه جاســم بــو حجــي وهــو
نســيب عبــد الرحمــن ـ زوج بنتــه ـ أيضً ــا فــي تلــك القهــوة فــي
عاليــه ،أو فــي قهــوة اســمها مقهــى القبيســي .فــإذا وجــدت
أحــد هذيــن الرجليــن ،فالرجــاء أن تســأله عــن نســخة مــن هــذا
الكتــاب أيــن يوجــد؟ وأن تقــول لــه :طلبــه صديــق عزيــز ،وطلــب
م ّنــي إرســاله لــه.
أي صديــق أو مكتبــة فــي بيــروت،
أو قــد تســأل عــن هــذا الكتــاب ّ
كل
ُربمــا تجــده متوفــ ًرا هنــاك .وهــو بالمناســبة موجــود فــي ّ
مكتبــات الكويــت ،وحتــى فــي المكتبــات المدرس ـ ّية.
سأُل ّخص الموضوع م ّرة أُخرى:
 -۱اسم الكتاب من البحرين إلى سانت هيالنة.
 -۲المؤلّف األستاذ عبد الرحمن الباكر.
 -۳أن تكتب لي عن تفاصيل اتّصاالتك ،إذا وجدته أو لم تجده.
أخــي أبــا جاســم ،هــذا الكتــاب مهـ ّم جـ ًّدا بالنســبة لــي ،وال بـ ّد لــي
مــن الحصــول عليــه فــي أســرع وقــت ،وبصراحــة ال أســتطيع أن
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أثــق بهــذا الخصــوص ّإل بــك فــي هــذه المرحلــة كــي تعــرف عنــه
شــيئًا .أرجــو أن تكتــب لــي بالتفصيــل بهــذا الخصــوص فــي أســرع
وقــت ممكــن.
نرجــع إلــى أخبارنــا العاديــة .الجـ ّو جميــل هــذه األيّــام ،وقــد ب ّدلت
ـدي بســيارة فولكــس واݞــن ۱٥۰۰
الســيارة المينــي الّتــي كانــت لـ ّ
وأنــت كنــت تمدحهــا ،لذلــك فهــي أقــوى للســفر فــي هــذا البلــد،
وطب ًعــا ســعرها غــا ٍل جـ ًّدا يصــل إلــى ثمانمئــة جنيــه إســترليني(،((3
ولك ّننــي بعــت الســيارة القديمــة بمبلــغ محتــرم مــا شــجعني علــى
شـراء األخيــرة.
تح ّياتي إلى جميع اإلخوان من األصدقاء في لبنان الجميل.
أخوك محمد الرميحي

12
األربعاء۱۹٧۰/۸/٥ ،

حضرة األخ األكرم محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
خاصــة بعــد مــا
منــذ مــ ّدة ليســت بالقصيــرة لــم أكتــب لــكّ ،
أرســلت لــك تلــك الرســالة الّتــي أطلــب فيهــا ذلــك الكتــاب ،لقــد
وصــل الكتــاب وشــك ًرا وألــف شــكر ،فعـ ًـا لقــد وصــل بســرعة؛ ألنّــه
( ۸۰۰ ((3جنيه إسترليني وقتها كان مبلغًا كبي ًرا.
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مسـ ّجل حتّــى أننــي تسـلّمت رســالتك بعــد مـ ّدة ليســت بالقصيــرة.
ومــا دمنــا فــي الكتــاب ،ففــي الحقيقــة يــا أخ محمــد ،كمــا تعــرف،
أنــا أكتــب لــك موضو ًعــا قــد طلبــه األســتاذ المشــرف عنــدي هنــا؛
ألنّــه ربّمــا يســاعدني كأحــد المراجــع ،كمــا تعلــم هــو كتــاب
وصفــي فقــط .ولكــن لوجــود بعــض التواريــخ المحــ ّددة فيــه،
ّ
لذلــك فهــو مهـ ّم للغايــة .شــك ًرا مـ ّرة أخــرى علــى هــذه األريحيــة
الّتــي دائ ًمــا أتوقعهــا منــك ،ونرجــو أن يق ّدرنــا اللــه علــى ر ّد بعــض
مــن فضائلــك.
عبــد اللــه البنــاي( ((3كتــب لــي رســالة مــن مــكان مــا يــدرس ،ولقــد
ات ّصلــت بــه بالتلفــون فــور وصــول رســالته لــي ،ولكــن لســوء الحــظ
لــم أجــده تلــك الليلــة فــي البيــت؛ لذلــك فقــد كتبــت لــه رســالة
بعدهــا بيوميــن ،ولــم أســمع منــه بعــد ذلــك أب ـ ًدا ال تلفونيًــا وال
مكاتبــة .لقــد تركــت مانشســتر فــي أ ّول هــذا الشــهر ،وأنــا اآلن
فــي لنــدن أتــر ّدد علــى مكاتــب جامعاتهــا لمــا تحويــه مــن كتــب
ومراجــع ،وربّمــا أســتم ّر هنــا فــي لنــدن لمـ ّدة أســبوعين أو ثالثــة
أو أربعــة ال أعــرف بالضبــط بحســب مــدة البحــث ،وعنوانــي فــي
لنــدن كاآلتــي:
 Flat 5, London W9 UKـ 76, Shirland Rd Maida Vala

أرجو أن تكتب لي عليه.
فــي لنــدن هــذه األيّــام جاليــة عرب ّيــة كبيــرة مــن جميــع أقطــار
العــرب ،ســائحون ومعالجــون ومتعالجــون ،بــل تجــد فــي الشــارع
( ((3زميل آخر من الزمالء.
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ـي غالبًــا كأنّــك فــي أحــد شــوارع بحمــدون الصيفيّــة،
الـ ّ
ـزي العربـ ّ
كل لــون وجنــس.
ـال وشــبابًا مــن ّ
نســا ًء ورجـ ً
لقــد اســتغلّيت وجــودي فــي لنــدن فقمــت بزيــارة بعــض
معالمهــا الكثيــرة ،كالبرلمــان ،ولــو أنّنــي زرتــه مــن قبــل ،وكذلــك
المتاحــف الجميلــة والرائعــة فــي الحقيقــة ،وبعــض معــارض
الفــ ّن والتصويــر.
ولقــد جاءتنــا األخبــار وهــي كثيــرة هــذه األيّــام عــن المبــادرة
األميرك ّيــة وقَ ِبــل مــن قَ ِبــل ،ورفــض مــن رفــض( .((3فــي تص ـ ّوري
ـ يــا أخ محمــد ـ أ ّن األ ّمــة العربيّــة ت ُمـ ّر فــي هــذه الســنوات بأحــرج
لحظــات تاريخهــا الحديــث ،والــذي مــن بعــده ســوف تتغيّــر معالم
ـي حســب تص ـ ّوري.
كثيــرة فــي عالمنــا العربـ ّ
فهنــاك كمــا أرى اتّجاهــان كبي ـران تتف ـ ّرع منهمــا ع ـ ّدة اتّجاهــات
صغيــرة.
األول :والقائــل بالثــورة والثــورة المســتم ّرة ،وال شــيء غيــر الثــورة.
هــذا الــذي ينقلنــا مــن عالــم التخلّــف إلــى عالــم الوحــدة والعيش،
الثــورة ليســت فــي مفهومهــا الغامــض ،وهــو تغييــر نظــام الحكــم
فــي بلــد أو آخــر مــن البلــدان العرب ّيــة ،إنّهــا الثــورة بمفهومهــا
ـكل الحلــول الوســطى مــن ُمهادنــة
المتج ـ ّدد والدائــم والرافــض لـ ّ
ـري.
ـي والفكـ ّ
ـي والعلمـ ّ
لالســتعمار أو الرجع ّيــة أو التخلّــف االجتماعـ ّ
هــي فــي تغ ّيــر العالقــات االجتماع ّيــة القائمــة فــي المنطقــة
( ((3مبادرة روجرز.
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والســير بهــا حثيثًــا إلــى مصــاف مــن ســبقنا مــن األُمــم .هــذا
باختصــار االتّجــاه األ ّول.
الثانــي :أ ّمــا االتّجــاه الثانــي فالــذي يبــدو لــي مــن معالمــه
غامــضّ ،إل أ ّن ُهنــاك بعــض المعالــم الّتــي ّ
تــدل عليــه ،وهــي
القبــول بأنصــاف الحلــول والمهادنــة ،وال أعــرف هــل هــذا تكتيــك
أم اســتراتيج ّية .والحفــاظ علــى مصالــح بعــض الطبقــات ،ســواء
منهــا الحاكمــة أو المســتفيدة مــن الفتــات أو المســتفيدة جزئيًّــا،
وهــذا الوضــع هــو الــذي يتبلــور اآلن فــي القبــول بالمبــادرة
األميركيــة ،وفلســفة االستســام والهزيمــة ...إلــخ مــن هــذه
الفلســفة الّتــي ال أرى أبــ ًدا أنّهــا ســوف تقودنــا إلــى الطريــق
الصحيــح ،ثــ ّم إذا كان القائلــون بهــذا المنطــق يقبلــون هــذا
االتّجــاه ،مــا هــي ـ يــا تــرى ـ خططهــم للمســتقبل فــي البــاد
مثــا الرضــا بعمليــة قيــام ات ّحــاد اإلمــارات فــي
العرب ّيــة؟ هــل ً
ـي بعمل ّيــة تســوية فــي بعــض
الخليــج؟ أم حـ ّـل التناقــض الطبقـ ّ
البلــدان العربيّــة؟ أم الســكوت عــن اآلخريــن والتقوقــع فــي
دهليــز صغيــر سـ ّموه اإلنجــازات الماضيــة؟ والرضــا مثـ ًـا بعمليّــة
تغييــر ســعيد بــن تيمــور بـــقابوس بــن ســعيد وهكــذا دواليــك.
وســوف أرجــع إلــى هــؤالء فيمــا بعــد.
ـي بعيـ ًدا
وهكــذا نجــد إفــاس الثــورة العرب ّيــة مــن محتواهــا التق ّدمـ ّ
عــن األشــخاص .فــإ ّن الثــورة العرب ّيــة ـ إذا كان هنــاك شــيء بهــذا
االســم – تجــد هــذه األيّــام نفســها وهــي تُج َهــض مــن محتواهــا
يبــق لهــا ّإل االســم تعــ ّول عليــه فــي عــ ّد أيّامهــا
الثــوري ،ولــم َ
ّ
التاليــات.
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وبعيـ ًدا عن تســمية األســماء بمسـ ّمياتها ،نجــد االت ّجاهــات العربيّة،
ولنأخــذ مثـ ًـا العـراق برفضــه للمبــادرة األميركيــة ،فإنــه ليــس رفضً ــا
ـي لضــرب الفئــات
ينطلــق مــن المبــدأ ،وإنّمــا هــو تكتيــك مرحلـ ّ
الّتــي قــد تطالــب بالحــذو حــذو مــن قَبِــل ،وبالتالــي تضــرب
عصفو َريــن بحجــر ،ضــرب الفئــات ال ُمعاديــة للنظــام واالســتيالء
الس ـذّج .وهكــذا يــا أخ محمــد مــن هــذه المق ّدمــة
علــى عقــول ُ
البســيطة أرى أ ّن مــا نجتــازه هــذه األيّــام وقُــل منــذ حــرب حزيـران
الماضيــة( ((3تَع ّفــن فــي جثّــة الثــورة والتق ـ ّدم.
الصحــف عــن االنقــاب
نرجــع مــرة أُخــرى إلــى مــا قرأتُــه فــي ّ
الــذي حصــل فــي مســقط ،وهكــذا نجــد أن االســتعمار يلعــب
لعبــة مــ ّرة أُخــرى إلجهــاض ثــورة الفقــراء فــي عمــان ،ومــن
أعجــب العجائــب بحســب مــا قــرأت ـ رغــم أنّنــي لــم أتأكّــد إلــى
اآلن ـ أ ّن قائــد الثــورة هــو طــارق بــن ســعيد ،ابــن ســعيد ابــن
صــح هــذا الــكالم ،فــإ ّن اعتقــادي
تيمــور وشــقيق قابــوس .إذا ّ
ـي مــا زال بعي ـ ًدا عــن
بالقيــام بتغييــر جـ ّ
ـذري فــي عالمنــا العربـ ّ
األذهــان(.((3
أخي العزيز محمد،
لقــد قــرأت مقالــك ـ رغــم تأ ّخــري فــي ذلــك ـ فــي مجلــة االت ّحــاد
ـي جميــل .فــي
ـي .وهــو وال شـ ّـك مقــال تحليلـ ّ
عــن الحكــم العربـ ّ
( ((3حرب يونيو .۱۹٦٧
( ((3حــدث أن قــام الســلطان قابــوس ـ رحمــه اللــه ـ بثــورة ناعمــة فــي عمــان
أدخلهــا العصــر الحديــث ،واســتعان بعــدد مــن كــوارد «ثــورة ظفــار» ال ُمشــار
ـص.
إليهــا فــي النـ ّ
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الحقيقــة لقــد أصبحــت مــن المعجبيــن بهــذه المجلّــة ،وذلــك
الشــباب القائــم علــى إصدارهــا رغــم أ ّن االت ّحــاد هنــا ال يوزّعهــا
قليــا .إ ّن هــؤالء الشــباب
ً
بســرعة ،وبالتالــي تصلنــي متأ ّخــرة
وجميــع مــن يســاعدهم فــي هــذه المجلّــة ال شـ ّـك أنّهــم خيــرة
ممتــازة وقاعــدة واعيــة ،أرجــو ألّ يكــون مثلهــم كمثــل مــن كان،
يهت ـ ّم بالمصالــح ثــم تأتــي الوظيفــة فيــدور فــي فلــك آخــر.
إ ّن جميــع الزمــاء العــرب هنــا أيضً ــا يقـ ّدرون هــذه المجلّــة ،حتّــى
إنّنــي فهمــت مــن ســكرتير الفــرع أّنــه يجلــب أعــدا ًدا كبيــرة إلــى
الطــاب العــرب» فتُخطــف بأســرع مــن البــرق.
ّ
مكتبــة «اتّحــاد
وهــذا دليـ ٌـل واضــح علــى ج ّديّــة معالجتهــا للمواضيــع ،وأه ّميّــة
مــا يُكتــب فيهــا ،ومــن المحت َمــل أن أكتــب شــيئًا ،ألرســله لإلخــوان
عــن طريقــك فــي المســتقبل .وســوف أكتــب لــك بالتفصيــل عــن
ذلــك فــي حينــه.
لقــد أُعجبــت كثيــ ًرا بجــرأة نشــر المقابلــة الّتــي أُجريــت مــع
الدكتــور عبــد الواحــد لؤلــؤه( ،((3لقــد كانــت خطــوة ج ّبــارة وأظـ ّن
أنّهــا ســوف تفعــل مفعولهــا فــي إصــاح الجامعــة فــي المســتقبل.
أخي العزيز،
أرجــو ّأل أكــون قــد أطلــت عليــك فــي هــذه الرســالة ،ومــرة أُخــرى
شــك ًرا للكتــاب ألــف شــكر ،وأرجــو أن تُبلّــغ تح ّياتــي لجميــع الزمالء
واإلخوان.
أخوك محمد الرميحي

اقي عمل في الكويت ،وكان شخص ّية أكاديم ّية مم ّيزة.
( ((3أستاذ عر ّ
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أخي العزيز محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
أعــرف أنّــه منــذ مـ ّدة طويلــة لــم أكتــب لــك؛ وذلــك النتقالــي مــن
مدينــة مانشســتر إلــى لنــدن لبعــض األعمــال ،ث ـ ّم إلــى هنــا إلــى
مدينــة درهــم الجميلــة ،وتُكتــب هكــذا باإلنجليزيــة  Durhamوهــي
فــي الشــمال الشــرقي مــن إنجلتـرا ،وهــي مدينــة رائعــة بــل جميلة
جـ ًدا ،أردت أن أرســل لــك بعــض الصــور لهــا ،وتجدهــا خلــف هــذه
الوريقــات ،وفيهــا صــور متعـ ّددة.
وقــد تعجــب مــن انتقالــي مــن هنــاك إلــى هنــا .فــي الحقيقــة
هنــا أســتاذ ممتــاز كان فــي البــاد العرب ّيــة ســفي ًرا لم ـ ّدة طويلــة،
وحتــى كان فــي الكويــت ،وهــو مهتــ ّم جــ ًدا بدراســة أوضــاع
ـح علــى يديــه.
ـي ،ففضّ لــت أن أدرس معــه أو باألصـ ّ
الخليــج العربـ ّ
وكمــا تعلــم ،توجــد هنــا كلّ ّيــة رائعــة للدراســات الشــرقية فيهــا
مجموعــة مــن الكويت ّييــن ،أذكــر منهــم األخ عبــد الجليــل الغربلــي
ال ُمعيــد ،كان عندكــم .وفيهــا مجموعــة مــن الطـ ّـاب العــرب مــن
الســعودية أغلبهــم ،ومــن مصــر والســودان وجميــع أنحــاء البــاد
العرب ّيــة ،ســوف أبــدأ الدراســة ،أو فــي الحقيقــة ،كتابــة البحــث
الــذي جئــت مــن أجلــه خــال األســابيع القليلــة القادمــة .كمــا أ ّن
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مشــكلة الســكن فــي هــذه المدينــة مســتعصية جـ ًّدا؛ لذلــك أتم ّنــى
مــن اللــه أن يوفّقنــا بســكن جميــل وقريــب.
أخــي العزيــز ،ال أســتطيع أن أكتــب لــك رســالة ولــو حتّــى كهــذه
قصيــرةّ ،إل وأتط ـ ّرق لمــا يحصــل علــى امتــداد مســاحات أرضنــا
العرب ّيــة .وحكايــة األســبوع ال بــ ّد أنّــك قــرأت وســمعت عنهــا
الكثيــر ،أال وهــي حكايــة اختطــاف الطائــرات ونســفها .وإذا كان
لــي تعليــق علــى ذلــك ،فإنّــه أعاننــا اللــه ـ نحــن العــرب ـ أعاننــا
علــى أعدائنــا ،ونرجــو أن نســتعين بــه علــى أنفســنا أ ّو ًل وأخي ـ ًرا.
هنــا طب ًعــا ثــارت ثائرتهــم ،أعنــي اإلنجليــز ،ثــارت ثائرتهــم
وأصبحــت الصحافــة واإلذاعــة ووســائل اإلعــام تبــثّ غثيانًــا ُم ـ ًّرا
جــ ّراء االفتــراءات الّتــي وصفــت العــرب أجمــع ،حتّــى وصفهــم
بالنازيّيــن كان خفيفًــا ،كانــت ألطــف كلماتهــم فــي صحافتهــم
«المخ ّربــون ،الوحــوش ،البربريّــون».
وهكــذا إلــى آخــر قائمــة الشــتائم ،لــم ينطــق أحــد منهــم
لمــاذا يحــدث هــذا؟ ولــم يلتفتــوا للســبب ،إنّمــا الحقــد أعمــى
بصائرهــم.
أحب أن أكتب لك عنواني الجديد:
أخي ًرا في هذه ال ُعجالة ّ
M.G. Al-Rumaihi, 38 Old Pit Terrace, 3 Conifer Close, Gilesgate Moor
Durham Uk.

أخوك محمد الرميحي
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حضرة األخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
وصلتنــي رســالتك األولــى ،ومــن بعدهــا الثانيــة خــال يوميــن.
أشــكرك جزيــل الشــكر علــى اهتمامــك .أ ّمــا أنــا ،فكمــا تعلــم ،أننــي
كنــت خــال أشــهر الصيــف الماضــي فــي مدينــة لنــدن ،وكنــت
البريطانــي ،كمــا أخبرتــك،
آنــذاك أتــر ّدد علــى مكتبــة المتحــف
ّ
بخصــوص موضوعــي الــذي أكتــب فيــه .ولذلــك كنــت كثيـ َر التن ّقــل
مــن عنــوان إلــى آخــر ،أ ّمــا اآلن وقــد بــدأت الدراســة م ـ ّرة ثانيــة،
فهــي تدعونــا إليهــا ،وعلــى رأس هــذه الصفحــة تجــد عنــوان
ســكني ،وهــو بيــت جميــل ومريــح.
أخــي العزيــز ،أشــعر أنّنــي منــذ مــ ّدة طويلــة لــم أكتــب لــك
رســالة تشــفي الخاطــر كمــا يقولــون ،فهأنــذا أكتــب لــك واحــدة
أرجــو أن تكــون علــى ذلــك المســتوى الــذي انتظرتــه .أ ّو ًل دعنــي
كتبــت لــي أن
أُسلســل لــك الحــوادث الّتــي فــي ذهنــي ،فقــد
َ
أتّصــل بعبــد اللــه البنــاي عنــد حضــوره ،ولك ّنــي قــد اتّصلــت بــه
أكثــر مــن مـ ّرة عــن طريــق البريــد وبالتلفــون ،ومــن ســوء الحـ ّظ
لــم أجــده ،أرجــو أن ت ُبلغــه ذلــك حيــن ت ـراه.
الصدمــة
أ ّمــا بخصــوص مــا يُحيــط باألُ ّمــة العرب ّيــة فــا شـ ّـك أ ّن تلــك ّ
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ـت بهــا ر ِّو ْع َنــا بهــا كذلــك .فــي الحقيقــة إ ّن مــوت هــذا
الّتــي ر ِّو ْعـ َ
الرجــل خســارة لأل ّمــة العرب ّيــة ،خســارة كبيــرة ،ولك ّننــي ـ كمــا
خاصــة علــى أعمالــه( ،((4وأنــا وا ٍع أ ّن
تعلــم ـ أحتفــظ بتحفّظــات ّ
ذلــك نتيجــة لظــروف أكبــر منــه وضغــوط أقــوى منــه أيضً ــاّ ،إل أ ّن
ـي ،كمــا تعلــم ،ال يجــب أن يتصـ ّور للحظــة واحــدة
الشــعب العربـ ّ
أ ّن مســتقبله قــد ضــاع لمجـ ّرد وفــاة عبــد الناصــر ،فنحــن كمثقّفيــن
ـ يــا أخ محمــد ـ يجــب أن نعــي هــذه الحقيقــة ،وهــي أ ّن حيــاة
الشــعوب ال ترتبــط بحيــاة فــرد أو آخــر ،وأ ّن كفــاح الشــعوب هــو
كفــاح لألحســن دائ ًمــا وإلــى األمــام .وأنــا أتصــ ّور وهــذا ـ رأيــي
الشــخصي البحــت ـ أنّنــا يجــب أن نســير إلــى األمــام لمصلحــة
ّ
ـي .إ ّن هــؤالء هــم الذيــن
المرضــى والج َهلــة وفقـراء الشــعب العربـ ّ
كل مــا أوتينــا مــن قـ ّوة ومــن منطــق ومــن
يجــب أن نُكـ ِّرس لهــم ّ
قــدرة ...إلــى أولئــك الفقـراء المســحوقين هنــا وهنــاك ،إلــى ذلــك
الرجــل الجاهــل بأمــور حياتــه الغافــل عــن نهــب ممتلكاتــه،
ال ُمتال َعــب بمصلحتــه ،باســم هــؤالء هــم الذيــن يجــب أن نو ّجــه
كفاحنــا لهــم ومــن أجلهــم.
إذا كان عبــد الناصــر قــد ســقط فــي المعركــة ،فهــي معركتنــا
جمي ًعــا كمــا تعلــم.
الصحــف المأجــورة
وأنــا ُهنــا ال أســتطيع أبــ ًدا أن أفهــم تلــك ّ
والمســتغلّة والضالعــة فــي عدائهــا للمصلحــة الحقيقيــة للشــعوب،
تخــرج يــوم وفــاة عبــد الناصــر مجلّلــة بالســواد.
( ((4اإلشارة هنا إلى وفاة المرحوم جمال عبد الناصر.
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ـذي امتــص ثــروة شــعبه وتركــه فــي
إ ّن ذلــك الزعيــم المتــآكل الـ ّ
الجهــل والمــرض والتخلّــف ،والــذي ضلــع مــع االســتعمار ضــ ّد
األُ ّمــة ،ومــع التفــكّك يُمشَ ــى خلــف جنازتــه.
وهــذا مــا أضــاف الخــوف مــن أن يمشــي المحــروم والمت َخــم
وال ُم ْســتغَل وال ُم ْســت ِغل وراء جنــازة عبــد الناصــر .ويُتالعــب
بالشــعارات كلّهــا مــن أجــل عبــد الناصــر ،وننســى خاطرنــا
والتناقضــات الموجــودة بيننــا ،ونضــال األبريــاء فــي خيامهــم،
ونقــذف فــي الســجون طالئــع وشــباب األُ ّمــة ،وننســى الصــراع
كل ذلــك مــن أجــل أن يتشــ ّبث هــؤالء بجمــال عبــد
الحقيقــيّ .
ّ
الناصــر.
إ ّن عبــد الناصــر هــو الحلــم فــي الحقيقــة ،إ ّن عبــد الناصــر هــو
مــا قــام مــن أجلــه وكافــح مــن أجلــه ،ومــا كافــح مــن أجلــه بــاقٍ
لــم ي ُمــت ،ينتظــر جنــو ًدا حقيقيّيــن لحملــه والدفــاع عنــه ،أال
ـي وح ّريّتــه فــي وطنــه ،وانطالقــه إلــى
وهــو كرامــة الفــرد العربـ ّ
العلــم والحقيقــة ،والضــرب علــى يــد االســتغالل ّيين وال ُمتاجريــن
والعشــائريّين وغيرهــم!
هــذا هــو مــا أراه ،أرجــو ألّ أكــون قــد انطلقــت انطالقــة أكثــر ممــا
يجــب أن تحتويــه هــذه الرســالة.
أرجــو أخي ـ ًرا لــك التّوفيــق ،أنــت وزمــاؤك ،فــي الســنة الرابعــة،
وأنــت علــى أبــواب دخــول حيــاة جديــدة.
كمــا أرجــو أن تُبلّــغ تحيّاتــي الخالصــة إلــى جميــع اإلخــوان النــوري،
البــراك ،ســعد الدعــي ،عبــد الرحمــن الحمــود طالــب الدخيــل،
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وخاصــة يوســف التركــي،
وكذلــك لألخــوان العامليــن فــي الكلّيّــة
ّ
إذ لــم تصلنــي منــه رســائل منــذ مـ ّدة ،وكذلــك أبــو حســين وثامــر
الحميــدة وجميــع اإلخــوان ومحمــد المنصــور.
أخوك محمد الرميحي

15
درهم١٩٧٠/١١/٨ ،

حضرة األخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،

أنتهــز هــذه الفرصــة أ ّو ًل كــي أُبــارك لــك حلــول شــهر رمضــان
المبــارك ،راجيًــا مــن اللــه ـ عـ َّز وجـ ّـل ـ أن يُمتّعــك أنــت والعائلــة
بصيــام ط ّيــب وإفطــار ُمجــزى بالخيــر.
أخي العزيز،
وصلتنــي رســالتك الكريمــة األخيــرة منــذ كــم يــوم ،وقــد كنــت
أو ّد أن أر ّد عليــك بســرعة خــال اليــوم نفســهّ ،إل أ ّن مــا حملتــه
رســالتك الكريمــة األخيــرة مــن موضوعــات مه ّمــة ،كان ال بـ ّد مــن
أن أتــرك لنفســي كــم يــوم ألر ّد عليهــا بمــا تســتأهله مــن أه ّم ّيــة.
أخي العزيز،
لقــد قلــت فــي رســالتك األخيــرة .إنّــك ،أي إنّنــي ،أصبحــت يســاريًّا
ومــا كنــت تعهدنــي كذلــك! ذلــك ألنّنــي ح ّدثتــك فــي الرســالة
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الســابقة عــن عــدد المســجونين والفقــراء ...هــذا مــا جعلــك
تُخ ّمــن ذلــك.
أريــد أن أقــول لــك فــي هــذا الموضــوع ،إنّنــي كنــت ـ ككثيــر
ـي الــذي كُ ِتــب عليــه أن يعيــش هــذا الجيــل
مــن الشــباب العربـ ّ
الحاضــر ـ ُمف ـ ّككًا فكريًّــا ال أعــرف مــن أيــن تأتــي الريــاح ،فهــذه
ثــورة تدعــو إلــى القوم ّيــة العرب ّيــة ،وذلــك بعــث يدعــو إلــى
بعــث األُ ّمــة العرب ّيــة ،وهنــاك قوم ّيــون عــرب أدلــوا بدلوهــم فــي
هــذا الموضــوع ،وهنــاك يســاريّون اشــتراك ّيون ،وهنــاك إخــوان
مســلمون ،وهنــاك شــيوعيّون ماركســيّون ـ لينينيّــون ،وهنــاك
كل
ُصــف ّ
شــيوع ّيون ـ ماويّــون .وهنــاك اآلالف مــن الكلمــات ت ّ
يــوم ،وهدفهــا و ُمتطلّباتهــا نحــن أبنــاء الجيــل الحاضــر تــار ًة برغبــة
وأخــرى برهبــةُ .هنــاك كلمــات تُقــال وكلمــات رنّانــة ينجــذب لهــا
المتح ّمســون ،حتّــى إذا مــا ســاروا فــي اتّجاههــا عمــوا عــن بقيــة
الت ّيــارات األخــرى ،ومــن ليــس معنــا فهــو ض ّدنــا .ومــن كان معنــا
فــا ب ـ ّد أن يتّبــع تعاليمنــا حرفًــا حرفًــا ،حتّــى لــو قلنــا إ ّن الشــرق
غــرب ،والشــمس قمــر ،والنجــوم مصابيــح غــاز!
هــذا ـ يــا أخ محمــد ـ مــا يجعلنــي ،أنــا وأنــت وغيرنــا كثــر مــن
أبنــاء هــذا الجيــل ،ننظــر إلــى الكلمــات فقــط وال ننظــر إلــى
معانيهــا .ننظــر إلــى التهويــش وال ننظــر إلــى الحقيقــة .والحقيقــة
تُــدرس وتُعــرف وهــي هنــاك ،مــن أراد أن يعرفهــا فهــي موجــودة.
أنــا ال أســتطيع أن أ ّدعــي ا ّدعــا ًء كاذبًــا بأنّنــي وصلــت إلــى الحقيقة،
ولك ّننــي قــد أقــول :إنّــي ربّمــا أكــون فــي جانــب مــن اليقظــة
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الفكريّــة .أرى وأســمع وأزن وأحكــم ،وال أحكــم ُحك ًمــا ُمطلقًــا.
فال ُحكــم ال ُمطلــق للــه وحــده.
أخي العزيز،
أنــت كمــا تعلــم وال ّ
كل الحقائــق فــي هــذا العالــم
شــك أ ّن ّ
نســب ّية ،منــذ أن وجــد اإلنســان طريقــه للمعرفــة ،ومنــذ أبينــا
إبراهيــم ،عندمــا و ّجــه وجهــه نحــو الشــمس والقمــر والنجــوم،
كل
وعافهــا واحــدة تلــو األخــرى ،لقــد بــدت لــه فــي األ ّول أ ّن ًّ
منهــا حقيقــة.
ـكل مــا فــي
نرجــع إلــى الواقــع .الواقــع ـ يــا أخ محمــد ـ أنّنــا بشــر بـ ّ
هــذه الكلمــة مــن معنــى ،نعيــش فــي مجتمــع ونتأثّــر بــه خــال
أفســر مــا أريــد أن أقــول.
ظــروف مع ّينــة .دعنــي ّ
أنــا أتصــ ّور أنّنــا مهمــا حاولنــا أن نســرد مــن نظريّــات العالــم
ـ نحــن كعــرب ـ لــن تنطبــق علينــا هــذه النظريّــات مهمــا حاولنــا
خــداع أنفســنا.
ـي
ـي والنفسـ ّ
فنحــن عــرب ،يحيــط بنــا ج ـ ٌّو مــن التأثيــر االجتماعـ ّ
والمــا ّد ّي ،لنــا رغبــات مع ّينــة فــي هــذا العالــم ،حولنــا أطمــاع
ومصالــح مضــا ّدة ،لنــا تاريــخ طويــل خــال الســنين الماضيــة،
تراكــم علــى شــكل تــراث وثقافــة.
والنظريّــات ،النظريّــات ـ يــا أخ محمــد ـ خلقهــا أُنــاس ،بشــر مثلنــا،
ـب جهودهــم علــى مــا كانــوا يــرون أنــه الصالــح
حاولــوا أن تنصـ ّ
لمجتمــع كانــوا يعيشــون فيــه ،أو مــن خــال تفســير التاريــخ.
93

فلنأ ُخــذ مثـ ًـا نظريــة ،أو يُطلــق عليهــا ات ّجــاه فــي عالمنــا الحالــي،
ـأي حــال مــن
ـمالي» ،هــذا االتّجــاه ال يمكــن بـ ّ
وهــو «االتّجــاه الرأسـ ّ
األحــوال أن نقــول عنــه إنّــه ضــا ّر للجميــع ،فقــد اســتفادت منــه
أُمــم كثيــرة ،كإنجلت ـرا ،فرنســا ،معظــم دول أوروبــا الغرب ّيــة.
لمــاذا؟ أل ّن كانــت لديهــا الوســائل ،العلــم والمعرفــة والقــ ّوة،
وكانــت أمامهــا الفــرص ،االســتعمار والمــوا ّد الخــام فــي العالــم
أجمــع وجهــد اآلخريــن.
ُخــذ مثـ ًـا نظريّــة الشــيوع ّية ،ومــا قالــه لينيــن وكارل ماركــس عــن
التفســير المــا ّد ّي للتاريــخ ،وعــن حقــوق المغلوبيــن والرعــاع
والفقـراء مــن الع ّمــال فــي أوروبــا بالــذات ،وعــن تطـ ّور المجتمــع
ـيوعي.
ـمالي إلــى شـ ّ
ـي إلــى رأسـ ّ
مــن إقطاعـ ّ
هــذا مــا كان ،ولكــن تعـ َ
ـال ننظُــر إلــى الصيــن ،مــن قطــاع خاســر
كل النظريّــات المعروفــة «الماويّــة».
جبــان إلــى شــيوع ّية فاقــت ّ
تعـ َ
ـال ننظــر أيضً ــا إلــى محاربــة االســتعمار ،مــن مفاوضــات بســيطة
كمــا حصــل فــي كنــدا مثـ ًـا وأســتراليا ،إلــى حــرب فــي أميــركا قبــل
ذلــك ،إلــى مقاطعــة ســلم ّية كالهنــد وحركــة غانــدي .وحكايــات
أغــرب مــن ذلــك بكثيــر .فهنــاك مثـ ًـا فــي البــاد العرب ّيــة اســتقالل
الكويــت نتيجــة مفاوضــات ،كذلــك مصــر ،وهنــاك الجزائــر ،مليــون
شــهيد ،واليمــن الجنوبيــة ،آالف الشــهداء ،فــي حيــن أ ّن اليمــن
الشــمالي كان مســتقلًّ منــذ أمــد بعيــد.
ـأي حــال مــن األحــوال أن ننظــر
وهكــذا يــا أخ محمــد ،ال يمكــن بـ ّ
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أي شــيء متّصــف
أي شــيء متّصــف بالســواد ،أو إلــى ّ
ببســاطة إلــى ّ
ـطحي الضــارب فــي
بالبيــاض ،مولّيــن اإلدبــار قانعيــن بالتعليــل السـ ّ
الســلب ّية واألنان ّيــة.
بالمؤسســات العا ّمــة الّتــي يمكــن
ولنأ ُخــذ مثـ ًـا إذا أردت التمثيــل
ّ
ـي ـ بعيـ ًدا عــن اإليمــان بالوطــن والنظــرة
أن تنشــأ فــي ّ
أي بلــد عربـ ّ
الشــاملة لألمــور ـ نجــد أ ّن نفطًــا كان يــد ّر األربــاح الكثيــرة علــى
ـي
صاحبــه ،يؤ ّمــم فــي ســوريا أو فــي مصــر أو فــي أي بلــد عربـ ّ
يمكــن ضــرب األمثلــة فيــه ،نجــده تحــت إدارة التأميــم قاصـ ًرا حتّى
عــن القيــام بالتســويق أو االســتمرار فــي اإلنتــاج!
لمــاذا؟ هــذا هــو الواقــع .نأتــي إلــى موضــوع آخــر هــو القوم ّيــة.
ـوي تحتمــي بــه األمــم مــن خــال دروس
القوم ّيــة هــي ســياج قـ ّ
نكباتهــا وانعكاســاتها ،ولكــن عندمــا نقــول إ ّن فــي القوم ّيــة العرب ّيــة
العربــي ،كمــا تعلــم ،آالف
وإهمــال لآلخريــن فــي وطننــا
ً
نقصــا
ً
ّ
بــل مالييــن البشــر فــي أقطــار عرب ّيــة كثيــرة ال يرتبطــون بالقوم ّيــة
العربيّــة ،إذا لــم يكــن مــن قريــب ،كاألكـراد فــي العراق مثـ ًـا وذوي
ـي ،فهــل نخرجهــم مــن
الخلفيــة غيــر العربيّــة فــي الخليــج العربـ ّ
الوطــن والمواطنيــن لمج ـ ّرد أنهــم بــكل بســاطة غيــر عــرب؟!
ومــن هــم العــرب؟ هــل لهــم شــكل ولــون ورائحــة مع ّينــة ،فمــا
خاصــة ،والبربــر فــي
بالــك مثـ ًـا بالســودان ّيين وجنــوب الســودان ّ
ـي؟
ـي العربـ ّ
الشــمال األفريقـ ّ
هكــذا مــن خــال التحليــل الســابق ـ يــا أخ محمــد ـ أوجــز لــك مــا
أراه.
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تعصــب .لنــا مصالحنــا
تعصــب ،مســلمون دون ّ
نحــن عــرب دون ّ
ويجــب أن نعتــرف أ ّن لآلخريــن مصالــح معنــا ،يجــب أن
ننهــض بشــعوبنا مــن الفاقــة والـ ّ
ـذل ،والمســتغلّون منــا يجــب
أن يُضربــوا علــى أيديهــم بق ـ ّوة حديديّــة ،فــا يجــب أن نـ ّ
ـذل
اإلنســان .ال يجــب اســتغالل إنســان وهضــم ح ّقــه ،ســواء فــي
مؤسســة ،يجــب أن يُعطــى اإلنســان مــا
معمــل أو شــركة أو ّ
ـتحق بالكامــل خــال عملــه ،وأن يُعطــي صاحــب العمــل أو
يسـ ّ
الشــركة أو المصنــع الدولــة حقّهــا كامـ ًـا مــن المــال العــام الّــذي
تنفقــه الدولــة للمحتاجيــن مــن شــرائح المجتمــع األخــرى ،عــن
طريــق التعليــم والخدمــات االجتماعيّــة .وذلــك عــن طريــق
رجــال ُمخلصيــن شُ ــرفاء.
وأن تُتــرك للفــرد ُح ّريّتــه فــي العمــل .فــي إقامــة مصنــع أو معمــل،
أن يتــرك هــذا الرأســمال الوطنــي المخلــص برقابــة مــن الدولــة
وبحمايــة لــه إذا وجــدت الحمايــة ،طالمــا هــو بــدوره يــؤ ّدي مــا
عليــه للمجتمــع.
نرجــع إلــى شــيء آخــر ،قلــت لــك إ ّن االســتعمار فــي الهنــد قــد
خــرج بطريقــة ســلم ّية ،وكذلــك فــي مصــر إلــى حــ ٍّد مــا ،وفــي
صــورة أوضــح فــي الكويــت .ولكــن ليــس هــذا معنــاه أن يكــون
ـلمي هــو الطريــق الوحيــد ،فــا يمكــن أن يخــرج مــن
الطريــق السـ ّ
فلســطين ّإل برفــع الســاح فــي وجهــه ،ولــم يكــن ليخــرج مــن
جنــوب الجزيــرة العرب ّيــة إلّ برفــع الســاح فــي وجهــه.
ولكــن أن نتب ّنــى نظريّــة واحــدة ،نظريّــة كالم ّيــة جوفــاء ،فهــذا
مــا أريــد أن أصــل إليــه .ال يمكــن أن يكــون هنــاك شــيء صحيــح
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دائ ًمــا ،وشــيء خطــأ دائ ًمــا ،ولكــن إذا توفّــر اإلخــاص يصبــح
النقــاش ممك ًنــا.
أخي أبا جاسم،
هــذه كلمــات شــعرت أنّنــي ال بــد أن أقولهــا لــك ،ولألســف
الشــديد أننــا ـ نحــن العــرب ـ مــا زلنــا فــي طــور الحبــو بالنســبة
بس ـطًا ،منــذ فتــرة
إلــى الشــعوب األخــرى .وكــي أقــول لــك مثـ ًـا ُم ّ
قــرأت محاضــرة ألحــد اإلخــوان العــرب هنــا فــي لنــدن ،وكان يريــد
أن يُدلّــل علــى «الماويّــة» فقــال إن مــاو تســي تونــغ قــد أوصــى
طفــا ،وال يقلعــوا
ً
جنــوده بــأن «ال يفتكــوا بامــرأة ،وال يقتلــوا
حرث ًــا ...إلــخ» .والمحاضــرة موجــودة عنــدي.
ألــم ي ُقــل ذلــك أبــو بكــر منــذ آالف الســنين؟ أنــا ال أريــد أن أدلــك
هنــا علــى قــوة أبــي بكــر ،وال أريــد بالمثــل أن أُقلّــل مــن عبقريــة
رجــل كمــاو تســي تونــغ ،ولكننــي أريــد أن أقــول ببســاطة إنــه
لكــي نكــون واقعيّيــن يجــب أن نــرى الواقــع ،ال أن أقــول كلمــات
أخذتهــا مــن لينيــن وأكــون يســاريًّا ،وال أن أقــول كلمــات أخذتهــا
مــن أبــي بكــر فأكــون يمين ًّيــا.
هــؤالء رجــال ســاهموا فــي تقــ ّدم البشــريّة ،فمــاذا يمنعنــا أن
نُســاهم بعــد أن ننظــر إلــى واقعنــا وندرســه؟
أرجــو ألّ أكــون قــد أكثــرت عليــك ،تح ّياتــي للجميــع ،أنتظــر منــك
رســالة قادمــة وســريعة.
أخوك محمد الرميحي
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16
درهم۱۹٧۰/۱۲/۸ ،

األخ العزيز الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
تلقّيــت معايدتكــم بعــد الشــكر واالمتنــان ،وأنــا أعــرف أنّــك كنــت
تنتظــر م ّنــي رســالة خــال األســبوعين الماضييــن ،وأنــا أعتــذر
عــن هــذا التقصيــر ،ألنّنــي فــي الحقيقــة خــال األســبوع الماضــي
ـت أريــد أن أعــرف مــا
كنــت مشـ ً
ـغول أ ّولً  ،وكان ُهنــاك مشــروع كنـ ُ
يســتج ّد ألكتــب لــك عنــه.
واآلن وقــد ظهــرت نتيجــة المشــروع أال وهــي الســفر إلــى طرفكــم
فــي الكويــت خــال األســبوع الثالــث مــن هــذا الشــهر ديســمبر،
وأرجــو أن نراكــم هنــاك.
ال أعــرف متــى ســوف تبــدأ إجازتكــم ،ولك ّننــي ســوف أصــل إلــى
الكويــت فــي العشــرين مــن هــذا الشــهر أو حــول ذلــك التاريــخ،
وســوف أتّصــل بــك بالطبــع أ ّول مــا أصــل.
أو ّد أن أقــول لــك أيضً ــا إنّنــي ســوف أغــادر لنــدن يــوم  ۱٤منــه
متو ّج ًهــا إلــى بيــروت ،ربّمــا أبقــى هنــاك مــن أربعــة إلــى ســتة أيّــام
الخاصــة برســالتي( ،((4كمــا
لــم أُحـ ّدد بعــد ،لقضــاء بعــض األعمــال ّ
( ((4رسالة الدكتوراه.
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أّننــي أو ّد أن أخبــرك أيضً ــا خبـ ًرا ســا ًرا وهــو أننــي قــد بــدأت بكتابــة
وس ـ َّر بهــا
الرســالة ،فكتبــت الخطــوط العريضــة ،وق ّدمتهــا لألســتاذ ُ
كثي ـ ًرا.
كذلــك فــإ ّن الكتابــة ســوف تتـ ّم بعــد حضــوري مــن الكويــت بعــد
هــذه اإلجــازة مباشــرة.
أخي أبا جاسم،
أرجــو أن تكتــب لــي إذا كانــت لــك حاجــة مــن هــذا البلــد ممكــن
أن أقضيهــا لــك أو فــي بيــروت ،وأرجــو أن تصلنــي رســالتك قبــل
االثنين القادم .۱۲/۱٤
كل شــيء علــى مــا يُ ـرام حتّــى
كمــا أطلــب مــن اللــه أن يســير ّ
نراكــم قري ًبــا.
تح ّياتي إلى جميع اإلخوان.
أخوك محمد الرميحي
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1
روما۱۹٧۱/۱/۱۲ ،

حضرة األخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
ـلت لــك «كارت» أول مــا وصلــت إلــى مطــار رومــا،
كُنــت قــد أرسـ ُ
وهنــا هأنــذا أرتّبهــا بكتــاب لــك .لــك شــكري وامتنانــي البالــغ علــى
كل المجهــودات الّتــي قمــت بهــا نحــوي ،جعلــك اللــه ذخ ـ ًرا لنــا،
ّ
وأنــا آســف أنّنــي أخــذت مــن وقتــك الكثيــر ،كان يمكن أن تســتغلّه
خاصــة فــي هــذه األيّــام الّتــي فيهــا االمتحانــات
فــي المذاكــرةّ ،
علــى األبــواب.
أخذتنــا الطائــرة إلــى بيــروت بعــد أن تركتنــا فــي مطــار الكويــت،
ووصلناهــا بعــد ســاعتين تقري ًبــا ،كان الج ـ ّو ممط ـ ًرا فــي بيــروت
والســماء غائمــة وغاضبــة ،لــم نســتق ّر هنــا فــي المطــار إلّ ســاعة
تابعنــا ســفرنا إلــى رومــا ووصلناهــا حوالــي الثالثــة بعــد الظهــر
بتوقيــت الكويــت ،والواحــدة فقــط بتوقيتهــم .أنــا أعــرف رومــا مــن
قبــل ،ولكــن الزبالــة غزيــرة ،فوجئــت بالمناظــر والبيــوت المته ّدمــة
والفوضــى ،فقُلــت لهــا نحــن مــا زلنــا فــي الشــرق ،أعنــي بذلــك
تق ـ ّدم الغــرب وتأ ّخــر الشــرق ،فإيطاليــا كمــا تعــرف مــن البلــدان
الناميــة وليســت المتق ّدمــة .الجــ ّو جميــل والســماء صافيــة ،ال
مطــر وال بــرد .تص ـ ّور أ ّن الج ـ ّو أح ـ ّر مــن الكويــت ،وشــوارع رومــا
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وخاصــة الشــارع الكبيــر فيتــا فينــو أو شــارع النهايــة كمــا يُترجــم
ّ
بالســياح مــن ك ُّل جنــس ولــون وشــكل ،هــذه هــي
ـي غـ ٌّ
ـاص ُ
بالعربـ ّ
انطباعاتــي األولــى .أرجــو أن أكتــب لــك مــن بلدنــا بعــد أن نصــل
بعــد كــم يــوم.
تح ّياتي إلى البراك ،يوسف ،طالب وجميع اإلخوان.
أخوك محمد الرميحي

2
درهم۱۹٧۱/۳/۱۹ ،

حضرة األخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تحيّة طيّبة وبعد،
تس ـلّمت أمــس رســالتك األخيــرة وهــي األولــى منــذ وصولــي إلــى
ُهنــا ،وأنــا أعــرف الســبب طب ًعــا أال وهــو البريــد ،وإضـراب البريــد
الــذي اســتم ّر هنــا((( طــوال ســبعة أســابيع ولــم ينت ـ ِه إلّ األســبوع
كل شــيء فــي عملنــا ورســائلنا ،ك ُّل شــيء
الماضــي .وقــد عطَّــل ّ
تقري ًبــا ،وفــي اآلخــر لــم يحــوزوا علــى مــا أضربــوا مــن أجلــه.
خاصــة بعــد تقديــم
اإلضرابــات هنــا هــذه األيّــام علــى أش ـ ّدهاّ ،
القانــون الجديــد الــذي يمنــع الع ّمــال مــن اإلض ـراب ،لذلــك فــإ ّن
احتجا ًجــا علــى هــذا القانــون بــدا واس ـ ًعا .بــدأ اإلض ـراب وعــدد
((( في بريطانيا.
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اإلضرابــات يزيــد ،وكلّمــا زادت اإلضرابــات ،زادت النســبة مــن
الع ّمــال ال ُمســتغ َنى عنهــم ،وزادت األســعار فــي الســلع وهكــذا فــي
حلقــة ُمفرغــة.
أخــي أشــكر لــك كذلــك إرســالك الرائد(((العــدد الحــادي عشــر،
وكأ ّن خطّــك عليــه رغــم أنّــك لــم تذكرنــي فــي رســالتك .أنــا أرســل
لــك مــع هــذه الرســالة كت ًبــا عــن الجامعــة ،والــذي وعــدت أن
أرســله لــأخ طــارق عبــد اللــه((( ،وأرجــو أن تعتــذر لــه م ّنــي عــن
التأخيــر؛ أل ّن ذلــك كان بســبب إض ـراب ع ّمــال البريــد ،وأرجــو أن
أكــون أوفيــت بالوعــد.
األخ محمد،
خاصــة بعــد
لــم تكتــب هــذه الم ـ ّرة عــن التط ـ ّورات فــي الحيــاة ّ
االنتخابــات ،وعمــل الجامعــة بعــد الرجــوع مــن اإلجــازة ،واألخبــار
الّتــي دائ ًمــا أتشـ ّوق إليهــا ،وخطّتكــم لهــذا الصيــف .أ ّمــا نحــن فــا
ـنوي لفــرع االتّحــاد
جديــد ،إنّمــا ســوف نذهــب إلــى المؤتمــر السـ ّ
فــي األســبوع الثانــي مــن الشــهر القــادم أبريــل  .۱۹٧۱والواحــد
علــى األقـ ّـل يأخــذ إجــازة أســبوع لتجديــد النشــاط ورؤيــة اإلخــوان،
ســوف أكتــب لــك بالتفصيــل عــن المؤتمــر ومــا يجــري فيــه .هنــا
أخبارنــا ،كمــا ربّمــا تعلــم ،الرســالة المفتوحــة الّتــي أرســلها الطـ ّـاب
ـي فــي لنــدن بخصــوص أحــد
شــاكين تصـ ّرف مديــر المكتــب الص ّحـ ّ
خاصــة فــي الم ـ ّدة األخيــرة ،ومــن المحتَــل أن يُرســلوا
الفدائ ّييــنّ ،
((( مجلّة كان يصدرها نادي المعلّمين في الكويت.
((( زميل أصبح أستاذًا في قسم اللغة اإلنجليزيّة في جامعة الكويت.
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لكــم نســخة لنشــرها فــي االتّحــاد .أظ ـ ّن ذلــك وتفاصيلــه ســوف
تصلكــم.
ـي فــي المكتــب أســاء التصـ ّرف
وخالصــة القــول :إ ّن الملحــق الص ّحـ ّ
مــع أحــد الفدائ ّييــن المرضــى((( والّــذي قـ ِـدم للعــاج ،لذلــك فقــد
طالبــوا االتّحــاد بعــزل ال ُملحــق والتحقيــق فــي القض ّيــة.
أخــي أبــا جاســم ،شــاكرين لــك مـ ّرة أُخــرى مــا ق ّدمتمــوه لنــا مــن
خدمــات عندمــا ك ّنــا فــي الكويــت ،ونرجــو أن يُق ّدرنــا اللــه علــى
ر ّد بعضهــا.
أخوك محمد الرميحي

3
برستل۱۹٧۱/٤/۱۳ ،

حضرة األخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
قبــل أن أغــادر مدينــة درهــم إلــى هنــا فــي الجنــوب ألحضُ ــر
الطلبــي ،وصلتنــي رســالتك األخيــرة ،فق ـ ّررت أن أكتــب
المؤتمــر ّ
لــك مــن هنــا ،ربّمــا ألنّنــا فــي الجنــوب ،فتصــل الرســالة أســرع.
((( كانــت الكويــت تقــ ّدم العــاج لإلخــوة الفلســطين ّيين فــي أفضــل المشــافي
األوروب ّيــة.
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أريــد أن أُشــير إلــى بعض النقـــاط الّتــي أثرت َها في رسالتـــــك األخيرة،
وهــي أنّنــي أرســلت الكتــاب عــن طريقــك لطــارق ومــن المحتمــل
كثيـ ًرا جـ ًّدا أن تكــون قــد تسـلّمته اآلن ،أو علــى األقـ ّـل أرجــو ذلــك.

مخلصــا أ ّن موضــوع المقــال أو المقابلــة
كمــا أنّنــي أريــد أن أُبيّــن
ً
الّتــي تكلّــم عنهــا طــارق والصــورة غيــر الموجــودة ،هــذا الموضــوع
ـت ُمهت ًّمــا أن ت ُنشــر
كلّــه أرجــو أن تنســاه؛ ألنّنــي فــي الحقيقــة لسـ ُ
ـي
ال ُمقابلــة ،وهــي بالتالــي لــن تزيــد مــن معلومــات العالــم العربـ ّ
ـس الموضــوع.
أو تُنقــص ،فأحســن حـ ّـل لذلــك هــو :فقــط انـ َ
أخي أبا جاسم،
ٌ
مشــغول بموضــوع االمتحــان أعانــك اللــه
أنــا أعــرف أنّــك اآلن
والجميــع علــى اجتيــازه .كمــا أو ّد أن أقــول لــك :بعــد االمتحــان
ســيبدأ الكفــاح ،وليــس قبــل ذلــك ،ص ّدقنــي هــذه تجربــة شــخص ّية،
أي شــخص مــ ّر بهــذه التجربــة .وأنــا
يســتطيع أن يقولهــا لــك ّ
شــخص ًّيا أفضّ ــل أن أقضــي مـ ّدة طويلــة أدرس بــدل مــن أن أخلّــص
الــدرس .علــى العمــوم أرجــو لــك التّوفيــق.
المؤتمــر بــدأ أمــس أو باألحــرى االفتتــاح ،ليــس هنــاك جديــد ،أنــا
أنــوي أن أُثيــر بعــض الموضوعــات الجــا ّدة أرجــو أن يُكتــب لهــا
النجــاح.
البلــدة الّتــي نحــن فيهــا جميلــة ،والشــمس مشــرقة ،ليســت
كعادتهــا ســابقًا ،أي فــي األيّــام الســابقة.
تحيّاتي الخالصة للجميع ،فلتقبل تحيّاتي.
أخوك محمد الرميحي
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4
درهم۱۹٧۱/٤/۲٧ ،

حضرة األخ العزيز محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
لقــد تسـلّمت رســالتك هــذا الصبــاح ،والحمــد اللــه علــى االطمئنان
علــى ص ّحتكــم الغاليــة .أخــي لقــد كتبــت لــك رســالة عجلــى فــي
المـ ّرة الســابقة ،أثنــاء انعقــاد المؤتمــر ولــم أسـ ِ
ـتطع أن أشــرح لــك
كل مــا دار فيــه ،ألنــه كان مــا زال فــي طــور االنعقــاد.
ّ
لقــد كان فــي الحقيقــة مؤتمـ ًرا ُمشـ ِّج ًعا إلــى حـ ّد كبيــر ،ولــو أنّنــا
كل أعمالنا،
كعــرب ـ كمــا تعلــم ـ تنقصنــا الج ّديّــة فــي أعمالنــا ،فــي ّ
ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر المؤتمـرات .هــذا راجــع إلــى
أســباب حضاريّــة كثيــرة ال تتح ّمــل هــذه الوريقــات حصرهــا.
ـت أو ّد أن أق ّدمها كمشــاريع
أخــي ،مــن قـرارات المؤتمــر ،والتــي كنـ ُ
والمعنوي
وقــد القــت ـ والحمــد للــه ـ القبــول ،هــو التأييــد المــا ّد ّي
ّ
العربــي» .أنــا ،كمــا تعلــم أنــت،
«لجبهــة التحريــر فــي الخليــج
ّ
ـدي اهتمــام عــا ّم بالمشــاكل العرب ّيــة ،وفــي نفــس الوقــت لــي
لـ ّ
ـاص بمشــاكل الخليــج والجزيــرة .كيــف يمكــن أن نُصلــح
اهتمــام خـ ّ
خاصــة
األعــ ّم قبــل أن نصلــح
الصحــف ـ ّ
األخــص؟ ولقــد كتبــت ّ
ّ
الغرب ّيــة ـ فــي الشــهور األخيــرة عــن موضــوع الخليــج اآلن ،بــل
مالييــن الكلمــات مــن ناقــد و ُمحـ ِّرض و ُمحلّــلّ ،إل أ ّن الســؤال الــذي
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مــا زال يُحيّرنــي ،إلــى متــى ســوف نتــرك اآلخريــن هــم الذيــن
يحلّــون لنــا مشــاكلنا؟ وكلّمــا قــرأت فــي تاريــخ الخليــج والجزيــرة
عجبــت أكثــر فأكثــر أنــه كان لنــا ـ أقصــد لســكان هــذا الجــزء مــن
ـادي كبيــر فــي البـ ّر أو البحــر ،حتّــى
ـي واقتصـ ّ
العالــم ـ نشــاط سياسـ ّ
إن بعــض األنظمــة فــي ُعمــان مثـ ًـا اســتطاعت أن تحكــم الجــزء
الغربــي مــن إيــران الحال ّيــة ،ثــم نجــد أنفســنا فــي
أو الســاحل
ّ
دويــات ،أو قُــل أقـ ّـل مــن دويــات صغيــرة ،تتح ّكــم بهــا عقل ّيــة
فعل ًّيــا مصلح ّيــة ،وفــي نفــس الوقــت نــرى أن هنــاك أكبــر ثــروة في
العالــم تنســاب مــن بيــن أصابعنــا .لمــاذا هــذا الجهــل أو التجاهل؟
كّلمــا قــرأت فــي هــذا التاريــخ ورجالــه ـ يــا أخ محمــد ـ يــا لــه
مــن تاريــخ حافــل ِ
نشــط جبّــار .هــذا فــي القرنيــن الثامــن والتاســع
عشــر ،أو علــى األقــل إلــى منتصــف القــرن التاســع عشــر بعــد
ثــورة المواصــات الّتــي حدثــت فــي ذلــك التاريــخ ،تغلّبــت القــوى
الغرب ّيــة بمــا لهــا مــن قـ ّوة تجاريّــة آنــذاك ،وال أقــول بمــا لهــا مــن
ق ـ ّوة البــارود ،ألنّــه كان متوف ـ ًرا فــي الجهــة األُخــرى .تمكّنــت أن
تســلبنا فــر ًدا فــر ًدا وقطعــة أرض بعــد أُخــرى ،حتّــى فتحنــا أعيننــا ـ
نحــن جيــل مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ـ لنــرى أن ال ُعمانــي
ـدي عملــه فقــط خــادم ،يُ َم ـ ُّن
مثـ ًـا فــي بالدنــا غريــب ،وأن الهنـ ّ
كل ذلــك
عليــه مــن يكفلــه .أيــن الوعــي؟ فهــو بــا شـ ّـك يأخــذ ّ
إلــى العمــى .ال نعــرف أيــن تقــع عســير ،وال الفــرق بيــن الحجــاز
ونجــد .الشــركات األجنبيّــة تف ـ ّرق حتّــى بيــن أبنــاء البلــد الواحــد.
ففــي بعــض بالدنــا يتوظّــف فيهــا فقــط مــن كانــت لــه جــذور غيــر
عربيّــة ،وفــي أخــرى يُعامــل المواطــن معاملــة الســود فــي جنــوب
أفريقيــا .وهكــذا ومــع األســف الشــديد نجــد ساســتنا وزعماءنــا
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كل ذلــك مــن
يتكلّمــون ويزيــدون عــن األخ ـ ّوة و«الشقشــقة»إلى ّ
األلفــاظ العجــاف.
علــى العمــوم ال أريــد أن أطيــل عليــك .فــي المؤتمــر اتُّخــذت عــدة
قــرارات منها:
 -۱اقتطــاع نســبة لــم تُحــ ّدد بعــد مــن التب ّرعــات الّتــي تُدفــع
كل طالــب يدفــع جني ًهــا إنجليزيًّــا
للمقاومــة الفلســطين ّية اآلنّ ،
كل شــهر ،للدعــم المــا ّد ّي فــي الخليــج.
واحــ ًدا ّ
 -۲تحويــل المئــة جنيــه الّتــي تق ّدمهــا شــركة النفــط هديّــة لفــرع
ـي.
االتّحــاد هنــا ،تحويــل هــذه المئــة ســنويًّا إلــى الخليــج العربـ ّ
و ُهنــاك عــ ّدة قــرارات أُخــرى جانب ّيــةّ ،إل أ ّن هــذه هــي أهــم
القــرارات فــي مــا أعتقــد.
ليالــي المؤتمــر كانــت جميلــة ،وأجمـ ُـل مــا فيهــا حضــور دكتــور
شــاب ،هــو الدكتــور يوســف الفاضــل((( .عنــده رســالتا
كويتــي
ّ
ّ
ماجســتير ،واحــدة فــي القانــون ،وواحــدة فــي االقتصــاد ،إضافــة
إلــى دكتــوراه اقتصــاد مــن أميــركا.
ـي ،تكلّــم
ألقــى الدكتــور يوســف محاضــرة عــن االقتصــاد الكويتـ ّ
فــي معظمهــا باللغــة اإلنجليزيّــة وكان رائ ًعــا فيهــا إلــى حـ ٍّد بعيــد،
أعنــي المحاضــرة.
الشــباب مــن الجماعــة الّتــي يمكــن أن تصفهــا بالمثقّفــة بالفعــل،
ـي؛ ألنّــه فــي
وكارثــة  -كمــا أعتقــد  -أن يفقــده المجتمــع الكويتـ ّ
كويتي معروف.
إقتصادي
(((
ّ
ّ
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الغالــب القــى بعــض الصعوبــات اإلداريّــة هنــاك ،ثّــم قـ ِـدم للعمــل
فــي إحــدى شــركات البتــرول هنــا فــي لنــدن ،عملــه ممتــاز هنــاّ ،إل
أنّــه خســارة كمــا أعتقــد .مــن ضمــن مــا قالــه:
ـي قائــم علــى النفــط .وهــذا األخيــر قُـ ِّدر لــه ۱٥
۱ـ االقتصــاد الكويتـ ّ
ســنة لينفــد ،اإلحصائيــات موجودة.
وضــرب أمثلــة علــى بعــض
االقتصــادي غيــر ســليم.
۲ـ التركيــب
ّ
َ
والمؤسســات.
قوانيــن الشــركات
ّ
المؤسســات العا ّمــة ،فــي حيــن أ ّن لهــا
۳ـ لمــاذا تخســر بعــض
ّ
كل إمكان ّيــات الربــح؟ فضــرب مثـ ًـا علــى ذلــك «شــركة البتــرول
ّ
اإلقليمــي فــي إدارة الشــركة،
الوطنيــة» ،وبيّــن أســباب االتّحــاد
ّ
ّــي ،وكلّهــم موظفــون غيــر محلّيّيــن،
فهنــا مديــر إدارة غيــر محل ّ
وهنــاك مديــر إدارة مــن جنســيّة أخــرى ،وكلّهــم موظفــون مــن
ـدس واللّمــز مــن الداخــل والصـراع ...ويمــوت
نفــس الجنسـ ّية ،والـ ّ
المشــروع.
ـي حيــن يكفل
٤ـ العمالــة .إن هنــاك «تفرقــة عنصريّــة» بيــن الكويتـ ّ
ـي ،فاألخيــر يُســتع َبد مــن ِقبــل األ ّول ،فيأخــذ فلــوس
غيــر الكويتـ ّ
األ ّول وخدمــات عين ّيــة ،كأن يأتــي ابــن األخيــر ليعمــل فــي بيــت
األ ّول مــن ضمــن الخدمــات العين ّيــة.
٥ـ وأخيـ ًرا أ ّن العامــل ،ويعنــي العامــل عمو ًمــا مــن أســتاذ الجامعــة
إلــى عامــل الك ـراج فــي الكويــت ،يتس ـلّم نق ـ ًدا أكبــر مــن ســعر
الســوق ،أي أ ّن أســتاذ الجامعــة أو الف ـ ّراش حيــن يأخــذ األ ّول فــي
مصــر أو العـراق أو الســعودية فــإ ّن حســبته يأخذهــا فــي الكويــت
مئتيــن ،والفـ ّراش فــي مصــر أو العـراق أو الســعودية يأخــذ عشــرة
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دنانيــر وفــي الكويــت يأخــذ عشــرين ،هـــذا الفـــارق فــي الســعر
هـــو الــذي يجعــل اإلنســان عبــ ًدا للزيــادة .وهــذا كمــا أعتقــد
ـادي(((.
تحليــل ممتــاز للموضــوع االقتصـ ّ
بعــد المحاضــرة نعمنــا بلقــاء ض ّيــق مــع الدكتــور ،وكان النقــاش
ممتـ ًّدا إلــى حوالــي الســاعة الرابعــة صبا ًحــا .أنــا شــخص ًّيا اســتفدتُ
اســتفادة فكريّــة كبيــرة.
هــذه أهـ ّم أخبــار المؤتمــر تقري ًبــا ،ولقــد تلقّينــا رب ًحــا كرويًّــا مــع
فريــق البحريــن ،فــاز بهــا األ ّول ،وكان الحكــم هــو ســكرتير عــام
«االتّحــاد العــا ّم للطـ ّـاب العــرب» .وقــد َعلّــق فقــال :لقــد لعــب
طــاب الكويــت بمراحــل ،ولكــن
طــاب البحريــن أحســن مــن ّ
ّ
الحــظ ـ كالعــادة ـ يجــري وراء األغنــى فغلــب فريــق الكويــت.
قبــل أن أنســى ،المبــاراة كانــت فــي كــرة القــدم.
ذهبــت إلــى لنــدن بعــد المؤتمــر مــن  ٤/۲۲-۱٧لبعــض األعمــال
الخاصــة بالدراســة ،ثــم حضــرت إلــى هنــا يــوم الجمعــة الماضــي
.٤/۲۳
هــذه األيّــام هنــاك مسلســل عــن تاريــخ إدوارد هيــث رئيــس وزراء
بريطانيــا ،وقــد يعجبــك أن تعلــم أنّــه قــادم مــن أســرة ع ّماليــة
فقيــرة .أبــوه كان ف ّراشً ــا فــي السـكّة الحديديّــة ،وأ ّمــه خادمــة فــي
بيــت كبيــر جنــوب شــرقي بريطانيــا ،وهــي أغنــى منطقــة فــي
الجزيــرة البريطان ّيــة .لمــاذا أصبــح مــن غــاة المحافظيــن؟ وهــم
((( هذه األفكار يجب أن تؤخذ بما فرضه ذلك الوقت من وعي وفهم.
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ــاك أو الصناعيّيــن ،هــذا مــا ال
المعرفــون بأنّهــم مــن كبــار ال ُم ّ
ـمالي
ُفســره ّ
ت ّ
أي نظريــة إلــى اآلن .ولك ّنــي أعتقــد أ ّن العالــم الرأسـ ّ
ـي
أصبــح مــن التقــارب فــي طبقاتــه إلــى ح ـ ّد أ ّن االنتقــال الطبقـ ّ
كلّمــا ب ُعــد عنــه اجتماعيًّــا أصبــح وار ًدا ببســاطة؛ لذلــك فــإ ّن
المتعصبيــن للنظريّــات ال بـ ّد لهــم أن يأخــذوا فــي اعتبارهــم هــذا.
ّ
أخــي ال أريــد أن أطيــل عليــك فــي هــذه الســخافات الّتــي قــد
تُضيــع بعضً ــا مــن وقتــك ،أنــا أعلــم أنــك علــى أبــواب امتحــان ،ال
تحــاول أن تكتــب لــي بتطويــل كــي ال يضيــع وقتــك .وفّقــك اللــه
واإلخــوان جمي ًعــا ،وســامي ألخيــك.
أخوك محمد الرميحي

5
درهم۱۹٧۱/٥/۱۸ ،

أخي الفاضل محمد القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
أنــا تع ّمــدت أن أتأ ّخــر قليـ ًـا فــي الكتابــة إليــك؛ حتّــى يكــون وقــت
االمتحــان والمضايقــات الكثيــرة الّتــي يُسـ ّببها قــد انتهــت ،وذه َبــت
إلــى غيــر رجعــة .أرجــو أن تكــون اآلن فــي ص ّحــة نفس ـ ّية ،علــى
األقـ ّـل ،أحســن.
األخبــار :هــذه األيّــام األخبــار تأتينــا مــن الشــرق ـ مــن عندكــم
الصحــف
ـ ومــا ينشــغل بــه الــرأي العــا ّم هنــا ـ تصــ ّور ّ
كل ّ
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تقريبًــا ـ هــو أحــداث مصــر أو جمهوريــة مصــر العربيّــة ،وهــذا
هــو االســم الجديــد .لقــد قرأنــا هنــا األخبــار وهــي متضاربــة
أش ـ ّد التضــارب ،وال نعــرف مــاذا ولمــاذا وكيــف؟ كيــف حصلــت
تلــك «اللخبطــة» داخــل الشــريحة المصريّــة العليــا ،هــل هــذا
بســبب روجــرز((( أم بســبب تضــارب الســلطة؟ أم مــاذا؟((( يــارب
اح ِمنــا مــن أنفســنا.
أخبارنــا ،منــذ أســبوع تقري ًبــا جــاء إلــى هنــا ،أعنــي إلــى مركــز
الدراســات للشــرق األوســط فــي الجامعــة ،وهــو مــن أهـ ّم المراكــز
المهت ّمــة بدراســات الشــرق األوســط والعــرب فــي جامعــات
بريطانيــا ،وهــو فــي جامعــة درهــم ،جــاء إلــى هنــا الســفير
الســعودي فــي لنــدن إللقــاء محاضــرة ((( ،وكانــت فــي الحقيقــة
العربــي ،وقــد
ممتــازة ،تكلَّــ َم فيهــا عــن األوضــاع فــي الخليــج
ّ
فهمــت ،أو باألحــرى فهــم الحاضــرون ،أ ّن «ات ّحــاد التســع مــن
ـتحيل ،واآلن يســعون التّحــاد ســبع فقــط مــع
اإلمــارات» أصبــح مسـ ً
خــروج البحريــن وقطــر كدولتَيــن مســتقلّتَين ،هــذا علــى األقـ ّـل مــا
ـعودي ـ
فهمتــه وفهمــه اإلخــوان ،كمــا أنّــه أشــار إلــى الن ـزاع السـ ّ
ـزي علــى واحــة البريمــي .وقــال إ ّن ذلــك قــد اسـتُبعد فــي
اإلنجليـ ّ
الوقــت الحاضــر.
علــى العمــوم كانــت المحاضــرة ممتــازة والرجــل مثقّــف ،كمــا
يمكــن أن يُطلــق عليــه.
العربي
((( وليــم روجــرز وزيــر الخارجيّــة األميركيّــة الّــذي أعـ ّد مبــادرة «حـ ّـل الصـراع
ّ
ائيلي» في  ٥يونيو ُ ۱۹٧۰س ّميت مبادرة «روجرز» في  ۲يناير .۲۰۰۱
اإلسر ّ
((( تضــارب الســلطة يعنــي الخــاف بيــن الســادات ومعارضيــه وقتهــا فــي مصــر.
((( أعتقــد إن لــم ت ُخ ّنــي الذاكــرة أنـ ّه عبــد الرحمــن الحليســي  ۱۹٧٦ – ۱۹٦٦توفــي
في الرياض .۲۰۱۲
112

بالمناســبة ،الجماعــة فــي مركــز دراســات الشــرق األوســط،
مبســوطون هــذه األيّــام ،لمــاذا؟ ألنّهــم ســمعوا أن عبــد القــادر
حاتــم أصبــح وزيـ ًرا مـ ّرة ثانيــة للثقافــة فــي مصــر ،وكمــا تعلــم أنــه
منــذ حوالــي خمســة أشــهر قــد حضرنــا هنــا بدعــوة مــن المركــز،
وألقــى حاتــم محاضــرة علّقــت عليهــا الصحافــة العرب ّيــة وقتهــا
تعلي ًقــا كبي ـ ًرا.
بعــد بكــرة ،أي الخميــس القــادم ،ســيحضر هنــا مبعوثــون مــن
الجامعــة فــي الكويــت ،أظ ّنهــم فــي الغالــب معيــدون ،ممثلــون
عــن أوروبــا بدعــوة مــن شــركة البتــرول الكويتيّــة  K.O.Cلالطّــاع
ـ كمــا فهمــت ـ علــى مصــادر الطاقــة .الجامعــة هنــا ســوف ت ُقيــم
لهــم حفــل غــداء .نحــن مدعـ ّوون إليــه أيضً ــا ولــو أنّنــي ال أعــرف
األســماء شــخص ًّيا؛ ألنّنــي لــم أطّلــع عليهــا بعــدّ ،إل أنّــه مــن
المحت َمــل أن نســمع منهــم أخبــا ًرا جديــدة.
أخي أبا جاسم،
هــذه أخبارنــا كلّهــا تقري ًبــا ،الجـ ّو هــذه األيّــام جميــل والشــمس ال
تغيــب إلّ فــي التاســعة ،فلدينــا يــوم أو نهــار ممت ـ ّد وليـ ٌـل قصيــر
مــع مخالفــة ليــل امــرئ القيــس .أال أيّهــا اللّيــل الطويــل ...إلــى
آخــر القصيــدة.
كل
أخبــار بريطانيــا هــذه األيّــام هــي التعليقــات الكثيــرة فــي ّ
وســائل اإلعــام حــول الســوق األوروب ّيــة المشــتركة ،وحــول
إمكانيّــة دخــول بريطانيــا لهــا .كمــا تعلــم هنــاك اجتمــاع ق ّمــة
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هيــث(((1

فــي األســبوع القــادم بيــن ماريانــو رومــور( ((1وإدورد
حــول هــذا الموضــوع والنــاس فــي أخــذ ور ّد ،هــل ندخــل
الســوق أم ال ندخــل .أمــا األخبــار األخــرى فالع ّمــال فــازوا
فــي انتخابــات البلديّــات المحلّ ّيــة فــوزًا ســاحقًا ،وهــذا دليــل
بُغــض الشــعب لحكومــة المحافظيــن بطريقــة غيــر مباشــرة(.((1
وأخيــ ًرا تح ّياتــي.
أخوك محمد الرميحي

6
درهم/٤ ،حزيران۱۹٧۱/

حضرة األخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تحيّة طيّبة وبعد،
تســلّمت رســالتك األخيــرة ،شــك ًرا ،والحمــد للــه علــى نهايــة
االمتحانــات ،وكمــا أعتقــد قــد أنهكــت قــواك المذاكــرة ،أي مــن
قـ ّوة المذاكــرة ،كمــا أظهــرت رســالتك األخيــرة ،وأرجــو أن تكــون
مــن الموفّقيــن فــي النتيجــة أنــت وجميــع اإلخــوان.
قــرأت كثيـ ًرا هــذه األيّــام عــن الحــوادث العرب ّيــة ،وآخــر مــا قــرأت
( ((1رئيس وزراء إيطاليا وقتها.
( ((1إدورد هيث رئيس وزراء بريطانيا وقتها.
قصــة طويلــة بين دخــول في الســبعينيّات
( ((1قصــة بريطانيــا مــع االتّحــاد األوروبــي ّ
البريطاني وخروج في .۲۰۲۰
االقتصادي
لما تأزّم الوضع
ّ
ّ
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فــي التقاريــر عــن األردن هــو قضيّــة المنظّمــات الفدائيّــة .وهــذه
أخبــار لــم ي ُعــد اإلنســان يعجــب لهــا كثيـ ًرا كمــا تعــرف.
فــي رســالتك تقــول إ ّن اإلنســان أحســن لــه أن يضــع عقلــه فــي
ـول الســتفدنا
أحــد البنــوك .ويــا ليــت البنــوك تقبــل أن تأخــذ عقـ ً
كثي ـ ًرا.
ـت عــن االتّهامــات الّتــي قيلــت فــي المجلــس(،((1
قــرأتُ مــا كتبـ َ
مــع األســف لــم أسـ ِ
ـتطع أن أتابــع ذلــك ،ألننــي قرأتهــا فــي الهــدف
عنــد األخ عبــد المجيــد الغربلــي ،والظاهــر أنّهــا أحدثــت ض ّجــة
الصحــف.
داخليّــة علــى األقـ ّـل فــي ّ
منــذ أســبوع حضــر إلــى هنــا بعــض مــن المعيديــن الكويت ّييــن،
كانــوا قــد جــاؤوا لمشــاهدة مصــادر الطاقــة ،الفحــم هنــا علــى
األقــل ،ومبعوثــون مــن شــركة البتــرول الكويت ّيــة ،ولــم أعــرف
منهــم غيــر واحــد هــو ناجــي ســعود(((1ـ كلّهــم علــوم ـ وقــد أح ّبــوا
المدينــة حتّــى إ ّن واحـ ًدا منهــم قـ ّرر أن يحضــر فــي الســنة القادمة
للدراســة هنــا.
أخبارنــا نحــن عاديّــة جـ ًّدا ،اإلجــازة الصيفيّــة علــى األبــواب ،عندمــا
أقــول صيفيـ ّة يجــب أال تضــع فــي ذهنــك الحـ ّر والرطوبــة والبحــر،
أل ّن الصيــف هنــا ماطــر والجــ ّو معتــدل وخضــرة مزدانــة كمــا
يقــول إخواننــا طـ ّـاب اللغــة العرب ّيــة .أرجــو أن أعمــل فــي هــذا
الكويتي.
( ((1اإلشارة هنا إلى مجلس األ ّمة
ّ
( ((1األســتاذ ناجــي ســعود الزيــد أصبــح أســتاذًا فــي الجامعــة ،وكتــب عمــو ًدا
في الشأن العا ّم.
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ـي
الصيــف عمـ ًـا يُمكــن أن يكــون محســوبًا لــي فــي عملــي األساسـ ّ
األكاديمــي ،وأنــا فــي الحقيقــة مشــتاق للعــودة ،لذلــك تجدنــي
ّ
أحــاول أن أُســرع فــي اإلنجــاز ،وربّنــا هــو الموفــق.
أخي ًرا بلّغ تحياتي لجميع اإلخوان.
أخوك محمد الرميحي

7
درهم۱۹٧۱/٦/۲٥ ،

حضرة األخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تحيّة طيّبة وبعد،
مــن كــم يــوم وصلتنــي رســالتك األخيــرة ،شــك ًرا وألــف مبــروك
كل شــيء
علــى النجــاح ،وأتم ّنــى لــك وقتًــا ُممت ًعــا بعــد أن انتهــى ّ
كمــا تقــول.
السياســة (((1قبــل كــم يــوم
فــي الحقيقــة لقــد شــفت اســمك فــي ّ
مــن إرســال رســالتك ،أعنــي اســمك مــع الناجحيــن ،وشــفت أســماء
اإلخــوان كلّهــم تقري ًبــا.
السياســة ،الثــاث مقــاالت كاملــة ،طب ًعــا
لقــد قــرأت مقاالتــك فــي ّ
أنــا أرجــو أن تســتم ّر فــي هــذا الطريــق .أرجــو ذلــك ألنّــك كمــا
السياسة الكويت ّية اليوم ّية.
( ((1جريدة ّ
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تعــرف كلّمــا تكتــب كلّمــا تكــون عنــدك قــدرة علــى التحليــل،
وهــذا مــا يشـ ّجع علــى القـراءة؛ أل ّن معظــم خ ّريجينــا بعــد التخـ ّرج
«يص ـ ّدي مخــه ويقعــد» ،يعيــد كال ًمــا حفظــه منــذ أيّــام الدراســة،
ولمــا تناقشــه تالقيــه «فاض ًيــا» .هــذه مــع األســف مشــاكل عا ّمــة
ـي.
مــع المتعلّــم العربـ ّ
أخي العزيز،
ســألتني مــاذا حصــل فــي عملــي .فــي الحقيقــة كمــا تعلــم أنــا
والسياســي فــي البحريــن بعــد
أكتــب عــن التغ ّيــر
االجتماعــي ّ
ّ
الحــرب العالم ّيــة األولــى .وقــد قــرأتُ مــوا ّد ال بــأس بهــا عــن
ـي ،ال أعــرف ربّمــا يكــون الموضــوع عاطف ًّيــا،
تاريــخ الخليــج العربـ ّ
ربّمــا لمعرفــة أشــياء الواحــد كان يجــب أن يعرفهــا مــن زمــان،
مثــا؟ كيــف دخــل اإلنجليــز إلــى الخليــج؟
مــا هــي الوهابيــة ً
لمــاذا نحــن هكــذا؟ ال ُحكــم ،المجتمــع ،النــاس .طب ًعــا الواحــد
ل ّمــا يعيــش مــن يــوم ليــوم فــي مشــاكل الحيــاة العاديّــة تالقــي
هــذه األســئلة تبعــد عنــه ،إنّمــا ل ّمــا يعايشــها يلمــس أنّهــا تحتــاج
إلــى جــواب.
يعنــي نحــن إلــى أيــن؟ مــا هــي الدولــة الّتــي تؤمــن بهــا؟ مــا هــي
أهــداف المجتمــع؟ هــل مثـ ًـا جمــع المــال هــو الهــدف؟ وبعدهــا
النفطــي مــا هــو مســتقبلنا.
ل ّمــا تخلــص مصادرنــا مــن المــال
ّ
ـي
تحضرنــي هنــا مســألة مه ّمــة ،موضــوع مقارنــة الخليــج العربـ ّ
فــي الوضــع الحالــي بوضــع إســبانيا مثـ ًـا فــي القــرن الســابع عشــر،
إســبانيا اكتشــفت القــا ّرة الجديــدة واتّصلــت بجنــوب أميــركا ،وأخــذ
ـباني
ـباني ثــروات طائلــة مــن الذهــب ،حتّــى إ ّن اإلسـ ّ
اإلنســان اإلسـ ّ
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ـادي فقــط ـ الزم يزيّــن حصانــه
ـادي كان ـ وهــذا الشــخص العـ ّ
العـ ّ
كل هــذا راح اإلنجليــز اســتغلّوا الفــرص،
بحــدوة مــن ذهــب! بعــد ّ
باعوهــم صناعــات وأخــذوا الذهــب ،مــش عشــان يزيّنــوا حــدوات
أحصنتهــم ،لكــن لكــي يبنــوا المصانــع .ال لكــي يتراخــوا ،ولكــن
ليعملــوا.
مجتمعنــا العــا ّم ،أعنــي فــي الخليــج اآلن ،يمثّــل مجت ّمــع الذهــب
فــي إســبانيا ،نحــن نعيــش فــي صحــراء يتدفّــق منهــا الذهــب،
كل هــذه البشــوت( ((1المعطّــرة والتفكيــر فــي أحســن
ولكــن ّ
ـش
طريقــة وأســهلها ألخــذ أكبــر ك ّميّــة مــن الفلــوس ،حتــى لــو بالغـ ّ
والتحايــل والكســب غيــر المشــروع ،كــي نبعثرهــا علــى أبهــة
كاذبــة.
حتــى ال ِعلــم أصبــح لدينــا مظه ـ ًرا فقــط ،وليــس وســيلة .أقــول
إنّنــا إذا لــم نفكّــر ج ّيــ ًدا فــي مــا نحــن ومــاذا نريــد فإنّنــا
ســوف نعيــش كمــا عــاش آباؤنــا مــن قبــل ،أكل وشُ ــرب والســام
عليكــم .أنــا وا ٍع للضغــوط الداخل ّيــة والخارج ّيــة الّتــي ت ُك ّبــل
انطالقنــا إلــى األحســن .أنــا أعــرف ج ّيــ ًدا أ ّن ُهنــاك ضغوطًــا
حتّــى عالم ّيــة ،ولكــن أيــن المخــرج؟ ال أعــرف اآلن .أرجــو أن
أعــرف فــي المســتقبل.
أخي أبا جاسم،
أقــول لــك مـ ّرة أُخــرى إنّنــي أعمــل علــى البحــث الــذي قلــت لــك
عليــه .وهــو موضــوع أجــد ل ـذّة كبيــرة فــي عملــه والق ـراءة عنــه،
( ((1في بعض الدول تس ّمى مشالح ،وهي ما يلبس الرجال فوق الثوب.
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ـب مرهــق ،أعنــي أنّــه عمــل متواصــل ،والواحــد
ولكــن العمــل صعـ ٌ
ـس أنّــه ال ب ـ ّد يخلصــه،
ل ّمــا يعــرف أن وراه شــغل ،كمــا تعلــم ،يحـ ّ
لذلــك يمكــن أن يكــون اإلرهــاق نفسـيًّا أكثــر مــن كونــه عضليًّــا أو
عمل ًّيــا.
موضوعــي يتعامــل مــع منطقتنــا بعــد الحــرب العالم ّيــة األولــى،
خاصــة فــي العشــرين ّيات والثالثين ّيــات واألربعين ّيــات مــن هــذا
ّ
(((1
القــرن  ،موضــوع شـ ّيق فــي الخليــج .نحــن لــم نكــن نعــرف منــه
ّإل القشــور ،مــع األســف ،حتّــى تاريــخ منطقتنــا ال نعرفــه .التاريــخ
يُــز ّور وعندمــا تقــرأ وثائــق فــي كتــب المســتعمرات هنــا تُذهــل
ّعمــا كان يُقــال مــن كالم حلــو ومــا يُن ّفــذ مــن كالم ســيئ .يقــول
أحــد تقاريرهــم وهــذا المثــل فقــط« :إ ّن الشــيخ فــان ال يه ّمــه ّإل
األكل والشــرب ومعاشــرة النســاء .ويمكــن أن يعطيــك مــا تريــد
بعــد ذلــك»(.((1
هــذا مــا يمكــن أن يُكتــب حتّــى تاريخنــا الحاضــر .المهــ ّم أنــا
أتوقّــع أن أخلّــص خــال الســتة أشــهر القادمــة الماجســتير .ال
أعــرف بالضبــط ،أل ّن اإلجــازة بــدأت واألســتاذ أخــذ إجــازة ،ســوف
ـي مــن
أظـ ّـل أعمــل فــي الصيــف عســى أن أخلّــص بعــض مــا علـ ّ
عــبء.
مــ ّرة أُخــرى أه ّنئــك بالنجــاح .وأرجــو أن ت ُخبرنــي عــن خططــك
( ((1القرن العشرون.
البريطانــي فــي إحــدى دول الخليــج .مــن
( ((1ذلــك مــن أحــد تقاريــر المنــدوب
ّ
األرشيف المحفوظ حتّى اليوم.
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العمليّــة ،كمــا أرجــو أن تواصــل الكتابــة للسياســة ويــا ليتــك تأخــذ
هــذا الطريــق إلنــارة الق ـ ّراء.
بالمناســبة ،لقــد كتبــت للسياســة تحليـ ًـا عــن الســوق المشــتركة
الصحــف ُهنــا،
مــن وجهــة نظرهــا الهازلــة ،وكيــف تُعلّــق عليهــا ّ
علــى أســاس أنّنــي ســوف أكتــب لهــم متواصــل ،ولكــن تعــرف
قيــم المجتمــع تلعــب دورهــا اآلخــر ،إذا لــم يكونــوا يعرفونــك
ال ينشــرون لــك رغــم أ ّن الغــثّ والثميــن يُنشــر.
علــى العمــوم كانــت تجربــة ،وأنــت تعــرف حبّــي العظيــم
للصحافــة ،أنــا أحلــم أن أعمــل صحاف ًّيــا تصــ ّور( .((1أرجــو أن
أُحقّــق ذلــك فــي المســتقبل .أنــا أعتبرهــا جامعــة المجتمــع،
يمكــن أن توصــل عــن طريقهــا أفــكارك ،ولــو أنّهــا إلــى اآلن
الرأســمالي .أعنــي كمشــروع،
صحافــة إقطاعيّــة يه ّمهــا الربــح
ّ
كمــا أنهــا تعيــش علــى الفضائــح ،واألغــراض الشــخص ّية ،فهــي
فــي مجملهــا ال تعالــج قضايــا ،إنّمــا تعالــج مواقــف ـ كمــا
كل
أعتقــد ـ يكفــي أن تــرى رؤســاء التحريــر وتقتنــع( .((2علــى ّ
حــال ال أُطيــل عليــك.
أخوك محمد الرميحي

( ((1تم ـ ّر األيــام وأعمــل رئيــس تحريــر لمجلــة العربــي ،وصــوت الكويــت اليوم ّيــة،
وألوان اليوم ّية ومجلة حوار العرب الشهريّة وأكتب في الصحافة.
( ((2طب ًعا أقصد هنا بعض رؤساء التحرير وليس كلّهم.
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حضرة األخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
شــك ًرا علــى رســالتك األخيــرة ،ومبــروك التوظيــف ،وأرجــو أن يكــون
هــذا المــكان مطاب ًقــا لمــا تريــده وتصبــو إليــه ،ووفّقــك اللــه فــي
حياتــك العمليّــة الجديــدة.
إ ّن مــن األفضــل فــي رأيــي أن تغتنــم الفرصــة فــي محاولــة إيجــاد
بعثــة خارج ّيــة ،أو عمل ّيــة تدريــب فــي الخــارج ،وأنــا مقتنــع
تما ًمــا أنّــك ال تريــد أن تبتعــد عــن الكويــت مـ ّدة طويلــة ،وهــذا
ـوي بــاألرض
شــيء مقـ ّدر لمــا تع ّودنــا عليــه جمي ًعــا ،مــن ارتبــاط قـ ّ
واألهــلّ ،إل أنّنــي أجــد أ ّن االحتــكاك باآلخريــن ـ أعنــي الشــعوب
األُخــرى ـ يعلّمنــا كثيـ ًرا مــن الــدروس ،درس التســامح وأعنــي بــه
ُهنــا ألّ تكــون دائ ًمــا ذا أفــكار معلّقــة فــي الســماء ليــس لهــا فــي
الواقــع جــذور .إ ّن الواقع ّيــة عمل ّيــة مه ّمــة ،فه ُمهــا يحتــاج إلــى
نُضــج وتحليــل ســليم لألحــداث والظــروف .هــذا بالطبــع ال يعنــي
أنــه ليــس باإلمــكان أحســن م ّمــا كان ،إّنمــا يعنــي فــي نظــري
أ ّن االطّــاع علــى األفــكار العا ّمــة للشــعوب األخــرى عــن الحيــاة
والنــاس والعمــل ومختلَــف أوجــه النشــاطات يُعطينــا نظــرة
أوســع ،ويمكّننــا مــن تحليــل مشــاكلنا ورســم أهدافنــا بكثيــر مــن
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التســامح ،وهنــا أيضً ــا أريــد أن أُبيّــن أنّنــي ال أعنــي التســامح
ـي.
بالمعنــى األخالقـ ّ
بقــي شــيء آخــر قلتــه لــك فــي الســابق وأقولــه لــك اآلن ،ال تنقطــع
عــن الكتابــة ،وهــي الّتــي بالتالــي تجعلــك تقــرأ أكثــر ،أنــا مقتنــع
ـي،
تما ًمــا أ ّن قراءاتــك الســابقة حتّــى لــو كانــت فــي المنهــج العلمـ ّ
كانــت ذات عمــق إلــى جانــب أفضليّتهــا المعت َمــدة فــي المناهــج،
أي أ ّن تحليــل المشــاكل كان يختلــف عنــدك عــن بعــض أنــاس
أعرفهــم .اآلن إ ّن المشــكلة تقــع فـــــــي عمل ّيــة التقويــم العميقــة
والّتــي أعتقــد أنّهــا خطــأ ،اآلن مـ ّرة أُخــرى مــا هــو البديــل؟ ال أعرف
أنــا عــن ذلــك إلّ حـ ًّـا واحـ ًدا هــو اتّبــاع تقويــم آخــر ،بمعنــى منهج
آخــر فــي النظــر إلــى القضايــا الّتــي تحيــط بنــا.
أخي أبا جاسم،
ذكــرتَ لــي أ ّن طالــب فــي لنــدن ،أنــا هنــا فــي الشــمال ال أســتطيع
أن أُحـ ّدد اآلن علــى األقـ ّـل هــل ســوف أنــزل إلــى لندن في األســابيع
كل حــال لقــد قابلــت ـ مصادفــة ـ
القليلــة القادمــة أم ال .علــى ّ
منــذ أســبوع أو يزيــد األخ عبــد الرحمــن الربعــي فــي المكتــب
الثقافــي فــي لنــدن ،وكنــت علــى عجلــة مــن أمــري ،وكان هــو
ّ
كذلــك فتبادلنــا العنوانَيــن وكتبنــا لبعضنــا وهــو اآلن فــي الجنــوب،
وهــذا عنوانــه إن رغبــت:
Mr. A. Rubei 71, Eburigton Road Qevor, Exeter - England

لقــد كتبــت لــك فــي المـ ّرة الســابقة عــن الموضــوع الــذي أرســلته
السياســة ،لقــد ن ُِشــر بتاريــخ أمــس ووصلتنــي نســخة ،ال
إلــى ّ
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تعليــق .بالمناســبة ،أرجــو مــ ّرة أخــرى ّأل تخفــق جهــودك فــي
هــذا الموضــوع ،فــي المـ ّرة القادمــة أرجــو أن تكتــب لــي ـ إذا كان
ـزي( ((2باختصــار ،ألنّنــي فــي
مســتطا ًعا ـ عــن مه ّمــة البنــك المركـ ّ
الحقيقــة جاهــل فــي هــذا الموضــوع ،هــل يختلــف عــن البنــوك
التجاريّــة العاديّــة؟
أخي أبا جاسم،
لك تح ّياتي م ّرة أخرى ،وفي انتظار رسالتك القادمة.
أخوك المخلص محمد الرميحي

9
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حضرة األخ العزيز محمد القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
وصلتنــي رســالتك األخيــرة ،وشــك ًرا علــى تمنياتــك الط ّيبــة،
والمعلومــات الّتــي أعطيتنيهــا عــن البنــك .فــي الحقيقــة أ ّول م ـ ّرة
أعــرف أ ّن هنــاك بنــكًا ال يتعامــل مــع الجمهــور ،ص ّدقنــي هــذه
حقيقــة ،ومــا أكثــر األشــياء الّتــي يجــب أن يعرفهــا اإلنســان.
أعتقــد أنّنــي قلــت لــك فــي رســائل ســابقة عــن االنتخابــات فــي
( ((2وهي الوظيفة الّتي حصل عليها المخاطب في الرسائل بعد تخ ّرجه.
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قصــر وأرجــو المعــذرة .فــي
فــرع االتّحــاد ،إذا لــم يكــن فأنــا ُم ّ
ـي بيــن الفــرع هنــا وهنــاك في
الحقيقــة ليــس هنــاك اتّصــال حقيقـ ّ
الكويــت ،هــذا أهـ ّم ســبب فــي عــدم معرفتــي أيًّــا مــن التطـ ّورات
وعــدم علمكــم أنتــم بهــذا كذلــك.
علــى فكــرة فــي حــال عزمــك الســفر إلــى لنــدن ،أرجــو أن تُخبرنــي
ُمق ّد ًمــا؛ كــي أنــزل ألراك ألنّــك تعلــم بيننــا هنــا فــي درهــم وبيــن
لنــدن ســت ســاعات بالســيارة ،أّمــا بالقطــار حوالــي أربــع ســاعات
وبعــض الشــيء.
العربــي مؤســفة وتبعــث
األخبــار الّتــي وصلتنــي مــن الوطــن
ّ
كل شــيء ،فأنــا أرى مــن
علــى الغثيــان ،بصــرف النظــر عــن ّ
هنــا أنّنــا أ ّمــة ،أُضحوكــة األُمــم ،ال نعــرف حتّــى مــا نريــد ،وال
نُقــ ّدر معنــى الحكــم والدولــة؛ مجــ ّرد أن ثالثــة ضبــاط يتفقــون
ويعملــون انقالبًــا! واللــه مهزلــة مــا بعدهــا مهزلــة .لقــد حزنــت
علــى مــا حــدث فــي الســودان( ،((2وحزنــت أكثــر علــى أنّنــا ـ نحــن
ـئت ،حتّــى ال تقديــر للحيــاة اإلنســان ّية عندنــا ،ففــي
العــرب ـ إن شـ َ
عصـ ٍر أصبــح قتــل الفــأر مشــكلة ،وضــرب الحيــوان عمو ًمــا جريمــة،
نحــن نقتــل اإلنســان ببســاطة وببســاطة ج ـ ًدا.
أيــن ذهــب التســامح ،العقــل والحكمــة ،ال أعــرف أيــن ذهبــت؟
واألدهــى مــن ذلــك أنّنــا جمي ًعــا نبكــي فلســطين ،يــا مهزلــة األُ ّمــة،
ويــا مهزلــة األقــدار ،ويــا تعاســة هــذا الجيــل.
( ((2اإلشارة هنا إلى انقالب العسكر في السودان.
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أخي العزيز،
ســمعت أ ّن رابطــة طلبــة البحريــن قــد طبعــت جريــدة اســمها
المســيرة وقــد صــدرت فــي البحريــن ،وقُبــض علــى من عملهــا .هل
وقــع فــي يدكــم نســخة منهــا؟ إذا كان كذلــك فال ّرجــاء أن ترســل
لــي نســخة منهــا ،وإذا كان ال ،فــا تت ّحمــل مش ـقّة البحــث عنهــا.
أخبارنــا والحمــد للــه ســا ّرة ،لقــد ذهبــت إلــى لنــدن لبعــض
الق ـراءات ،كذلــك ذهبــت إلــى كامبــردج فــي األســابيع الماضيــة،
ـي فقــط .مــن المحتمــل أن أذهــب إلــى أكســفورد
تح ـ ّرك أكاديمـ ّ
بعــد بضعــة أســابيع ثــم إلــى لنــدن ،ولكــن لــن يكــون أكثــر مــن
أســبوع إلــى ثالثــة فقــط ،بعدهــا أرجــع إلــى هنــا.
تح ّياتــي لــأخ عبــد الرحمــن الحمــود وجميــع اإلخــوان واألصدقــاء،
ولــك تحيّاتــي الخالصــة.
أخوك محمد الرميحي
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حضرة األخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تحيّة طيّبة وبعد،
أق ـ ّدم عــذري أ ّو ًل علــى تأ ّخــري فــي الــر ّد علــى رســالتك األخيــرة،
وذلــك ألســباب أرجــو أن تكــون مقبولــة لديــك.
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ّمت رســالتك بيــوم واحــد فقــط،
فــي الحقيقــة بعــد أن تســل ُ
حزمــت حقائبــي مســاف ًرا إلــى أكســفورد .جامعــة أكســفورد ،كمــا
تعلــم ،فيهــا ك ّم ّيــة كبيــرة مــن الدراســات والنشـرات والكتــب عــن
الشــرق األوســط ،وفيهــا مركــز كبيــر يعمــل فيــه خيــرة الخبــراء
بالدراســات الشــرق ّية .أعنــي الشــرق أوســط ّية ،إلــى جانــب ذلــك،
كمــا تعلــم ،هنــا فــي هــذه البلــد معظــم العامليــن فــي العالــم
مــن اإلنجليــز ذوي األه ّم ّيــة ،يكتبــون مذكّراتهــم اليوم ّيــة طــوال
خدمتهــم .مثـ ًـا تجــد مذكـرات ديكنســون فــي الكويــت مــن ۱۹۲۹
الخاصــة وهكــذا .وأنــا كان الزم أقــرأ بعــض
إلــى  ۱۹٥۰وأوراقــه
ّ
ـخاص المه ّميــن فــي الخليــج مثــل ديكنســون
األوراق
الخاصــة لألشـ ّ
ّ
هــذا وواحــد اســمه  ،Harryكان ُمقي ًمــا سياس ـ ًّيا ،واثنيــن أو ثالثــة.
وهكــذا تجــد أ ّن األوراق هــذه فــي أكســفورد أل ّن أكســفورد مهت ّمــة
اهتما ًمــا كبيـ ًرا بجمــع هــذه األوراق وتصنيفهــا ووضعهــا فــي صــورة
ـخاص لهــم أوراق،
معقولــة للدارســين( .((2هــذا ال يعنــي أن ّ
كل األشـ ّ
إنّمــا هنــاك مــن لهــم وهنــاك مــن يودعهــا جامعــات أُخــرى ،يكــون
عــادة هــو درس فيهــا أو تخ ـ ّرج منهــا وهكــذا .فــي هــذه األوراق
قــد تجــد مالحظــة هنــا أو مالحظــة هنــاك ع ّمــا حصــل فــي وقــت
ـي فــي شــخصيّة
مــن األوقــات ،أو تــرى رأي هــذا المعتَمــد البريطانـ ّ
خليج ّيــة معاصــرة ،أو قــد تجــد فقــط أنّــه أكل وشــرب و ...ونــام.
وهكــذا يعنــي أنــت وحظّــك ،ولكــن كــي تكــون باحثًــا حقيق ًّيــا فــا
بُـ ّد أن تطّلــع علــى مثــل هــذه المصــادر.
( ((2مــن التقاليــد الحميــدة أ ّن عــد ًدا مــن العامليــن والدبلوماسـيّين اإلنجليــز يتركــون
الخاصــة وكتاباتهــم حتّــى بخــ ّط اليــد فــي مكتبــات الجامعــات كــي
أوراقهــم
ّ
يطّلــع عليهــا الباحثــون فــي وقــت الحق ،يحـ ّدد الشــخص المتبـ ّرع بهــذه األوراق
متــى يمكــن إتاحتهــا للجمهــور.
126

المهــم أقــول لــك إنّنــي حصلــت علــى مذكّــرات ظريفــة عــن
الكويــت عــام  ،۱۹۲۰كان قــد كتبهــا دكتــور فــي المستشــفى
األميركــي ،وقــد عــاش فــي الكويــت منــذ  ۱۹۱۲حتّــى  .۱۹٤٥وكتــب
عــن حــرب الجه ـراء بالتفصيــل( .((2هــذه المذكّ ـرات ُمع ـ ّدة فــي
شــكل كتــاب ّإل أنّــه لــم يُنشــر .وأعتقــد أنّهــا معلومــات ممتــازة،
خاصــة فــي موضــوع أحــد فصولهــا وهــو بعنــوان «العــدو عنــد
ّ
الســور» ،يصــف فيــه حــرب الجهـراء بتفصيــل دقيــق .وقــد طلبــت
منهــم أن أترجــم هــذا الفصــل إلــى العرب ّيــة ،وقــد كتبــت لصاحــب
المذكّــرات أو باألحــرى لزوجتــه ألنّــه توفــي إذا كانــت تقبــل،
وســوف أكتــب ألحمــد الجــار اللــه( ((2إذا كان هنــاك إمكانيــة
السياســة.
لنشــرها فــي ّ
منــذ أن غــادرت درهــم فــي  ۸/۱٥لــم أســمع أخبــا ًرا عربيّــة ،ولــم
أقــرأ جرائــد ألنّهــا كمــا تعلــم تصــل إلــى البيــت هنــاك وقــد قضيت
أســبو ًعا فــي أكســفورد ،ويمكــن أن أقضــي أســبو ًعا آخــر فــي لنــدن
وأرجــع فــي آخــر الشــهر إلــى درهــم .ســمعت عــن إعــان اســتقالل
البحريــن طب ًعــا ولكــن ليــس بالتفصيــل ،كمــا ســمعت عــن اتّحــاد
الجمهور يّات.
تح ّياتي للجميع ،وسالمي ألخيك.
أخوك الرميحي

قمــت بترجمتــه وقــد عنونتــه الكويــت قبــل النفــط ونُشــر
( ((2هــذا الكتــاب
ُ
عــام  ١٩٧٥ثـ ّم صــودر ،ثــم فــي وســط الثمانين ّيــات أصــدرت طبعــة ثانيــة هــي
الموجــودة اآلن وهــي متوفّــرة عبــر الشــبكة .والمؤلّــف كان طبي ًبــا فــي الكويــت
هــو ســتانلي ماليــري.
السياسة الكويت ّية.
( ((2مالك ورئيس تحرير جريدة ّ
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حضرة األخ العزيز محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
شــك ًرا علــى رســالتك األخيــرة ،والتــي تض ّمنــت مقــال االنقالبــات
السياســة ،كمــا أشــكرك علــى إرســال
العســكريّة مــن جريــدة ّ
جريــدة رابطــة طلبــة البحريــن الّتــي وصلتنــي منــذ مــ ّدة.
أخــي ،المقــال ق ّيــ ٌم فــي فكرتــه العا ّمــة ،وق ّيــ ٌم فــي المقارنــة
بيــن المثقّفيــن والعســكر ،ولك ّننــي فــي الحقيقــة أريــد أن أُن ّبــه
إلــى موضــوع واحــد ،وهــو أنّنــا نأخــذ موضــوع العســكريّين بمــا
المؤسس ـ ّية فــي البلــدان العرب ّيــة ،ولكــن
فعلــوه لنــا فــي الحيــاة
ّ
أعتقــد أ ّن كثيـ ًرا م ّنــا ينســى مــا حقّقــوه فــي تطـ ّور المجتمــع إلــى
السياســي ،كمــا كان فــي األح ـزاب
أن أصبحــوا فــي ق ّمــة الهــرم ّ
العربــي ،أليــس فــي ذلــك مــا يشــ ّجع
اإلقطا ّعيــة فــي الوطــن
ّ
علــى القبــول بهــم كمرحلــة؟
ال أعــرف مــا هــو البديــل ،أو مــاذا يمكــن أن يكــون البديــل لــو
اســتم ّرت األحـزاب فــي حكــم البــاد العرب ّيــة .وأعنــي بذلــك البــاد
ـكري.
الّتــي خضعــت بعــد ذلــك للحكــم العسـ ّ
هذه مج ّرد خواطر تعليقًا على مقالك األخير.
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السياســة فــي معهــد لنــدن للعلــوم
لقــد ترجمــت مقــال أســتاذ ّ
شــرقي ولِــد فــي
الشــرق ّية واإلفريق ّيــة ،وهــو فاتكيوتــس ،هــو
ّ
ـي .كتــب
ـي ـ يونانـ ّ
القــدس وتربّــى فــي مصــر مــن أصــل قبرصـ ّ
عـ ّدة كتابــات عــن الشــرق األوســط ومصــر بالــذات ،ولــه كتــاب
السياســة العرب ّية»(((2وهــو تحليــل
عــن «الجيــش
العربــي فــي ّ
ّ
العربــي حتّــى منتصــف الخمســين ّيات.
ممتــاز عــن الجيــش
ّ
لقــد ترجمــت مقالــه األخيــر وأرســلته للسياســة كمــا قلــت لــك،
السياســة العرب ّيــة.
وهــو عــن أيديولوجيــة االنقالبــات فــي ّ
الصحــف الغربيّــة ضاربــة
ـي عمو ًمــا ال تشـ ّجعّ .
أخبــار الوطــن العربـ ّ
وخاصــة
المثــل فــي الهجــوم علــى ليبيــا بال ـذّات هــذه األيّــام(،((2
ّ
ـي ،تصـ ّور.
الشــعب الليبـ ّ
تســ ّر والحمــد للــه ،وقــد بــدأت تباشــير الدراســة
أخبارنــا كلّهــا ُ
تقتــرب ،والجــ ّو ممتــع هــذه األيّــام.
تح ّياتــي لجميــع اإلخــوان ،عبــد الرحمــن الحمــود وجميــع مــن
يســأل.
أخوك المخلص الرميحي

والسياســة ،وكان الكتــاب عــن
( ((2مــن أوائــل الكتــب الّتــي كُتبــت حــول الجيــش ّ
ثورة مصر.
ـي التــي أنتجــت تجربــة
( ((2الحديــث عــن ثــورة ليبيــا العســكريّة ضـ ّد النظــام المدنـ ّ
القذافي سيئة السمعة.
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حضرة األخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
وصلتنــي رســالتك األخيــرة شــك ًرا وألــف شــكر ،لقــد عرفــت أ ّن
جميــع اإلخــوان قــد حصلــوا علــى وظائــف تتماثــل مــع رغباتهــم،
وكــم أنــا ســعيد بذلــك .أرجــو مــن اللــه أن يوفّــق الجميــع بمــا فيــه
مصلحــة للوطــن واأل ّمــة.
أخــي ،أكتــب لــك بعــد أن رجعــت مــن لنــدن ،حيــث كان اجتمــاع
الهيئــة التنفيذيّــة للفــرع ،وقــد كان اجتما ًعــا عاديًّــا للتحضيــر
للمؤتمــر القــادمّ ،إل أ ّن الموضــوع الــذي لفــت نظــري هــو شــيء
ربّمــا يكــون لــك اهتمــا ٌم بمعرفتــه ،أال وهــو أســبوع النــور ،نعــم
أســبوع النــور ،لقــد نُظِّــم فــي بريطانيــا أســبوع اســمه أســبوع
النــور ،وكان آخــر مظاهــرة لــه الســبت الماضــي .۹/۲٥
اإلنجليزي،
مــا يدعــو لــه منظّمــو هــذا األســبوع ،وكلّهــم مــن الشــباب
ّ
هــو الدعــوة إلــى «الطّهــارة» .يقولــون إ ّن المجتمــع المتســامح قــد
بلــغ حـ ًّدا ال يُطــاق ،والعالقــات الجنسـ ّية بيــن األفـراد ،أو مــا ُســمح
لهــم بــه داخــل القانــون قــد وصلــت إلــى حـ ّد كبيــر ،لذلــك فــا بُـ ّد
ـخاص
مــن العــودة إلــى «الطّهــارة» .مــن اإلحصائ ّيــات ظهــر أن  ۹أشـ ّ
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كل عشــرة تحــت سـ ّن الــزواج قــد ج ّربــوا العالقــات الجنسـيّة.
مــن ّ
وأ ّن  %٥۰منهــم قــد أُصيبــوا بأمـراض جنسـيّة .وهكــذا ...المهـ ّم أ ّن مــا
هــو أهـ ّم مــن ذلــك أ ّن هنــاك مظاهــرة مضــا ّدة تدعــو إلــى اإلباحيّــة
أكثــر ،وأ ّن الرجــل أو المــرأة يجــب أن يُســمح لهمــا بالعالقــات
الجنسـ ّية قبــل الــزواج .لقــد كان هــذا األســبوع ح ًّقــا أخبــاره عجيبــة.
مــن ضمــن األخبــار األخــرى ،وال بـ ّد أنّــك علــى علــم ،أ ّن  ۱۰٥مــن
الملحقيــن الســوفيات فــي لنــدن قــد طُــردوا ،ويبلــغ عــدد البعثــة
الدبلوماسـ ّية هنــا  ٥٥۰فــر ًدا فــي جميــع الملحق ّيــات ،وهــم أكبــر
الصحــف.
ـدي كمــا نقلــت ّ
ـي خــارج الســتار الحديـ ّ
عــدد دبلوماسـ ّ
يتجسســون عليــه هــو
المهــ ّم فــي الخبــر أ ّن أهــ ّم مــا كانــوا ّ
الكونكــورد( ((2وأس ـراره .أ ّمــا الفتنــة الّتــي ســرت فــي المجتمــع
والتلفــاز ،تقــول إنّهــم ـ الســوفيات ـ حتّــى لــو ســرق االت ّحــاد
كل أسـرار الكونكــورد وجميــع أسـرارنا العلم ّيــة ،فإنّنــا
الســوفياتي ّ
نتأكّــد مــن شــيء واحــد أنّهــم ســوف يكونــون متأ ّخريــن ســنين
علــى األقـ ّـل .يعنــي أنــه ليــس هنــاك أسـرار يجــب الخــوف عليهــا،
فهــي قديمــة.
الصحــف ،أو ُع ّمــال الطباعــة
مــن األخبــار األُخــرى هــذا األســبوع أ ّن ّ
باألحــرى ،قــد أضربــوا لمــدة ثالثة أيّــام ،وابتــدأ النــاس يصيحون من
عــدم وجــود صحــف ،رغــم أ ّن نشــرة األخبــار فــي التلفــاز واإلذاعــة
قــد سـ ّدت الفـراغ نســبيًّاّ ،إل أنّهــم مــع ذلــك كانــوا يشــكون ه ّمهــم
الصحــف ،هــو مــا تنشــره الســندي تليغ ـراف عــن
فــي موضــوع ّ
( ((2طائرة الكونكورد الّتي كانت في طور اإلنتاج.
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مذكّـرات عبــد الناصــر .أظـ ّن أ ّن أخانــا مح ّمــد حســنين هيــكل بــدأ
يُزيّــف التاريــخ ،مثـ ًـا محمــود يونــس كان ُم َد ّر ًســا مــع عبــد الناصــر
فــي كلّيّــة أركان الحــرب .٥۲-٥۱ ،ومــع ذلــك فــإ ّن هيــكل يقــول إ ّن
عبــد الناصــر قــد رآه يخطــب فــي الســويس فأُعجــب بــه( .((2كيف؟
وهــو قــد عمــل معــه ،وكانــا فــي حجــرة واحــدة لمــدة ســنين( .فــي
الحلقــة الثامنــة) .ثــم هــل مــن المعقــول أن ينشــر ،فــي الحلقــة
الثالثــة ،موضــوع إصبــع نــوري الســعيد؟( .((3مــاذا يريــد أن يقــول؟
ـي بأنّــه قـ ٍ
ـاس؟ ولمــاذا فــي هــذا
هــل هــو اتّهــام للشــعب العراقـ ّ
الوقــت؟ هــل يخــدم الموضــو َع ذك ـ ُر إصبــع نــوري الســعيد فــي
أي هــدف ظاهــر
قليــل أو كثيــر؟ إنّــه ال يخــدم ســياق القصــة ،وال ّ
فــي تسلســل الحــوادث ،اللهـ َّم ّإل إذا كان رأي ُهنــاك خــاف ذلــك.
أخي أبا جاسم تح ّياتي لجميع اإلخوان ،وأرجو لك وقتًا ط ّي ًبا.
ـت لــك عــن األخبــار العا ّمــة هــذا األســبوع ،مجـ ّرد أفــكار
لقــد كتبـ ُ
طــرأت فــي ذهنــي.
أرجو أن نلتقي في الرسالة القادمة ،والسالم ألخيك.
أخوك الرميحي

وخاصــة بعــد احتــال
( ((2موضــوع المرحــوم هيــكل كتبــت عنــه الح ًقــا وبإســهاب،
ّ
الع ـراق للكويــت ،ومــا كُتــب حــول ذلــك مــع األســف لــم يكــن مؤتم ًنــا لجهــة
المعلومــات.
( ((3قطع إصبع نوري السعيد وجلبه إلى عبد الناصر.
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حضرة األخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تحيّة طيّبة وبعد،
شــك ًرا علــى رســالتك األخويّــة األخيــرة ،وقــد س ـ ّرني خبــر مشــروع
زواج األخ عبــد الرحمــن الحمــود ،وكذلــك األخ يوســف عبــد
كل توفيــق فــي حياتهمــا الزوج ّيــة ،كمــا أرجــو
الحميــد ،أرجــو لهمــا ّ
أن يوفّقــك اللــه أنــت أيضً ــا ببنــت الحــال.
لقــد ُســررتُ حيــن علمــت أ ّن هنــاك مشــرو ًعا للدراســات العليــا في
البنــك المركــزي ،أعتقــد أنّنــا بالعلــم ســوف نتقـ ّدم ،وطريــق العلــم
هــو طريــق المســتقبل .لقــد حضــر إلــى هنــا مــن الجامعــة ـ كمــا
علمــت ـ حوالــي عشــرين طالبًــا عربيًّــا للدراســات العليــا ،وهــذا
كل إنجلتـرا ،ومــن المتوقّــع
عــدد ال يُســتهان بــه ُمطل ًقــا ،أقصــد فــي ّ
أن نعمــل لهــم ـ أعنــي فــرع االتّحــاد ُهنــا ـ حفلــة اســتقبال فــي
لنــدن فــي األســبوع الثانــي أو الثالــث مــن شــهر نوفمبــر القــادم.
لقــد بــدأت الدراســة فــي الجامعــة هنــا أعنــي للطـ ّـاب عمو ًمــا،
وبــدأت النشــاطات تتح ـ ّرك ،ونحــن عندنــا كمــا قلــت لــك ســابقًا،
العربــي ،وفيهــا
ُربّمــا ـ جمع ّيــة عرب ّيــة تهتــ ّم بشــؤون العالــم
ّ
تقري ًبــا جميــع الطـ ّـاب العــرب فــي درهــم .ومــن ال ُمؤ ّمــل أن نقــوم
ـي ندعــو فيــه متكلّميــن مــن مختلــف أنحــاء
بإحيــاء أســبوع عربـ ّ
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بريطانيــا للمشــاركة ،ولتنويــر الــرأي العــا ّم هنــا فــي شــمال إنجلتـرا
بالمشــاكل والمســائل العربيّــة.
مــن أخبــار األســبوع الّتــي وصلتنــا أ ّن الرئيــس الســادات قــد قــام
بزيــارة الكويــت وإي ـران ،نرجــو مــن اللــه التّوفيــق لألُ ّمــة العرب ّيــة
فــي جهــود ال ُمخلصيــن مــن أبنائهــا؛ إلزاحــة هــذا اله ـ ّم والغ ـ ّم.
وأخي ًرا تح ّياتي لك ولإلخوان جمي ًعا والسالم ألخيك.
المخلص الرميحي
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حضرة األخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
شــك ًرا علــى رســالتك األخيــرة ،لقــد سـ ّرني مــا بهــا مــن أخبــار .فــي
الحقيقــة ال أكـ ّـف عــن أن أص ـ ّور لــك مبلــغ فرحــي بهــذا الخبــر
الــذي نقلتــه لــي فــي رســالتك األخيــرة ،وهــو خبــر عزمــك علــى
ـت لــك
ـي( ،((3لقــد قلـ ُ
االنضمــام إلــى معهــد التخطيــط االجتماعـ ّ
ـي مــا هــو
دائ ًمــا مــن خبرتــي البســيطة ج ـ ًّدا إ ّن العمــل الوظيفـ ّ
ـكل القــدرات الّتــي يمكــن
إلّ ـ فــي تصــوري علــى األقــل ـ دف ـ ٌن لـ ّ
ـي تشــترك فيــه الــدول العربيّــة يقــوم بدراســات حــول
ـي أكاديمـ ّ
( ((3هــو معهــد عربـ ّ
قضايا التخطيط ،وما زال مق ّره في الكويت.
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ـي فإنّنــا محتاجــون إليــه
أن يحملهــا اإلنســان ،أ ّمــا العمــل األكاديمـ ّ
خاصــة فــي ظروفنــا الحاليــة ،الّتــي جعلــت مــن تاريخنــا
بش ـ ّدةّ ،
وكل مــا هــو متّصــل بنــا زي ًفــا بزيــف.
وأفكارنــا ّ
أنــا أعتقــد أنّــك ال بــ ّد أن تنتهــز الفرصــة وتنضــ ّم إلــى المعهــد.
كمــا أنّنــي أقتــرح عليــك أن تجــد وتبحــث فــي الحــال عــن مدرســة
مســائ ّية أو بعــد الظهــر تُعلّــم اللغــات ،اإلنجليزيّــة أو الفرنســ ّية
أو كلتيهمــا م ًعــا؛ ألّننــي ـ يــا أخ محمــد ـ وجــدت مــن خبرتــي
البســيطة أيضً ــا أنّنــا فــي هــذه المنطقــة مــن العالــم متخلّفيــن ج ًدا
قياســا إلــى مناطــق أُخــرى مــن العالــم ،كمــا
عــن الركــب الحضــاري ً
فــي مصــر ولبنــان مثـ ًـا .وكــي أضــرب لــك مثـ ًـا علــى ذلــك نحــن
ال نعــرف تاريخنــا الحديــث ،ولــم نقــرأ كتابًــا يُحلّــل لنــا المجتمــع
الــذي نعيــش فيــه .ال نعــرف عــن القريــة فــي الســعودية مثـ ًـا،
ال نعــرف حتّــى كيــف يعيــش ســكان الجهــراء( ،((3علم ًّيــا أعنــي
لــم نحلّــل بالدنــا مســتعينين بعلــم االجتمــاع .و ُهنــاك أمثلــة أُخــرى
كثيــرة.
المهـ ّم أرجــو أن تكتــب لــي عــن المعهــد ،عــن المكتبــة عــن أنــواع
الدراســة فيهــا وهكــذا ...وألــف مبــروك.
بالنســبة إلــى موضــوع الكُتيبــات عــن الجامعــات اإلنجليزيّــة
أنــا جــا ّد فــي البحــث لــك عنهــا ،وســوف أرســلها تحــت غــاف
آخــر.
كمــا أنّنــي أعــرف مبدئيًّــا أن هنــاك كثيــ ًرا مــن الجامعــات
( ((3مدينة شمال الكويت.
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البريطانيّــة المهت ّمــة بالدراســات االقتصاديّــة ،ولكــن أنــا أعتقــد
أ ّن الدراســات االجتماع ّيــة متعــ ّددة ،وأحســن مــا يُناســبنا هــو
مثــا جامعــة مانشســتر
الدراســات المتعلّقــة بمنطقتنــاُ .هنــاك ً
فيهــا قســم عظيــم للدراســات االقتصاديّــة ،ثــم ُهنــاك مراكــز
للشــرق األوســط ،أعنــي دراســات الشــرق األوســط المختلفــة،
مثــا مركــز دراســات الشــرق األوســط فــي كامبــردج،
منهــا ً
ومعهــد دراســات الشــرق األوســط فــي أكســفورد ،وأخي ـ ًرا معهــد
دراســات الشــرق األوســط فــي جامعــة لنــدن وكذلــك فــي جامعــة
درهــم .Durham
كل
التخصــص الــذي تريــده ،وفــي الغالــب ّ
هــذا كلّــه راجــع إلــى
ّ
التخصصــات موجــودة فــي غالبيــة الجامعــات.
ّ
ثـ ّم إنّــك بمجـ ّرد مــا تســتق ّر ســوف تكتــب لــي طب ًعــا ،وأنــا بــدوري
ســأحاول أن أعطيــك تفاصيــل أكثــر وأكثــر عــن الجامعــات ُهنــا.
أخي أبا جاسم،
روتينــي ،كان اجتمــاع الجمع ّيــة
أخبارنــا اآلن تســير فــي ســير
ّ
العرب ّيــة فــي درهــم ناج ًحــا .نحــاول علــى مســتوى بريطانيــا أن
للطــاب العــرب» ،وســوف يكــون ُهنــاك
ّ
نُحيــي «االتّحــاد العــام
اجتمــاع قريــب بهــذا الشــأن.
خاصــة علــى
مبــروك قــدوم رمضــان ،لياليــه أعــرف أ ّن حلــوةّ ،
الزمــردي.
شــواطئ الخليــج
ّ
تحيّاتي إلى جميع اإلخوان ،وسالمي ألخيك.
المخلص الرميحي
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15
درهم ۱۹٧۱/۱۱/۱۲ ،

حضرة األخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم.
تح ّية ط ّيبة وبعد،
شــك ًرا علــى رســالتك األخيــرة المؤ َّرخــة فــي  .۱۹٧۱/۱۱/٤لقــد
ُســررت بالتحاقــك بعملــك الجديــد ،ولــو أنّنــي أعتقــد أ ّن الشــروط
الموضوعــة صعبــة وقاســية وال أعــرف هــل هــي شــروط فقــط أم
ينــوون تطبيقهــا .علــى العمــوم ،أعتقــد أنّهــا لــو طُ ّبقــت فســتكون
عامــل تنفيــر ال تقريــب لكثيــر مــن الشــباب .هــذا اعتقــادي
ـخصي .ولــو أنّنــي أنصحــك أن تبقــى فــي هــذا العمــل ألنّــه
الشـ ّ
أي شــخص دافــع التحــ ّدي .يعنــي عندمــا ك ّنــا ط ُّلبًــا
يُثيــر فــي ّ
فــإ ّن موضــوع الدراســة كان يُش ـكّل تح ّديًــا ُمع ّي ًنــا .أ ّمــا الوظيفــة
ـي
فإنّهــا كســولة تُعلّـ ُم صاحبهــا الكســل والتر ّهــل الفكـ ّ
ـري والبدنـ ّ
فــي تصــ ّوري ،فأرجــو أن تســتم ّر وتتغلّــب علــى الصعوبــات
الموضوعــة.
أخــي ،لقــد أرســلت لــك عــن طريــق البريــد منــذ األســبوع الماضــي
بعــض المطبوعــات عــن جامعــة درهــم ،وال أعــرف هــل فيهــا
الكفايــة أم ال ،وإذا أحببــت أشــياء أُخــرى بخصــوص الدراســة ،فأنــا
فــي الخدمــة.
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كمــا أنّنــي أو ّد أن أُخبــرك أنّنــي أنــوي الســفر إلــى طرفكــم فــي
منتصــف الشــهر القــادم ديســمبر ،نرجــو أن نــراك بخيــر.
أي كتــب
أي طلــب بخصــوص الجامعــات ،أو ّ
وإذا بــدا عنــدك ّ
تريــد الحصــول عليهــا ،فالرجــاء عــدم التــر ّد د فــي الكتابــة
لــي.
تهاني بالعيد السعيد لك ولإلخوان ،وسالمي ألخيك.
ّ
المخلص الرميحي

16
درهم۱۹٧۱/۱۱/۲۳ ،

حضرة األخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
شــك ًرا علــى رســالتك األخيــرة الّتــي وصلتنــي اليــوم ،وشــك ًرا علــى
ُمعايدتــك اللطيفــة واألخبــار الجميلــة ،وددتُ لــو أرســلت لــك
بطاقــة ُمعايــدة ،إنّمــا كمــا تعلــم عيدهــم هنــا هــو «الكريســماس»،
ـكل بطاقتهــم تصبــح «كريســماس» ،لذلــك فإنّنــي أكتــب
لذلــك فـ ّ
لــك تح ّياتــي ُمتم ّن ًيــا لــك ولإلخــوان عيـ ًدا ســعي ًدا ،راج ًيــا مــن اللــه
أن يُعيــده علــى أُ ّمتنــا العرب ّيــة بالنصــر.
أخي محمد،
حزنــت فــي الحقيقــة عندمــا علمــت أنّــك تركــت المعهــد ،إنّمــا مــا
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شــرحته لــي مــن إدارة البحــوث( ((3جعلنــي أطمئـ ّن ،أنــا أتم ّنــى لــك
كل خطــوة تخطوهــا ،وكمــا قلــت لــك فــي الســابق:
التّوفيــق فــي ّ
خاصــة فــي
فــإ ّن جلــوس اإلنســان فــي الوظيفــة وعلــى مكتــب ـ ّ
شــرقنا الكســول ـ يُعلِّــم الكســل .هــذا مــا كُنــت خائفًــا مــن أن
يحصــل لــك ،إنّمــا أنــا شــخصيًا ُمتأكّــد مــن مواصلتــك االطّــاع
والمعرفــة.
وكل شــيء علــى مــا ي ـرام ،أمــس كان
أخبارنــا ســا ّرة والحمــد للــهّ ،
امتحــان أحــد إخواننــا الليبيّيــن فــي رســالة الدكتــوراه وقــد نجــح،
ـي ُهنــا ،كمــا تعلــم فــإ ّن جمعيتنــا
وع ّمــت الفرحــة المجتمــع العربـ ّ
العربيّــة قــد أقامــت حفلــة ممتــازة للعيــد جمعنــا فيهــا األُســر
العربيّــة واإلخــوان مــن جميــع األقطــار العربيّــة ،وكان لقــاء فــي
مقهــى قريــب مــن ضفــاف النهــر الجميــل ،وكانــت حفلــة ناجحــة،
هــذا يــوم الســبت الماضــي .۱۱/۲۰
منــذ ثالثــة أيّــام والثلــوج تتســاقط باســتمرار ،ودرجــة الحـرارة تحت
الصفــر ،والســياقة بالســيارة مشـقّة ،أنــا أكتــب لــك وخلــف النافــذة
نث ـرات مــن الثلــج تتســاقط كالقطــن األبيــض ،الج ـ ّو جميــل طب ًعــا
ومريــح للنفــس.
أخــي محمــد ،نرجــو لقــاءك علــى أرض الوطــن فــي القريــب ،أو
بعــد ثالثــة أســابيع مــن اآلن ،تح ّياتــي لإلخــوان.
أخوك الرميحي
المركزي.
( ((3إدارة البحوث في البنك
ّ
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17
درهم۱۹٧۱/۱۲/٦ ،

حضرة األخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
شــك ًرا علــى رســالتك األخيــرة ،فــي الحقيقــة أنــا ال أريــد أن
أزعجــك كثي ـ ًرا فــي المجــيء إلــى المطــار وخالفــه؛ ألن ّنــي ســوف
أراك بــإذن اللــه .علــى العمــوم ،مــا ُدمــت ُمصــ ًّرا هــذا اإلصــرار
فإليــك تح ّركاتــي ،ســوف أُســافر إلــى لنــدن ،يــوم  ۱۲/۱۱الســبت،
وبعدهــا يــوم األحــد ســآخذ الـــ  M.Eإلــى بيــروت وهــو الموافــق
يــوم  ،٧۱/۱۲/۱۲وســأبقى فــي بيــروت حتّــى يــوم الجمعــة الــذي
ســأصل فــي مســائه بــإذن اللــه إلــى الكويــت ،بتاريــخ ،۱۲/۱٧
مــن المتوقّــع وصــول الطيــارة القادمــة مــن بيــروت إلــى الكويــت،
الســاعة  ۹مســاء ،وهــي الطائــرة الكويتيــة.
إذا بــدت لــك حاجــة مــن لنــدن أو بيــروت ،فأرجــو أن تكتــب لــي
فــي أســرع وقــت.
تحياتي إلى جميع اإلخوان ،والسالم ألخيك.
أخوك الرميحي
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1
باريس۱۹٧۲/۱/۱۰ ،

حضرة األخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
أكتــب لــك مــن باريــس ،بلــد الفــن والجمــال ،ومــن علــى ضفــاف
نهــر الســين حيــث مـ ّر عظمــاء التاريــخ مــن تحــت قــوس النصــر،
تطـ ّـل بلكونــة غرفتــي فــي هــذا الفنــدق المتواضــع المتف ـ ِّرع مــن
التــذكاري الــذي شــهد
شــارع الشــانزليزيه علــى هــذا النصــب
ّ
االنتصــارات كمــا شــهد الهزائــم.
أكتــب لــك ألشــكرك ،رغــم أ ّن الكلمــات ال تســعفني ،وهــذه ليســت
صــف كلمــات ،فلقــد عرفتــك وفــق مــا عرفــت مــن
مجاملــة أو ّ
أخــاق ومــروءة ،وثقافــة ال أســتطيع أن أُع ّبــر لــك عــن شــكري.
فــي الحقيقــة ،وليــس مجاملــة مـ ّرة أُخــرى ،أرجــو أن يُق ّدرنــي اللــه
علــى ر ّد معروفــك ،فلقــد اقتطعــت مــن وقتــك لــي ،وجهــدك خــال
األيّــام الّتــي جمعتنــا فــي الكويــت.
نرجــع إلــى الســفر ،لقــد غــادرت الكويــت حوالــي الحاديــة عشــرة
والنصــف ،وبعــد خمــس ســاعات مــن الســفر ،وصلنــا إلــى رومــا،
حيــث اســترحنا لمــدة  ٤٥دقيقــة ،واصلنــا ســفرنا إلــى باريــس،
أخذنــا حوالــي ســاعة ونصــف مــن رومــا إلــى باريــس.
فــي مطــار باريــس واجهتنــا صعوبــة الحصــول علــى تأشــيرة ،إذ إ ّن
الكويتيّيــن ال بـ ّد لهــم مــن ســمة دخــول ،ولكــن وبســرعة معقولــة
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أعطونــا ســمة الدخــول فــي المطــار .ودخلنــا باريــس «بلــد النــور».
إنّهــا نظيفــة أنظــف خمســين م ـ ّرة مــن لنــدن أو رومــا ،بضائعهــا
ممتــازة ،و ُمص ّنعــة بدقّــةُ ،عملتهــا ليســت غاليــة ،كمــا كنــت أتصور،
فالحجــرة الّتــي أقطنهــا أنــا والمــدام بحوالــي ٥۰فرنـكًا مــع الفطــور،
فلســا كويتيًّــا ،فعليــك الحســاب.
وإذا عرفــت أن الفرنــك هــو ً ٦٥
لقــد ذهبــت فــي الصبــاح إلــى بــرج إيفــل ،ثــم إلــى متحــف
اللوفــر ،اســتعملت المواصــات التحــت ـ أرضيــة ،وهــي أحســن
وأنظــف مــن لنــدن .شــاهدت اللوحــة الشــهيرة المونالي ـزا ،أشــهر
رســمة المــرأة وأشــهر ابتســامة ،ثــم رجعنــا إلــى الفنــدق ،وهأنــذا
أكتــب لــك.
تح ّياتــي الخالصــة لجميــع اإلخــوان ،عبــد الرحمــن الحمــود ،عبــد
ـي داخــل المطــار،
اللــه الدخيــل ،طالــب محمــد علــي ،وقــد جــاء إلـ ّ
محمــود النــوري ،البـراك ،وجميــع اإلخــوان.
أخوك محمد الرميحي

2
درهم۱۹٧۲/۱/۲۱ ،

حضرة األخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
وصلتنــي رســالتك اليــوم ،شــك ًرا عليهــا وعلــى األوراق الّتــي كانــت
بعضً ــا مــن قصاصــات الجرائــد حــول النــدوة.
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السياســة منــذ مـ ّدة ،وكتبــت لــك حوله،
لقــد قــرأت الموضــوع فــي ّ
السياســة الّتــي فيهــا مقــال النفيســي والــذي
واليــوم أيضً ــا وصلتنــي ّ
قــرأه كمــا يذكــر فــي النــدوة .لقــد أعجبنــي المقــال عمو ًمــا ،لــو أ ّن
السياســة إنّهــا
ُهنــاك مالحظــات شــخص ّية هنــا وهنــاك .وقــد قالــت ّ
ســوف تنشــر مقــاالت المشــتركين جمي ًعــا فــي النــدوة .بالطبــع
ســوف أقــرأ مــا قلتــه بالتفصيــل بخصــوص الطليعة.علــى علمــك
كل مــا كتبــت رغــم أنّنــي كتبتــه فــي وقــت
لمــاذا لــم ينشــروا ّ
ســريع جــ ًّدا؟ قبــل أن أســافر بيــوم كمــا تذكــر .وكان هــذا بعــد
أن طلــب األخ نايــف((( م ّنــي ذلــك ،والتزمــت بالوعــد ،وكتبــت مــا
كتبــت ُمنطل ًقــا مــن موقــف التزامــي بالحقيقة ومقـ ِّد ًرا المســؤول ّية،
األقــل إلــى اآلن ـ لــم يكتبــوا
ّإل أنّهــم لســبب ال أعلمــه ـ علــى ّ
ســوى مــا قيــل عــن نــدوة الخ ّريجيــن.
أخي أبا جاسم،
أخبارنــا والحمــد للــه ســا ّرة ،لقــد بــدأت العمــل بعــد وصولــي
بيوميــن ،وكنــت قــد كتبــت لــك مــن باريــس ،وكذلــك مــن هنــا
حــال وصولــي ،الجـ ّو هنــا بــارد جـ ًّدا ،مـ ّر يومــان لــم ينقطــع فيهمــا
نــزول الثلــج ،وأنــا لــوال اللــه والفــروة((( والتدفئــة لكنــت مــن
«المثلجيــن».
لقــد بــدأت العمــل كمــا قلــت لــك ،وأنــوي أن أُنجــز ،أو أحــاول
إنجاز،كــي أســتفيد مــن فصــل الشــتاء ويقـ ّـل عملــي فــي الصيــف.
((( نايف األزيمع سكرتير تحرير مجلّة الطليعة وقتها كما أذكر.
ـدري محشـ ّو بالصــوف معــروف فــي الكويــت ويُلبــس فــي
((( الفــروة هــي لبــاس صـ ّ
فصل الشتاء .
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تحيّاتي لك ولإلخوان جمي ًعا.
وإلى اللقاء في رسالة قادمة.
أخوك محمد الرميحي
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حضرة األخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،

لــح لعــدم الــر ّد علــى رســالتك
أ ّولً أُقــ ِّدم اعتــذاري الشــديد وال ُم ّ
الســابقة ،والّتــي مضــى عليهــا أســبوع أو أكثــر وذلــك ألســباب
قهريّة.فقــد كنــت فــي لنــدن خــال العشــرة أيّــام الماضيــة أقــوم
ببحــث فــي بعــض النقــاط الغامضــة في مكتبــة وزارة المســتعمرات
البريطان ّيــة ،فكنــت أذهــب صبا ًحــا الســاعة التاســعة وال أرجــع ّإل
الســاعة الثامنــة مســا ًء إلــى الفنــدق ،حيــث أجلــس بضــع ســاعات
أوضّ ــب مــا تناثــر مــن معلومات ،وأنــا ال ب ّد أن أكتب شــيئًا ألســتاذي
قبــل ســفره إلــى الشــرق األوســط فــي أواســط مــارس القــادم ،هــذا
مــا جعلنــي أتأ ّخــر فــي الكتابــة إليــك ،علّــه ُعــذر مقبــول.
قبــل أن أنســى ،أو ّد أن أذكــر لــك أن تتكــ ّرم بإحاطــة األخ عبــد
الرحمــن الحمــود بــأ ّن هيئــة إدارة الفــرع قــد اتّخــذت قــرا ًرا
بدعــوة أحــد أعضــاء الهيئــة التنفيذيّــة ،وســيقوم الســكرتير هنــا
بالكتابــة رســم ًّيا ،إذا لــم ي ُقــم بذلــك بالفعــل إلــى اآلن ،وبالتالــي
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فــإ ّن موضــوع المحادثــات الّتــي جــرت مــع األخ عبــد الرحمــن فــي
الكويــت تكلّلــت بالنجــاح .كمــا بلّغــه تمن ّياتــي لــه بالســعادة فــي
الــزواج.
أخبارنــا العا ّمــة ال تس ـ ّر مــع األســف ،فإض ـراب ُع ّمــال المناجــم
ُهنــا قــد وصلنــا وبــدأ بعدهــا بأيّــام ،وكانــت األيّــام األولــى عاديّــة،
ّإل أ ّن العمــال قــد نظّمــوا أنفســهم فــي «دوريــات طائــرة» ،كمــا
يُطلــق عليهــا ،للوقــوف بعشــرات األعــداد .فهــم علــى أبــواب
محطّــات الكهربــاء كــي يمنعــوا وصــول الفحــم المســتو َرد إليهــا،
وكذلــك إلقنــاع جميــع قطاعــات العمــل بمؤازرتهــم والوقــوف
معهــم .كذلــك فــإ ّن هــذه «الدوريــات الطائــرة» تركّــزت أمــام
أي
ب ّوابــات الموانــئ فــي جميــع إنجلتـرا واســكتلندا ،لمنــع خــروج ّ
ـري منهــا عــن طريــق الســيارات الكبيــرة .حتّــى
فحــم أو فحــم حجـ ّ
إ ّن أحــد الع ّمــال قــد قُتــل بعــد أن داســه ســائق شــاحنة ُمســرع
خــارج مــن أحــد هــذه الموانــئ .وازداد الضغــط والمقاطعــة
والصحــف
حتّــى أصبحــت إنجلت ـرا اآلن مه ـ ّددة فــي اقتصادهــاّ ،
تصــف هــذا اإلضـراب بأنّــه لــم يكــن لــه مثيــل منــذ إضـراب عــام
 ۱۹۲۹الشــهير ،لقــد قــارب مخزونهــا مــن الفحــم علــى النفــاد.
بــدأت الحكومــة بعــد إعــان حالــة الطــوارئ بتحديــد اســتهالك
الكهربــاء ،وســتنخفض أ ّو ًل  %٥وثان ًيــا  ،%۱۰واليــوم أُعلــن خفضــه
إلــى  .(((%۱٥وينقطــع التيــار الكهربائــي عــن البيــوت والمصانــع
مــداورة ،وبــدأت المصانــع تســتغني موقتًــا عــن ع ّمالهــا ،وتغلــق
الصحــف البريطانيّــة ،االســم الــذي
((( ُســمي هــذا اإلضـراب «خريــف الغضــب» فــي ّ
استخدمه األستاذ هيكل بعد ذلك بسنوات.
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خاصــة فــي
أبوابهــا ،كذلــك بعــض المــدارس .وع ّمــال الفحــم ّ
منطقتنــا الشــمالية بــدؤوا يته ّجمــون علــى بعــض الم ّحــات
والمؤسســات الحكوم ّيــة المحلّ ّيــة ألخــذ بعــض
التجاريّــة الكبــرى،
ّ
مــن قوتهــم ،كمــا فــي حالــة الحكومــة المحلّ ّيــة هنــا فــي منطقتنا،
اقتنعــت بــأن تُع ـ ّد وجبــات خفيفــة وحســاء ســاخن لمــن يريــد
مــن عائــات عمــال الفحــم .لقــد أخــذت اليــوم أبحــث عن شــمعة
فــي قريتنــا فلــم أ ِجــد ،والتلفزيــون يق ـ ّدم برنام ًجــا يشــرح فيــه
كيــف يمكــن مــن ليــس لديــه شــمع أن يضــع «فتـ ًـا» فــي دهــن
ـس بانقطــاع الفحــم رغــم
فــي قنينــة لإلنــارة .البيــوت بــدأت تحـ ّ
ـدي بعــض منــه ،فقــد قمــت بتخزيــن جــزء كبيــر
أنّنــي فــي بيتــي لـ ّ
ّإل أنّنــي أشــعر أنّــه إذا اســتم ّرت هــذه الحالــة أســبو ًعا آخــر فــإن
فحمنــا هــو اآلخــر ســينفد.وعلى العمــوم الحالــة تتدهــور بســرعة
خاصــة أ ّن موجــة البــرد بــدأت تقــرص ،والطـ ّـاب والطالبــات فــي
ّ
المــدارس انقطعــوا عــن الذهــاب ،أ ّمــا فــي الجامعــة فــإ ّن اإلضــاءة
محــدودة فــي أوقــات وجــود الكهربــاء .إ ّمــا التدفئــة فمعدومــة
لتوفيــر طاقــة الكهربــاء.
هــذه هــي الحالــة عا ّمــة ،عــدا هــذه األخبــار ال شــيء يذكــر .جاءنــا
فــي درهــم الدكتــور يوســف الفاضــل ،وألقــى محاضــرة ق ّيمــة عــن
البتــرول فــي الشــرق األوســط ،نالــت إعجــاب الكثيريــن ،وحضرهــا
الطــاب والطالبــات وأســاتذة معهــد دراســات
ّ
جمــع غفيــر مــن
الشــرق األوســط.
وأخي ًرا لك تم ّنياتي ،إلى اللقاء.
أخوك محمد الرميحي
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حضرة األخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
شــك ًرا علــى رســالتك األخيــرة ،ومــا تضم ّنتــه مــن أخبــار .تعلي ًقــا
علــى مــا جــاء فيهــا بخصــوص موضــوع البتــرول ،فــي الحقيقــة
لقــد اطّلعــت علــى الجرائــد وعلمــت أ ّن هــذا الموضــوع نوقــش
المختصــة .ولقــد كان مــن محــض الصــدف أن
بتوســع مــن الجهــات
ّ
ّ
معهــد الدراســات للشــرق األوســط هنــا فــي الجامعــة كان قــد دعــا
أحــد الخب ـراء مــن  K.O.Cللقيــام بمحاضــرة عا ّمــة عــن البتــرول
فــي الكويــت((( ،فقــد حضرتهــا وبعــض الزمــاء هنــا ،وعندمــا
أي
ســألناه عــن موضــوع البتــرول((( ،تــر ّدد كثيـ ًرا ولــم يُفصــح عــن ّ
رقــم ،والواحــد يعــذره ويفهــم الســببّ ،إل أنّــه أخي ـ ًرا قــال :إنّــه
يعتقــد ـ اعتقــا ًدا شــخص ًّيا ـ أ ّن البتــرول مســتم ّر مــن  ۲۰إلــى ۲٤
ســنة قادمــة((( .فــي الحقيقــة هــذا الموضــوع ج ـ ًّدا مه ـ ّم ،ليــس
فقــط بالنســبة إلــى الكويــت ،ولكــن أعتقــد أنــه مه ـ ّم للمنطقــة
الوطني ،الكويت.
((( شركة البترول
ّ
((( وقتهــا بــدأت معركــة توزيــع العائــدات كمــا عرفــت فــي الكويــت ودول الخليــج،
وهــو أمــر تناولتــه فــي كتابــي بعــد ذلــك والمعنــون النفــط والعالقــات الدول ّيــة
ـاح عبــر الشــبكة.
نُشــر فــي سلســلة عالــم المعرفــة وهــو متـ ٌ
وكل أدلــى
((( موضــوع عمــر النفــط فــي الخليــج مــا زال مل ًّفــا يعــود إليــه كثيــرونٌ ،
بدلوه.
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التوســع الســكاني عدديًــا
كلّهــا .مــاذا بعــد البتــرول؟ مــع وجــود ّ
واقتصاديًّــا فــي المنطقــة ،ونســب الزيــادة فــي الســنوات األخيــرة
أي دولــة متق ّدمــة لهــا القــدرة علــى ّأل تقــف
تبلــغ أعــدا ًدا تفــوق ّ
ـي فــي المســتقبل المنظــور .لقــد كان البتــرول
عنــد مســتوى معيشـ ّ
كمــا نعلــم عنص ـ ًرا مه ًّمــا فــي ميزان ّيــات دول المنطقــة يصــل إلــى
كل
ـي وأكثــر ،وبتوقّفــه تتوقّــف ّ
ـي اإلجمالـ ّ
 %۹۰مــن الناتــج القومـ ّ
ـادي.
مظاهــر النشــاط االقتصـ ّ
والمشــكلة ليســت هــذه ،إنّمــا هــل يمكــن للمجتمــع أن يعــود
أدراجــه؟ هــل يمكــن لــه أن يعيــش حيــاة البــداوة والبحــر م ـ ّرة
أُخــرى؟ مــاذا إذًا؟ ســؤال ُمح ّيــر فــي الحقيقــة.
ـت قــد ذكــرت لــك موضــوع عبــد الرحمــن الحمــود فــي
أخــي كنـ ُ
الخطــاب الســابق ،وأ ّن اللّجنــة هنــا ق ـ ّررت دعــوة أحــد األعضــاء
فــي الهيئــة اإلداريّــة فــي الكويــت ،فهــل يمكــن أن تســتفهم منــه
مــن فضلــك؟ هــل وصلــت رســالة رســم ّية بهــذا الموضــوع إليــه؟
وهــل هــو قــادم إلــى إنجلتــرا؟ ألنّــه بقــي ثالثــة أســابيع فقــط
للمؤتمــر ،والــذي ســيكون مــن  ۳/۳۱إلــى  ٤/٥فــي مدينــة إيســت
بــورن  .Eastbourneإذا كان ســيأتي ،فهــل يمكــن لــي أن أطلــب منــك
خدمــة؟ أتــر ّدد فــي الحقيقــة فــي طلبهــا ،ولكــن أجدنــي مضط ـ ًّرا،
ألنّنــي ال أســتطيع أن أجــد ُمبـ ّر ًرا لطلبهــا مــن األصــل ،وشــبابنا هناك
ليســوا مــن النــوع النشــيط .ال أُكثــر عليــك ،هو كتاب لواحـــد اســمه
د .عبــد اللــه أعتقــد ،أو أحمــد عبــد اللــه ،واســمه بالضبــط ـ أو
حوالــي الضبــط ـ اقتصاد ّيــات البتــرول .عرفــت أ ّن هــذا الكتــاب
كان أو ال ي ـزال مق ـ ّر ًرا فــي جامعــة الكويــت ،وأعتقــد أنّــه بحــث
149

خاصـ ًة،
فــي االمتيــازات وخالفــه ،أو فــي االقتصــاد عا ّمــة والبترولــي ّ
فــإذا كان فــي إمكانــك الحصــول عليــه ،وفــي إمــكان األخ عبــد
الرحمــن أن يُحضــره معــه ،ســأكون شــاك ًرا ،ص ّدقنــي.
ـس أنّنــي أثقلــت عليــك ،وفــي
هــذا ليــس كال ًمــا لمجـ ّرد الــكالم ،أحـ ّ
حالــة عــدم وجــود هــذا الكتــاب فــي متناولــك ال تذهــب إلــى
تكليــف نفســك كثي ـ ًرا ،مــن فضلــك.
وأخي ًرا تح ّياتي لك ولإلخوان جمي ًعا.
أخوك محمد الرميحي

ملحوظــــة :أخي محمد،
الرجــاء فــي حــال قدومــك إلــى إنجلتـرا فــي الصيــف أن تُرتّــب لنفســك كــم يــوم تقضيها
معنــا فــي درهــم ،فالجـ ّو جميـ ٌـل هنــا فــي الصيــف ،والبيــت واســع فيــه حجرتــان غيــر
مســتعملتَين ،أنــا أنتظــر أن توافــق ولــو كــم يــوم بــس.

5
درهم۱۹٧۲/۳/۲۰ ،

حضرة األخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تحيّة طيّبة وبعد،
شــك ًرا علــى رســالتك األخيــرة ،واهتمامــك بالحصــول علــى الكتــاب،
ولــو أنّنــي ـ كمــا قلــت لــك أكثــر مـ ّرة ـ ال أعتبــرك أ ًخــا قري ًبــا ل ّمــا
تجــ ّرأت علــى الطلــب منــك أشــياء ،أعتقــد أنّنــي لــم أحــاول أن
أُرجــع معروفــك.
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أخــي ،ســ ّرني معرفــة أن شــقيقتكم تتماثــل للشــفاء ،نرجــو لهــا
ذلــك .أ ّمــا قُ ُدومــك إلــى هــذه البــاد فأنــا أعتقــد أن الشــهر الخامس
معقــول ج ـ ًدا ،ولكــن لــو تأ ّخــرت إلــى الشــهر الســادس يمكــن أن
يكــون الجـ ّو أكثــر ِد ْف ًءا ،وفــي نفــس الوقــت تبتعــد عــن جـ ّو أكثــر
حـرارة فــي الكويــت.
لقــد اطّلعــت علــى الجرائــد ،وعلمــت مــا حصــل فــي جامعــة
الكويــت مــن إضــراب ومــن اضطرابــات ع ّماليــة فــي البحريــن،
وأســفت لذلــك أشــ ّد األســف.
ال ّ
شــك أ ّن الجــ ّو عندكــم هــذه األيّــام رائــع ،والجلــوس علــى
كل
ـتقت للبحــرّ ،
البحــر بــدأ يجــذب النــاس أكثــر وأكثــر ،لقــد اشـ ُ
ـتقت
مــا أتم ّنــاه اآلن أن أقضــي صي ًفــا فــي الكويــت .نعــم لقــد اشـ ُ
للبحــر إنّــه أحســن مــن البــرد واألمطــار والرطوبــة ،كلّمــا أتعــب من
«الدفايــة» وإشــعالها وجلــب الفحــم لهــا ،كلّمــا اشــتقت إلــى الحـ ّر
أكثــر .تص ـ ّور! لقــد عــدتُ اليــوم مــن مناقشــة قســم مــن األوراق
الّتــي قدمتهــا للســيد المشــرف علــى رســالتي ،منــذ قدومــي مــن
الكويــت وأنــا أكتــب ،لقــد أنهيــت ـ وأرجــو ذلــك ـ الجــزء الصعــب
أنهيــت
مــن الرســالة .مــن الناحيــة الك ّم ّيــة يمكــن القــول إنّنــي
ُ
ثلثَــي الرســالة ،وقــد قــال لــي إنــه يمكــن لــي أن أُق ِّدمهــا فــي شــهر
أبريــل  .۱۹٧۳بعــد أن أكــون قــد خلصــت الجــزء الثالــث ،وفــي
نفــس الوقــت أخــذت الحـ ّد األدنــى مــن المـ ّدة القانون ّيــة المقـ ّررة
فــي لوائــح الجامعــة .كانــت لــه تعليقــات بالطبــع ،ولك ّنها هامشـ ّية
إلــى حـ ٍّد مــا .نرجــو مــن اللــه التّوفيــق .بقــي اثنــا عشــر شــه ًرا ،إذًا
ســوف أع ِّدلهــا مــن اآلن ،وكلّمــا ذهــب شــهر ق ُربــت العــودة ،آميــن.
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بخصــوص حضــورك إلــى درهــم ،الرجــاء أن تُقــ ّرر فــي األمــر،
وتحــاول مــا اســتطعت أن تأتــي لزيارتنــا هنــا ،حتّــى لــو كــم
يــوم ،البلــد حلــو ج ـ ًّدا ،أنــا متأكّــد أنّــك ستنبســط فيهــا ،عــاو ًة
علــى أ ّن زيارتنــا س ـتُتيح لــك أن تــرى حيــاة البريطانيّيــن علــى
حقيقتهــا دون زيــف المــدن الكبــرى ،وأعتقــد أ ّن فــي ذلــك
خبــرة مفيــدة.
مؤتمــر فــرع االتّحــاد س ـيُعقد بعــد أســبوعين ،ســأكتب لــك عــن
تط ّوراتــه ،وأرجــو أن يأتــي األخ عبــد الرحمــن إلــى هنــا .علــى
فكــرة ال لكــي يجلــب الكتــب ،واللــه العظيــم ،إنمــا كــي نَس ـ َعد
بزيارتــه.
تح ّياتي لك ولإلخوان جمي ًعا.
أخوك محمد الرميحي
ملحوظــة :يوســف عبــد الحميــد كتــب لــي مــن الجنــوب وقــد فهمــت أنّــه ســيحضر
المؤتمــر القــادم.

6
درهم۱۹٧۲/٤/٧ ،

حضرة األخ العزيز محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
لقــد وصلتنــي رســالتك األخيــرة مــع األخ عبــد الرحمــن ،شــك ًرا علــى
الكتــاب والرســالة ،وأعتــذر عــن كتابــة رقــم التلفــون بــدل صنــدوق
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البريــد؛ أل ّن االثنيــن جنــب بعــض ،وبالتالــي أخطــأت فــي نقــل
واحــد بــدل اآلخــر ،هــذا ال يعنــي أنّنــي ال أتح ّمــل اللــوم لســهوي.
أمــس األربعــاء خلــص المهرجــان والمؤتمــر الــذي ُعقــد فــي
مدينــة إيســت بــورن ،كان مــن وجهــة نظــري إلــى حــ ّد مــا
ناج ًحــا ،شــارك فيــه الدكتــور أحمــد الخطيــب((( بمحاضــرة ق ّيمــة
التشــريعي
عــن الحركــة الوطن ّيــة فــي الكويــت منــذ المجلــس
ّ
التأسيســي ،كانــت فيهــا معلومــات جديــدة
إلــى المجلــس
ّ
بالنســبة لــي علــى األقـ ّـل ،وأعتقــد أ ّن اإلفــادة كانــت عا ّمــة .كمــا
شــارك فــي المهرجــان بعــض اإلخــوان العــرب مــن «االت ّحــاد
العــام للطــاب العــرب» فــي لنــدن .وكان يــوم الســبت الماضــي
الطلبيّــة العربيّــة فــي إنجلتـرا ،بعــد
موعــد لقــاء لتوحيــد الحركــة ّ
موســع للطـ ّـاب العــرب ،وقــد جــاء
االنشــقاق الطويــل ،هــذا لقــاء ّ
بنتائــج إيجاب ّيــة .حضرنــا نحــن هــذا اللقــاء بحوالــي  ٥۰إلــى ٦۰
طال ًبــا وطالبــة.
األخ عبــد الرحمــن الحمــود حضــر يــوم الخميــس وذهبــت للقائــه
فــي المطــار ،ومــن هنــاك إلــى المدينــة الّتــي يُعقــد فيهــا االجتماع.
لقــد شــارك مشــاركة إيجاب ّيــة ،أ ّمــا رأيــه فــي المهرجــان فإنّنــي
أتركــه كــي ينقلــه إليــك ،لقــد تركنــاه يــوم األربعــاء بعــد االنتهــاء
مــن المهرجــان فــي لنــدن كــي يقضــي خمســة أيّــام ،ومــن هنــاك
ربّمــا يذهــب إلــى القاهــرة كمــا ذكــر لــي.
((( مــن الشــخصيّات الوطنيّــة الّتــي واكبــت الكويــت الجديــدة ،وقــد كتــب مذكّراتــه
الق ّيمة وهي ُمتاحة.
153

اتُّخــذت فــي المؤتمــر قـرارات جديّــة مه ّمــة تق ّدميّــة عا ّمــة ،ربّمــا
الصحــف المحلّيّــة ،أرجــو ذلــك.
ســوف تُنشــر فــي ّ
مــت دراســة بســيطة جــ ًّدا حــول أوضــاع
بالنســبة لــي ،فقــد ق ّد ُ
العربــي مــن أربــع صفحــات ،وهــي شــرح عــا ّم لتطــ ّور
الخليــج
ّ
االســتعمار فــي الخليــج ،وال ترقــى لل ّدراســة العلم ّيــة .كمــا أنــه قُـ ِّدم
ّــاب الحاضريــن،
اســتفتاء مــن خمــس صفحــات للطّالبــات والط ّ
أجــاب عليــه تقري ًبــا  %۸۰مــن الحاضريــن .هــذا االســتفتاء حــول
مشــاكل الطّـ ّـاب هنــا ،وبعــض المشــكالت العا ّمــة.
أرجــو أن تُتــاح لــي الفرصــة فــي القريــب لتفريغــه وتحليلــه ،ومــن
ث ـ ّم تُنشــر نتائجــه فــي وقــت قريــب .أنــا فــي الحقيقــة ابتــدأتُ
تفريغــه منــذ اليــوم ،وعلــى اللــه التّوفيــق.
انقطعــت نســبيًّا خــال مـ ّدة المهرجــان عــن األخبــار ،إلّ أ ّن الجرائد
الّتــي كانــت فــي بريــدي بعــد أن رجعــت ع ّوضتنــي بعــض الشــيء
عــن ذلــك.
فــي المؤتمــر جــرت االنتخابــات ،وأعتقــد أنّــك تريــد أن تعــرف
ـ ألنّــك فــي الفتــرة الماضيــة كنــت تريــد أن تعــرف مبكـ ًرا ـ فإليــك
رئيســا ،محمــد ال ّرميحــي نائــب الرئيــس،
األســماء ،عبــد اللــه أســد ً
األعضــاء :علــي ال ّزامــل ،بدريّــة العوضــي ،فيصــل المشــعان ،وليــد
ال ّنجــار ،وعبــد اللــه ال ّرجيــب .أ ّمــا أعضــاء المؤتمــر فهــم الرجيــب،
ال ّزامــل ،عبــد المحســن ال ّزمــان ،عبــد اللــه ال ّراشــد.
ســوف نبــدأ العمــل مطلــع األســبوع القــادم؛ أل ّن عطلــة «اإليســتر»
قــد انتهــت.
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مـ ّرة أُخــرى أشــكرك علــى الكتــاب ألــف شــكر ،كمــا أرجــو أن تكتب
لــي موعــد قدومــك إلــى هنــا إذا قـ ّررت القدوم.
تح ّياتي الخالصة لك ولإلخوان.
وتفضّ ل بقبــول فائق تح ّياتي.
أخوك محمد ال ّرميحي

7
درهم۱۹٧۲/٤/۲٧ ،

حضرة األخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
شــك ًرا علــى رســالتك األخيــرة الّتــي وصلتنــي أمــس األ ّول .وأنــا ُمق ِّدر
الظّــروف ،فــا يه ّمــك لــو تأ ّخــرت رســالتك بيــن الحيــن والحيــن،
وألنّنــا أصدقــاء ليــس هنــاك مواعيــد رســم ّية لل ّرســائل ،لذلــك فــإ ّن
أي وقــت تكــون مقبولــة.
أي رســالة تأتــي منــك فــي ّ
ّ
أعتقــد اآلن أصبــح عنــدك فكــرة واضحــة ع ّمــا حــدث فــي المهرجان
ـنوي ،ألنّــه ال شـ ّـك أ ّن األخ عبــد ال ّرحمــن قــد وصــل ،وبالتّالــي
السـ ّ
ّ
فــإ ّن التّفاصيــل كانــت معــه .لقــد ُســررت أنــا بوجــود عبــد الرحمــن
ُهنــا ،ولــو أ ّن الوقــت ضــاع فــي كثيــر مــن ال ُمناقشــات وقليــل مــن
التّونّــس ،ال أعتقــد أ ّن الكلمــة األخيــرة عرب ّيــة.
كل مــن
لقــد تابعــت بألـ ٍـم بالــغ الحملــة والحملــة المضــا ّدة فــي ّ
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السياســة والطّليعــة ،ص ّدقنــي إنّنــي أشــعر بالحســرة؛ أل ّن
جريدتَــي ّ
االثنيــن فــي نظــري علــى حـ ّـق ،وفــي نفــس الوقــت علــى باطــل.
وأعتقــد ـ بــدون تفصيــل ـ أ ّن أســباب الحملــة والحملــة المضــا ّدة
كل البعــد
تافهــة وتجـ ّر الجميــع إلــى قض ّيــة فرع ّيــة بحتــة ،بعيــدة ّ
ـي.
عــن العمــل الوطنـ ّ
أخي العزير،
ولكــن هــذه نتائــج المجتمــع ،وكمــا تعلــم المجتمــع المتخلّــف
الصحافيــة فيــه متخلّفــة.
تصبــح حتّــى الحمــات ّ
أخبــار العالــم :فــي فيتنــام ،كمــا تعلــم ،حــرب ضــروس ،واالنتخابات
األميركيّــة علــى األبــواب ،وأعتقــد أ ّن التّوقيــت بال ّنســبة للفيتناميّيــن
كان ممتــازًا جــ ًّدا ،فحتّــى فــي االنتخابــات األ ّول ّيــة فــي أميريــكا
الســيناتور أدمــون مســكي
أظهــرت النتائــج دقّــة التّوقيــت ،فهــذا ّ
الســيناتور جــورج ماكغفــرن
قــد تخلّــت عنــه األصــوات ،وهــذا ّ
قــد وصــل إلــى ق ّمــة المتســابقين نحــو التّرشــيح األخيــر مــن قبــل
ال ّديمقراط ّييــن .واليــوم فــي األخبــار بــدأ يزايــد حــول موضــوع
فيتنــام وي ِعــد بســحب أكثــر جنــوده(((.
بال ّنســبة إلــى إنجلت ـرا ،فقــد حدثــت أزمــة كمــا تعلــم فــي حــزب
العمــال .وســتانلي جنكيــز نائــب زعيــم الحــزب معــه جماعــة
الصفــوف األولــى فــي الحــزب ،وبعــض اإلشــكاالت
مقاطعيــن مــن ّ
ال ّدراماتيك ّيــة ســببها أ ّن جنكيــز ال يريــد لحــزب العمــال أن يصـ ّوت
((( هذه االنتخابات فاز بها الرئيس ريتشارد نيكسون.
156

الســيد إدورد هيــث
علــى اقتـراح تقـ ّدم بــه بعــض المحافظيــن؛ وأن ّ
السياســة األوروب ّيــة ،لإللتحاق
ال بـ ّد أن يُجــري تصويتًــا شــعب ًّيا علــى ّ
بأوروبــا(((.
حــزب العمــال يريــد أن يســاند هــذا االتّجــاه كــي يُحــرج الحكومــة.
ـي ،فتنافــس عليــه اثنــان
ولكــن بعــد اســتقالة جنكيــز خــا الكرسـ ّ
ـاري ،وشــورت المعتــدل والــذي هــو
واحــد هــو مايــكل ثمــود اليسـ ّ
عضــو لمجلــس العمــوم عــن مدينــة نيوكاســل الّتــي ال تبعــد ع ّنــا
كثيـ ًرا ،وهــو لذلــك مــن المناطــق المتخلِّفــة أو ال ّناميــة ،كمــا يُطلــق
علــى الشّ ــمال الشّ ــرقي مــن إنجلتــرا ،وهــذا شــورت كان مديــر
مدرســة ،ويأتــي مــن عائلــة فقيــرة يعمــل كثيــر مــن أبنائهــا فــي
مناجــم الفحــم.
علــى ذكــر المناجــم ،ربّمــا ســمعت بإضــراب ع ّمــال القطــارات،
قصــة طويلــة ّإل أنّنــي أل ّخصهــا بــأن أقــول :إ ّن الحكومــة
وهــذه ّ
بــدأت تلعــب علــى قانــون العمــل الجديــد ،والــذي كان ُمقاط ًعــا
مــن اتّحــاد نقابــات العمــال ،ولك ّنهــم اآلن بعــد الضغــط بــدؤوا
محاولــة فتــح الحــوار مــن جديــد.
أهـ ّم مــا جــرى حســب رأيــي خــال هــذا األســبوع هــو قـرار أنــور
ـي فــي
الســادات بــأن يأخــذ أســلحة مــن الغــرب ،هــذا تصريــح غبـ ّ
مثــا ،ومثلــي كثــر ،لــم نكــن نعــرف ،وال يمكــن أن
رأيــي .فأنــا ً
السياســة البريطانيّــة معركــة االلتحــاق أو عــدم االلتحــاق
((( وقتهــا بــدأت فــي ّ
األوروبي ،وبعد خمسة عقود خرجت بريطانيا من االت ّحاد.
باالتحاد
ّ
157

نعــرف أن هنــاك أســلحة تذهــب مــن بريطانيــا إلــى مصــر .وهــو
بهــذا العمــل أفشــى الس ـ ّر.
مــا أريــد أن أضيفــه هــو أن جريــدة الجارديــان بتاريــخ اليــوم ٤/۲٧
نشــرت مقــالً ذكــرت فيــه أ ّن إنجلتـرا فعـ ًـا باعــت أســلحة لمصــر،
ـي
ولكــن ليــس كمــا ذكــر الســادات ،بــل عــن طريــق طــرف عربـ ّ
ـي
ثالــث ،إنّمــا مباشــرة .وأ ّن إنجلت ـرا ســوف تبيــع ّ
ألي طــرف ،عربـ ّ
ائيلي ،أســلحة حتّــى تحافــظ علــى تــوازن القــوى .ولــو لــم
أو إس ـر ّ
يذكــر الســادات ذلــك فــي خطابــه لمــا ذُكــر هنــا .هــذا مجمــل
التصريــح الّــذي أدلــى بــه ناطــق باســم وايــت هــول مقــر الحكومــة
البريطان ّيــة.
ال أعــرف متــى نحــن العــرب ســوف نتعلّــم ،ألعــن مــن ذلــك مــا
قــام بــه الســادات مــن إعــان أن عــام  ۱۹٧۳ســيكون ســنة النصــر
أو الحــرب .أ ّو ًل لمــاذا التحديــد؟ ال أدري .لقــد بــدأت ســنة ٧۱
طلب ّيــة فــي مصــر ،وهنــاك مواعيــد إلضرابــات أُخــرى.
بإضرابــات ّ
لقــد قلــت لــك ســابقًا إنّنــا مــا زلنــا نُعــرف بمجتمــع متخلّــف ينتــج
ساســة متخلّفيــن.
أعتقــد أنّنــي قــد أطلــت عليــك .هــل حـ ّددت موعــد قدومــك إلــى
إنجلتـرا أم ال إلــى اآلن؟
تح ّياتي لك ولألخ عبد الرحمن ولجميع اإلخوان.
أخوك محمد الرميحي
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حضرة األخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
شــك ًرا علــى رســالتك األخيــرة ،وكذلــك تعليــق األخ عبــد الرحمــن
فــي آخرهــا ،فطمئنــه ،فقــد وصــل «الــكارت» عــن طريــق «االت ّحــاد
العــا ّم للطـ ّـاب العــرب».
أخي أبا جاسم،
لــم تذكــر لــي موعــد قدومــك إلــى لنــدن ،فنحــن فــي الشــهر
الخامــس كمــا تعلــم أو فــي منتصفــه ،هــل مــا زال القـرار قائ ًمــا أم
هنــاك تغييــر فــي الخطّــة؟
الجــ ّو عندنــا هــذه األيّــام معتــدل علــى الطريقــة اإلنجليزيّــة،
طب ًعــا بــارد نو ًعــا مــا ولك ّنــه مقبــول .ال أعــرف مــن قــال لــك عــن
اللحيــة( ،((1فعـ ًـا كنــت ملتح ًيــا قبــل الحضــور إليكــم بأيّــام قالئــل،
ـدي بعــض الصــور بلحيــة
أعنــي فــي الشــتاء الماضــي .أعتقــد أن لـ ّ
ســوف أريــك إيّاهــا عندمــا تحضــر إلينــا ،أو عندمــا أحضــر أنــا
إليكــم.

( ((1وقتها قمت بتطويل شعر ذقني ،على طريقة الموضة.
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طب ًعــا ســمعت عــن ضــرب جــورج دالس( ((1بالرصــاص ،هــذه طب ًعــا
السياســة األميرك ّيــة وليســت بجديــدة .أخبــار العالــم كانــت مخيفــة
ّ
فــي األســبوع الماضــي .وكمــا قيــل هنــا فقــد قربنــا مــن حــرب
عالم ّيــة ثالثــة ،إنّمــا هــم يلعبــون بالنــار فقــط ،أعنــي أميــركا
وروســيا.
الطائــرة الّتــي اختُطفــت وذهبــت إلــى تــل أبيــب ،كنــت أتم ّنــى أن
الصحــف
تُف ّجــر .نعــم رغــم أن هــذا شــيء ســخيف( .((1لقــد قامــت ّ
هنــا ولــم تقعــد بعــد .فهنــاك تعليقــات أ ّن «العــرب ُجنــاة» ،تصـ ّور
الصحــف كُتــب هــذا بوضــوحّ ،إل أنّهــم لــم يكتبــوا
فــي بعــض ّ
عــن ضــرب الطائــرة بواســطة اإلس ـرائيل ّيين بتفصيــل كامــل ،وهــذا
ليــس بالشــيء الجديــد علــى صحافــة اإلمبريال ّيــة .يــا أخــي ،العالــم
وكل المبــادئ اإلنســان ّية هــي مجــ ّرد حبــر
ال يحتــرم إلّ القــ ّوةّ ،
علــى ورق يتطايــر فــي الفضــاء .فلــو فُ ِّجــرت هــذه الطائــرة بمــن
خاصــة فــي نفــوس اإلســرائيل ّيين.
فيهــا لــكان ر ّد الفعــل أعمــقّ ،
لقــد شــاهدت مــن كان فــي الطائــرة بعــد إنزالهــم علــى شاشــة
التلفزيــون ،أغلبهــم مهاجريــن جــدد مــن روســيا.
تصـ ّور ،معظمهــم ال يعــرف ال العبريّــة وال اإلنجليزيّــة وقــد أجريــت
معهــم مقابــات والمترجــم يقــف جوارهم!
وأخي ـ ًرا بلِّــغ تح ّياتــي لــأخ عبــد الرحمــن واإلخــوان كافــة ،وإلــى
اللقــاء فــي رســالة قادمــة.
أخوك محمد الرميحي
( ((1كان ُمرشّ ًحا للرئاسة األميركية ،وأصبح بعد إصابته بالرصاص ُمقع ًدا.
( ((1اِختطفها الفلسطين ّيون ،فكرة التفجير طب ًعا صبيان ّية!
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9
درهم۱۹٧۲/٥/۳۱ ،

حضرة األخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
شــك ًرا علــى رســالتك األخيــرة ،المؤ َّرخــة فــي  ٥/۲۱أرجــو أن تكــون
بصحــة ج ّيــدة وعافيــة.
ّ
أُجيــب علــى تســاؤلك بخصــوص اإلقامــة فــي لنــدن .فــإ ّن اإلقامــة
مثــا هــل رضيعتــك
ُهنــا فــي الحقيقــة تعتمــد علــى ظروفــكً .
ســوف تدخــل المستشــفى أم ال؟ أم هــل ســتُقيم معهــا إقامــة
مســتمرةّ؟ أعنــي أنتــم االثنــان ،وهكــذا .وكذلــك مــدى رغبتــك فــي
االبتعــاد عــن مركــز المدينــة أو القــرب مــن المركــز ،وبالتالــي مــن
ـي ،وهكــذا.
المكتــب الص ّحـ ّ
علــى العمــوم ،بالنســبة إلــى الشــقق فأنــا أكتــب لــك عنوانَيــن هنــا.
وأحدهمــا األول أنــا ج ّربتــه ،بعيــد شــوية عــن المركــز بحوالــي
نصــف ســاعة فــي البــاص .وهــو:
Mr. S.D. Martin 60, Shirland Road Maido Vale, London, W.9

عنـــده شُ قـــق يؤجـــرها بالقـــرب مـــن هــذا العنــوان ،وتلفونــه هو:
.۰۱-٦۲۱۳۲۸٦
أ ّما العنوان الثاني فهو:
10, Cromwell Street South Kensington London S.W.7

وهــذا العنــوان فيــه أكثــر مــن شــقة تعــ ّود إخواننــا الكويت ّيــون
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الســكن ُهنــاك ،وهــو إلــى ح ـ ٍّد مــا يبعــد عــن المكتــب بحوالــي
نصــف ســاعة بالبــاص فقــط .مــن الجهــة األخــرى مــن العنــوان
الســابق .هــذان العنوانــان همــا بأســعار مناســبة مــن  ۱٥إلــى ۲۰
جني ًهــا فــي األســبوع .هنــاك شــقة قريبــة مــن المكتــب ،ولكنهــا
غاليــة بحوالــي  ٥۰إلــى  ٧۰جني ًهــا إســترلينيَّا فــي األســبوع ،هــذه
يؤ ّجرهــا المكتــب عــادة لمــن يثــق بــه مــن الس ـكّان.
هنــاك مجموعــة مــن الفنــادق مختلفــة وكثيــرة كمــا تعلــم ،فــي
ماربــل أرتــش  Marble Archوهــي ليســت بعيــدة عــن المكتــب،
وعــادة المكتــب يُســكّن فيهــا المتعالجيــن ،وإيجارهــا بالنســبة
إلــى موقعهــا رخيــص .ال أذكــر العنــوان بالضبــط ،ولكــن أعرفــه
معرفــة تا ّمــة فــي ذهنــي ،وهــو فــي الشــارع المباشــر خلــف
فنــدق كامبرلنــد وهــذا عــادة يســكن فيــه الكويتيّــون المريشــون.
أ ّمــا الفنــادق الّتــي ذكرتهــا فهــي خلفيــة ،مــن بينهــا واحــد مشــهور
ـي .فنــدق كامــب لنــدن غــا ٍل شــوية  ۱۱جني ًهــا فــي
لشــخص عربـ ّ
اليــوم .هنــاك فنــادق أخــرى بيــن كامــب لنــدن وبيــن الشــارع
الــذي يقــع خلفــه ،والــذي فيــه الفنــادق العديــدة الّتــي ذكرتهــا،
والتــي يُسـكّن فيهــا المكتــب كويتيّيــن بحوالــي خمســة جنيهــات.
يجــب أن تالحــظ هنــا أ ّن الحمامــات فــي الفنــادق الكبيــرة مــن
عشــرة جنيهــات وطالــع فــي اليــوم .أمــا األكثريــة الباقيــة فــإ ّن
حماماتهــا مشــتركة .بالمناســبة األســعار الّتــي ذكرتهــا لــك تعنــي
لشــخصين.
أرجــو أن أكــون قــد أعطيتــك فكــرة كاملــة عــن الوضــع .أو ّد
أن أخبــرك أنّنــي ســوف أنــزل إلــى لنــدن فــي منتصــف الشــهر
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تخــص بحثــي .ال أعــرف هــل
الســادس ،وذلــك للقيــام بأعمــال
ّ
هــذا ســوف يتــ ّم فــي  ٦/۱٧أو بعــد ذلــك بكــم يــوم كل هــذا
عائــد إلــى ُمشــرفي ،والــذي لــم يُقـ ّرر بعــد متــى يغــادر لإلجــازة.
علــى العمــوم أنــا ال بُ ـ ّد مــن ذهابــي إلــى لنــدن خــال النصــف
الثانــي مــن الشــهر الســادس .وحالمــا أُق ـ ّرر وأعــرف أيــن أســكن
ســوف أكتــب لــك حــالً  .أنــا عــاد ًة فــي اإلجــازات القصيــرة ليــوم
أو يوميــن أســكن فــي فنــدق قريــب مــن مركــز «االتّحــاد العــا ّم
للطــاب» العــرب وهــو فــي ســاوث كنزنغتــون .أ ّمــا اإلجــازة
ّ
الطويلــة أو م ـ ّدة العمــل الطويلــة ،كمــا أنــوي أن أقــوم بهــا فــي
النصــف الثانــي مــن الشــهر الســادس ،فإنّنــي عــادة أســتأجر
شــقّة ،بعيــدة شــوية إنمــا تطلــع أرخــص .وعــادة أســكن فــي
العنــوان األول الــذي كتبتــه لــك.
للطــاب فــي
ّ
هــذه المــ ّرة مــن المحتمــل أن أســكن فــي مــكان
كل حــال ســوف أكتــب لــك
لنــدن ،ســأحاول أن أحجــز فيــه .علــى ّ
عنوانــي بالتفصيــل الكامــل قبــل أن أُغــادر درهــم.
أرجــو أن يكــون مــا أوردتُ مــن تفاصيــل ناف ًعــا ،وأنــا على اســتعداد
ـأي خدمــة يــا أبا جاســم.
للقيــام بـ ّ
ســمعت اليــوم باليابان ّييــن الذيــن ف ّجــروا القنابــل فــي مطــار
ائيلي ،اآلن فقــط ومنــذ شــوية ،األخبــار ليســت تفصيل ّيــة ،إنّمــا
إسـر ّ
يقــول الراديــو :إن رعــب القنابــل قــد سـ ّببه يابان ّيــون مؤ ّجــرون مــن
العــرب.
قــرأت خبـ ًرا آخــر فــي الغارديــان أول أمــس ،عــن أن أحمــد الجــار
اللــه قــال :إنــه ســوف يرســل مراســلين إلــى إس ـرائيل .وأ ّن دولــة
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الكويــت ق ـ ّررت أن تحاكمــه .هــل هــذا صحيــح؟ ال أعــرف ألنّنــي
لــم أقــرأ الجرائــد الكويتيّــة منــذ م ـ ّدة.
ـوي .إنّمــا اليــوم
الجـ ـ ّو هــذه األيّــام كان مزع ًجــا ،أمطــار وهــواء قـ ّ
أشــوفه صح ـ ًوا شــوية والهــواء طــاح( ((1كمــا يقولــون .بالمناســبة
ـت لــك عنــه ،والــذي
تذكــرت اآلن ،بالنســبة إلــى الفنــدق الــذي قلـ ُ
ليــس بالبعيــد وكذلــك رخيــص وفــي قلــب لنــدن ،ســكن فيــه ثامــر
الحميــدة ،مســجل فــي كليــة الحقــوق .يمكنــك إن أردت للطــوارئ
أن تتّصــل بــه بالتلفــون ،مــن محتمــل أن يكــون محتفظًــا بالعنــوان
عنــده.
وأخي ًرا بلِّغ تح ّياتي لألخ عبد الرحمن ،وجميع اإلخوان.
المخلص محمد الرميحي

10
درهم۱۹٧۲/٦/۱٦ ،

حضرة األخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
قبــل أيّــام وصلتنــي رســالتك المؤ َّرخــة فــي  ٦/۸وكمــا ذكــرت
لــي فإنّــك قــادم إلــى لنــدن بيــن  ٧/۱إلــى  .٧/۱۰أنــا كنــت قــد
ذكــرت لــك أنّنــي ذاهــب إلــى لنــدن لبعــض األعمــال المتعلّقــة
( ((1هدأ.
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بالدراســة ،ولك ّنــي لــم أذكــر لــك الوقــت وال المــكان ،كمــا
أنّنــي قــد تأ ّخــرت فــي الــر ّد علــى رســالتك لبعــض الوقــت لهــذا
صــا ببعــض اإلخــوان للحجــز لــي فــي
الســبب ،فقــد كنــت متّ ً
ســكن جامعــة لنــدن .واليــوم فقــط وصلتنــي برقيــة تؤكّــد
الحجــز ،لذلــك أنــا أكتــب لــك اليــوم الجمعــة  ٦/۱٦علــى أنّنــي
ســوف أذهــب إلــى لنــدن يــوم األحــد القــادم  ،٦/۱۸وســوف
أمكــث هنــاك حتّــى يــوم  ،٧/۳هــذا مبدئ ًّيــا .فإنّنــي مــن ٦/۱۸
إلــى  ٧/۳ســوف أكــون فــي لنــدن.
عنواني سيكون كالتالي:
M.G. Al-Rumaihi International Student House 10 York Terrace East
London N.W.1

هــذا العنــوان كتبتُــه لــك حتّــى تراســلني إذا قـ ّررتَ الحضــور فــي
اليــوم األول والثانــي مــن جــوالي /يوليــو علشــان أقــدر أقابلــك
فــي المطــار ،وكذلــك أقــوم بالحجــز لــك فــي أحــد الفنــادق
المعقولــة.
أي وقــت،
طب ًعــا قض ّيــة الحجــز يمكــن أن أقــوم بهــا إذا أحببــت فــي ّ
ولك ّننــي أُفضّ ــل أن تأتــي إلــى لنــدن وأنــا هنــاك ،حتّــى تتعــ ّرف
فــي األيّــام األولــى علــى لنــدن بصحبــة أخــوك الرميحــي .وطب ًعــا
ممكــن أن أقابلــك فــي المطــار إذا أرســلت لــي موعــد وصولــك
أي طائــرة ،والتاريــخ طب ًعــا ،فــي المــدة التــي أكــون موجــو ًدا
وعلــى ّ
فيهــا فــي لنــدن .بعــد المــدة هــذه ســوف أكــون فــي درهــم علــى
عنوانــي الســابق .أ ّمــا عــن قض ّيــة التلفــون فمــع األســف أخــوك ال
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أي «كارت» يصــل بســرعة خــال أربــع
يملــك تلفونًــا؛ لذلــك فــإ ّن ّ
وعشــرين ســاعة.
هذه رسالة عجلى أكتبها لك .أرجو أن أُقابلك في لندن.
لك ولإلخوان تح ّياتي.
أخوك محمد الرميحي

11
درهم۱۹٧۲/٧/۲ ،

حضرة األخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
لقــد وصلتنــي رســالتك األخيــرة علــى عنوانــي فــي لنــدن ـ ألــف
شــكر ـ وكنــت قــد كتبــت لــك أنّنــي ســوف أُغــادر لنــدن فــي ٤
الحالــي؛ وذلــك للرجــوع إلــى مدينــة درهــم .أرجــو إن تمكّنــت وأنت
فــي لنــدن أن تزورنــا فــي درهــم .وكمــا قلــت لــك فــي الســابق :فــإ ّن
لدينــا بيتًــا كبيـ ًرا يســع عــد ًدا ال بــأس بــه مــن األصدقــاء .كمــا أننــي
أرجــو أن تكتــب لــي مــن لنــدن ولــو «كارت» تُخبرنــي فيــه عــن
وصولــك وعنوانــك هنــا .األخبــار كلّهــا عاديّــة ال جديــد.
مشــغول إلــى الــرأس كمــا يقولــون خــال وجــودي
ً
لقــد كنــت
فــي لنــدن ،أعمــل منــذ التاســعة صبا ًحــا حتّــى السادســة مســا ًء.
وقــد الزمتنــي اإلنفلونــزا ومــا زالــت ،أعاننــا اللــه عليهــا .الجــ ّو
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خــرب يتكلمــون عــن الصيــف الــذي ذهــب ،هنــا فــي إنجلتــرا
والجـ ّو ممطــر ،ومــا يُتوقّــع مــن الجـ ّو خــال األســابيع القادمــة أنّــه
الصحــف أن ياســر عرفــات طلــب فيـزا لدخــول
ُمتقلــب .اليــوم فــي ّ
والصحــف ،خاصــة صحــف المحافظيــن مثــل الديلــي
بريطانيــاّ ،
تليغــراف قائمــة قاعــدة بهــذا الخصــوص .وهنــاك خبــر اليــوم
يقــول إ ّن  ٤۲۰مــن النـ ّواب فــي البرلمــان مســتع ّدون للتوقيــع علــى
عريضــة لطلــب عــدم إعطــاء ياســر عرفــات ،وال منظمــة التحريــر
في ـزا أو مكت ًبــا علــى التوالــي.
وبالطبــع هــذا العــدد مــن النــاس ،أعضــاء البرلمــان ،ممكــن أن
يُســقط الحكومــة.
أخي أبا جاسم،
أُك ـ ّرر لــك م ـ ّرة ثانيــة أن تحــاول أن تتّصــل بــي ولــو عــن طريــق
«كارت» ،كمــا قلــت لــك ،تضعــه فــي البريــد وخــال  ۲٤ســاعة فــي
العــادة يصــل إذا بعثتــه مــن لنــدن.
ـي» ،والــذي يملــك
ســوف أكتــب لــك عنــوان «اتّحــاد الطـ ّـاب العربـ ّ
ـي مكت ًبــا للطــوارئ ،هــو:
فيــه فــرع االتّحــاد الوطنـ ّ
38, Old Brompton Road Knightsbridge.

وعـــــادة يجتمــع فيــــه الطــ ّـاب العــرب ،وبعــض الكويتيّيــن .وفيه
ـي ،وهــو فــي
صحــف عربيّــة دائ ًمــا .أ ّمــا عنــوان المكتــب الص ّحـ ّ
ـي فهــو:
نفــس الوقــت عنــوان المكتــب الثقافـ ّ
Brook House 311, Park Lane.
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وهــو ليــس بعي ـ ًدا عــن شــارع  Oxfordمــن ناحيــة زاويــة الخطابــة
فــي الهايــد بــارك.
لك تحيّاتي ،وأرجو لك سف ًرا ُمري ًحا.
أخوك محمد الرميحي

12
درهم۱۹٧۲/۸/۲۹ ،

حضرة األخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
شــك ًرا علــى رســالتك األخيــرة ،كمــا أنّنــي أخبــرك أنّــي تلقّيــت
رســالتك الّتــي أرســلتها مــن لنــدن ،كان بــو ّدي أن تكــون قــد كتبــت
لــي وأنــت فــي لنــدن مــن م ـ ّدة ،حتّــى يتس ـ ّنى لــي علــى األقـ ّـل
الســفر إليــك هنــا .علــى العمــوم حصــل خيــر.
كمــا ذكــرت أنــت فــي رســالتك فــإ ّن لنــدن ليســت المــكان الــذي
البريطانــي علــى
يُمكــن أن يعــرف فيــه اإلنســان حيــاة الشــعب
ّ
حقيقتهــا .ففــي المــدن والقــرى األخــرى تســتطيع أن ت ُقابــل
الشــعب العامــل منتــج الثــروة ،أ ّمــا فــي لنــدن فــإ ّن أصحــاب
األعمــال والمتعطّليــن والنصابيــن جن ًبــا إلــى جنــب.
الطــب فيهــا متقــ ّدم أم ال؟ أي هــل
ال أعــرف هــل وجــدت أ ّن
ّ
اســتفدت ـ طب ًعــا أنــت والعائلــة ـ مــن وجودكــم فــي لنــدن أم ال؟
هــذا هــو األه ـ ّم فــي الظــروف الحال ّيــة.
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لقــد كان لدينــا ز ّوار مــن الكويــت في الشــهر الماضي مــن العائلة.
لذلــك فإنّنــي أخــذت عطلــة حوالــي شــهر ذهبــت فيهــا إلــى
خاصــة أدنبــره عاصمــة
اســكتلندا معهــم .وهــو بلــد رائــع جميــل ّ
اســكتلندا الجميلــة .لقــد ذهــب الــز ّوار منــذ أســبوعين تقريبًــا،
وهأنــذا ُعــدتُ إلــى العمــل .أنــا أكتــب فــي الجــزء األخيــر مــن
رســالتي اآلن ،وهــي تتكـ ّون مــن ثالثــة فصــول .أرجــو أن يوفّقنــي
اللــه فــي أن أنتهــي منهــا خــال األربعــة أشــهر القادمــة بــإذن
ـمي هنــا،
اللــه .كمــا أنّنــي سـ ّجلت فــي الجامعــة فــي الــدوام الرسـ ّ
ألنّنــي أتوقّــع أن يكــون عنــدي بعــض الوقــت ،فقـ ّررت أن أحضــر
السياسـ ّية ،وكذلــك آخــر فــي التط ّور
ُمقـ ّر ًرا دراسـ ًّيا فــي النظريّــات ّ
ـادي .هــذا ســوف يكــون اآلن لم ـ ّدة خمــس ســاعات فــي
االقتصـ ّ
خاصــة أن ال ُمسـ ّجل فــي الدراســات العليــا يُمكــن لــه أن
األســبوعّ ،
أي مقـ ّرر يريــده دون أن يدفــع رســو ًما .وهــذا هــو األهـ ّم.
يحضــر ّ
أخبارنــا ،ليــس مــن جديــد .مــن يوميــن افتُتحــت الــدورة األولمب ّيــة
رأســا منــذ افتتاحهــا ،وقــد
الرياض ّيــة ،وقــد شــاهدتها فــي التلفــاز ً
ـت
م ـ َّر ـ مــع مــن مــر ـ وفــد الكويــت وهــم أربعــة إداريّيــن عرفـ ُ
منهــم األســتاذ عيــد ،زكــي حمــدي ،فكلّهــم ربّمــا مــن الشــباب فــي
الجامعــة .كذلــك الرابــع وهــو الحربــان( .((1أ ّمــا عــدد المتســابقين
فظهــر لــي ثالثــة فقــط ،يعنــي اإلداريّين أكثر مــن الالعبيــن في وفد
رأســا أخبــار األولمبياد
الكويــتّ .
كل مســاء ينقــل لنــا التلفزيــون هنا ً
والمســابقات الّتــي حصلــت طــول النهار باأللــوان ،أعني أننا نُشــاهد
ُهنــا ربّمــا أحســن ممــن حضــروا األولمبيــاد هنــاك فــي ميونــخ.
( ((1األســتاذ عيــد هــو مســؤول التربيــة الرياضيّــة فــي الجامعــة ،أ ّمــا الحربــان فهــو
كويتي في ذلك الوقت.
كروي
خالد الحربان أشهر معلّق ّ
ّ
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أخــي أبــا جاســم ،هــذا مجمــل أخبارنــا .وأرجــو المعــذرة لتأ ّخــري
فــي الــر ّد عليــك ،وإلــى اللقــاء فــي رســالة قادمــة.
تح ّياتــي لألخ عبــد الرحمن الحمود وجميع اإلخوان.
أخوك محمد الرميحي

13
درهم۱۹٧۲/۹/۱۰ ،

حضرة األخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تحيّة طيّبة وبعد،
شــك ًرا علــى رســالتك األخيــرة الّتــي وصلتنــي أمــس .أعتقــد أنّــك
كنــت أتابــع الــدورة
اآلن علــى علــم بتفاصيــل ميونــخ ( ((1لقــد
ُ
خــال التلفزيــون يو ًمــا بيــوم ولعبــة بلعبــة ،ولقــد كان يــوم األربعاء
ائيلي والفدائيّيــن العــرب
وأحداثــه بالنســبة إلــى الفريــق اإلســر ّ
رأســا ،ســاعة بعــد ســاعة عبــر التلفــاز .لقــد قـ ّرر الفدائ ّيــون
منقولــة ً
ائيلي بعــد الســاعة الواحــدة،
أن يقتلــوا واح ـ ًدا مــن الفريــق اإلس ـر ّ
كل ســاعتين ،ولكنهــم أ ّخــروا الوقــت بعــد ذلــك ،وقــد قُـ ّرر ـ
واحـ ًدا ّ
كمــا قــال التلفزيــون المنقــول مــن ميونــخ ذلــك اليــوم ـ أن الســاعة
الخامســة مســا ًء ســوف يقتحــم البوليــس األلمانــي المــكان،
( ((1اِنتهــت عمليــة خطــف الرياضييــن اإلسـرائليين ،التــي وقّعتها منظمة أيلول األســود
فــي المدينــة األولمبيــة بميونــخ عــام  1972بمقتــل  11رياضيًــا إســرائليًا و 5
فلســطينيين وشــرطي ألمانــي.
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ولك ّنــه لــم يفعــل .أنــت تعــرف بقيّــة القضيّــة مــن الذهــاب إلــى
المطــار ومحاولــة قتــل الفدائ ّييــن .هنــا كانــت الض ّجــة هائلــة بهــذا
الخصــوص ،وكل الجرائــد البريطانيّــة بــدون اســتثناء ش ـ ّنت حملــة
شــعواء علــى العــرب ،إلــى درجــة أن هارولــد ولســن زعيــم حــزب
العمــال وزعيــم المعارضــة طالــب بــأن تقــوم الحكومــة البريطانيّــة
ـري،
بإجـراءات شــديدة؛ منهــا ســحب دعــوة وزيــر الخارجيــة المصـ ّ
وعــدم الدخــول فــي مفاوضــات أســلحة مــع مصــر.
ـي أبـ ًدا .إ ّن الحملــة هنــا كانــت
لــم يكتــب أحــد عــن الوضــع العربـ ّ
ُم ـ ّرة م ـرار ًة تن ـ ُّم عمــا تك ّنــه الرأســماليّة العالميّــة للثــورة العربيّــة
وخاصــ ًة الفلســطين ّية منهــا ،حتّــى إن رئيــس أســاقفة بريطانيــا
ســوف يُقيــم صــاة للقتلــى اإلس ـرائيليّين.
ـي علــى العــرب،
لقــد ف ّجــر موضــوع ميونــخ هــذا ّ
كل الحقــد الغربـ ّ
ـي يقــول :إنّــه
واليــوم فــي الجرائــد الصباح ّيــة أن البوليــس الدانماركـ ّ
شــاهد ليلــى خالــد( ((1فــي كوبنهاجــن ،وإ ّن ضربــة مــن العــرب
الصحاف ّييــن اســتغلّوا
تنــس أ ّن ّ
متوقّعــة فــي وقــت قريــب .ال َ
الموضــوع أحســن اســتغالل.
هنــاك مــن يظــن أ ّن موشــي دايــان كان فــي ميونــخ ،وأن خب ـراء
إســرائيل ّيين اســتُدعوا مــن تــل أبيــب لغــرض ضــرب وتفشــيل
الفدائ ّييــن العــرب.
( ((1مناضلــة فلســطينيّة وســيمة صــارت أيقونــة الثــورة بعــد أن شــاركت فــي عمليــة
خطف طائرة إلى لندن.
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كل شــيء أثبتــت أرواح شــهداء ميونــخ للعالــم أجمــع
أخــي ،رغــم ّ
ناســا مســتع ّدون للمــوت مــن أجــل قض ّيتهــم .وهــذا مــا
أن هنــاك أُ ً
يرفــع الــروح المعنويّــة للعــرب أجمــع ،رغــم التراجعــات واالت ّفاقات
الخلف ّية (.((1
بخصــوص مديــر الجامعــة أعتقــد كمــا ســمعت مــن الكثيريــن أنّــه
كل مــا هنــاك أنّنــا نرجــو لــه التّوفيــق .علــى أن
شــخص ّية معتدلــةّ ،
يُقابــل بالنوايــا الحســنة(.((1
أخبارنــا ليــس فيهــا مــن جديــد ،الج ـ ّو بــدأ يبــرد ،حتّــى إ ّن أوائــل
الثلــج بــدأت تتســاقط ،كمــا قالــت األخبــار ،علــى مرتفعــات جبــال
اســكتلندا.
للطلب العرب» يناقش تح ّركه المقبل:
«االتّحاد العا ّم ّ
۱ـ مظاهــرة صامتــة آخــر ســبتمبر علــى شــهداء نهــر البــارد ضحايــا
ائيلي.
العــدوان اإلسـر ّ
ـام للدفــاع عــن الفدائيّيــن العــرب
۲ـ أو جمــع تبر ّعــات إلرســال محـ ٍ
الثالثــة فــي ميونــخ .هــذا للعلــم.
وأخي ًرا تح ّياتي لجميع اإلخوان.
أخوك محمد الرميحي
( ((1يتو ّجب أن يُقرأ هذه الموضوع في أجواء الحماس وقتها.
(ُ ((1ع ّين وقتها مدي ًرا جدي ًدا للجامعة ،وكان المرحوم عبد العزيز كامل.
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حضرة األخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
شــك ًرا علــى رســالتك األخيــرة الّتــي وصلتنــي اليــوم .لقــد
ـت خــال الثالثــة أيّــام الماضيــة فــي لنــدن ،وذلــك لحضــور
كنـ ُ
بعــض اجتماعــات «االتّحــاد العــا ّم للطـ ّـاب العــرب» هنــا .إلــى
جانــب حضــور حفلــة تأبيــن الرئيــس الراحــل فــي الملحق ّيــة
الثقاف ّيــة لســفارة جمهوريــة مصــر ،خاللهــا تحــ ّد ث كمــال
ـي
رفعــت ( ((1وأحــد الزمــاء حديثًــا سياس ـ ًّيا عــن الوضــع العربـ ّ
بشــكل عــا ّم .
خرجــت بــه أنــا شــخص ًّيا ،مــن حديــث كمــال رفعــت،
أهــ ّم مــا
ُ
فكــرة جديــدة أعتقــد تظهــر أل ّول م ـ ّرة بيــن المفكّريــن والساســة
العــرب ،هــي أ ّن إسـرائيل ليســت مــن يقــوم بتحريــك أميــركا كمــا
تشــاء ،إنّمــا العكــس وأن أميــركا هــي الّتــي تســتخدم إســرائيل.
ـي .ولكــن كمــا أعتقــد أنــا
هــذا االفتـراض يحتــاج إلــى تدعيــم علمـ ّ
ـ ويمكــن أن أكــون علــى خطــأ ـ أنّنــا نحــن العــرب نــرى الموضــوع
أبيــض أو أســود وليــس ُمبه ًمــا ،وبالتالــي فإنّنــي أعتقــد أ ّن االثنيــن
( ((1أحد رفقاء عبد الناصر.
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كل منهمــا فــي اآلخــر حســب
بينهمــا عالقــة جــذب وش ـ ّد يؤثّــر ّ
كل يــرى مصلحتــه فيهــا.
مقاديــر معيّنــةٌ ،
أخبــار الطـ ّـاب العــرب ،بعــد الغُربــة الطويلــة ،فإنّنــي أجــد اآلن
الجهــود تُبــذل إلنجــاح المؤتمــر القــادم فــي ديســمبر ،وقــد كان
االجتمــاع األخيــر مــع الدارســين المصريّيــن الــذي ذكرتُــه لــك غال ًبا.
كل القضايــا والمشــاكل
هــو اجتمــاع ناجــح وصريــح ،طُرحــت فيــه ّ
الســابقة.
تمثيــا
ً
بعــد شــيء آخــر ،هــو تفاصيــل التمثيــل ،وهــل ســيكون
قُطريًّــا أم يكــون تمثيــا عدديًّــا ،لــم يُتّفــق عليــه بعــد.
بمناســبة الذكــرى الثانيــة لوفــاة عبــد الناصــر أصــدر «االت ّحــاد
خاصــة ،تجــد بعــد طــي هــذه الرســالة
العــا ّم للطـ ّـاب» جريــدة ّ
نســخة منهــا .كمــا أ ّن «االتّحــاد الوطنــي لطلبــة الكويــت» ،فــرع
المملكــة المتّحــدة ،قــد قــام بإج ـراء بحــث فــي المشــاكل الّتــي
خصصــت لــك نســختَين واحــدة لــك
يواجههــا الطلبــة هنــا .وقــد ّ
واألخــرى لــأخ عبــد الرحمــن الحمــود.
أخبــاري الشــخص ّية :أكتــب هــذه األيّــام فــي موضــوع الرســالة
الّتــي أريــد أن أق ّدمهــا ألســتاذي ،قبــل أن نزحــم فــي بدايــة
ـي الجديــد .كمــا أنّنــي قــد قـ ّررت االلتحــاق بقســم
العــام الدراسـ ّ
السياســة
والسياســيّة؛ ألخــذ مقــ ّرر فــي ّ
الدراســات االقتصاديّــة ّ
واالقتصــاد .ولذلــك أعتقــد أننــي بحاجــة لمعرفــة كثيــر مــن
خاصــة وأن العمــل فــي األطروحــة قــد قَ ـ ُرب
األصــول النظريّــةّ ،
مــن االنتهــاء.
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لقــد طلبــت منــذ مـ ّدة أطروحــة الدكتــور حســن اإلبراهيــم الحســن
مــن أميــركا ،وقــد وصلــت منــذ أســبوع ،لقــد قرأتهــا وهــي عــن
العالقــات الدوليّــة الكويتيّــة.
أعتقــد أنّــه عالــج الموضــوع نظريًّــا بتفـ ّوق .كمــا أنّنــي قــد طلبــت
أطروحــة عبــد اللــه النفيســي( ((2مــن كامبــردج ،ولكــن لم يرســلوها
لــي ،وقــد عثــرتُ عليهــا لــدى زميــل كان يقرؤهــا فأعارهــا لــي.
حساســة فــي أطروحتــه عــن الشّ ــيعة
النفيســي أثــار عــدة أســئلة ّ
ودورهــم فــي نظــام  ۱۹۲۰فــي العـراق .أعتقــد أنّنــا بحاجــة لمثــل
هــذه المواضيــع ،ألن تنشــر ليطّلــع عليهــا أكبــر عــدد مــن النــاس،
وطرحهــا للمناقشــة والتحليــل.
األحــد الماضــي ،ليــس أمــس ولكــن الــذي قبلــه ،قــرأتُ موضو ًعــا
ســابقًا فــي الصنــدي تايمــز كان عــن التخريــب والمخ ّربيــن كمــا
قــال المقــال ،ولك ـ ّن أهــم شــيء فيــه ،وهــو مــن حوالــي صفحــة
ونصــف مــن صفحــات التايمــز ،أن الكاتــب يذكــر كيــف بــدأ
اإلرهــاب مــن خــال العصابــات الصهيون ّيــة الّتــي بــدأت بإرســال
متف ّجــرات للضبــاط البريطان ّييــن ،والحقتهــم بهــذه المتف ّجــرات
ـخاص الّذيــن تف ّجــرت
حتّــى بريطانيــا .ويذكــر المقــال أســماء األشـ ّ
بهــم هــذه الطــرود أو الرســائل ،ف ُهــم أطفــال ونســاء .ثــم يذكــر أ ّن
العــرب لــم يبــدؤوا بهــذه المتف ّج ـرات ،ولكــن اإلس ـرائيل ّيين ش ـ ّنوا
حملــة متف ّج ـرات فــي القاهــرة ض ـ ّد العلمــاء األلمــان ،ث ـ ّم بعــد
غســان كنفانــي وحاولــوا قتــل غيــره .يُظهــر الشــخص
ذلــك قتلــوا ّ
( ((2دور الشيعة في ثورة العشرين في العراق.
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مــن المقــال أن «هــذه بضاعتهــم ُر ّدت إليهــم» ،فهــو يحــاول أن
يقــول إن البــادئ هــم اإلس ـرائيل ّيون.
أه ّم ّيــة هــذا المقــال أنّــه يظهــر فــي صحيفــة أســبوعية واســعة
الصحــف تقري ًبــا ُمعاديــة للعــرب هنــا.
االنتشــار ،إذ علمــت أ ّن كل ّ
كمــا أنّنــي أرى أه ّميّــة فــي الحقائــق الّتــي كتبهــا الكاتــب مــن
تاريخــي ق ّيــم لموضــوع المتف ّجــرات.
أســماء وأشــخاص ،وبحــث
ّ
لقــد أخــذت نســخة لعرضهــا علــى اإلخــوة فــي «االتّحــاد العــا ّم
للطــاب العــرب» لترجمتــه.
ّ
وأخي ًرا لك تح ّياتي الخالصة ،وإلى اللقاء في رسال ٍة قادمة.
أخوك محمد الرميحي
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حضرة الفاضل األخ محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
ـلت لــك البحــث والمجلّــة
شــك ًرا علــى رســالتك األخيــرة ،لقــد أرسـ ُ
لالطّــاع .وأنــا أوافقــك أ ّن كليهمــا فــي طــور الطفولــة  .إ ّن مثلــك
عــارف أ ّن اإلنســان ال يمكــن أن يعمــل أكثــر مــن شــيء واحــد
فــي الزمــان والمــكان .فالزمــان والمــكان أعتقــد أنهمــا ســلعتان
اقتصاديّتــان.
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على العموم شك ًرا لنقدك.
لقــد ذكــرت موضــوع الجامعــة ،ث ـ ّم ق ـ ّررت ّأل تكتــب لــي علــى
السياســة .ال أقرؤهــا اآلن
أســاس علــم مســبق أنّنــي أقــرأ جريــدة ّ
ـي.
ومنــذ بضعــة أشــهر خلــت .لســبب اقتصـ ّ
ـادي وآخــر أيديولوجـ ّ
لذلــك فســأكون أكثــر مــن مســرور لــو كتبــت لــي خطوطًــا عريضــة
عــن الموضــوع ،وأهـ ّم مــن ذلــك وجهــة نظــرك فيــه ،إذا تبقــى لــك
الوقــت فــي المســتقبل.
لقــد بــدأت الدراســة هنــا ،وقــد قلــت لــك إنّنــي ســأحضر
والسياســة ،وبالفعــل ســ ّجلت
محاضــرات فــي االقتصــاد
ّ
وحضــرت هــذه المحاضــرات لتوســيع األفــق .مــع األســف
الشــديد إ ّن المعرفــة اإلنســانيّة واســعة والوقــت ضيّــق إلــى
خاصــة إذا ق ـ ّدر لــك اللــه أن تأخــذ بــر ًدا ،كمــا
درجــة اإلزعــاجّ .
حصــل لــي فــي األســبوع الماضــي ،ولذلــك فــإ ّن وقتًــا ثمي ًنــا
آخــر ضــاع.
أنــا اآلن إلــى جانــب أننــي «أُشَ ــط ُِّب» أو تقري ًبــا أكمــل كتابــة
الموضــوع الــذي أبحثــه ،فإنّنــي ســأقوم بتدريــس ثمانــي ســاعات
للطــاب اإلنجليــز الذيــن يدرســون عــن الشــرق
ّ
فــي األســبوع
كل أســبوع لمجموعــة مــن
األوســط واللغــة العرب ّيــة .ســاعتان ّ
الطلبــة وهــم ثالثــة ،فتــاة وصبيّــان ،يســتع ّدون للذهــاب إلــى عمان
ـي فــي المنطقــة ،ومعلوماتهــم
إلج ـراء مســح بشـ ّ
ـي ومائـ ّ
ـري أرضـ ّ
عــن المنطقــة صفــر .بهــذه المناســبة قــد يقــول لــك قائــل إ ّن
الدراســة فــي الغــرب أحســن منهــا فــي الشــرق ،هــذا القــول لــو
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أخذتــه بمعنــاه الواســع لــكان صحي ًحــا علــى العمــوم ،ولك ّنــك لــو
حاولــت التفصيــل ودراســة الوحــدات الصغــرى لوجــدت أ ّن ذلــك
خرافــة كبيــرة.
كل مــا هــو
أعتقــد أنّــه لــو فرضنــا ـ وهــذا فــرض صعــب ـ أ ّن ّ
متيسـ ًرا وبنفــس الدقــة باللغــة
متيســر فــي اللغــة اإلنجليزيّــة ،كان ّ
ّ
ـزي فــي المعلومــات.
ـي زميلــه اإلنجليـ ّ
العرب ّيــة لفــاق الطالــب العربـ ّ
أنــا أقــول لــك عــن خبــرة ،لقــد ج ّربتهــا هــذا األســبوع .لقــد ســألت
كل الطلبــة الذيــن أعمــل معهــم مــاذا تعنــي كلمــة األهـرام باللغــة
ّ
اإلنجليزيّــة فقالــوا كلّهــم إنّهــا جريــدة فــي القاهــرة .وليــس هنــاك
أحــد يعــرف أن األهــرام هــي أهــرام الجيــزة أو البيراميــدز كمــا
يقولونهــا.
طلبنــا عــن
أعتقــد ،وهــذا خاضــع للتجربــة ،أنّــك لــو ســألت ّ
مقولــة نيويــورك أو التايمــز لوجــدت أن مــن يعــرف أن التايمــز
إلــى جانــب أنهــا اســم جريــدة ،فــإن كثيــ ًرا منهــم ســيعرف أن
نيويــورك هــي أيضً ــا مدينــة فــي أميــركا .قــد أكــون مخطئًــا فــي
التعميــم ،ولكــن هــذا مــا أظهرتــه التجربــة البســيطة خــال
الثالثــة أســابيع الماضيــة .إذا وجــدتُ شــيئًا مــن هــذا فإنّنــي
ســأكتب لــك.
وأخي ًرا تق ّبل تح ّياتي األخويّة لك وللجميع.
أخوك محمد الرميحي
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حضرة األخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تحيّة طيّبة وبعد،
كل ّعــام وأنــت بخيــر بمناســبة عيــد رمضــان ،الــذي أعتقــد أن
الرســالة ســوف تصلــك وهــو علــى األبــواب ،ومبــروك التحريــر لقــد
تابعــت مرحلــة تحريــر الفدائيّيــن مــن ميونــخ لحظــة بلحظــة علــى
موجــات التلفــاز ُهنــا.
والصحــف كانــت معاديــة للعــــرب فــي التعليــق
كــ ّـل اإلذاعــات ّ
والنقـــل .طب ًعــا «المخ ّربــون» هو الوصف الســائد .رغــم أ ّن بريطانيا
فــي هذيــن اليوميــن واقفــة علــى يــد ورجــل ،الجنيــه اإلســترليني
إلــى الحضيــض والتض ّخــم ضــارب باألعنــاق .اجتماعــات واجتماعات
بيــن اتّحــادات الع ّمــال والــوزارة وكذلــك اتّحــاد الصناعيّيــن للخــروج
بسياســة «الدخــل واألســعار» كمــا يسـ ّمونها .كان هارولــد ولســون
وحكومــة الع ّمــال لديهــم جهــاز لهــذا الموضــوع .وعندمــا جــاء
المحافظــون ألقــوا هــذا الجهــاز علــى أســاس أن تُح ـ ّدد األســعار
ـي ،أو كمــا يظ ّنــون
واألجــور تحدي ـ ًدا مســبقًا هــو أمــر غيــر طبيعـ ّ
فهــو متــروك آلليــات الســوق ،ولكــن فــي األشــهر األخيــرة وبعــد
هــذا التض ّخــم الفظيــع فــي األســعار ،ومــن ث ـ ّم األُجــور ومــا يج ـ ّر
مــن إضرابــات متالحقــة ،قـ ّررت حكومــة المحافظيــن أن تصــل إلــى
«سياســة طوعيــة» باتّفــاق الجهــات الثــاث الّتــي ســبق أن قلتهــا
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لــك .ولكــن حيــث اقتــرح أن تكــون زيــادة األجــور فــي حــدود
اثنيــن جنيــه ونصــف ،علــى أن يتــم تحديــد هــدف للجنيــه فــي
حــدود  .%٥النقابــات تطالــب بأكثــر مــن اثنيــن جنيــه ونصــف
فــي حــدود قيمــة  ،%٦ومــا زالــت المحادثــات جاريــة .والتهديــد
باإلضرابــات علــى األبــواب.
بخصــوص مجموعــة الدارســين الّذيــن ســوف يذهبــون إلــى ُعمــان.
هــذا مشــروع قائــم بــه كمــا أتصـ ّور «شــركة نفــط ُعمــان» ،تعـ ّرف
عليــه وهــو مكــ ّون مــن فريــق ،ثالثــة فتيــان ،وفتــاة واحــدة.
ســيكون مقامهــم فــي عبــري مدينــة عبــري إلــى الشــرق مــن
مســقط ،ويقومــون ببحــث ُســكاني ،وبحــث فــي التربــة والزراعــة
والمحاصيــل.
ســوف يذهبــون إلــى المنطقــة فــي أوائــل ينايــر القــادم كمــا
فهمــت.
أخبارنــا كلّهــا بخيــر .ســوف أذهــب أنــا مــع أحــد اإلخــوان
الكويت ّييــن ،عدنــان عقيــل ،إذا كنــت تعرفــه ،وزوجتــه ،ســوف
نذهــب فــي رحلــة لمــ ّدة أســبوعين إلــى تونــس .تبــدأ فــي ۱٦
ديســمبر القــادم(.((2
أنــا فــي الحقيقــة أريــد أن أرى شــمال أفريقيــا مــا دمــت هنــا؛
الســياحي
ألنّــه لــن يتســنى لنــا زيارتــه مــن الكويــت .والنظــام
ّ
وشــركاته فــي بريطانيــا ـ كمــا تعلــم ـ شــيء رائــع .ســوف يتكلّــف
( ((2كانــت رحلــة ممتعــة وثقاف ّيــة مــع المرحــوم عدنــان عقيــل الــذي أصبــح أ ّول
ـي فــي الكويــت.
مديــر ّ
لمؤسســة التق ـ ّدم العلمـ ّ
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الشــخص الواحــد منــا  ٦٤جني ًهــا حوالــي  ٥۰دينــا ًرا فــي ســعر
وآكل فــي فنــدق مــن
الحالــي .ذاهبًــا بالطيــارة ،ســاك ًنا ً
التــداول
ّ
الدرجــة األولــى .وهــذه األربعــة والســتون جني ًهــا فيهــا زيــادة عــن
ـادي ،أل ّن ســفرنا ســيكون فــي الهــاي ســيزون،
مع ـ ّدل الســعر العـ ّ
أعيــاد الميــاد ورأس الســنة ،تصــ ّور!
كل األخبــار .أحــاول أن أُخلِّــص فصـ ًـا مــن أطروحتــي قبــل
هــذه ّ
ســفري؛ لتقديمــه لألســتاذ كمــا قلــت لــك ،فإنّنــي مشــغول هــذه
الســنة بموضــوع التدريــس والــدرس .بعــد أن قضــى الواحــد أكثــر
مــن ثالثــة أعــوام فــي هــذا البلــد ،بــدأ يعــرف الكثيــر عــن نظــام
جامعاتهــا .ليــس جي ـ ًدا وليــس عني ًفــا كامــرأة قيصــر ،بالطبــع إ ّن
فيــه أخطــاء ،ولكنــه مــن الناحيــة العلميّــة جيّــد.
لك ولإلخوان تح ّياتي .وإلى اللقاء في رسالة قادمة.
أخوك محمد الرميحي
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حضرة األخ األكرم محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
ألــف شــكر علــى رســالتك األخيــرة ،وأرجــو المعــذرة فــي تأ ّخــري
قليـ ًـا فــي الــر ّد عليهــا .كمــا تعلــم كنــت قــد شــرحت لــك فــي
الســابق كــم مــن األُمــور هــذه األيّــام أحــاول إنجازهــا هنــا .وعلــى
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األقــل ـ الكتــب
ّ
رأس الموضــوع محاولــة جمــع أســماء ـ علــى
العربــي مــن الناحيــة االجتماعيّــة
الّتــي تتنــاول دراســة الشــرق
ّ
ـس الحاجــة لهــا
ّ
والسياس ـ ّية؛ ألنّنــي أعتقــد أنّنــي ســأكون فــي أمـ ّ
وخاصــة مــا يتعلّــق بالخليــج والجزيــرة.
فــي المســتقبل
ّ
لمؤسســة أميرك ّيــة عملهــا هــو نســخ
حتّــى إنّنــي كنــت قــد كتبــت ّ
رســائل الدكتــوراه الصــادرة فــي أميــركا .وقــد جمعــت ك ّم ّيــة ال بأس
مثــا رســالة األخ الدكتــور
بهــا عــن الســعوديّة والكويــت .منهــا ً
حســن اإلبراهيــم عميــد كلّيّــة التجــارة حاليًّــا .وقــد اســتعنت
ببعـ ٍ
ـض منهــا فــي رســالتي.
أخبــاري أنــا ســا ّرة والحمــد للــه .لقــد س ـلّمت مجمــوع الرســالة
ـي ،همــا اثنــان ،للقـراءة
الّتــي خلصــت مــن إعدادهــا للمشــرفين علـ ّ
األخيــرة بعــد هــذه الق ـراءة والتصليحــات ،فإنّنــي ســأقوم بطبعهــا
الطبعــة األخيــرة ،ومــن المحتمــل أن أق ّدمهــا رســم ًّيا إلــى الجامعــة
خــال فبرايــر القــادم؛ أل ّن الطبــع يحتــاج إلــى مــ ّدة ومراجعــة.
بالتأكيــد لقــد وصــل مجمــوع الرســالة إلــى حوالــي  ٧٥ألــف كلمــة،
وهــو مع ـ ّدل ال بــأس بــه بالطبــع ،وهــي أقــرب إلــى الطــول منهــا
إلــى القصــر.
لقــد أعطانــي أحــد األســاتذة فــي األســبوع الماضــي كتابًــا جدي ـ ًدا
صــدر فــي أميــركا لمراجعــة هــذا الكتــاب بعنــوان الخليج الفارســي،
دور إيـران وهــو ألحــد األســاتذة اإليران ّييــن فــي إحــدى الجامعــات
كل
األميركيّــة .فيــه مغالطــات تاريخيّــة شــائنة ،ولكــن العجيــب ّ
العجــب مــن الناحيــة االقتصاديّــة أنّــه ب ّيــن لــي أ ّن إيــران لهــا
ـي مجتمعــة.
عالقــات تجاريّــة ضخمــة مــع بلــدان الخليــج العربـ ّ
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إ ّن مقــدار المبــادالت التجاريّــة والّتــي هــي دائ ًمــا لصالــح إي ـران
اقتصاديًّــا يُثيــر العجــب والتســاؤل .فهــو مثـ ًـا ليــس بأقـ ّـل كثي ـ ًرا
مــن قيمــة تجارتهــا الخارج ّيــة مــع دول مثــل إنجلتــرا أو أميــركا،
تص ـ ّور! أنــا شــخص ًّيا ســوف أتح ّقــق مــن هــذه األرقــام بمــا يُتــاح
لــي مــن مصادرهــا ُهنــا.
ـال مطـ ّولً لمجلّــة دراســات
فــي الحقيقــة أنــا منــذ شــهر كتبــت مقـ ً
عرب ّيــة فــي بيــروت عــن الخلف ّيــة التاريخ ّيــة ،ومطامــع إي ـران فــي
الجزيــرة العرب ّيــة والخليــج .وربمــا ـ حســب تص ـ ّوري ـ يُنشــر فــي
بتوســع عــن
عــدد ديســمبر القــادم .إنّمــا أنــا أف ّكــر اآلن أن أكتــب ّ
خاصــة بعدمــا قــرأت
دور إي ـران فــي الخليــج اقتصاديًّــا وسياس ـ ًّياّ ،
هــذا الكتــاب الــذي أشــرتُ إليــه فــي الســابق.
ـيت أن أقــول لــك :إنّنــي أتوقّــع أن أنتهــي خالل الشــهر الســادس
نسـ ُ
مــن الســنة القادمــة بــإذن اللــه .أي بعــد حوالــي ســبعة أشــهر إذا
جــرت األمــور كمــا يُســتحب.
جامعــة الكويــت أعطتنــي مقل ًبــا كبيــ ًرا .فقــد رفــض الملحــق
ـي أن يدفــع مصاريــف الدراســة لــي هــذا العــام والمق ـ ّدر
الثقافـ ّ
بـــــ  ۲٧۰جني ًهــا إســترلينيًّا ،رغــم أنــه دفعــه فــي األعــوام الماضيــة،
حــل مــع
طب ًعــا ليــس بــدون أخــذ وعطــاء .وقــد توصلــت إلــى ّ
الثقافــي بــأن يدفعــه ثــم يخصمــه مــن راتبــي علــى
الملحــق
ّ
دفعــات .فــي الحقيقــة تشــجيع العلــم شــيء يُثيــر الضحــك .فواحــد
مثلــي ـ وال فخــر طب ًعــا ـ يكتــب رســالة دكتــوراه فــي حوالي ســنتين
ـبب واضــح ،إذ لقيــت القانــون
ونصــف ،ويُالقــي األ َم ّريــن دون سـ ٍ
ســيئ الذكــر ال ُمشــار إليــه بـــقرار وزيــر التربيــة رقــم  ۹وتناقصــت
االمتيــازات الّتــي كان مــن المفــروض أن أحصــل عليهــا ،ثــم أخي ـ ًرا
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حرمــان مــن المصاريــف .و ُهنــاك أُنــاس «يرتعــون» فــي بعثــات
لســنوات طويلــة.
ولك ّننــي هــذه األيّــام أتبــع نصيحــة أرســطو الشــهيرة «يجــب أن
يعيــش اإلنســان علــى مــا يحصــل عليــه ،ال علــى مــا يفتــرض أنّــه
ـب أن يحصــل عليــه».
يحـ ّ
ـي ،منــذ يوميــن ســمعنا
هــذه أخبــار عا ّمــة ،أخبــار الوطــن العربـ ّ
بموضــوع االعتــداء والدفــاع حــول ســوريا ،ومهزلــة العــرب مــا
زالــت قائمــة كمــا هــي.
ـي فــي النصــف الثانــي مــن شــهر
ســوف يحضــر الســفير الكويتـ ّ
ديســمبر الفتتــاح مبنــى «الدراســات اإلســام ّية والشــرق أوســط ّية»
الــذي ســاهمت الكويــت فــي ميزان ّيتــه هنــا فــي جامعــة درهــم
وهــو واحــد مــن ثالثــة معاهــد للدراســات اإلســاميّة والشــرق
أوســط ّية فــي المملكــة المتّحــدة بعــد أكســفورد وكامبــردج.
وفــي الحقيقــة هــذا شــيء جميــل ،أل ّن عــدد الطـ ّـاب اإلنجليــز
ـدل
يتوســع بـ ً
يتزايــد فــي فهــم العــرب علــى ضعفهــم ،واإلســام ّ
مــن الصــورة القديمــة .ولكــن هــذا االت ّجــاه فــي نظــري يحتــاج
إلــى متابعــة ،و ُمكلــف كثيـ ًرا وال أعنــي مال ًيــا وإنّمــا فــي االهتمــام
والتف ّهــم.
وأخيــ ًرا تحيّاتــي إلــى جميــع اإلخــوان .إلــى اللقــاء فــي رســالة
قادمــة.
أخوك محمد الرميحي
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حضرة األخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
شــك ًرا علــى رســالتك األخيــرة ،أخبارنــا كلّهــا ـ وللــه الحمــد ـ علــى
مــا يُ ـرام .كُنــت قــد قلــت لــك عــن مشــكلتي مــع الجامعــة فــي
أرســلت رســالة مط ّولــة إلــى األميــن العــام بهــذا
الكويــت .لقــد
ُ
الخصــوص ،واليــوم وصلتنــي رســالة مــن جامعــة الكويــت بــأ ّن
الجامعــة قــد قـ ّررت أن أُحـ ّول إلــى بعثــة ،صحيــح جــاءت متأ ّخــرة،
علــي أن أتح ّمــل عبئًــا
ولكــن الحمــد للــه أنّهــا جــاءتّ ،
وإل كان ّ
ما ّديًّــا كبي ـ ًرا.
للطــاب
ّ
ســوف يُعقــد المؤتمــر الحــادي عشــر «لالتّحــاد العــا ّم
العــرب» فــي لنــدن يــوم  ۱۸الجــاري .وهــذا المؤتمــر ج ـ ًّدا مه ـ ّم،
للطــاب
ّ
إذ علــى أساســه ســوف تُحــ ّدد مســيرة «االتّحــاد العــا ّم
كل ات ّحــاد أو فــرع
العــرب» لســنين قادمــة :إ ّمــا ال ُعزلــة واإلقليم ّيــةّ ،
ـي علــى حــدة ،وإ ّمــا أن تتضافــر الجهــود وتتيــح إقامــة
ات ّحــاد عربـ ّ
ـي للطـ ّـاب العــرب جميعهــم دون التح ّيــز أو التخريــب
مؤتمــر قومـ ّ
أو التأقلــم علــى أســاس ض ّيــق.
أنــا مــع األســف لــن أحضــر المؤتمــر؛ ألنّنــي مــع زميلــي وزوجتَينــا
ســوف نذهــب إلــى تونــس مــن  ۱٦إلــى  ۳۰مــن هــذا الشــهر.
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ســوف أكتــب لــك مــن هنــاك ـ بــإذن اللــه ـ عــن انطباعاتــي وأخبــار
الرحلــة .اليــوم انتهــى الفصــل األ ّول مــن الدراســة فــي الجامعــة
واإلجــازة منــذ اآلن حتّــى منتصــف ينايــر ،خمســة أســابيع تقريبًــا،
ثـ ّم الفصــل الثانــي حتّــى نهايــة مــارس حيــث عطلــة أُخــرى ،أربعــة
أســابيع ،ثـ ّم الفصــل األخيــر وهــو لشــهر واحــد فقــط.
كمــا تــرى فــإ ّن الدراســة فــي الجامعــات البريطانيّــة ج ـ ًّدا قصيــرة
فــي المــ ّدة الزمنيّــة ،إذ ال يتجــاوز مجمــوع الشــهور الدراســيّة
تصــور.
خمســةّ ،
لــم تكتــب لــي أخبــار قســم البحــوث عندكــم ،هــل نشــروا كت ًبــا أو
أبحاثًــا حــول الحالــة االقتصاديّــة فــي الكويــت أم أ ّن العمــل يمشــي
روتين ًّيا؟
تح ّياتي أخي ًرا للحمود ،وإلى جميع اإلخوان ومن يسأل.
وإلى اللقاء في رسالة قادمة.
أخوك محمد الرميحي
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السيد الفاضل األخ محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
رحلــت الســبت الماضــي مــن تونــس ،وقــد وجــدتُ فــي
لقــد
ُ
رسـ ًـا منــك فألــف شــكر .كنــت
بريــدي تقريــر البنــك المركـ ّ
ـزيُ ،م َ
قــد أرســلت لــك «كارت» مــن تونــس أرجــو أن يكــون قــد وصلــك
اآلن.
لقــد قضيــت هنــاك أســبوعين ،حاولــت أن أتع ـ ّرف علــى الحيــاة،
السياســة الداخليّــة ...إلــخ.
حيــاة الســكان ،اقتصادهــمّ ،
األقــل
ّ
مقصــرون كثيــ ًرا ،أو علــى
فمــن المشــاركة أعتقــد أنّنــا ّ
أنــا شــخصيًّا لــم أكــن أعــرف الكثيــر عــن المغاربــة ،عــدا بعــض
الشــذرات مــن هنــا وهنــاك أقتطفهــا مــن أفــواه المتح ّدثيــن أو مــن
الصحــف.
عناويــن ّ
ـرقي للجمــال ،أقــرب البلــدان لهــا
البلــد جـ ًّدا جميــل ،بالمعنــى الشـ ّ
منا ًخــا فــي الشــرق هــي ســوريا .وكذلــك فــإ ّن مــا تعتمــد عليــه فــي
اقتصادهــا هــو الزراعــة وبال ـذّات زراعــة الزيتــون ،هنــاك حوالــي
ـج مــا يقــرب مــن  ۱۲۰ألــف طــن مــن زيــت
 ۱٥مليــون شــجرة ،تنتـ ُ
كل عــام ،ويشــتغل فــي قطــف الزيتــون وعصــره فــي
الزيتــون ّ
وقــت العصــر حوالــي  ۲۰ألــف شــخص.
188

ثانــي دخــل هــو مــن صناعــة الفوســفات ،ثــم تأتــي بعــد ذلــك
الســياحة ،والســياحة لــم تكــن كمــا هــي عليه اليــوم قبل االســتقالل
بدايــة الســتين ّيات .كمــا تعلــم فــإ ّن تونــس اســتقلّت داخل ًّيــا عــام
ّ ۱۹٥٤إل أنّــه لــم يتـ ّم اســتقاللها بالكامــل حتّــى خــروج الفرنسـ ّيين
مــن مدينــة بنــزرت عــام  ۱۹٦۲ث ـ ّم بعــد تأميــم ممتلكاتهــم فــي
عــام .۱۹٦٤
بعــد االســتقالل دخلــت تونــس تجــارب اقتصاديّــة عديــدة،
توصلــت إلــى نــوع مــن االشــتراكيّة بيــن عا َمــي  ۱۹٦٥إلــى .۱۹٦۹
ّ
أُ ّممــت المصانــع ووســائل اإلنتــاجّ ،إل أ ّن التجربــة قــد فشــلت،
فــكان دخــول تونــس تجربــة أُخــرى أخـ ّـف منهــا ســمحت بالملك ّيــة
الفرديّــة ضمــن حــدود المعمــول بــه فــي بعــض الــدول العرب ّيــة
كمصــر وســوريا.
حــزب الدســتور الجديــد تح ـ ّول إلــى حــزب الدســتور االشــتراكي
كل
عــام  .۱۹٦٥أحســن مــا كان فــي تجربــة  ٦۹-٦٥هــو تأميــم ّ
خاصــة األرض وأشــجار الزيتــون ،لقــد كانــوا
مــا يملكــه الفرنسـ ّيون ّ
يملكــون  %۲٥مــن شــجر الزيتــون فــي تونــس ،والــذي كان يــد ّر
 %٧۰مــن إنتــاج الزيــت .نســيت أن أقــول لــك إ ّن تونــس هــي
ثالــث دولــة فــي إنتــاج الزيــت بعــد اليونــان وقبــرص .الفرنسـ ّيون
قبــل االســتقالل كانــوا  ۲٤۰ألــف نســمة فــي تونــس أصبحــوا اآلن
 ۱۲ألــف نســمة فقــط ،جلّهــم مســتخدمون مــن ِقبــل الحكومــة
التونســ ّية فــي التعليــم وبعــض الصناعــات .الفقــر موجــود فــي
كل البــاد العرب ّيــة ،ولكــن
تونــس كمــا هــو موجــود تقري ًبــا فــي ّ
يوجــد االقتصــاد وتنميتــه ،لقــد حقّقــوا معــ ّدل  %٥تنميــة فــي
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ـوي ،إذ كان
الســنة الماضيــة .ودينارهــم الــذي هــو ألــف مليــم قـ ّ
كل دينــار =  %۹۰مــن
ـترليني إال مئــة مليــمّ ،
يســاوي الجنيــه اإلسـ ّ
اإلســترليني ،ليــس هنــاك ســوق ســوداء للعملــة ،وهــذا
الجنيــه
ّ
أحســن مــا وجــدت.
التعليــم ،مــن تعــداد ســكان يبلــغ  ٥ماليين ،يوجــد مليــون وثالثمئة
ألــف طالــب ،مســتوى ممتــاز ال شـ ّـك .لقــد رأيــت المــدارس فــي
كل مــكان ،ليســت بنايــات فخمــة أو أراضــي واســعة ،مبنــى صغيــر
ّ
متواضــع فــي أرض فضــاء ،ولكــن ملــيء بالطلبــة.
الهــادي نويــرة هــو رئيــس الــوزراء ،أو كمــا يسـ ّمونه الوزيــر األ ّول،
محبــوب ومحتــرم حتّــى مــن المعارضيــن ،المعارضــة غيــر رســميّة.
ـب أن ير ّدد
ـب أن يكــون فــي ّ
كل مــكان ،ويحـ ّ
بورقيبــة رغــم أنّــه يحـ ّ
قصــة جهــاده ،يس ـ ّمونه المجاهــد األكبــرّ ،إل أنّنــي شــعرت
دائ ًمــا ّ
أنّــه متـ ٌ
ـروك لكبــر ســنه فقــط ،والتونسـ ّيون أعتقــد ينتظــرون نهايته
الطبيع ّيــة حتّــى يص ّححــوا كثي ـ ًرا مــن مواقفــه ،ال االقتصاديّــة بــل
حيــال العــرب.
وأنــا هنــاك حضــرت زيــارة معمــر القذافــي((( ،وقــد ألقــى خطابًــا
نُقــل عبــر التلفــاز ،لــم يكــن مــن المقــ ّرر أن يحضــر بورقيبــة
الخطــاب فــي قاعــة البلماريــوم ،ولكــن الظّاهــر أنّــه كان يســتمع
إلــى الخطــاب عبــر المذيــاع ،وفجــأة وفــي منتصــف الخطــاب
حضــر بورقيبــة ،كان القذافــي يتكلّــم عــن الوحــدة العرب ّيــة
((( زيــارة مشــهورة فــي تاريــخ تونــس وقــد جــاء بورقيبــة فــي وســط الخطــاب ووبّــخ
القذافــي أمــام الجميــع توبيخًا دبلوماسـ ًيا.
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ويشــرح ويطيــل ثــم يهاجــم الغــرب والشــرق واألميــركان واإلنجليــز،
والحســن والحســين فــي المغــرب وعمــان .والظّاهــر أ ّن كالمــه
اســتثار بورقيبــة فحضــر .وأكمــل القذافــي خطابــه ،ولكــن بورقيبــة
كل شــوية يُشــير إليــه بيــده كــي يدخــل فــي موضــوع جديــد.
ّ
المهـ ّم بعــد أن خلــص القذافــي ،تنــاول بورقيبــة الــكالم وقــال كال ًمــا
عاكســا لكالمــه« :الوحــدة العرب ّيــة تحتــاج إلــى أجيــال» .وقــال:
ُم ً
«إن الحــدود لــم يرســمها المســتعمر كمــا قــال القذافــي إنّمــا هــي
موجــودة مــن قديــم ،وأ ّن العــرب وحدتهــم صعبــة ،خليفــة منــا
وخليفــة منكــم» .ثــم قــال للقذافــي« :أنــت صغيــر السـ ّن ومندفــع
وتحتــاج إلــى خبــرة ،عندمــا ولــدتَ أنــت ،أنــا بورقيبــة كنــت أناضل
جالســا ويضحــك ويلتفــت إلــى
فــي الســجون» .طب ًعــا القذافــي كان ً
مســاعديه فــي الخلــف.
فــي الحقيقــة البــاغ المشــترك الــذي صــدر بعــد زيــارة القذافــي
كان ممتــازًا ،ح ـ ّدد نقــاط االلتقــاء ،واحــدة منهــا االتّفــاق علــى
جعــل الجــرف القــا ّر ّي بيــن تونــس وليبيــا مبا ًحــا لــكال الشــعبين،
إنشــاء ســكة حديــد بيــن تونــس وطرابلــس وأشــياء عمل ّيــة
كثيــرة ،أعتقــد التقــى فيــه حمــاس القذافــي ومــا يســمى بتد ّخــل
بورقيبــة((( .إلّ أنّنــي أعتقــد أنــه ليــس بورقيبــة ،ولكــن الشــباب
الواعــي المســيطر علــى كثيــر مــن شــؤون الدولــة .طب ًعــا خطــاب
بورقيبــة فــي  ۱٦ديســمبر فــي البلماريــوم الــذي أشــرت إليــه
كان مح ـ ّط برق ّيــات تأييــد كثيــرة مــن المواطنيــن التوانســة حتّــى
((( لم ت َر هذه الخطط النور وظلّت حب ًرا على ورق.
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ســافرت ّ .۱۲/۳۰إل أ ّن الواحــد يشــعر أ ّن هنــاك شــبابًا يريــدون
ـي بيــن ليبيــا وتونــس.
تحقيــق شــيء عملـ ّ
لقــد زرت فــرع الحــزب فــي سوســة المدينــة الّتــي نزلــت فيهــا
واســمها القديــم حرمــات ،ســماها الفينيق ّيــون علــى اســم مدينتهــم
القديمــة حضرمــوت .أقــول لقــد زرت فــرع الحــزب فوجــدت شــبابًا
ليســوا متح ّمســين فقــط ،إنّمــا يعــون وع ًيــا واض ًحــا مشــاكل األ ّمــة
العرب ّيــة ،ولديهــم تصـ ّور يعتمــد علــى التجربــة والتـراث فــي حـ ّـل
خاصــة االقتصاديّــة واالجتماع ّيــة .لقــد ناقشــت
هــذه المشــاكلّ ،
مثـ ًـا أحــد المســؤولين فوجدتُــه ُمطّل ًعــا علــى كتابــات كُتّــاب مــن
ـي فهــو واســع االطّــاع ومتف ّهــم.
ـي والمغــرب العربـ ّ
المشــرق العربـ ّ
خاصــة بيــن غيــر المتعلّميــن ـ
هنــاك اختــاف بســيط فــي اللهجــة ـ ّ
مثل يســمون الناطور
ّإل أ ّن كلمــات اللغــة العرب ّيــة موجــودة وأصيلــة ً
العســاس.
بالعاس أي ّ
كل كلمــة يقــول لــك« :بــارك اللــه فيكــم» ،فيــر ّد اآلخــر« :مــن
بعــد ّ
غيــر ميزيــة» أي ال شــكر علــى واجــب ،يس ـ ّمون الشــارع الكبيــر
بالشــارع ثــم الشــارع المتفــرع منــه أو الصغيــر بالنهــج ،نهــج فــان،
أو نهــج عــان .لغــة التخاطــب جميلــة رغــم بعــض مــن الكلمــات
الغريبــة علينــا نحــن المشــارقة ،مثــل برشــه يعنــي كثيـ ًرا .فــي بعض
األوقــات يســتعملون كلمــة أُخــرى هــي ياســر .أ ّمــا لغــة الكتابــة
بالعرب ّيــة فإنّهــا جميلــة جـ ًّدا بتعبيـرات إذا لــم تكــن عرب ّيــة فهــي
مع ّربــة بجمــال ،مثــل «شــاهدت شــريطًا مصريًّــا علــى التلفــزة» أي
شــاهدت فيل ًمــا مصريًّــا فــي التلفزيــون.
كل المــدن المه ّمــة؛ تونــس العاصمــة ،القيــروان،
لقــد زرت تقري ًبــا ّ
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ومســجد عقبــة بــن نافــع ،وجامــع القيــروان فــي تونــس ،صفاقــس،
والجنــوب حيــث تكثــر فيــه القبائــل العرب ّيــة.
بالنســبة إلــى اســتعمال الكلمــات نجــد مثـ ًـا :تداخــات النــواب
فــي مشــروع الميزان ّيــة عــام  ۱۹٧۳ويكتبــون هــم الحــروف
بالعربيّــة األصيلــة إلــى  .۱.۲.۳.٤هنــا يقولــون تداخــات
لمناقشــات وهكــذا.
وأخيــ ًرا وليــس آخــ ًرا لقــد كانــت زيــارة تونــس بالنســبة لــي
ممتعــة ومفيــدة علميًّــا ،وقــد قــرأت وشــاهدت الكثيــر .ربّمــا
أحــاول أن أزور المغــرب والجزائــر قبــل الرجــوع إلــى الوطــن.
هــذه أُمنيــة.
تح ّياتــي لــك ،وأرجــو أن تقضــي وقتًــا ط ّي ًبــا فــي العيــد ،ولــك م ّنــي
ألــف ســام.
أخوك محمد الرميحي

2
درهم۱۹٧۳/۲/۱۲ ،

حضرة األخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية عطرة وبعد،
ـي
شــك ًرا علــى رســالتك األخيــرة ،فــي الحقيقــة ل ّمــا تأ ّخــرت علـ ّ
كل حــال
فــي الــر ّد ظننــت أ ّن رســالتي األولــى لــم تصلــك .علــى ّ
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ح ًجــا مبــرو ًرا وذنبًــا مغفــو ًرا يــا أبــا جاســم .كُنــت فــي لنــدن
األســبوع الماضــي ،وقابلــت أحمــد الزبــن وقــال لــي إنــك كنــت
فــي الحــج .هــذا بعــد وصــول رســالتك طب ًعــا.
أخبارنــا :ليــس مــن جديــد .أنــا كنــت فــي لنــدن كمــا قلــت
لــك لجمــع بعــض المعلومــات عــن جــزر أبــو موســى وطنــب
ومصيــرة لــوزارة الخارجيّــة فــي الكويــت .أعتقــد أ ّن الموضــوع
مــا زال معلّقًــا فــي األمــم المتّحــدة .حتّــى إ ّن بعــض الملفّــات
الخاصــة بالموضــوع عندمــا طلبتهــا تب ّيــن أنّهــا أُخــذت مــن وزارة
ّ
الخارجيّــة البريطانيّــة .ســوف أذهــب إلــى لنــدن فــي القريــب
ألكمــل البحــث.
عملــي أنــا فــي آخــر مراحلــه .فأنــا أطبــع الرســالة اآلن .وفــي
الحقيقــة بــدأت الطبــع منــذ منتصــف ديســمبر الماضــي ّإل أ ّن
األغــاط والتصليــح وإعــادة التصليــح تأخــذ وقتًــا ،أتوقّــع أن أخلــص
منهــا خــال األســبوعين القادميــن.
طب ًعــا امتحانــي ســوف يكــون فــي شــهر جــون /يونيــو؛ ألن واحـ ًدا
مــن األســاتذة الذيــن ســوف يمتحنوننــي فــي منطقــة الشــرق
األوســط اآلن.
شــك ًرا علــى التقريــر الــذي أرســلته عــن أعمــال البنــك .ســوف يُعقد
مؤتمرنــا «الطـ ّـاب الكويت ّيــون» هــذا العــام فــي شــهر إبريــل بيــن
 ۲۰و ۲٥منــه فــي أحــد مــدن وســط إنجلت ـرا .إلــى اآلن لــم نتّفــق
علــى الفنــدق ،ولكــن المحــاوالت جاريــة« .االت ّحــاد العــا ّم للطـ ّـاب
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العــرب» أتــى بهيئــة جديــدة نشــيطة كذلــك ،ونشــاط الطـ ّـاب فــي
تزايــد.
كل اإلخوان.
تحيّاتي لألخ عبد الرحمن الحمود ،وإلى ّ
وتق ّبل تحياتي.

أخوك محمد الرميحي

3
۱۹٧۳/۳/٥

حضرة األخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تحيّة طيّبة وبعد،
أعتــذر عــن عــدم الكتابــة إليــك فــي وقــت مبكــر ،لقــد مضــى
أســبوع أظ ـ ّن منــذ وصــول رســالتك األخيــرة .فــي الم ـ ّدة األخيــرة
ـ كمــا قلــت لــك ســابقًا ـ كنــت أقــوم بالتشــطيبات النهائيــة حــول
رســالتي ،والتــي قُمــت بتجليدهــا فــي األســبوع الماضــي ،وهــي
ـي ،والــذي أرجــو أن أقــوم بــه
اآلن لــدى أســتاذي للتقديــم النهائـ ّ
خــال األســبوع المقبــل.
كُنــت فــي ُعطلــة نهايــة األســبوع فــي لنــدن ،كان مــن المقّــرر
القيــام بمظاهــرة هنــاك احتجا ًجــا علــى الطائــرة الليب ّيــة وقتــل
ركّابهــا خــال األســبوع الماضــي((( .إلّ أ ّن عمليــة الخرطــوم جــاءت
((( أسقطت إسرائيل طائرة ليبيّة شمال سيناء كانت قد ضلّت مسارها.
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فــي وقــت متأ ّخــر ،وبعــد االجتمــاع النهائــي تقـ ّرر إلغــاء المظاهرة؛
أل ّن اإلخــوان اعتقــدوا أ ّن القيــام بهــا ســوف يكــون مناســبة لعناصــر
صهيونيّــة للتشــويش ،وبالتالــي تعريــض المتظاهريــن للخطــر،
البريطانــي فــي قتــل
خاصــة بعــد االتّجــاه األخيــر للبوليــس
ّ
ّ
الباكســتانيَّين االثنيــن منــذ أســبوعين.
ـي بخصــوص قضيــة الخرطــومّ ،إل
ال أعــرف ردود فعــل العالــم العربـ ّ
ـي هنــا يبــدو أنــه لــم يتقبّــل عمليــة القتــل
أ ّن الــرأي العــام ّ
الطلبـ ّ
ـي» ،ســوف يُعقــد مؤتمرنــا
بارتيــاح .بخصــوص فــرع «االتّحــاد الوطنـ ّ
هــذا العــام فــي الفتــرة مــا بيــن  ۲٥-۲۰أبريــل القــادم فــي مدينــة
كويــن ،تبعــد حوالــي ســاعة مــن لنــدن ،وهــي مركــز كبيــر لصناعــة
الســيارات فــي بريطانيــا .لقــد تــم حشــد مــا يمكــن إلنجــاح هــذا
المؤتمــر.
أ ّمــا عــن خططــي الشــخص ّية ،فإنّنــي قد قـ ّررت الســفر بعــد االنتهاء
مــن الدارســة والتخ ـ ّرج ـ بــإذن اللــه ـ خــال الصيــف القــادم عــن
طريــق البـ ّر إلــى لبنــان .مــن ال ُمقـ ّرر أن أشــتري ســيارة فــي أوروبــا
ثـ ّم أســافر بهــا عــن طريــق يوغوســافيا إلــى لبنــان ،و ُهنــاك أقضــي
بعــض الوقــت كإجــازة .هــل ســتكون أنــت فــي لبنــان فــي هــذا
الصيــف أم ال؟ إذا كنــت قــد قــ ّررت الســفر ،فأرجــو أن نلتقــي
بــإذن اللــه.
وأخي ًرا تح ّياتي لك ولإلخوان.
أخوك محمد الرميحي
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4
درهم۱۹٧۳/۳/۲٦ ،

أخي الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
شــك ًرا علــى رســالتك األخيــرة ،أشــكرك علــى التهنئــة المتق ّدمــة،
كل
إالّ أنّنــي أعتقــد أنّــه مــا زال فــي األمــر أخــذ وعطــاء ،فليــس ّ
مــن قــ ّدم أطروحــة نجــح أليــس كذلــك؟ أقــول لــك الحقيقــة
ـفوي ،كلّمــا
فإنّنــي متخ ـ ّوف ،وكلّمــا قــرب موعــد االمتحــان الشـ ّ
زادت مخاوفــي أكثــر وأكثــر .وعلــى اللــه العــون والتّوفيــق.
كنــت فــي األســبوع الماضــي فــي لنــدن ،وعندمــا كنــت هنــاك
ســمعت عــن موضــوع الحــدود .األخبــار الّتــي وصلتنــا قليلــة
ـت فــي
الصحــف البريطانيّــة إلّ القليــل .كنـ ُ
ج ـ ًّدا ولــم يُنشــر فــي ّ
الســفارة أحــاول متابعــة األخبــار ،ولكــن هنــاك لــم يكــن شــيء
آخــر جديــد(((.
نحــن نعـ ّد للمؤتمــر القــادم ،وقــد انتهينــا مــن إنجــاز دراســة كتبهــا
األخ هاشــم بهبهانــي واألخــت بدريّــة العتيقــي ،تجــد نســخة منهــا
مــع هــذه الرســالة .الفــرع يقــوم بمحــاوالت أ ّوليــة لنشــر مثــل
هــذه األنــواع مــن الدراســات.
اقي جنديًّا كويت ًّيا.
((( قتل حرس الحدود العر ّ
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يتحســن ،فــي الحقيقــة األســبوع الماضــي فــي
الج ـ ّو عندنــا بــدأ ّ
لنــدن كان حــا ًّرا إلــى درجــة أن الواحــد ال يمكــن أن ينــام ّإل بعــد
أن يفتــح النوافــذ ،تصـ ّور .حتّــى الكوكاكــوال أصبــح اســتهالكنا منهــا
كبي ـ ًرا.
إنّنــي أحــاول فــي األســابيع القليلــة القادمــة أن أجمــع معلومــات
العربــي.
وافــرة حــول تاريــخ امتيــازات النفــط فــي الخليــج
ّ
أعتقــد أنّــه رغــم كثيــر مــن الكتابــات حــول المشــاركة واألســعار
وخالفــه ،ال توجــد حســب علمــي دراســة حــول تاريــخ االمتيــازات
فهرســا لذلــك.
بالعربيّــة .لذلــك أحــاول أن أجمــع ً
أخبارنــا األخــرى :ال جديــد يُذكــر ،فقــد عطّلــت الجامعــة منــذ
أكثــر مــن أســبوع إلجــازة اإليســتر ،الفصــح ،وهــي تمتــ ّد
وكل شــيء هــادئ .علــى
خمســة أســابيع أو ســتة ،تصــ ّورّ .
الطــاب العــرب ،فقــد بــدؤوا
ّ
الجبهــة األخــرى ،أعنــي نشــاط
يعــ ّدون لمهرجــان ومســيرة ضخمــة فــي  ۱٥مايــو المقبــل
بمناســبة ذكــرى قيــام إســرائيل ،وأعتقــد أنّهــا ســوف تكــون
أضخــم مســيرة عرفتهــا لنــدن فــي الســنوات األخيــرة إذا مشــى
كل شــيء علــى مــا يــرام.
ّ
وأخي ًرا تح ّياتي لك ولجميع اإلخوان ،وإلى رسالة قادمة.
أخوك محمد الرميحي
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5
درهم۱۹٧۳/٥/۱۱ ،

حضرة األخ الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تحيّة طيّبة وبعد،
آســف ألنّنــي لــم أكتــب لــك منــذ م ـ ّدة ،وذلــك للســبب اآلتــي:
ـفوي ،والحمــد للــه قــد اجتزتــه بنجــاح،
اليــوم كان امتحانــي الشـ ّ
وكان تقريــر ال ُممتحنيــن ج ّيــ ًدا.
لذلــك بعــد م ـ ّدة أربــع ســنوات مــن العمــل ـ الــذي أعتقــد أنّــه
جــا ّد ـ قــد حــاز أخــوك علــى الرخصــة ،الدكتــوراه .كمــا أعتقــد أنّنــي
ســوف أبقــى هنــا لم ـ ّدة شــهر واحــد أو شــهر ونصــف ،وســوف
أكتــب لــك رســالة مط ّولــة خــال األيّــام القليلــة القادمــة.
أ ّما هذه فهي فقط لإلعالم.
أخوك محمد الرميحي

6
درهم۱۹٧۳/٥/۲۳ ،

حضرة أخي الفاضل محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
كنــت قــد أرســلت لــك رســالة منــذ عشــرة أيّــام ،أخبــرك فيهــا
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ِ
الممتحنــة ،وقــد
بنجاحــي ،طب ًعــا كان ذلــك شــفويًّا مــن اللجنــة
وعدتــك أن أكتــب رســالة مط ّولــة وهكــذا أفــي بوعــدي.
أمــس ظهــرت النتيجــة الرســميّة ،وقــد كتبــت لــي الجامعــة رســميًّا
بحصولــي علــى الشــهادة .والحمــد للــه الــذي وفّــق عملنا المســتم ّر
فــي الثــاث ســنوات الماضيــة .لقــد كانــت اللجنــة ال ُم ِ
متحنــة قــد
عبّــرت عــن تقديرهــا لألطروحــة مــن أ ّول مــا جلســت لالمتحــان
ـفوي .وقــد كان هــذا ُمخال ًفــا للعــادة ،إذ قالــوا لــي« :إن عملــك
الشـ ّ
هــو فــي مســتوى الشــهادة؛ لذلــك فقــد ق ّررنــا إعطــاءك إيّاهــا،
ثــم تجلــس كــي نناقــش الموضــوع» .كمــا قـ ّررت اللجنــة التوصيــة
بطباعــة الرســالة باإلنجليزيّــة علــى حســاب الجامعــة ،وذلــك شــرف
كبيــر للعمــل.
اســتم ّرت المناقشــة ســاعة ونصــف الســاعة ،وهــذا فــي البلــد
شــيء كبيــر؛ أل ّن العــادة إ ّمــا ســاعة أو أقـ ّـل .لقــد ات ّصــل بــي مركــز
«الدراســات الشــرقيّة» فــي الجامعــة بشــأن نشــر األطروحــة ولــم
يكــن عنــدي مانــع ،وأعتقــد أ ّن ذلــك ســيناقَش فــي االجتمــاع
القــادم للجنــة النشــر .أنــا خطّتــي اآلن هــي أن أشــحن كتبــي
وأغراضــي إلــى الكويــت .ثـ ّم فــي آخــر شــهر جــون /يونيــو أتو ّجــه
إلــى أوروبــا ثــم لبنــان ،وربّمــا فــي وســط أغســطس أصــل إلــى
الكويــت.
تعــرف أنّــي مرتبــط بتدريــس اللغــة العربيّــة فــي الجامعــة حتّــى
آخــر هــذا الفصــل والــذي ينتهــي فــي جــون .إحتفــال التخــ ّرج
للدرجــات العليــا هــو فــي  ٧جــوالي /يوليــو ،ولك ّنــي ال أعتقــد
أنّنــي ســوف أحضــر هــذا االحتفــال .فــي الوقــت الحالــي أقــوم
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ببعــض القــراءات الّتــي كنــت أو ّد القيــام بهــا مــن قبــل ،كذلــك
فإنّنــي أتص ّيــد الكتــب القديمــة الّتــي كتبهــا الرحالــة اإلنجليــز
حــول الخليــج أو الجزيــرة العرب ّيــة .أعتقــد أ ّن رســالتي األولــى قــد
وصلتــك اآلن.
األخبــار العا ّمــة ،كمــا تعلــم فقــد كان مؤتمــر الفــرع قــد انعقــد
فــي الشــهر الماضــي بيــن  ۲٥-۲۰أبريــل ،وانتُخبــت لجنــة جديــدة
منهــا األخ محمــد ســليمان ،غانــم عبــد العزيــز وبعــض األخــوة
النشــيطين نقابيًّــا .وقــد زارنــا محمــد خــال األســبوع الماضــي
هنــا فــي درهــم .نشــاط الطـ ّـاب العــرب علــى أش ـ ّده ،هنــا فــي
للطــاب العــرب» قمنــا بتنظيــم حملــة
ّ
فــرع «االتّحــاد العــا ّم
المتخصصيــن بالشــرق
دعايــة ،واختُتمــت بمحاضــرة ألقاهــا أحــد
ّ
األوســط ،هــذه الحملــة الدعائ ّيــة كانــت حــول احتفــال إس ـرائيل
بعيدهــا الخامــس والعشــرين .كمــا نُظِّمــت مظاهــرة لمــدة ۲٤
ســاعة يــوم الجمعــة الماضــي حــول الســفارة اإلس ـرائيل ّية ،وقــد
ســافرت أنــا إلــى لنــدن لحضــور هــذه المظاهــرة .رغــم أ ّن هــذه
المظاهــرة كانــت ناجحــة واســتم ّرت  ۲٤ســاعةّ ،إل أنّــه ال الجرائــد
المجــات وال التلفــاز وال الراديــو قــد ذكــر عنهــا شــيئًا هنــا
ّ
وال
فــي بريطانيــا .لكــي تقــارن ،فإنّــه منــذ أســابيع قليلــة حضــرت
العبــة األكروبــات الروسـ ّية إلــى بريطانيــا ،وقــد تصـ ّدت لهــا فــي
المطــار ســيدتان بريطان ّيتــان يهوديّتــان فقــط س ـ ّيدتان ،ووزعتــا
ـي» ضـ ّد اليهــود ،وكان
مناشــير ضــد مــا يســمى «باالضطهــاد الروسـ ّ
أن نقــل الخبــر الجرائــد والتلفــاز وعملــوا هليلــة .علــى العمــوم،
أي
الواحــد يتوقّــع أن تتجاهــل وســائل اإلعــام فــي هــذا البلــد ّ
ـي.
نشــاط عربـ ّ
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فــي ذكــرى الخامــس مــن جــون نحــن نخطــط فــي درهــم لدعــوة
أحــد اليهــود ال ُمعاديــن للصهيون ّيــة ،وهــم مجموعــة بــدأت تكبــر
ـي .وقــد
فــي بريطانيــا ،كــي يلقــي محاضــرة عــن اإلرهــاب الصهيونـ ّ
أبــدى اســتعداده ـ ل ّمــا كنــت فــي لنــدن ـ للحضــور شــخص يُدعــى
أكيــف مــن جماعــة اليهــود ال ُمعاديــن للصهاينــة.
كل األخبــار .نرجــو أن تســلّم لنــا علــى اإلخــوان
هــذه تقري ًبــا ّ
لديكــم.
وإلى اللقاء في رسالة قادمة.
أخوك محمد الرميحي

7
درهم۱۹٧۳/٦/۱٧ ،

حضرة األخ محمد علي القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
أشــعر أنّنــي منــذ مـ ّدة لــم أكتــب لــك ،لذلــك فقــد قـ ّررت أن أكتب
لــك هــذه الرســالة قبــل ســفري مــن هنا.
أنــا ســوف أُغــادر إنجلتـرا يــوم  ۲٦الجــاري أي بعــد  ۹أيّــام ،ســوف
أتو ّجــه إلــى شــتوت غــارت لتســلّم الســيارة .ومــن هنــاك عبــر
طريــق الب ـ ّر إلــى النمســا ثــم تشيكوســلوفاكيا فيوغوســافيا إلــى
اليونــان .ســنأخذ الباخــرة مــن اليونــان ،أثينــا إلــى بيــروت .والتــي
ســوف نصلهــا منتصــف جــوالي /يوليــو القــادم .وســأمكث فــي
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لبنــان مــن منتصــف جــوالي /يوليــو حتّــى منتصــف أغســطس.
أرجــو أن أراك هنــاك هــذا الصيــف.
كل بلــد أمـ ّر بــه ،واص ًفــا لــك
أنــا طب ًعــا ســأكتب لــك «كارت» مــن ّ
المــكان والجـ ّو هنــاك.
أخبارنــا هنــا عاديّــة ج ـ ًّدا .األســبوع الماضــي شــحنت عــن طريــق
يبق
البحــر أغراضــي كلّهــا تقريبًــا ،وكان أه ّمهــا الكتــب بالطبــع ،لــم َ
غيــر الســيارة الّتــي أتوقّــع أن أبيعهــا خــال آخــر هــذا األســبوع.
تحيّاتي لك ولجميع اإلخوان.
إلى اللقاء.
أخوك محمد الرميحي

8
الخطابان األخيران بعد التخ ّرج
۱۹٧۳/٧/٧

العزيز محمد القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
لم أكتب لك قبل هذه الرسالة ،هذا صحيح.
لكــن إذا كنــت تعتبــر الرســائل هــي مقيــاس الصداقــة ،فــإ ّن هــذا
وإل فإنّنــي ســأكون
لــن يكــون صحي ًحــا بالنســبة لــي علــى األقـ ّـلّ ،
مظلو ًمــا ب ُحكمــك القاســي ال قــ ّدر اللــه .كنــت أذكــرك دائ ًمــا
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وأضحــك علــى نفســي أحيانًــا عندمــا أجدنــي مضط ـ ًّرا للعمــل ۱۳
ســاعة يوميًّــا فــي بدايــة العــام ،أو باألحــرى بدايــة قدومــي ،ألنّــي
وصلــت متأخـ ًّرا وفاتنــي  Termكامــل مــن ثالثــة  Termsخــال الســنة.
كنــت أضحــك علــى نفســي وأقــول لــو كان القاضــي يعــرف ع ّنــي
هــذا اآلن فمــاذا ســيقول؟ أو مــا هــو اللقــب الــذي ســيختاره لــي؟
صوتــك يتــر ّدد صــداه فــي أذنــي دائ ًمــا وأحاديثــك ِ
وحكمــك أتمثّلهــا
وأتحســر فــي نفســي .كــم يملــك هــذا الشــاب مــن
علــى الــدوام
ّ
طاقــات وإمكان ّيــات ال ينقصهــا ســوى أن تتف ّجــر فــي االتّجــاه
الصحيــح ،حســب تص ـ ّوري.
ال أدري هــل مــا تـزال فــي عملــك الســابق ،أم طموحاتــك وجـ َدت
كنــت
مخر ًجــا آخــر .ليــس هــذا مه ًّمــا بنفــس الدرجــة ،ومــا إذا َ
قــد اختــرتَ شــريكة حياتــك أم ال تــزال حالــك كحــال صاحبــك،
يشــعر بالقلــق واالضط ـراب والفشــل فــي الحيــاة .ضــاع جــزء مــن
العمــر فــي الشــقاء ،وجــزء آخــر بالتعاســة واإليمــان ،وجــزء ثالــث
ـتحق،
ضــاع فــي ممارســات كنــت أعطيهــا أه ّم ّيــة أكثــر م ّمــا تسـ ّ
كل تص ّوراتــي
وبالتدريــج اكتشــفت أنّهــا زبــد يذهــب جفــاء ،وأ ّن ّ
عنهــا كانــت أضغــاث أحــام .وجــزء آخــر مــن عــرق يُســتنزف اآلن
بعمــل اقتطــاف الفشــل ال اقتطــاف النجــاح .لعـ ّـل كلماتــي هــذه
ت ُع ّبــر عــن مــدى تشـ ّوقي ألن أتحـ ّدث إليــك وألتقــي بــك دائ ًمــا ،أن
تهتـ ّز أغشــية أذنــي بصوتــك الرنّــان وبضحكاتــك األكثــر رنانًــا أو رنًّــا
أو ارتنانًــا ال أدري أيّهمــا الصحيــح.
ـت الرميحــي أ ّول م ـ ّرة ،فــي
ـت عندمــا قابلـ َ
لقــد قيــل لــي إنّــك قلـ َ
بدايــة  Termاألخيــر مــن العــام ،قيــل لــي إ ّن الشــخص الوحيــد
204

الــذي ال ت ـزال مراســاتي إليــه لــم تنقطــع هــو محمــد القاضــي،
عندهــا شــعرت حقيقــة بالذنــب .ولكــن كان يراودنــي إحســاس
ـي أ ّن مــن األفضــل ّأل يعــرف القاضــي عــن حالتــي النفس ـيّة
داخلـ ّ
ّإل فــي نهايــة المطــاف .واآلن وأنــا أخـ ّط هــذه الرســالة أشــعر أنّنــي
اســتبقت األمــور ،فالنتائــج ســتظهر بعــد أيّــام قالئــل ،ورســوبي فــي
أحــد المــواد مضمــون ،الله ـ َّم إلّ إذا تد ّخلــت اعتبــارات أخــرى.
أســلوب حياتــي وســلوكي لــم يتغ ّي ـرا علــى اإلطــاق ،حتّــى إنّنــي
كأي إنســان آخــر يتأثّــر
أصبحــت أشـ ّـك فــي نفســي مــا إذا كنـ ُ
ـت ّ
كل الّــذي
وربّمــا يتغ ّيــر ،ســواء إلــى األفضــل أو إلــى األســوأّ ،
أســتطيع أن أقولــه إ ّن الحيــاة فــي الجامعــة ـ وأنــا لــم أخــرج مــن
الجامعــة منــذ قدومــي ّإل خــال مهرجــان االتّحــاد ـ هــي أبســط
ـي وف ّعــال،
م ّمــا تصـ ّورت وأ ّن اإلنجليــز أكثــر بســاطة وســلوكهم عملـ ّ
الخاصــة باللبــس أو الســلوك الّتــي أتح ـ ّرج
وأ ّن كثي ـ ًرا مــن األشــياء
ّ
منهــا فــي الكويــت فإنّهــا هنــا تبــدو عاديّــة ،ال فــرق مثـ ًـا لــو تركت
اللحيــة دون حالقــة مـ ّدة أســبوع أو أســبوعين ،وال فــرق لــو ذهبــت
بنعــال الحمــام إلــى المحاض ـرات ،وال فــرق لــو لبســت القمصــان
ـي ،وال فــرق أيضً ــا لــو كان البنطلــون ُمرقّ ًعــا بقمــاش يختلــف
دون كـ ّ
لونــه عــن اللــون األصلــي ،هــذه األشــياء أنســجم معهــا تما ًمــا .مــاذا
أي اعتبــار هنــا.
تلبــس وكيــف تتص ـ ّرف ليــس لــه ّ
بالنســبة إلــى الجنــس ،فليســت األمــور أب ـ ًدا كمــا كنــت أتص ـ ّور.
النظــرة مختلفــة ع ّمــا هــي عندنــا تما ًمــا .المه ـ ّم أ ّن األشــياء أكثــر
ـي
عقالنيّــة وعلميّــة مهمــا صاحبَهــا مــن مشــاكل ،وذلــك ســلوك مبنـ ّ
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علــى الجهــل والريــاء ،وإن كانــت مشــاكله وآثــاره أقـ ّـل ســو ًءا فــي
نظرتنــا نحــن العــرب والمســلمين وجميــع القاطنيــن فيمــا يُســمى
بالعالــم الثالــث.
يبــدو لــي أن الكويــت مـ ّرت بأحــداث كثيــرة خــال الفترة الســابقة،
مــرو ًرا بأحــداث الحــدود مــع العـراق ،إلــى حمــات االعتقــال إلــى
ثرثــرة م ّدعــي الوطنيــة والثوريــة ،إلــى نفــوذ القــوى الرجع ّيــة
واألجنب ّيــة المطبــق علــى المنطقــة .أعتقــد أنّنــا لــن نختلــف فــي
وصــف األمــر الواقــع ،وإن ك ّنــا ســنختلف لــو تناقشــنا فــي مــا هــو
أبعــد مــن الوصــف.
أي موجــة مــن األمــواج
صراح ـ ًة ،يعجبنــي فيــك أنّــك ال تمتطــي ّ
الســطح اآلن ،والّتــي ال بــ ّد أن تتضــاءل
العابــرة والظّاهــرة علــى ّ
تضمحــل وتنتهــي إلــى الفنــاء .طب ًعــا حســب
ّ
تدريج ًّيــا إلــى أن
تصــ ّوري ،وال أدري مــا تحــت الســواهي؟
وصراحــة أيضً ــا ،ال يعجبنــي فيــك أن تظـ ّـل متف ِّر ًجــا إلــى أمــد غيــر
محــدود ،وقــد أكــون مخطئًــا فــي تصــو ّري هــذا .ففــي اعتقــادي أ ّن
وقفــة التفـ ّرج ال تُناســب شــابًّا مثلــك.
تق ّبــل تح ّياتــي وأشــواقي «البــاردة» علشــان تلطّــف الجـ ّو عندكــم.
كل مــن تــو ّد أن يصلــه ســامي.
بلِّــغ الســام إلــى ّ
إذا كانــت نتيجــة االمتحــان حســنة .فســأكون فــي الكويــت قبــل
 ،٧/۲۰وكلّــي أمــل أن ألتقــي بــك.
أخوك محمد الرميحي
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1
الكويت۱۹٧٥/۱۱/٧ ،

أخي محمد القاضي المحترم،
تح ّية ط ّيبة وبعد،
وصلتنــي رســالتك فــي  ۱۹٧٥/۱۰/۲٧الماضــي كُنــت خاللهــا غيــر
أول فــي يوغوســافيا لحضــور
موجــود فــي الكويــت .حيــث كُنــت ً
النــدوة العالميّــة للكتــاب .بعدهــا تو ّجهــت إلــى القاهــرة لحضــور
النــدوة العالم ّيــة لحــرب أكتوبــر فــي األقصــرُ .هنــاك قصــص كثيــرة
ليــس مجالهــا اآلن فــي الكتابــة .لقــد ُســررت أنّــك فــي أميــركا اآلن
خاصــة خــال الســفر
ُربمــا تختبــر الثقافــة الغرب ّيــة عــن قُــربّ ،
الطويــل مــن الغــرب إلــى الشــرق وبالعكــس .نحــن أخبارنــا ج ّيــدة.
أمــس فقــط ســ ّجلت برنام ًجــا اســمه «الميكروفــون مــع» ،وهــو
برنامــج فــي اإلذاعــة المرئ ّيــة يُتيــح لــك اســتضافة مــن تراهــم
للحديــث حــول موضوعــات تُريدهــا أنــت .وكانــت الحلقــة أعتقــد
موفّقــة .عددنــا الرابــع مــن المجلّــة قــد خــرج فــي أ ّول أكتوبــر،
وفيــه دراســة لــي «الحركــة اإلصالحيّــة فــي الكويــت ،البحريــن
ودبــي»(((.
أ ّمــا عــن األخبــار العا ّمــة ،فكمــا تعــرف ،فــي هــذه األيّــام تنشــط
((( إشــارة إلــى المجلّــة العل ّميــة الّتــي أنشــأتُها فــي جامعــة الكويــت ،وهــي مجلــة
دراسات الخليج والجزيرة العرب ّية ،وما زالت تصدر.
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وكل
الجمعيّــات فــي النــدوات ،وكذلــك ينشــط مجلــس األُ ّمــةّ ،
المحاضــرات والثقافــات تخــرج مــن هنــا وهنــاك.
ال أعــرف هــل تــرى عبــد الرحمــن الحمــود أو بعــض اإلخــوان
هنــاك؟ ومــا هــي أخبارهــم؟ أرجــو أن أســمع منــك ،وإذا كان لديــك
مــا تحتاجــه مــن هنــا أرجــو ألّ تتــر ّدد.
أخوك محمد الرميحي
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محمد غانم الرميحي
• ُمســاهم منتظــم كتاب ـ ًة وبحثًــا يف كربيــات الصحــف والدوريــات واملجـ ّـات العربيّــة ،منهــا:
الــرق األوســط (لنــدن) .النهــار (بــروت) .األه ـرام (القاهــرة) .غولــف ـ نيــوز (ديب)
املؤسســة
•  1998ـ  :٢٠٠٢األمــن العــام للـــمجلس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب .هــذه ّ
كل طالبــي العلــم يف الوطــن
الرائــدة ســاهمت يف نــر كتــب قيّمــة اســتفاد منهــا ّ
العــر ّيب .مــن أشــهر هــذه السالســل :عــامل الفكــر •عــامل املعرفــة •إبداعــات عامل ّيــة.
•  1990ـ  :1992رئيــس تحريــر جريــدة صــوت الكويــت التــي صــدرت مــن لنــدن يــوم ١
اقي .
ترشين الثاين (نوفمرب)  ١٩٩٠والكويت تحت االحتالل العر ّ
•  1982ـ  :١٩٩٨رئيــس تحريــر مجلّــة العــريب الشــهرية ،وهــي أشــهر الدوريــات العربيــة
وأعرقهــا وأكرثهــا شــعبية .تتلمــذ عليهــا وانتظــر وصولهــا إىل دســاكرهم البعيــدة مئــاتٌ مــن
الشابّات والشباب العرب من بغداد إىل الخرطوم .
السيايس يف جامعة الكويت.
•  1973ـ  :1982أستاذ علم االجتامع
ّ
• حائ ٌز مجموعة من األوسمة التقديريّة منها:
وسام الرشف الفرنيس من درجة فارس ( ،)٢٠٠٣جائزة الكويت التقديريّة (.)٢٠١٠

مؤلفاتـــه
ت ُد ّرس كتبــه يف جامعــات الخليج ويُعــاد نرشها بوترية منتظمــة .منهــا:
منزل لعب ال َّزمان بأهله ،دار الجديد.
 :٢٠٢١مجلس التعاون الخليجي ـ يا ً
أزمـات وقضـــايا أقليــم يف الـمهــــب ،دار الجديد.
 :٢٠١٢أولويّات العرب .القراءة يف املعكوس ،دار الســـاقي.
 :٢٠١١اضطراب قرب آبار النفط ،دار السـاقـي.
 :١٩٩٩عصـــــر التـــطـــ ّرف ،دار الســــاقــي.
والتغي االجتامعيّ ،دار الجديد.
 :١٩٩٥البتـرول
ّ
ـ الجــذور االجتمــاع ّية للديـمقـراط ّية يف مجتمعــات الخليج العريب الــمعارصة ،دار الجديد.
ـ معوقــات التنميــة االجتامع ّية واالقتصاديّة ،يف مجتمعات الخليج العريب املعارصة ،دار الجديد.
ـ النفــــط والعالقــــات الدول ّيــــة ـ وجهـة نظر عرب ّية ،دار الجديد.
ـ الخليج ليس نفطًا ـ دراسة يف إشكاليّة التنمية والوحدة ،دار الجديد.
 :١٩٩١همـــوم البيـــت العـــريب ،الشـــــــركة الكويتيّـة لألبحـــاث.
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