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المقدمة

كتبت هذا الكتاب لأوثق فيه تاريخ اأهلي وبلدي، على مدى ت�سعة 
اأو ما  اأزلت منه الغث  اأن  اأ�ساليب من القول، بعد  وع�سرين عاًما، في 

اختلط به، واأ�سميته �سرد الذات.
ي�سلح لأن  ما  فهي  الذات  اأما  الحديث؛  �سياقة  اإجادة  هو  فال�سرد 

ُيْعلم وُيْخَبر عنه.
نحبهم،  ق�سوا  لأنا�ص  والروايات  الحوادث  كثيًرا من  اأغفلت  ولقد 

فذكرها يثير ال�سغائن التي �سترها اهلل.
جاء في الأثر: "اذكروا محا�سن موتاكم". 

 غفر اهلل لنا ولهم جميًعا.

الموؤلف
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الف�صل الأول
اأيام الطفولة
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ُولدت يوم الأحد في الرابع ع�سر من جمادى الأولى �سنة 1358هـ، 
الموافق للثاني من يوليو �سنة 1939م، ووعيت اأحداث الدنيا ولم اأبلغ 
بعد الخام�سة من عمري. كان ذلك في ربيع �سنة 1944م، حيث كانت 
الحربية  وطائراتها  البريطانية  والقوات  قائمة،  الثانية  العالمية  الحرب 
تتجمع في المع�سكر البريطاني، وهو تابع لمحطة الطيران في ال�سارقة. 
اإلى كل من  اأن تر�سل قواتها  المتحدة الأمريكية  الوليات  قررت 
الّلد في فل�سطين والحبانية في العراق والبحرين وال�سارقة للتــدريب، 

لإر�سالها فيما بعد اإلى �سمال اإفريقيا. 
وفي بداية �سنة 1944 و�سلت فرقة �سالح المهند�سين الأمريكيين 
اإلى ال�سارقة، وقامت ببناء مركز تدريب جي�ص الوليات المتحدة اإلى 
الأمريكية  القوات  نزلت  بال�سارقة.  البريطاني  المع�سكر  من  ال�سرق 
في ال�سارقة في اأوائل �سهر مايو �سنة 1944م. قام والدي ب�سفته نائًبا 
ل�سقيقه حاكم ال�سارقة والذي كان حا�سًرا في الهند، بزيارة مجاملة 
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القوات  مع�سكر  في  جولة  في  اأخذنا  والذي  القوات،  تلك  لقائد)1) 
البرمائية  ال�سيارة  في  معه  نركب  اأن  اإلى  دعانا  بعدها  الأمريكية، 
خالد  الأكبر  �سقيقي  اأما  والقائد.  والدي  بين  فجل�ست  المك�سوفة، 
وعمران بن تريم وجندي اأمريكي فقد جل�سوا في الجزء الخلفي من 
ال�سيارة. عبرت ال�سيارة بلدة ال�سارقة ونزلت في خورها، فتحولت اإلى 
ال�سو�ص، وهو ل�سان رملي  بر  �سفينة، ثم خرجت من الخور وعبرت 
اإلى �سيارة مرة  يف�سل الخور عن البحر المفتوح، فتحولت ال�سفينة 
المتتالية، وتحولت  الأمواج  البحر ذي  اإلى  ال�سيارة  نزلت  ثم  ثانية، 
اإذا اأ�سبحنا في  اإلى �سفينة ترتفع وتهبط وهي تقاوم الأمواج، حتى 
عر�ص البحر، اأ�سابني الدوار فتقياأت على مالب�ص القائد، فغ�سب مما 
حدث له فاأدار الدفة وتوجه نحو ال�سارقة، لغًيا تلك الرحلة البحرية. 
في الثامن من �سبتمبر �سنة 1944م �سقطت طائرة حربية في البحر 
الجوية  للقوات  تابعة  الطائرة  كانت  بال�سارقة.  اللّية  قرية  من  بالقرب 
البريطانية، وكانت تحاول الرتفاع بعد اأن اأقلعت من مطار ال�سارقة، فلم 
ت�ستطع، فنزلت في البحر. اأُنقذ مالحو الطائرة، والذين كانوا الوحيدين 
على ظهرها. ذهبت اإلى �ساطئ البحر مع �سقيقي خالد، واإذا بالأقالم 
الملّونة تقذفها الأمواج على ال�ساطئ القريب من مكان �سقوط الطائرة، 

فاأخذ �سقيقي يجمعها ويقّدمها لي.

بيتنا
كنا ن�سكن في منزل مال�سق لمنزل عمي ال�سيخ �سلطان بن �سقر 
بين  كان  �سعيد.  بنت  لطيفة  عمتي  بزوجته  خا�ص  وهو  القا�سمي، 

1    قابلت ذلك القائد في سنة 1974 في مدينة نيويورك بأمريكا.
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المنزلين �سياج من �سعف النخيل وبوابة م�ستركة للبيتين. ل اأتذكر وجود 
عمي واأهله في ذلك البيت، ول اأتذكر وفاة ابنتيه عزة وعلياء هنالك، 
اإل اأنني اأتذكر الفتحة التي اأحدثناها في �سياج �سعف النخيل، حيث 
كنا نحبو للمرور من منزل اإلى اآخر، اأنا واأبناء عمي، عبداهلل الذي كان 
يكبرني، و�سعود الذي كان ي�سغرني. كنت اأنظر اإلى تلك الفتحة ب�سيء 
من الخوف والترقب علِّي اأرى رجلّي ذاك الجني، وهي كالمحامي�ص، 
خارًجا يجري من المرحا�ص الذي في ناحية من المنزل اإلى غرفة بنات 
عمي في الناحية الأخرى ليقتلهما. هجر عمي ذلك المنزل واأمر ببناء 

منزل من �سعف النخيل ا�ستعجاًل في هجر ذلك المنزل.
كان ذلك ال�سياج من �سعف النخيل يف�سل بين بيت عمي المهجور 
وبيت والدي المعمور. كان لوالدي الكثير من الح�سم، من اأهل وجيرة 
المجل�ص  والدي،  مجل�سّي  اإلى  تترى  ال�سيوف  كانت  وخدم.  وعبيد 
الكبير للعامة، وال�سغير للخا�سة، ول يمر يوم اإل وفي بيتنا وليمة. كانت 
الأطباق تخرج مليئة بالطعام من اأبواب بيتنا الثالثة، واأخرى تخرج اإلى 
الدكك الخارجية للمجل�ص العام حيث يتوافد كثير من الجياع في فترة 

المجاعة، التي �سببتها الحرب العالمية الثانية. 
البوابة الغربية لبيتنا تفتح على �ساحة �سغيرة حولها بيوت اأعمامي 
وبيت �سغير لأولد ابن ركا�ص اإبراهيم وعلي، ومن خلف ذلك البيت 
�ساحة �سغيرة اأي�ًسا، وكان بالقرب من تلك ال�ساحة بيت قد تهّدم �سوره، 
وبرز منه مخزن كبير، بابه مفتوح دائًما على ال�ساحة، يقال لذلك البيت: 
بيت الدوي�ص. و�سع عمي ماجد به �سابًا مجنونًا، موثوًقا ب�سل�سلة حديدية 
مثبتة في �سخرة. فاإذا ما اأح�ص المجنون بمرور اأحد بالقرب من ذلك 
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المخزن، اندفع من خالل بابه وهو ي�سرخ، فيخّيل للمارة اأنه طليق حتى 
تمنعه ال�سل�سلة من الخروج من باب المخزن. الطريق من خالل تلك 
ال�ساحة والمرور بجانب مخزن المجنون، توؤدي اإلى الم�سجد اأو ال�سوق 
اإماًما  كان  نجدّي،  وهو  عبدالرحمن،  بن  فار�ص  المطوع  بيت  اإلى  اأو 

ًما لالأولد في بيته.  للم�سجد ومعلِّ
كان بيت المطوع فار�ص قريًبا من بيوت العائلة، لكن الخوف من اأن 
ينفلت المجنون يمنعني من الو�سول اإليه. وبين ليلة و�سحاها اختفى 
ماجد،  عمي  بيت  اإلى  ّم  و�سُ الدوي�ص،  بيت  �سور  واأُقيم  المجنون، 
فهداأت النفو�ص، وا�ستمر التردد على بيت المطوع فار�ص. كنت �سغيًرا 
اأتعلم جزء عم، اأما الكبار من الفتيان والفتيات، فكانوا يختمون القراآن، 
واحًدا تلو الآخر. فكان ختم القراآن لي�ص بحفظه، واإنما بقراءته القراءة 

الجيدة مع حفظ جزء عّم. 
كان من يختم القراآن يتخرج من المدر�سة، بعد اأن يقوم المطوع اأو 
المطوعة باإقامة التحميدة، فاإن كان ولًدا اأُلِب�ص المالب�ص النظيفة واأحيانًا 
مالب�ص جديدة، اأما اأبناء ال�سيوخ والأغنياء فُيلب�سون الخنجر الذهبي 
اأو  المطوع،  اأترابه، يقودهم  الواحد منهم مع  والغترة والعقال، ويخرج 
نون ب�سوت واحد  من ينوب عنه، يردد الدعاء، والفتيان من خلفه يوؤمِّ

قوي اأ�سبه بال�سريخ: اآمين. 
ومن باب بيت اإلى اآخر يجمع المطوع، اأو من ينوب عنه، العطايا. 

روؤو�سهن  على  الذهب  يلب�سن  فكن  والأغنياء،  ال�سيوخ  بنات  اأما 
وعلى �سدورهن، وُتخ�سب اأياديهن بالحناء. 

اأما بوابة بيتنا ال�سرقية فكانت تفتح على �ساحة كان يحلو لل�سبية اأن 
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يلهوا بها حتى �ساعات متاأخرة من الليل.

بيت عمي المهجور
�سقط  قد  وبيتنا  المهجور  عمي  بيت  بين  الفا�سل  ال�سياج  كان 
على الأر�ص، ولم يكن �سالًحا لإعادته، فاأمر والدي باإزالته. وبعد عدة 
�سنوات تقرر فتح باب للغرفة الرئي�سية في البيت المهجور من ناحية 
بيتنا، واإغالق الباب الرئي�سي المطل على البيت المهجور. واأ�سكنوا 
المدّعوة: جميعة، مربية �سقيقتي ناعمة، في ذلك المخزن. اأما الغرفة 
الثانية الملحقة فقد ا�سُتعملت مخزنًا لأعالف الأبقار والأغنام. وكان 
اإفريقي،  اأ�سل  من  القامة  طويل  رجل  وهو  والدي،  مولى  "اإندينغي" 
الم�سوؤول عن تلك الأعالف.  كثيًرا ما كان يحملني على كتفيه، هو 
ـًا، فماتت في ذلك المخزن. اأما  مر�ست جميعة، ولم يجدوا لها عـالج
اإندينغي، فقد ذهبت اأبحث عنه فوجدته ميًتا على كومة من الح�سائ�ص 

التي ُتقّدم للحيوانات، في الغرفة الثانية الملحقة. 
في تلك الفترة قام عيد بن خ�سيف المرافق الع�سكري لوالدي، بعد 
اأن تزوج امراأة تدعى مريم، وبنى لها بيًتا من �سعف النخيل في ال�ساحة 
الأمامية للبوابة ال�سرقية لبيتنا، واأل�سق �سور بيته ب�سور البيت المهجور، 
بيت عمي ال�سيخ �سلطان بن �سقر القا�سمي، ناحية المرحا�ص، حيث 
ي�سكن الجني، كما كنا نتخيل.. واإذا بتلك المراأة الهادئة التي لم ن�سمع 
لها �سوًتا منذ اأن اأقامت في ذلك البيت، تتحول اإلى ما ي�سبه ال�سيطان، 
والزبد  يعلو،  و�سراخها  زائغتان،  والعينان  منكو�ص،  المك�سوف  ال�سعر 
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وكاأنها  ي�سدانهما  وهما  بيديها  يم�سكان  ورجالن  �سدقها،  من  يخرج 
ُت�سلب، واآخر يجلدها ب�سدة على ظهرها وهو ي�سيح بالجني:

"اأخرج.. اأخرج.. اأخرج!".
كانت عيناها تحملقان، حتى اإذا ما اأتى نظرها اإلى عينّي، ارتع�سـت 
ـًا من اأن يخرج الجني من عينيها ويدخل في عينّي، لكن عينيـها  خوف
اأطبقـت عليهما الأجفـان، وتدلى راأ�سها على �سدرها، والجالد يجلد 

وي�سيح:
"اأخرج.. اأخرج.. اأخرج!".

واإذا بال�سوط ينزل على جثة هامدة.
ت�ستعل  بالنار  واإذا  البيت،  ذلك  في  اأحد  يكن  لم  الليلة  تلك  في 
فيه.. حتى اإذا ما هّب النا�ص لإطفاء النار، واإذا ب�سوت اإطالق النار ياأتي 
من و�سط الحريق، فابتعـدت النـا�ص عن البيـت، حتى اأتت النار عليه. 

اأتى عيد بن خ�سيف يهرول، فتلقفه النا�ص بالمالمة:
"ملاذا ترتك ذخرية �سالحك يف البيت"؟

عيد بن خ�سيف:
"الذخرية معي، ومل اأتركها يف البيت". 

اآٍت من انفجار حبات الليمون  النار  اإطالق  اأن �سوت  تبّين بعدها 
الحام�ص الجاف. 

ح�صن ال�صارقة
يقـع ذاك الح�سـن اإلى الجنـوب من بيتنا، ل يف�سله عنه اإّل الطريق 
الوا�سعة الموؤدية اإلى اأ�سواق المدينة، حيث نوافذ مجل�سنا تطل عليه، فتمر 
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من خالله القوافل في الغدو والرواح محملة بالب�سائع لمن باع وابتاع. 
هذا رجل ي�سوقه ع�سكري يحمل بندقية ويدفعه اإلى الأمام عندما 
يحرن في م�سيته، ُم�ساًقا اإلى الح�سن، وذاك عائد منه ُمطاأطًئا ل ت�سمع 
هيئته،  هندم  وقد  م�سيته،  في  يتبختر  رجل  وهذا  الن�سيج.  اإّل  منه 
عاد  فاإذا  ال�سيخ،  على  �سيلقيها  التي  الكلمات  ق  ينمِّ الفكر،  م�سغول 
تعلوه البت�سامة فقد اأجزل له في العطاء، اأما اإذا كان مبرطًما فقد عاد 

خائب الرجاء، ونحن نرقب كل ذلك �سباًحا وم�ساًء. 
ح�سن ال�سارقة مبنى مربع ال�سكل له اأربعة اأركان مهمة، اأولها "الغرفة"، 
وهي اأحد اأركان الح�سن، حيث ت�ستعمل كمجل�ص للخا�سة، وهي في 
يطل  مربع  برج  وهو  "الم�سرف"،  يليها  الح�سن.  ال�سرقي من  الجنوب 
على الجنوب الغربي من الح�سن، وي�ستعمل للحرا�سة. واإلى ال�سمال 
الغربي يوجد "الكب�ص"، وهو برج دائري، وي�ستعمل للحرا�سة اأي�ًسا. اأما 
"المحلو�سة" فكانت برًجا �سخًما، وهي ا�سم على م�سمى، حيث كانت 
غريبة في بنائها، ُي�ستعمل الجـزء العلـوي منها للحرا�سة، اأما الجزء ال�سفلي 
فكان �سجًنا مرعًبا..اأما واجهة الح�سن فتطل على �ساحة الح�سن، حيث 
ُت�ساَهد بوابة الح�سن ال�سخمة المزينة بروؤو�ص الم�سامير على هيئة كرات 
برونزية متالألئة. بين تلك البوابة والمحلو�سة، ُو�سع في مكان ظلها ع�سًرا 
كر�سي خ�سبي كبير له م�ساند خ�سبية كذلك، وُي�سعد اإليه بدرجات من 
الخ�سب في جهتين منه..ومدفع كبير على عجالت من خ�سب، ي�سمى 

"الرقا�ص"، واآخر اأ�سغر منه على عجالت كذلك. 
اأما اإلى الي�سار من البوابة فهناك �سجن التوقيف، له �سباك يطل على 
ال�سقف  وبين  اأقربائه.  اإلى  منه  يتحدث  اأن  ال�سجين  ي�ستطيع  ال�ساحة، 
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وال�سباك فتحة �سغيرة للتهوية. اأما باب ذلك ال�سجن فينفتح في ال�سالة 
الداخلية التابعة للبوابة، ُيقال لها "الإ�سباح"، حيث الحرا�سة م�سددة. كان 
في �سجن التوقيف اأحد المتهمين، وكان ذا �سوابق في ال�سرقة، ُقطعت يده 
اليمنى في �سرقات �سابقة، واإذا به يقوم لياًل ب�سرقة مدفع برونزي �سغير، 
ي�سُعب على �سخ�ص بيد واحدة وذاك الج�سم ال�سئيل اأن يحمل ذاك 
المدفع ويخرج به من فتحة التهوية العلوية، ويهرب من ال�سجن. فتتبعوه، 

فوجدوه مختفًيا في كومة من الح�سائ�ص، وهو يحت�سن المدفع. 
يلي ذاك ال�سجن مخزن التموين، والذي يديره اأحد موالي ال�سيخ، 
على  الأطعمة  وبع�ص  والفحم  الكيرو�سين  يوزع  كلبان،  ابن  وُيدعى 
بيوت العائلة المالكة. ويليه مراآب ال�سيارات، والذي كان يفتح بابه في 

اإ�سطبالت الخيول. 
فوق تلك الأماكن الغرفة التي يجل�ص فيها ال�سيخ، واأمامها ال�سطح 
ال�ساحة  على  تطل  وكلها  الم�سقوف،  "ال�ساباط"  يليه  المك�سوف، 
الأمامية للح�سن، حتى اإذا ما حّل الم�ساء وتجّمع اإخوة ال�سيخ �سلطان 
ح�سن  اأمام  يحت�سدون  القوم  اأخذ  الع�ساء،  طعام  لتناول  اأبنائهم  مع 
ال�سارقة، زرافاٍت ووحدانا؛ لي�ستمعوا لن�سرة اأخبار الحرب، وكانت في 
اأواخرها �سنة 1945م، فكان �سوت المذياع )الراديو( ياأتيهم من اإحدى 

نوافذ الغرفة بالطابق العلوي للح�سن. 
هوؤلء القوم ن�سفهم كان موؤيًدا للحلفاء والن�سف الآخر كان موؤيًدا 
للمحور، فكانت الأخبار من الإذاعة الألمانية ب�سوت المذيع العراقي 
ب موؤيدي الحلفاء.. وكذلك الأخبار  �سليط الل�سان، يون�ص بحري، ُتغ�سِ
ب�سوت  الأو�سط،  ال�سرق  لخدمة  البريطانية  الإذاعة  هيئة  من  الآتية 
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المذيع ال�سامي منير �سما، تغ�سب موؤيدي المحور. ومن النوافذ المطلة 
على ال�ساحة الأمامية للح�سن ن�ساهد ال�سجار بين الفريقين. 

ت�سكن  الجنوبي كانت  الجزء  الح�سن، ففي  الأماكن في  بقية  اأما 
والدة ال�سيخ �سقر بن �سلطان القا�سمي، اأما الجزء ال�سمالي فقد كان 

مخ�س�ًسا ل�سكنى ال�سيخ �سقر بن �سلطان القا�سمي وزوجته واأولده.
نوافذ،  وبه  بالكامل،  ن�سفه مبني  الح�سن مبنى كبير،  اأمام واجهة 
والن�سف الآخر عبارة عن �سقيفة. يقال لذلك المبنى "ال�ساباط"، تنزل 
به اأعداد كبيرة من البدو �سيوًفا على ال�سيخ. واإلى الجهة ال�سمالية من 
اأما الجهة الجنوبية منه فكانت مناًخا لالإبل.  ال�ساباط بئر لالغت�سال، 
بين الح�سن وال�ساباط ُغرزت �سارية غليظة، طرفها العلوي متفحم، ُيرَبط 
"حطبة  لها  ُيقال  عليها،  ومجرمين  �ُسّراق  من  القانون  على  الخارجون 
التوبة". عندما كان ُيربط ال�سارق اأو المجرم على ال�سارية، نتحلق نحن 
ال�سبية حول ال�سارية، حينما يجلد ال�سارق والمجرم، ويحدث الجدل 

بيننا حول الجزء المتفحم من ال�سارية، وقد قال بع�ص ال�سبية:
"ت�سعل النار يف هذا اجلزء العلوي من ال�سارية، وتاأخذ بال�ستعال اإلى 
اأ�سفل ناحية ال�سارق. فاإذا اأح�ص باقرتاب النار اإليه اعرتف مبا�سرة". 
قلت لهم: "نحن يومًيا هنا ن�ساهد هذه العقوبات، ومل ن�ساهد ناًرا 

اأُ�سعلت، وهذا اجلزء املتفحم موجود منذ اأن وعينا". 
لي  فروى  ال�سارية.  من  المتفحم  الجزء  ذاك  عن  والدي  �ساألت 

الحكاية التالية:
القا�سمي  ال�سيخ �سقر بن خالد  "يف عهد والدي  يقول والدي: 
حاكم ال�سارقة، كان هناك رجل اأدكن اأعمى، ُيقال له "با�سيدوه"، 
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ي�سكن يف حارة اآل علي يف ال�سارقة. يف يوم عا�سف بريح يقال لها 
"ال�سهيلي"، وهي جنوبية، خرج با�سيدوه فيه ي�ستدل على طريقه 
بعكازه اإلى �سوق ال�سمك، لي�سرتزق �سمًكا من ال�سيادين، حتى 
النار  واأوقد  وخي�سها،  ب�سعفها  املتهالكة  خيمته  اإلى  رجع  ما  اإذا 
لي�سوي اأ�سماكه يف خيمته ا�ستعلت اخليمة ناًرا، فاحرتق با�سيدوه 

ومات حمرتًقا. 
ال�سعف  بيوت  طالت  بل  وخيمته،  ببا�سيدوه  تكتِف  مل  النار 
امل�ستعلة،  البيوت  على  يرتاق�ص  لهًبا،  منها  الغرب  اإلى  واأر�سلت 
ثم يتناول عنان ال�سماء ليلفظ اإليها ما خف وزنه، بعد اأن لكت 
يف  متفحمة  واأبقاًرا  غنًما  وخّلفت  البيوت،  تلك  وابتلعت  النار 
مرابطها. كانت تلك املواد املتطايرة، منها املتفحم وامل�ستعل، تنقلها 
الرياح ال�سديدة ناحية خور ال�سارقة، حيث كان هناك بالقرب من 
ال�ساطىء �سفينة للغو�ص ل�ستخراج اللوؤلوؤ، ُت�سمى "غالب"، مالكها 
ابن مذكور، فالت�سقت قطعة م�ستعلة من التي تقذفها الرياح بقمة 
�سارية ال�سفينة، واإذا بالنار تق�سم تلك ال�سارية من قمتها متجهة اإلى 
الأ�سفل، حتى اإذا ما و�سلت النار اإلى ارتفاع قامة اأو تزيد من ظهر 
ال�سفينة، �سوهد ال�سيخ �سقر بن خالد القا�سمي، حاكم ال�سارقة، 
قادًما على ح�سانه من جهة طريق "ال�سيف"، فاأمر اأن ُتقطع احلبال 
التي تثبت ال�سارية يف ال�سفينة، وُيرمى اجلزء املتبقي من ال�سارية 
يف البحر لتنطفئ النار مباء البحر. ثم اأمر اأن ُينقل اجلزء املتبقي من 
ال�سارية اإلى اأمام احل�سن لُيغرز بالأر�ص هناك، لرُيبط بها ال�سارقون 

واملجرمون، وقد ُعرفت بحطبة التوبة". 
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بالأم�ص كان ذاك اجلزء من �سارية ال�سفينة ُيربط به الغوا�سون الذين 
يتمار�سون عن النزول لقاع البحر ل�ستخراج اللوؤلوؤ، خوًفا من اأ�سماك 
القر�ص، التي كانت تهاجم ال�سيادين، اأو قلة الَنَف�ص، حيث يخرج 
الغوا�سون وهم يهذون مبا تخيلوه عن حياة اجلن يف قاع البحر، اأو تاأثر 
طبالت اآذانهم ل�سدة �سغط املاء عليها، فيو�سمون حتت اآذانهم.. واليوم 

ُيربط بها املتهمون وُيجلدون لنتزاع العرتاف بذنوبهم. 
اإلى اجلنوب من حطبة التوبة جمموعة من املدافع القدمية، م�سندة 
األبتة.  ناحية فوهاتها على جذع نخلة، ومل تكن ت�ستعمل  اأطرافها 
وكان املدفع الذي ي�ستعمل لإطالقه لتحية �سيف اأو اإعالن عيد هو 
املدفع ال�سغري ذو العجالت اخل�سبية. كان �سيف ال�سارقة ذات مرة 
الأمري �سعود بن عبدالعزيز اآل �سعود، وقد كان يف طريقه اإلى الهند، 
القا�سمي  �سقر  بن  �سلطان  ال�سيخ  دعاه  ال�سارقة، حيث  مبطار  ماًرا 
حاكم ال�سارقة لتناول القهوة يف جمل�سه يف احل�سن. كانت الأوامر قد 
�سدرت للع�سكري املكلف باإطالق املدافع اأن يطلق طلقة واحدة عند 
نزول ال�سيف من ال�سيارة اأمام باب احل�سن. حاول ذاك الع�سكري 
مع جمموعة من الع�ساكر دفع املدفع ال�سغري، واملوجود بقرب بوابة 
بعيدة من  م�سافة  اإلى  ال�سيارة،  ال�سيف من  نزول  احل�سن، حيث 

البوابة، لكنهم مل ي�ستطيعوا حتريك املدفع فقد حرن يف مكانه. 
جتّمعنا  ال�سبية  من  وكنا جمموعة  ن�ساعدهم،  لكي  الع�ساكر  بنا  نادى 
مل�ساهدة ال�سيف القادم اإلى احل�سن. وكان يقف اإلى جوارنا رجالن كانا 
مرافقني لل�سيخ حممد بن حمد ال�سام�سي، �سقيق ال�سيخ را�سد بن حمد 
ال�سام�سي، �سيخ بلدة "حما�سة"، كان قد نزل �سيًفا على والدي، واأقام هو 
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ومرافقاه يف املجل�ص اخلا�ص يف بيتنا. كان اأحد الرجلني يدعى "احلا�ص"، 
اأن  اأبى  والذي  املدفع،  دفع  معنا يف  وا�سرتكا  "جميع"،  يدعى  والآخر 
يتحرك. عندها قرر الع�سكري املكلف باإطالق املدافع اأن ي�ستعمل اأحد 
املدافع القدمية، وامل�سنودة اإلى جذع نخلة.. اأخذ الع�سكري يح�سو املدفع 
القدمي بالبارود وقطع اخلي�ص. وكنا جميعنا من حوله، وال�سداأ يتناثر من 
�سطحه اخلارجي، ويتجمع على الأر�ص حتته، حتى اإذا ما انتهى من ح�سو 
املدفع، و�سع كمية من البارود على الفتحة ال�سيقة يف موؤخرة املدفع، 
وعندما و�سل ال�سيف و�سع جمرة يف طرف جريدة نخل، وطلب منا اأن 
نبتعد عن املدفع. وما اإن و�سع اجلمرة على موؤخرة املدفع، حتى انفجر، 
وتناثر �سظايا يف غيمة من الدخان، واإذا بـ"جميع" ي�سقط على الأر�ص، 

وقد اأ�سابته �سظية اأزالت حلم اأحد خديه، وك�سفت عن اأ�سنانه.
يف مناخ الإبل كان الإجنليز ياأتون بال�سينما مرة كل اأ�سبوع ليعر�سوا 

انت�ساراتهم فقط ولي�ص هزائمهم يف احلرب العاملية الثانية.
كان ذلك املكان مليًئا بالقراد واحَللم، وهو اأكرب من القراد، ت�ساقطت 
هناك من الإبل. وعلى فرتة عر�ص الفيلم، كان احل�سور يحّكون �سيقانهم 
واأرجلهم من قر�ص القراد واحَللم الذي كان مي�ّص الدم من اأج�سادهم.

تفتح بوابة الإ�سطبالت، املال�سقة للح�سن من اجلهة اجلنوبية، والتي 
�سورها الغربي من بقايا �سور ال�سارقة، يف �ساحة م�سجد البدو. كنت 
اأتدرب على ركوب اخليل يف حو�ص الإ�سطبالت.. وعندما حان خروج 
اأبناء عمي بخيولهم اإلى ال�سحراء، والذين هم اأكرب مّني �سًنا، طلبت 
من "�سعيد اخليل"، وهو امل�سوؤول عن تدريبنا على ركوب اخليل، اأن 
اأخرج معهم، فوافق، لكنه خاف اأن جتمح بي اخليل، فقرر اأن ياأخذنا 
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جميًعا يف جولة يف طرقات بلدة ال�سارقة، ومنها ال�سوق. فاإذا ما و�سلنا 
اإلى �سوق ال�سمك الغربي، واإذا ب�سف من الن�ساء يفرت�سن الأر�ص 
باأنواع من اخل�سروات: فجل وب�سل وطماطم وبطيخ و�سمام وريحان. 
كانت خيلي اأقرب للن�سوة الالتي تركن خ�سرواتهن وابتعدن. فاأخذت 
خيلي تلتهم تلك اخل�سروات، وتغو�ص حوافرها يف البطيخ وال�سمام، 
ومل اأكن اأ�ستطيع اأن اأ�سيطر على اخليل؛ اأ�سرع "�سعيد اخليل" بح�سانه 
ليدفع بخيلي اإلى و�سط جمموعة اخليول، لكن ح�سانه اأخذ يرق�ص 

على ما تبقى من خ�سروات. 
باأيديهم  يلوحون  واأخــذوا  ال�سوق  يف  النا�ص  اأ�سوات  تعالت 
مل  اهلل  وقّدر  ال�سوق..  يف  وانطلقت  فاأفلتت،  اخليل  اأخاف  مما 
ي�سب اأحد باأذى. ا�ستكت النا�ص لدى ال�سيخ �سلطان بن �سقر 
القا�سمي، فوّبخ اجلميع منا، وعّو�ص املت�سررين، واأ�سدر اأمًرا بعدم 

دخول اخليول اأ�سواق ال�سارقة وطرقاتها.
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الف�صل الثاني
ال�صيخ �صلطان بن �صقر القا�صمي
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و�سقيقه  لل�سارقة،  حاكًما  القا�سمي  �سقر  بن  �سلطان  ال�سيخ  كان 
ال�سيخ  اأخوهما  اأما  للحاكم؛  نائًبا  القا�سمي  �سقر  بن  محمد  ال�سيخ 
الفحم،  عر�سة  �سوق  في  يجل�ص  كان  فقد  القا�سمي  �سقر  بن  ماجد 
ي�ستمع ل�سكاوى النا�ص ليحّلها اأو يدفع بها اإلى قا�سي البلد - وُي�سَمى 
والذي  مجالد،  بن  محمد  بن  �سيف  ال�سيخ  يومها  وكان   - "ال�سرع" 
كان يتقا�سى لديه النا�ص في مجل�سه العامر. فكان ير�سل الأحكام اإلى 
ال�سيخ �سلطان بن �سقر القا�سمي لتنفيذ ما جاء بها اأو الت�سديق عليها. 
اأما وزير ال�سيخ فكان ال�سيد اإبراهيم بن محمد المدفع، وينح�سر عمله 

في المرا�سالت والعالقات الر�سمية مع الآخرين.

يوم العيد
النا�ص ترقب هالل العيد عند غروب �سم�ص ذلك اليوم، بعد �سالة 
المغرب. وفي ذاك الهدوء التام يدوي �سوت المدفع، معلًنا باأن غًدا 
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العيد. ُي�سمع بعده طنين النا�ص، فتزدحم بهم الأ�سواق، بمن تاأخر في 
تجهيز نف�سه للعيد، اأو جاء للفرجة، هذا جاء ل�سراء مالب�ص العيد، وذاك 
ما  ل�سراء  جاء  والآخر  الحالق،  اأي   - "المح�ّسن"  لدى  دوره  ينتظر 
يحتاجه في تقديم "الفوالة" وهي ما ُيقّدم لل�سيف من حلوى ومنفو�ص 
ال�سم�سم،  هر�ص  من  ت�ستخرج  التي  الطحينية،  من  وُي�سنع  وب�سمك، 
"هردة". قبالة دكان المحلوي تيمور، وهو الذي يقوم ب�سنع  يقال لها 
مع�سوب  حمار  حولها  يدور  طاحونة،  به  دكان  هناك  وبيعها،  الحلوى 
ذلك  ف�سار  الهردة،  حمار  له  يقال  الدوران،  عن  يتوقف  ل  العينين، 
ل هذا العامل فوق طاقته، يقول لك:  مثاًل، فاإذا قلت لإن�سان: ل ُتحمِّ

ل تخف! هذا حمار الهردة! 
�سباح يوم العيد خرجت النا�ص في زينتها، واتجهوا اإلى الم�سلى، 
والذي كان يبعد عن المدينة بمقدار كيلومتر واحد ون�سف الكيلومتر، 
به منبر اأ�سمنتي بثالث درجات يقف الخطيب عليه، مواجًها لل�سفوف 
بن  محمد  ابن  �سيف  ال�سيخ  والجمع  الأعياد  وخطيب  المترا�سة. 
ال�سفوف  في  والفتيان  الرجال  الجهور..  ال�سوت  �ساحب  مجالد، 
الأمامية، وفي مقدمتهم ال�سيخ �سلطان بن �سقر القا�سمي واإخوته وذووه 
واأعيان البلد، اأما الن�ساء فكّن في ال�سفوف الخلفية، وباأعداد قليلة، فاإذا 
ما فرغوا من �سالة العيد، توجهوا اإلى البلد، فاإذا ما �ساهد اأحد الحرا�ص 
من الح�سن قدوم النا�ص باأثوابهم البي�ساء، اأمر باإطالق المدفع، فيتيقن 

من ي�سلهم �سوت المدفع قائلين: عّيدت ال�سارقة. 
يتوافد اإلى الح�سن المهنئون لل�سيخ �سلطان بن �سقر القا�سمي بالعيد. 
ومن بين َمْن يفد كذلك مجموعة الحر�ص التابعة لل�سيخ لحرا�سة الطائرات، 
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وهم من اأ�سل ُعماني، اأُ�سكنوا بالقرب من محطة الطيران في مكان يقال 
له "المناخ"، ورئي�سهم ي�سمى نا�سر الزيدي. فاإذا كانوا في �ساحة الح�سن، 
�سيوف  اأياديهم  في  اثنان  بينهم  ويبرز من  يرق�سون،  يغنون، وهم  اأخذوا 
وترو�ص، ويقومان بتمثيل م�سهد مبارزة، وفي اآخر الم�سهد يطعن اأحدهما 
الآخر، ويقوم بذبحه، ويبقى ممدًدا على الأر�ص، فيوخزه ب�سيفه، فينه�ص 
واقًفا على رجله. والأولد متحلقون حول الم�سهد، فاإذا ما انتهى، اأخذوا 
يجرون في ال�سكك، ومن بيت اإلى بيت، يطلبون "العيدية"، وهي قليل من 

النقود ُتعطى لالأولد في ذلك اليوم.
اأما في م�ساء ذلك اليوم، فيتوافد اإلى �سجرة الرولة، الوارفة الظل، 
الأغ�سان  على  الحبال  وُتعّلق  والأطفال.  والفتيات  والفتية  الرجال 
الحبال،  الفتيات في �سفين على  الرولة، وتجل�ص  الكبيرة من �سجرة 
وت�سبك كل فتاة اأ�سابع رجليها بالحبال التي تجل�ص عليها الفتاة التي 
فيقومون  الفتيان  اأما  فتيات.  ثماني  من  المرجيحة  فتتكون  تقابلها، 
ُتباع تحت �سجرة  اأعلى بكل عفة.  اإلى  اإبعادها  اأي  المرجيحة،  ب�سط 

الحلويات والمك�سرات.
اأقرباوؤه  وحوله  الكبير  الكر�سي  على  فيجل�ص  ال�سارقة،  �سيخ  اأما 
واأعيان البلد، لتلّقي التهاني بالعيد، واإلى جانبهم ُتقام رق�سة "العيالة".
اأما يوم الجمعة فيخرج ال�سيخ �سلطان من اأحد بيوته، اأو الح�سن، 
الع�ساكر  اأحد  ويتقدمه  حا�سيته،  تتبعه  الجامع،  الم�سجد  اإلى  متجًها 
حاماًل بندقيته للدفاع عن ال�سيخ. اأما ال�سـيخ نف�سـه، فكان يحمل �سيًفا 

ذهبًيا معكوًفا ُيقال له "الكتارة".
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مزرعة الفلج
اأقام عمي ال�سيخ �سلطان بن �سقر القا�سمي مزرعة كبيرة في منطقة 
ا�ستراحة.  بالقرب منها  بنى  ال�سرق من برج خزام، كما  اإلى  "الفلج" 
كانت المزرعة مكونة من بئريـن ُثبتت عليهما م�سختـــان للمياه، ت�سبان 
في حو�سين كبيرين. كان الحـو�ص الغربي قـد ُخ�س�ص لال�ستحمام، 
وقد ُغطيِّ بتعري�سة ت�سلقت عليها اأ�سجار اليا�سمين، التي كانت اأزهارها 
تت�ساقط على روؤو�ص الم�ستحمين. كانت اأ�سجار اليا�سمين قد ُزرعت 
في  الورود  باأ�سكال  المزخرف  بالقي�ساني  ومك�سوة  م�سّلعة  قاعدة  في 
من  واأ�سراب  بالرياحين،  ُزِرع  فقد  الحو�ص  حول  اأما  الحو�ص.  و�سط 

الغزلن تجري هنا وهناك.
اعتاد عمي ال�سيخ �سلطان اأن ياأخذ معه اإخوته وجميع اأبناء العائلة 
اإلى تلك المزرعة، فكان يركب معه في �سيارته الخا�سة اإخوته؛ اأما اأبناء 
العائلة فكانوا يركبون ال�سيارة الكبيرة، وهي بمثابة حافلة، ويغّنون في 

الذهاب والإياب.
في الحـرب حمقية  َرْبــٌع �ســــميـميـــة   
ورد الإتـــــــالِف  يردون حو�ص المنية   

 الإتــالِف... الإتـالِف
واأ�سقى على الوادي  �ســيل بال جـــــاِد   

 من بارٍق في تاليا الليل رّفاِف
 رّفــاِف... رّفــاِف
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مـدر�صة الإ�صالح القا�صمية
الإ�سالح  مدر�سة  ا�ستقبلت  1948م  �سنة  من  �سبتمبر  �سهر  في 
اإلى  فاأُدخلت  بالمدر�سة،  الم�ستجدين  من  وكنت  طالبها.  القا�سمية 
ال�سف الأول، وكان عمري اآنذاك ت�سع �سنوات و�سهرين؛ حيث كنت 
لمدة �سنتين اأق�سي ال�ستاء في منطقة الخّران براأ�ص الخيمة. كان والدي 
ل يزال محجوًزا في البحرين، وقد ذهبت اإلى المدر�سة بنف�سي. كانت 
بالخي�ص،  مغطاة  خيام  �سكل  على  النخيل،  ب�سعف  مبنية  المدر�سة 
ال�سقف.  اختراق  من  الأمطار  ليمنع  ال�سائل  القار  عليها  بَّ  �سُ والتي 
اأُح�سرت  والتي  الجديدة،  بالح�سر  مفرو�سة  فكانت  الأر�سية  اأما 
فكانت  الأر�ص،  مع  لت�ستوي  تكن  لم  فر�سها  تّم  عندما  لذا  مطوية؛ 
اأجزاء منها مرتفعة، وكنا نجل�ص عليها حتى ت�ستوي مع الأر�ص. الطلبة 
الخام�ص،  ال�سف  عدا  ما  الأر�ص،  على  يجل�سون  الف�سول  في جميع 
منقولة من  كانت  اأدراج  ال�سن على  في  الكبار  الطلبة  يجل�ص  حيـث 
المدر�سة "التيمية"، الكائنة بالقرب من "العر�سة"، في منطقة ال�سوق. 
لقد �ساهدت طلبة مدر�سة التيمية يوًما عندما كنت في �سوق العر�سة 
المزدحم، والذي تحّول و�سط ذلك ال�سوق لي�سبح �سوًقا للفواكه؛ ومّر 
الطلبة في طابور طويل مخترًقا ذلك ال�سوق فتبعتهم، واإذا بهم يقعدون 
القرف�ساء على �ساطئ البحر كالنوار�ص، متباعدين عن بع�سهم بع�ًسا، 

تيقنت بعدها اأنهم في الخالء يتغوطون.
ال�سيخ  لعمي  م�سكًنا  اأ�ساًل  القا�سمية  الإ�سالح  مدر�سة  كانت 
بتحويله  اأمر  اآخر  بيت  اإلى  هجره  وعندما  القا�سمي،  �سقر  بن  �سلطان 
حيث  �سنتين؛  قبل  اإليها  العديدة  الف�سول  اإ�سافة  بعد  مدر�سة،  اإلى 
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كانت الحاجة لف�سول عديدة لم تكن المدر�سة التيمية لتوفرها. كان 
معلمي في ال�سنة الأولى الأ�ستاذ فا�سل، كان رجاًل اأدكن، يلب�ص ثوبًا 
و�سدرية، وع�سابة على راأ�سه، وجميعها بي�ساء نا�سعة. اأتى اإلى ال�سارقة 
فا�سل خط  ولالأ�ستاذ  المكتوم.  بطي  بن  �سعيد  ال�سيخ  مع  دبي،  من 
جميل، تعلمت على يده اأول الكتابة. كانت الكتابة على األواح حجرية 
�سوداء، والأقالم من حجر، لونها قريب من البيا�ص، ومنها ما هو ملون 

بعدة األوان.
اأما بالن�سبة لقراءة القراآن، فقد كنت اأدر�ص لدى ال�سيخ فار�ص ابن 

عبدالرحمن، قبل اأن اأدخل مدر�سة الإ�سالح القا�سمية.
علي  بن  محمد  الأ�ستاذ  القا�سمية  الإ�سالح  مدر�سة  ناظر  كان 
من  يوم  وفي  المدر�سية.  الأنظمة  تطبيق  في  �سديًدا  وكان  المحمود، 
الناظر  وتدخل  الف�سحة،  وقت  في  المدر�سة  في  �سغب  الأيام حدث 
المدر�سة،  بوابة  بقفل  واأمر  بع�ساه،  المحمود  بن علي  الأ�ستاذ محمد 
واأخذ يطارد الطلبة مثيري ال�سغب، فكانوا يجرون اأمامه وهو يطاردهم 

وبقية الطلبة من خلفهم، فعمت الفو�سى في المدر�سة.
كان حديث المدر�سة "نجم اأبو ذّيال" حيث �سوهد في ال�سماء لياًل 

نجم مذّنب له ذيل طويل في اأواخر �سنة 1948م.
وجدنا  قلياًل،  الحرارة  درجة  وارتفاع  الربيع،  ف�سل  دخول  عند 
العمال يقيمون مظالت من �سعف النخيل اأمام الف�سول، ويق�سمونها 
كانت  مفتوحة.  ف�سوًل  لتكّون  القوائم  بعر�ص  الخ�سب  من  بعمودين 
اأ�سوات قراءة القراآن الجماعية اأو الإن�ساد اأو اأ�سوات المدر�سين الذين 

يقومون ب�سرح الدرو�ص تتداخل في تلك الف�سول المك�سوفة.
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مر�س ال�صيخ �صلطان بن �صقر القا�صمي
تظهر  ولم  مري�ًسا،  كان  �سلطان  ال�سيخ  اأن  يعلمون  النا�ص  يكن  لم 
عليه عالمات المر�ص؛ فقد �ساهدته في ربيع �سنة 1949م في مجل�سه، 
رجٌل  ال�سارقة  اإلى  و�سل  حيث  ال�سندوق؛  �ساحب  اأُح�سر  عندما 
يحمل على ظهره �سندوًقا له اأربعة اأرجل، ي�سع اأرجل ال�سندوق على 
الأر�ص، ويطلب من النا�ص اأن ينظروا فرًدا، فرًدا، من خالل فتحة في 
مقابل  ال�سندوق،  بداخل  �سوًرا  ك  ويحرِّ مفتاًحا  يدير  وهو  ال�سندوق، 

دفع مبالغ زهيدة.
وقامت  بال�سحر،  يقوم  باأنه  النا�ص،  بين  الرجل  ذلك  خبر  انت�سر 
مجموعة من اأعيان البلد بالذهاب اإلى ال�سيخ �سلطان بن �سقر القا�سمي 
اأمر  ال�سارقة.  باأن يقوم بطرد ذلك الرجل من  ال�سارقة، وطالبته  حاكم 
ال�سيخ �سلطان باأن يح�سر الرجل اأمامه، فبعثوا اأحد الع�ساكر ليح�سره 
منزل  الغربي،  البيت  في  المجل�ص  كان  �سلطان.  ال�سيخ  مجل�ص  اإلى 
زوجته ال�سيخة ميرة بنت محمد، وكنت مع اأبنائه نجل�ص مع اأعيان البلد 
اأُح�سر.  موا ال�سكوى، واإذا بالرجل و�سندوقه على ظهره قد  الذين قدَّ

�ساأل ال�سيخ �سلطان الرجل قائاًل:
"من اأي البالد اأنت؟".

فاأجاب: "من العراق". 
قال ال�سيخ �سلطان: "وما الذي تعر�سه يف هذا ال�سندوق؟".

قال الرجل: "ت�سلية لالأولد". 
ما  اأنت  انظر  �سلطان...  يا  "تعال  �سلطان:  ال�سيخ  عمي  قال 
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بال�سندوق، وقل لنا ما �ساهدته". 
اأخذ الرجل �سندوقه وو�سعه جهة النور المنبعث من "الفرخـة" - 
و"الفرخة" هي باب �سغير في البوابة المغلقة - وبداأ يلف بيده مفتاًحا، 
وبداأت ال�سور تتحرك بداخل ال�سندوق، واأنا اأ�ساهدها من خالل فتحة 
اأ�ساهدها  �سورة  كل  على  يعلِّق  ال�سندوق  �ساحب  كان  ال�سندوق. 

داخل ال�سندوق.
 

اإذا ما  اأبو زيد الهاللي، حتى  وي�سف عنترة بن �سداد كما ي�سف 
ما  �سلطان  يا  لنا  "�سف  �سلطان:  ال�سيخ  عمي  قال  ذلك،  من  انتهى 

�ساهدت". 
ال�سنة  اأبلغ  لم  واأنا  البلد،  واأعيان  �سلطان  ال�سيخ  اأمام عمي  وقفت 

العا�سرة من عمري، اأ�سرح ما �ساهدته بكل ثقة وانتباه.
َل الرجل �ساحب ال�سندوق  قرر عمي ال�سيخ �سلطان بعدها اأن ُيَرحَّ

من ال�سارقة، واأن ُيعَطى بع�ص المال.
عندما  علياًل،  كان  القا�سمي  �سقر  بن  �سلطان  ال�سيخ  اأن  تيقنت 
�ساهدته مرًة ُيعَطى حقنة في زنده من ِقبل ابنه خالد بعد اأن قام بغلي 
الإبرة، قبل تناول طعام الغداء في البيت الو�سطي منزل زوجته ال�سيخة 
لطيفة بنت �سعيد. كنت اأجل�ص بجانبه، عندما كان يتناول طعام الغداء 
الأرز  اأ�ست�سيغ  اأكن  فلم  الأرز،  على  ال�سكر  ي�سيف  اأبنائه، وجدته  مع 
بال�سمن  المقلية  البطاط�ص  اأما  ال�سكر،  من  حبيبات  عليه  تقع  الذي 

فكانت لذيذة، ولأول مرة كنت اأتذوقها. 
اأقيمت الأفراح لزواج خالد  في بداية �سهر مايو من �سنة 1949م، 
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بن ال�سيخ �سلطان بن �سقر القا�سمي من �سقيقتي �سيخة بنت محمد 
القا�سمي، وكنت يومها خارًجا �سباًحا من منزل عمي ال�سيخ �سلطان، 
المعروف بالبيت الغربي، اأي بيت ال�سيخة ميرة والدة خالد، واإذا بعمي 

ال�سيخ �سلطان جال�ًسا على الدكة اأمام المنزل، ولّما لمحني ناداني:
"�سلطان.. �سلطان..".

بعباءته  بالقرب منه، ولفـني  واأجل�سني  اإليه  فرفعني  اإليه،  فرجعت 
وقبلني.. ورائحة الورد تفوح من مالب�سه. ت�ساءل اأحد جل�سائه:

"ابن َمن هذا الولد، يا �سيخ �سلطان؟".
اأ�سميته على  "هذا �سلطان.. ابن اأخي حممد.  ال�سيخ �سلطان: 

ا�سمي". 
في  وو�سعها  معدنية،  عملة  جيبه  من  �سلطان  ال�سيخ  عمي  اأخرج 

يدي، وقال: "هل تعرف هذه؟".
قلت: "روبية". 

اأو  منك!  ت�سيع  "اأّل  الروبية:  على  اأ�سابعي  ي�سم  وهو  قال، 
ياأخذها منك اأحد!".

اأفلت ج�سمي ال�سئيل من بين يديه، واأنا اأرك�ص نحو بيتنا.
في اليوم التالي اأُلغيت جميع مظاهر الفرح، وبان الحزن على وجوه 

الرجال، وانت�سر الخبر بين النا�ص �سباًحا.. ال�سيخ �سلطان مري�ص.. 
ا�ســتد عليه المر�ص الليلة الفائتة، كان الألم في الجزء ال�سفلي من 
 "D. G. Mecaully" "بطـنه.. فا�ستـدعي الطـبيب "دي. جي. ما كولي
الموظف الطبي ب�ساحل ُعمان، والذي كان ي�سكن في م�ساكن القوات 

الجوية الملكية في ال�سارقة، لعالجه.
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ثم  ترتفع،  يوم، وحرارة ج�سده  يعوده كل  "ماكولي"  الطبيب  كان 
اأُ�سيب بفواق )حازوقة( م�ستمر.. فن�سح الطبيب "ماكولي" باأن ُينقل 
ال�سيخ �سلطان اإلى بومبي في الهند، بعد اأن بقي على تلك الحالة عدة 

اأيام.

القا�سمي  �سقر  بن  �سلطان  ال�سيخ  واأبناء  واإخوانه  والـدي  ذهـب 
رافق  الهند.  اإلى  �سفره  في  �سلطان  ال�سيخ  لتوديع  ال�سارقة  مطار  اإلى 
ال�سيخ �سلطان اأبناوؤه: محمد و�سالم وعبداهلل وخاله �سالم بن خمي�ص 
تترقرق  والدموع  المودعين،  المطار بجموع  �ساحة  ُغ�ست  ال�سويدي. 
اأما والدي  الحزينة؛  تتردد في �سدورهم  الدعاء  في عيونهم، وهمهمة 
فقد اأجه�ص بالبكاء واأطال معانقته ل�سقيقه وهو في الطائرة قبل اإقالعها.
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الف�صل الثالث
نائب حاكم ال�صارقة
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الحادثة
في  بومبي  اإلى  القا�سمي  �سقر  بن  �سلطان  ال�سيخ  عمي  �سفر  بعد 
الهند، في �سهر مايو من �سنة 1949م، اأناب والدي عنه في اإمارة ال�سارقة. 
واأول حادثة في تلك الفترة هي حادثة عبدالعزيز بن ال�سيخ �سيف بن 

مجالد، قا�سي ال�سارقة، وقد �ساهدت تلك الحادثة بتفا�سيلها.
كنا، ذات يوم، نجل�ص متفرجين على لعبة "القبة" – و"القبة" تعني 
بال�سارقة  العيد  م�سلى  بين  "البي�سبول"،  بلعبة  �سبيهة  وهي   - الكرة 
وموقف �سيارات الأجرة؛ واإذا ب�سوت ا�سطدام ياأتي من ناحية موقف 
�سيارات الأجرة، واإذا بالمتواجدين هناك يتحّلقون حول �سيء ما. كان 
النا�ص يجرون ناحية موقع الحادثة، واأنا من بينهم، حتى اإذا ما و�سلت 
فتحت لنف�سي فرجة بين الرجال. واإذا بي اأ�ساهد رجاًل ُحّطمت �ساقاه، 

والدم ينزف منهما، وهو يردد: اهلل.. اهلل.. بالعيال؛ اأّي يق�سد اأولده.
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ال�سارقة،  محطة  اإلى  به  اأ�سرعت  �سيارة  في  ع  وُو�سِ الرجل،  ُحمل 
حيث كان هناك م�ست�سفى لالإنجليز.

خالد ابن ال�سيخ �سلطان بن �سقر كانت بيده بندقية، فاأخذ �سيارة 
واأ�سرع خلف ال�سيارة التي �سدمت عبدالعزيز، فلحق بها بعد اأن غرزت 
في الرمال قرب "الحيرة"، �سائقها – وُيدَعى يون�ص – هرب وترك الن�ساء 
بال�سيارة. رجعت ال�سيارة التي نقلت عبدالعزيز اإلى المحطة عائدة به، 
بعد اأن توّفي في الطريق اإلى الم�ست�سفى. قيل اإن عبدالعزيز هو بنف�سه 

الذي اعتر�ص طريق ال�سيارة ليوقفها بعزيمته.

م�صيف �صعم
عند قدوم ف�سل ال�سيف من �سنة 1949م، اأخذنا والدي اإلى "�سعم" 
نائًبا ل�سقيقه في  اإلى ال�سارقة، حيث كان  لق�ساء ال�سيف هناك، وعاد 

فترة غيابه في الهند. 
�سعم، بلدة �سغيرة، وهي اآخر بلدة تابعة لراأ�ص الخيمة، وهي �سريط 
رملي �سيق على �ساطئ البحر، و�سهل ح�سوي �سيق فيه بع�ص اأ�سجار 
ال�سمر، يقال له " الفي "، وبعده الجبال العالية، وهي تحيط ب�سعم من 

الناحية ال�سرقية وتوقف امتداد ال�ساطئ من الناحية ال�سمالية. 
النوع  التين،  من  اأنواًعا  تنتج  اأن  الجرداء  الجبال  لتلك  عجبت 
الأبي�ص، وهو بحجم كبير، تنّز منه مادة ع�سلية من �سدة الن�سج.. ونوع 
اآخر، اأ�سغر حجًما، لونه بين الأحمر والأ�سود، لذيذ في ماأكله، ُيقال له 

"�ُسُقْب"، ونوع اآخر من البندق ُي�سمى "ميز". 
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اأما في الناحية الجنوبية فيوجد جبل منف�سل عن �سل�سلة الجبال، 
ويظهر ب�سكل هرمي، على قمته توجد مباٍن متهدمة، يقال لذاك الجبل 

"ال�سنم". 
البحر، يقال لها  اآبار على �ساطئ  الماء في �سعم عذب ووفير، من 

"البداية" )جمع ِبِدي(. 
�ساطئ  على  الجنوب،  اأق�سى  في  ال�سعف  من  المبني  منزلنا  كان 
البحر، ويبعد م�سافة مئة متر عن اآخر منزل في القرية، وهو منزل ال�سيخ 
هو  �سيف  ال�سيخ  لي�ص  ال�سارقة.  قا�سي  بن مجالد،  بن محمد  �سيف 
في  فين  الم�سيِّ معظم  واإنما  �سعم،  في  ال�سيف  يق�سي  الذي  الوحيد 

�سعم كانوا من اأهالي ال�سارقة.
تلة رملية،  ال�ساطئ  اإلى رمال  قبالة منزلنا من �سفح الجبل  تنحدر 
خالية من الحجر والمدر، لونها كالتبر، عابرة ال�سهل الح�سوي. تعودت 
كل �سباح اأن اأ�سعد اإلى قمة التلة، حيث ل تزال ظلة الجبل تغطيها، 
التلة  تلك  اآخر  اإلى  و�سلت  ما  اإذا  حتى  القدمين،  حافي  اأ�سعدها 
الملتحمة ب�سفح الجبل نظرت من ذاك العلو ال�ساهق ف�ساهدت القرية 
المختفية خلف اأ�سجار النخيل وال�ساطئ الرملي الأبي�ص با�سًطا ذراعيه 

ل�ستقبال اأمواج البحر المفتوح الممتد اإلى ما ل نهاية.
 ، كانت طيور الغربان تحلق وتحوم في ال�سماء، فاأقلدها رافًعا ذراعيَّ
اإلى  المنحدرة  التلة  ظهر  على  الأ�سفل  اإلى  �سرعة  باأق�سى  وراك�ًسا 

ال�ساطئ، وقدماي تالم�سان ظهر التلة بخفة ور�ساقة.
المحار  عن  نبحث  البحر،  في  ال�ستحمام  اليومية  ت�سليتنا  كانت 
المدفون في رمال قاع البحر باأقدامنا، فكانت كبيرة بحجم راحة اليد، 
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حتى اإذا ما لم�ست اأرجلنا محاًرا، غ�سنا والتقطناه. وهناك نوع اآخر من 
المحار، �سغير الحجم، ُي�سمى "حما"، ت�ستخرجه الن�ساء من ال�ساطئ 
غربي جبل ال�سنم، بعد اأن ينح�سر البحر بالجزر، كا�سًفا عن اأر�ص ُيقال 
على  منهن  واحدة  كل  تحمل  الن�ساء،  من  مجموعة  تمر  "ِحْد".  لها 
راأ�سها قفة مليئة بمحار "الحما"، على ال�ساطئ اأمام بيتنا، متجهات اإلى 

ال�سمال ناحية القرية، لبيع ذلك المحار.
في يوم من تلك الأيام هاج البحر، وارتفعت اأمواجه، فلم ن�ستطع 
ن�سع  وفتيات،  فتية  ال�ساطئ،  على  نلهو  فاأخذنا  البحر،  اإلى  النزول 
بع�ص العلب الفارغة على ل�سان الموجة التي ان�ساحت على ال�ساطئ 
تطبق  اأن  قبل  ونلتقطها  العلب  تلك  خلف  نرك�ص  فكنا  وتراجعت، 
اإحدى  وكانت  الفتيات،  اإحدى  كانت  مرة  وفي  علينا،  فمها  الموجة 
حيث  علبتها،  تلتقط  اأن  ت�ستطع  لم  مجالد،  بن  �سيف  ال�سيخ  بنات 
الفتاة  حاولت  فاها،  فاغرًة  بالموجة  واإذا  فتبعتها،  منها،  اأ�سرع  كانت 
الرجوع نحونا، لكن الموجة اأطبقت عليها وابتلعها البحر. كانت الفتاة 
تعرف العوم، لكن التيار جرفها. كان هناك اأخ لها يدعى نا�سر، يكبرنا 
يم�سك  اأن  وا�ستطاع  المتالحقة  الأمواج  تلك  في  بنف�سه  �سًنا، قذف 
اأ�سوَد  اإل ثوبًا  اأبعدهما عن ال�ساطئ، ولم نكن ن�ساهد  بها، لكن التيار 

طافًيا على الماء، يظهر ويختفي بين الأمواج.
من  الجميع  وخرج  والفتيان،  الفتيات  حناجر  من  يعلو  ال�سراخ 
وراأيته  مجالد،  بن  �سيف  ال�سيخ  الفتاة  والد  وو�سل  القريبة،  البيوت 
ال�سماء  اإلى  البحر متكًئا على عكازه، ورافًعا وجهه  واقًفا على �ساطئ 
يدعو ربه اأن ينقذ ابنته، واإذا بذاك ال�ساب، المفتول الع�سالت، ياأتي 
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�سعم  �سكان  من  كان  العاتية،  الأمواج  و�سط  بنف�سه  ويرمي  م�سرًعا 
ُيقال له حّمود، يعمل لدى ال�سيخ �سيف بن مجالد. كنا ن�ساهد من 
التحما  اإذا  حتى  بع�ًسا،  بع�سهما  من  يقتربان  ج�سمين  البعد  على 
الج�سمين  اأن  �ساهدوا  عندما  اأكثر  النا�ص  وفرح  فرًحا..  النا�ص  هلّلت 
اأكثر فاأكثر،  الملتحمين يقتربان من ال�ساطئ، واأخذت ال�سورة تت�سح 
واإذا بذلك ال�ساب قد عّلق على ظهره ابنة ال�سيخ �سيف واأخاها، وهو 
رمى  ال�ساطئ  على  األقاهما  ما  اإذا  حتى  التيار،  �سد  يديه  بكلتا  يعوم 
من  جميع  الفرحة  عمت  ال�ساطئ.  على  الآخر  هو  المنهك  بج�سمه 

ح�سر على ال�ساطئ في تلك ال�ساعة.

مدر�صتي
بعد انق�ساء ف�سل ال�سيف عدنا اإلى ال�سارقة، حيث فتحت مدر�سة 
1950م،   -  1949 الدرا�سي  للعام  للدرا�سة  بابها  القا�سمية  الإ�سالح 
الطلبة وجميع  النخيل. وح�سر معظم  ب�سعف  المقامة  المدر�سة  وهي 
المدر�سين، اإل ناظر المدر�سة الأ�ستاذ محمد بن علي المحمود الذي 
�سيف  بن  مبارك  بالأ�ستاذ  وا�ستبدل  هناك،  للتدري�ص  قطر  اإلى  انتقل 
ال�سف  اإلى  واأُدخلت  القا�سمية.  الإ�سالح  لمدر�سة  كناظر  الناخي 
الثاني بالمدر�سة، والتي خلت هذه ال�سنة من الطلبة كبار ال�سن، حيث 

اأنهوا درا�ستهم في المدر�سة.
في  الدرا�سة  انتهت  اأن  وبعد  1950م،  �سنة  من  يونيو  �سهر  في 
مدر�سة الإ�سالح القا�سمية، و�سلت الأنباء باأن ال�سيخ �سلطان بن �سقر 
القا�سمي قد اأكمل اآخر عملياته الجراحية واأ�سبح يتحدث عن موعد 
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عودته للبالد بعد نهاية �سهر رم�سان من �سنة 1369هـ، الموافق ليوليو 
من �سنة 1950م. 

ا�سترى والدي مزرعة �سالم بن �سلطان بن �سالم القا�سمي والمنزل 
التابع له والمال�سق للمزرعة في قرية "الغب" في راأ�ص الخيمة.

كان �سالم بن �سلطان القا�سمي ينوب عن والده في راأ�ص الخيمة 
راأ�ص  من  بزورق  حينها  هرب  وقد  1948م،  �سنة  في  النقالب  وقت 
الخيمة اإلى ال�سارقة، و�سكن بها. عندما حل �سيف �سنة 1950م اأخذنا 
لأنه  عاد  ثم  اأيام  معنا عدة  وبقي  هناك،  ال�سيف  فترة  لنق�سي  والدي 
الحكم،  اأخيه في  ينوب عن  اإذ كان  ال�سارقة  اإلى  يرجع  اأن  كان عليه 

وا�ستعداًدا ل�ستقبال اأخيه الذي �سيعود من الهند، لكنه لم يعد.
عدنا بعد ق�ساء فترة ال�سيف في راأ�ص الخيمة اإلى ال�سارقة، لنرى 
اأن مدر�سة الإ�سالح القا�سمية، والتي كانت مبنية ب�سعف النخيل، قد 
ا�ستبدلت بمبنى مبنيٍّ باأحجار مرجان البحر والج�ص، يقال له "بيت 
ال�سعبية،  باأدويته  ال�سارقة  في  المعروف  التاجر  البريمي"،  اإ�سماعيل 
المولود  ا�سم  ي�سجل  كان  حيث  ال�سارقة،  مواليد  �سجل  و�ساحب 
وتاريخ ولدته عندما ياأتي اأهل المولود ل�سراء الأع�ساب الطبية والمواد 
العالجية الأخرى منه. كان عمي ال�سيخ �سلطان بن �سقر القا�سمي قد 
ا�سترى البيت من اإ�سماعيل البريمي ليكون مدر�سة بديلة عن مدر�سة 

ال�سعف التي غدا �سقفها كالمنخل عندما تمطر ال�سماء. 
المدر�سة البديلة بها خم�سة ف�سول لدرا�سة الطالب، وف�سل و�سع 
عليه �ساتر من �سعف النخيل للطالبات، وغرفة للمكتبة. ال�سنة الدرا�سية 

هي 1949 - 1950م، والمتغيرات في المدر�سة كثيرة: 
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اإلى  القا�سمية  الإ�سالح  مدر�سة  من  المدر�سة  ا�سم  ا�سُتبدل 
المدر�سة القا�سمية. 

الف�سل  وطلبة  الكتب،  بع�ص  بها  ومكتبة  للبنات،  ف�سل  وهناك 
الخام�ص قد تخرجوا من المدر�سة، وحل مكانهم الطلبة الناجحون من 
الف�سل الرابع، وان�سم اإلى المدر�سة طالب م�ستجدون للف�سل الأول. 
اأما اأنا فقد كنت مع الناجحين من الف�سل الثاني اإلى الف�سل الثالث.

اإلى  يح�سر  لم  الناخي،  �سيف  بن  مبارك  الأ�ستاذ  المدر�سة،  ناظر 
المدر�سة في هذه ال�سنة الدرا�سية. قيل لنا باأنه انتقل اإلى قطر للتدري�ص 

هناك، واأ�سبح الأ�ستاذ اأحمد بن محمد اأبو رحيمة ناظًرا للمدر�سة.
في اأواخر �سنة 1950م تعرفت على ر�سام هندي بينما كنت اأتجول 
�سوق  في  التجارية  المحالت  اأ�سحاب  اأحد  طريق  عن  ال�سوق،  في 
ال�سارقة، والذي قال لي باأنه يحمل درجة "بي. اي" "B.A"، ولم اأكن 
اإنه ر�سام، وم�ستعد اأن ير�سم لي اأي �سيء مقابل  اأعرف معناها، وقال 
اأخذت ذاك  الهند.  اإلى  الباخرة المتجهة  ُيعَطى قيمة تذكرة على  اأن 
اأن يقوم ذاك  اإلى والدي، واأخبرته بالمو�سوع واقترحت  الر�سام معي 

الر�سام بالر�سم على جدران غرفته العلوية الخا�سة.
الدكان  اإلى �ساحب  ورقة  لي  الفكرة، وكتب  تلك  لوالدي  راقت 
الذي لديه الأ�سباغ، فاأخذنا من عنده علب األوان متعددة وعدًدا من 

الفر�ص. 
قام ذاك الر�سام بر�سم لوحات على جدران الغرفة، وكنت اأ�ساعده 
في ر�سم تلك اللوحات، التي اأ�سافت اإلى الغرفة بهاء وجماًل بعد اأن 
ببع�ص  الر�سام  اأكرم  غرفته،  جدار  على  اللوحات  تلك  والدي  �ساهد 
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المال الذي �سي�ساعده على الرجوع اإلى بلده.

قّطاع الطرق
كان والدي، اإلى جانب نيابته عن اأخيه في فترة غيابه، م�سوؤوًل عن 
الأمن في ال�سارقة. وقد ازدادت هجمات قّطاع الطرق في تلك الفترة حتى 
و�سلت اآخر هجمة على بعد ميلين من ال�سارقة. انت�سرت اإ�ساعات حول 
الوحدات  �سباط  اأحد   "Hankin Turvin" تورفين"  "هانكين  و�سول 
الع�سكرية العربية في الأردن، وكذلك اأُ�سيع باأن الإنجليز �سوف يجّندون 
والدي  باليقين طلب  ال�سك  ليقطع  المواطنين.  وحدات ع�سكرية من 
الجوية  القوات  مخيم  في  المقيمة  المقاتلة  البريطانية  القوات  يزور  اأن 

الملكية، لكنه لم ُيعط فر�سة لم�ساهدة "هانكين تورفين".
قام والدي بدعوة ال�سابط ال�سيا�سي في الوكالة البريطانية بال�سارقة 
والدي  وكان  غداء،  لوليمة   "P. D. Stobart" �ستوبارت"  دي.  "بي. 
وو�سول  الع�سكرية  التجنيد  واأحداث  مو�سوع  في  يجذبه  اأن  يحاول 

�سخ�ص اإنجليزي بلبا�ص ع�سكري عربي.
كان والدي م�ستاًء حين قال:

" اإن اأعمال قّطاع الطرق لن تتوقف ما دامت احلكومة الربيطانية 
على  املطلقة  ال�سيطرة  اأجل  من  ال�ساحل  م�ساحلها يف  ح�سرت 
ال�ساحل؛ وقد ف�سلت يف ممار�سة �سيطرتها على املناطق الداخلية". 
ا�ستطاع والدي اأن يلقي القب�ص على واحٍد من قّطاع الطرق الذين 
الأولد  يخطفون  اأو  ال�سحراء  في  المارة  بال�سيارات  ما  ينهبون  كانوا 
ويبيعونهم عبيًدا، ف�سجنه في �سجن المحلو�سة بالح�سن، وقد �ساهدت، 
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مع والدي، قاطع الطريق الم�سجون في المحلو�سة.
البوابة؛  الداخلي من بعد  الق�سم  المحلو�سة في  يفتح باب �سجن 
ُيقال له "الإ�سباح"، حيث الحرا�سة مكّثفة، عندما كنا نمر في طريقنا 
الم�ساجين  اأ�سوات  من  نتوج�ص  ل  للح�سن  الداخلية  ال�ساحة  اإلى 
هناك، حيث كان باب ذلك ال�سجن في نهاية ممر �سيق، ول ي�ستطيع 
اأن يتحقق من �سكل ذلك الباب من �سدة الظالم، ول ي�سمع  المرء 

�سيًئا ياأتي من داخل ال�سجن ل�سماكة خ�سب ذلك الباب.

وفاة ال�صيخ �صلطان بن �صقر القا�صمي
في بداية �سنة 1951م، ن�سح الأطباء في بومبي ال�سيخ �سلطان ابن 
اأيدي خبراء؛  نف�سه تحت  لي�سع  اإلى لندن،  بالذهاب  القا�سمي  �سقر 
�سديدة  لإ�سابة  نتيجة  كانت  والتي  جًدا؛  معقدة  حالته  كانت  حيث 
له عمليات خم�ص  اأجريت  وقد  والمثانة،  الغليظة  الأمعاء  بين  وحادة 
ثمانية  دام  بعد عالج  مر�سية،  النهائية  النتيجة  تكن  لم  لكن  مرات، 

ع�سر �سهًرا.
�سلطان  ال�سيخ  1951م، غادر  �سنة  فبراير من   8 الخمي�ص  يوم  في 
الطيران  خطوط  على  لندن،  اإلى  متوجًها  بومبي  القا�سمي  �سقر  بن 
الهندي الدولية، ليتلقى العالج هناك، وكان يرافقه ابناه خالد ومحمد، 
 .."K.M Masani" ما�ساني"  م.  "ك.  الطبيب  هو  طبي   وم�ست�سار 
كلينك"  "لندن  م�ست�سفى  اأُدخـــل  هيثرو  مطار  و�سوله   وعند 

."London Clinic"

و�سلت الأنباء اأن تح�سًنا ملحوًظا قد طراأ على �سحة ال�سيخ �سلطان 
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العائلة  اأفراد  جميع  وا�ستب�سر  الم�ست�سفى،  في  عالجه  من  �سهر  بعد 
و�سكان ال�سارقة خيًرا. 

لكن في يوم 23 مار�ص من �سنة 1951م، توفي ال�سيخ �سلطان ابن 
له في م�ست�سفى لندن  اأجريت  اإثر عملية  القا�سمي، رحمه اهلل،  �سقر 

كلينك في لندن، وتقرر اأن يدفن في ال�سارقة.

ال�صيخ محمد بن �صقر القا�صمي حاكًما لل�صارقة
ال�سيخ  ل�سقيقه  نائًبا  القا�سمي  بن �سقر  ال�سيخ محمد  والدي  كان 
�سلطان بن �سقر القا�سمي لمدة �سنتين متتاليتين في فترة غيابه للعالج 
في الهند وبريطانيا، ونائًبا له منذ بداية حكمه لل�سارقة، كما كان رجل 
الأمن وال�سدائد في ال�سارقة، فانتقل الحكم لوالدي بعد وفاة ال�سيخ 
�سلطان بن �سقر القا�سمي مبا�سرة – والتي حدثت يوم 23 مار�ص �سنة 
1951م  �سنة  مار�ص   24 ال�سبت  يوم  والدي  ا�ستقبل  فقد  1951م؛ 

ح�سود المواطنين المعّزين. 
وفي يوم 25 مار�ص من �سنة 1951م، كتب والدي ر�سائل للعديد 
المرحوم  �سقيقه  خلف  قد  اأنه  فيها  لهم  معلًنا  وال�سيوخ  الحكام  من 

ال�سيخ �سلطان بن �سقر القا�سمي كحاكم لل�سارقة.
في م�ساء يوم 26 مار�ص �سنة 1951م، ذهب ال�سيخ �سقر بن �سلطان 
ال�سابط   "A.J.Wilton" "اي.جاي.ولتون"  ال�سيد  لمقابلة  القا�سمي 
ال�سارقة،  في  البريطانية  ال�سيا�سية  الوكالة  في  البريطاني  ال�سيا�سي 
ال�سيخ  ِقبل  من  الحيلة  طريق  عن  الخالفة  ت�سّلم  قد  عمه  اأن  واّدعى 
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�سلطان بن �سالم القا�سمي وعائلة المدفع و�سد رغبات اأ�سرة القوا�سم 
واأهالي ال�سارقة.

رد ال�سيد "ولتون" باأن خالفته تمت ب�سورة طبيعية وهادئة، و�ساأل 
ال�سيخ �سقر اإن كان معه اأي دليل يوؤكد ذلك. اأجاب ال�سيخ �سقر اأن 
العدالة  هو  يطلبه  ما كان  واأن كل  عام،  مفهوم  �سوى  لي�ست  الم�ساألة 

والح�سول على حقوقه.
�ساأل ال�سيد "ولتون" اإذا كان الأمر حقيقة، واأن ال�سيخ محمد ابن 
�سقر القا�سمي قد خلف المرحوم ال�سيخ �سلطان �سد رغبات الأ�سرة 
معلوًما  بها  الأمر  ليجعلوا  اتخذوها  باأّي خطوات  ن�سمع  فلم  والأهالي، 

للجميع.

رد ال�سيخ �سقر قائاًل:
"اإنهم خائفون من ال�سيخ حممد الذي اأذاع هو مب�ساعدة ال�سيخ 
 "Levies" )ليفيز(  املجندين  ق�سة  القا�سمي  �سامل  بن  �سلطان 

الذين �سيقومون بقمع اأي مقاومة لإف�سال خططهم". 
رد ال�سيد "ولتون" قائاًل:

ال�سيخ  وتن�سيب  و�سع  لغر�ص  لي�سوا  )ليفيز(  املجندين  "اإن 
حممد اأو اأّي �سخ�ص اآخر يف احلكم". 

حتى  مادي  دليل  اأّي  اإبراز  ي�ستطيع  كان  اإن  اأخرى  مرة  وت�ساءل 
يكون داعًما لدعائه.
قال ال�سيخ �سقر:

"اإن العائلة �ستكتب ر�سالة لكم يقولون فيها اإنهم يريدون �سقًرا 
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ولي�ص حممًدا ك�سيخ لهم". 
ما اإن خرج ال�سيخ �سقر بن �سلطان القا�سمي من الوكالة ال�سيا�سية 
الم�سلحين  الع�سكر  باأ�سوات  الليلة  تلك  في  �ُسمع  حتى  البريطانية، 
الح�سن  اإلى  للح�سور  ال�سكان  ت�ستدعي  وهي  ال�سارقة  اأحياء  تجوب 

في اليوم التالي – الثالثاء 27 مار�ص �سنة 1951م، قائلًة:
الثالثاء  املطلوب منكم احل�سور �سباح غٍد  ال�سارقة..  اأهايل  "يا 
حاكًما  القا�سمي  �سقر  بن  حممد  ال�سيخ  ملبايعة  احل�سن  اإلى 

لل�سارقة".
اأمام  النا�ص  احت�سدت  1951م،  �سنة  مار�ص   27 يوم  �سباح  في 
وفي  الحكم.  بتولي  القا�سمي  �سقر  بن  ال�سيخ محمد  مهنئة  الح�سن 
ال�سيخ عبداهلل بن عبدالعزيز النجدي، وهو رجل  الوقت و�سل  نف�ص 
البريطانية،  ال�سيا�سية  الوكالة  اإلى  البريمي،  في  ي�سكن  ال�سن  كبير 

وقابل ال�سيد "ولتون" ال�سابط ال�سيا�سي البريطاني.
يقول "ولتون":

التي  الق�سة  ال�سيخ عبداهلل النجدي ق�ّص يل مكرًرا نف�ص  "اإن 
رواها �سقر بالأم�ص، وزاد عليها بع�ص التلميحات عن ال�سفات 
ال�سخ�سية ملحمد بن �سقر و�سلطان بن �سامل، ون�سحني اأن اأطرد 

الأخري يف احلال".
يقول "ولتون":

"اأ�سرت اإليه باأن ال�سيخ �سلطان بن �سامل كان
هنا من اأجل جنازة ابن عمه". فقال النجدي:

"ح�سًنا.. تخّل�ص منه باأ�سرع ما ميكن طال ما اإن الأمر قد انتهى، 
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و�ستجد اأن الأمر قد َح�َسم نف�سه".
الإنجليز يكرهون ال�سيخ �سلطان بن �سالم القا�سمي، فهو الذي اأطلق 
البحرين،  في  البريطاني  ال�سيا�سي  المقيم  "بيلي"  ال�سيد  على  النار 
ال�سيخ  اأما  ال�سارقة.  في  البريطاني  ال�سيا�سي  ال�سابط  على  وكذلك 
اأنه الرجل القوي المعار�ص لكثير  محمد بن �سقر القا�سمي فيعرفون 

من الأمور المُتّخذة من ِقبل الإنجليز.
يقول "ولتون":

اأنه  على  يربهن  اأن  املحتمل  من  حممًدا  اأن  اخلا�ص  "�سعوري 

ملك قوي، ولن يتمكن حتى �سلطان من حثه على لوؤم وخبث 
اأمور  اأي  عنيًفا.  يكون  اأن  طبيعته  من  لي�ص  لأنه  حقيقيني؛ 
�سيطانية تكون حا�سرة يف كونه حاكًما �ستكون نتاج �سعف جتاه 

الفعل، ولي�ص بخالف ذلك". 
وفي �سباح يوم 28 مار�ص �سنة 1951م، تجّمعت عائلة القوا�سم – 
كبيرها مع �سغيرها – يتقدمهم ال�سيخ محمد بن �سقر القا�سمي حاكم 
ال�سيخ  كان  اأمامها.  الذي  ال�ساباط  وفي  العلوية  الغرفة  في  ال�سارقة، 
حا�سًرا،  الخيمة،  لراأ�ص  ال�سابق  الحاكم  القا�سمي،  �سالم  بن  �سلطان 
بن  �سلطان  ال�سيخ  المرحوم  وزير  المدفع  محمد  بن  اإبراهيم  وكذلك 
ال�سارقة  في  البريطاني  ال�سيا�سي  ال�سابط  ح�سر  كما  القا�سمي.  �سقر 

"ولتون" " Wilton" معّزًيا.

باأكملها،  العائلة  1951م، ح�سرت  �سنة  مار�ص   29 يوم  وفي �سباح 
كذلك،  المدفع  واإبراهيم  القا�سمي،  �سالم  بن  �سلطان  ال�سيخ  وح�سر 
ناقاًل  الثانية،  للمرة  ال�سارقة  في  البريطاني  ال�سيا�سي  الوكيل  وح�سر 
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تعازي الوكيل ال�سيا�سي البريطاني في البحرين "�سي. جاي. بيلي". 
وقف اإبراهيم بن محمد المدفع، وتحّدث موؤبًنا ومادًحا المرحوم ال�سيخ 
نف�ص  محمد  ال�سيخ  يقتفي  اأن  اآماًل  حديثه  واأنهى  �سقر،  بن  �سلطان 
جاللة  حكومة  مع  المثمرة  وال�سداقة  المخل�ص  التعاون  من  الطريق 

ملك بريطانيا، كما تميزت في عهد �سقيقه.
�سقر  بن  محمد  ال�سيخ  منه  طلب  البريطاني،  الوكيل  خروج  عند 
البحرين،  في  البريطاني  ال�سيا�سي  للوكيل  �سكره  ينقل  اأن  القا�سمي 
"بيلي"، على ر�سالة التعزية. كما طلب منه كذلك اأن ينقل له رغبته 

المخل�سة في التعاون مع الحكومة البريطانية في كل �سيء. 
كان ال�سيخ �سقر بن �سلطان القا�سمي حا�سًرا في كل منـا�سبة، ولم 
يقل اأّي �سيء �سوى التعبير عن الم�ساعر التقليدية لل�سابط ال�سيا�سي 

البريطاني، و�سوؤاله عن ا�سترجاع جثمان والده لدفنه.
في لندن تّم غ�سل جثمان المرحوم، وتكفينه، وو�سعه في تابوت 
1951م،  �سنة  من  مار�ص  من  الثالثين  اليوم  وفي  ال�سارقة.  اإلى  لنقله 
و�سل اإلى م�ست�سفى "لندن كلينك" كل من خالد بن �سلطان ومحمد 
لأخذ  القا�سمي  �سقر  بن  �سلطان  ال�سيخ  المرحوم  ابنّي  �سلطان  بن 
جثمان والدهما الراحل، لنقله من لندن اإلى ال�سارقة على متن طائرة 
موؤجرة لهما بوا�سطة �سركة بترول العراق، �ساحبة المتياز البترولي في 
 "Lermitte" "ال�سارقة، وكانت ُت�سّمى لدى عامة النا�ص ب�سركة "لرمت
�سما،  منير  يرافقهما عربي يدعى  اأن  المذكورة، على  ال�سركة  - مدير 
الأو�سط،  ال�سرق  لخدمة  البريطانية  الإذاعة  هيئة  موظفي  اأحد  وهو 
وكان يقوم بدور المترجم، وعلى اأن يعود على نف�ص الطائرة اإلى لندن. 
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 C. M." "كان في وداع خالد ومحمد، ابنّي المرحوم، "�سي.اإم. روز
Rose" ال�سابط ال�سيا�سي ل�سعبة الخليج في الدائرة ال�سرقية في وزارة 

الخارجية البريطانية بلندن، والذي كان م�سوؤوًل عن المرحوم وولديه 
في لندن في فترة العالج، وقد اأخبر كاًل من خالد ومحمد بمو�سوع 
رئي�سي  كمكتب  اختيرت  قد  ال�سارقة  واأن  "الليفيز"،  لفرقة  التجنيد 
اأن  البحرين  في  البريطاني  المقيم  منه  طلب  قد  "روز"  كان  للقيادة. 
ي�ساأل خالد، ابن المرحوم ال�سيخ �سلطان، عن م�ساألة الخالفة، فاأجاب:
"عندما �ساألت خالًدا عن هذه امل�ساألة اأكد على اأن عمه هو من 

�سيتولى خالفة احلاكم. واأخربين بعدم وجود مل�ساألة تويل البكر 
الأمر، واأن امل�ساألة مّت التقرير ب�ساأنها بناء على رغبة عامة النا�ص.

كان له راأٌي قليل امل�ستوى عن �سقر، واآخر رفيع باأن ل غنى عن 
عمه، اإذا كان على الأخري اأن يتولى اخلالفة".

مواراة المرحوم التراب
لندن  من  تحركت  قد  للجثمان  المقلة  الطائرة  باأن  الخبر  و�سل 

باتجاه ال�سارقة.
في �سباح يوم الثنين الثاني من اإبريل من �سنة 1951م، و�سلت 
القا�سمي  �سقر  بن  �سلطان  ال�سيخ  المرحوم  لجثمان  المقلة  الطائرة 
اإلى مطار ال�سارقة، فنزل على �سلم الطائرة كل من خالد ومحمد ابني 
المرحوم، ومن ثم منير �سما. تعانق والدي مع ابني �سقيقه وهما يبكيان، 

ووالدي يذرف الدمع، وكنت اأنا ملت�سًقا بوالدي.
ُنِقل الجثمان، والذي كان في تابوت خ�سبي بّني اللون، لمع، وله 
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حلقات برونزية للنقل على جانبيه، وو�سع على �سيارة ع�سكرية مك�سوفة، 
من نوع "لندروفر" "Land-rover"، واتجهت من محطة ال�سارقة اإلى 
اإ�سالمًيا في  ن  اإن الجثمان كان قد ُغ�سل وُكفِّ الم�سجد الجامع. وبما 
ع في نع�ص، ثم تمت ال�سالة على  لندن، فقد اأُخِرج من التابوت وُو�سِ
وجموع  "الجبيل"،  مقبرة  اإلى  الأكتاف  على  نع�سه  وُحمل  المرحوم 
النا�ص تتبع الجنازة وحولها اإخوان المرحوم واأبناوؤهم واأنا معهم، تمالأ 
ا،  ُمعدًّ القبر  كان  المقبرة.  اإلى  الجثمان  و�سل  حتى  الدموع،  عيوننا 

فاأُخِرج الجثمان من النع�ص.
اأُنِزل الجثمان في الجزء الأول من القبر قبل اللحد، ونزل والدي 
في القبر، واأخذ والدي ومن معه في اإرخاء الخيوط التي تلزم الكفن، 
واتجهت  الدفن،  مرا�سم  تمت  باكًيا.  الجثمان  على  والدي  انكّب 

الجموع اإلى الح�سن لتقديم العزاء.
مثيرًة  "ال�سهيلي"  الجنوبية  الريح  فيه  َكِدًرا هبت  يوًما  ذلك  كان 
وقد  �سوؤم،  يوم  مغبًرا كهذا  يوًما  اأن  النا�ص  بين  اعتقاد جرى  الغبار. 

كان.

النزاع من اأجل الحكم
بعد مرا�سم دفن الجنازة عاد الجميع اإلى الح�سـن لتلقي العزاء.

يقول "ولتون"، الوكيل ال�سيا�سي البريطاني في ال�سارقة، في ر�سالته 
للوكيل ال�سيا�سي البريطاني في البحرين ما يلي:

"عندما عدت من دبي يوم الثنني 2 اإبريل، بعد زيارة �ساحب 

اأن  وجدت  اخلليج(،  يف  الربيطاين  ال�سيا�سي  )املقيم  ال�سعادة 
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اجلنازة قد متت مرا�سمها يف ال�سباح. رافق خالد وحممد جثمان 
انتظاري مع �سقر  اأي وقت من  والدهما من لندن، ومل ي�سيعا 
ين عن ده�ستهما من اأن �سقًرا مل يتول اخلالفة يف احلكم  ومعربِّ
بعد، وعدم رغبتهما يف قبول اأي حل اآخر �سوى ما يتوجب عليه 

القيام به".
ويذكر كذلك قائاًل:

"اأن خالًدا فيما يبدو قد غرّي راأيه منذ اأن حتّدث اإلى "روز"". 
ال�سارقة،  في  البريطاني  ال�سيا�سي  الوكيل  "ولتون"،  ال�سيد  قام 
�سقر  ال�سيخ  والد  القا�سمي،  �سالم  بن  محمد  لل�سيخ  ر�سالة  باإر�سال 
حاكم راأ�ص الخيمة، يطلب منه فيها اأن يكون و�سيًطا بين طرفي النزاع 

القائم في ال�سارقة.
- يوم الخمي�ص 5 اإبريل �سنة 1951م، و�سل ال�سيخ محمد بن �سالم 
القا�سمي اإلى ال�سارقة، وقابل "ولتون" في الوكالة ال�سيا�سية البريطانية 
بال�سارقة، والذي طلب ن�سحه للو�سول اإلى ت�سوية عبر حل يتفق عليه 

الجميع.
�سالم  بن  محمد  ال�سيخ  1951م،  �سنة  اإبريل   6 الجمعة  يوم   -
بن  �سقر  ال�سيخ  يقيم  حيث  ال�سارقة،  ح�سن  بين  يتنقل  القا�سمي 
�سلطان القا�سمي، وبيت ال�سيخ محمد بن �سقر القا�سمي، وبيت ال�سيخ 
ماجد بن �سقر القا�سمي، حيث اجتمع اأعمام ال�سيخ �سقر، وهم اإخوة 
ال�سيخ محمد بن �سقر القا�سمي: ال�سيخ ماجد وال�سيخ حميد وال�سيخ 

را�سد وال�سيخ خالد بن خالد القا�سمي.
- يوم ال�سبت 7 اإبريل �سنة 1951م، قابل ال�سيخ محمد بن �سالم 
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بال�سارقة،  البريطانية  ال�سيا�سية  الوكالة  في  "ولتون"  ال�سيد  القا�سمي 
واأخبره باأن كال الطرفين متم�سكان على ما �سمما عليه:

ال�سيخ �سقر بن �سلطان القا�سمي: لن يقبل اأّي حل اأقل من . 1
تعيينه خليفة لوالده في الحال.

ال�سيخ محمد بن �سقر القا�سمي: يتحدث عن كونه �سيتقاعد . 2
بعد �سنة اأو �سنتين، لكنه اأي�ًسا كان م�سمًما على عدم القيام 

بذلك الآن.
اقترح . 3 الخالفة.  لم�ساألة  و�سع حل  من  يتمكنوا  لم  الأعمام: 

ال�سيخ محمد بن �سالم القا�سمي على ال�سيد "ولتون" اأن يح�سر 
الأعمام لديه لمناق�سة الأمر معه.. وبعد تردد من ِقبل الأعمام، 

حدّدوا ح�سورهم يوم الخمي�ص 12 اإبريل �سنة 1951م.
�سلطان  بن  �سقر  ال�سيخ  ال�سارقة؛  على  ع�سيبة  اأيام  �سبعة  مرت 
�سقر  بن  محمد  وال�سيخ  الح�سن،  في  يتمركزون  واإخوته  القا�سمي 
القا�سمي واإخوته يتمركزون في بيت ال�سيخ محمد بن �سقر القا�سمي.
- يوم الخمي�ص 12 اإبريل �سنة 1951م و�سل اإلى الوكالة البريطانية 
بال�سارقة، في تمام ال�ساعة التا�سعة والن�سف �سباًحا، كل من ال�سيخ 
لمقابلة  خالد  بن  خالد  وال�سيخ  را�سد  وال�سيخ  حميد  وال�سيخ  ماجد 
ال�سيد "ولتون"، وانتهت المقابلة بت�سريحاتهم جميًعا باأن الأمر يرجع 
اأ�سرة  ي�ستدعي  اأن  "ولتون"  ال�سيد  قرر  عندها  البريطانية،  للحكومة 

القوا�سم كلها اإلى الوكالة ال�سيا�سية البريطانية بال�سارقة.
الجمعة  يوم  �سبيحة  في  1951م:  �سنة  اإبريل   13 الجمعة  يوم   -
الوكالة  اإلى  الخ�سمين،  عدا  ما  القوا�سم،  اأ�سرة  اأفراد  جميع  ح�سر 
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ال�سيا�سية البريطانية بال�سارقة، وقابلوا ال�سيد "ولتون"، والذي اأخبرهم 
اأن القرار لبد اأن ي�سدر منهم هم، ولي�ص من اأية جهة اأخرى. ومن َثّم 
تركهم مع ال�سيخ محمد بن �سالم القا�سمي، كي يحاولوا الو�سول اإلى 
قرار. واإلى اأن حان موعد ال�سالة لم يتمكنوا من الو�سول اإلى �سيء، 
من  يتمّكن  َمْن  الحاكم  يكون  اأن  في  راغبون  اإنهم  قالوا  اأنهم  �سوى 

اإثبات جدارته.
يقول "ولتون" في ر�سالته للمقيم ال�سيا�سي البريطاني في البحرين:
"اإذا ما �سوتت العائلة بقوة ل�سالح �سقر، ورف�ص حممد اأن يتزحزح، 
فل�ست متاأكًدا من كيفية موا�سلة الأمر، اأعتقد اأنه يف مثل تلك 
اأي تعامالت مع  الظروف علينا العرتاف ر�سمًيا ب�سقر، ورف�ص 

حممد، وقد يف�سح الأخري الطريق دون اأن نلجاأ للقوة".
- يوم ال�سبت 14 اإبريل �سنة 1951م: اأدرك ال�سيخ �سقر بن �سلطان 
القا�سمي اأن ل اأحد من اأعمامه يمكنه اأن يلزم نف�سه باأي �سيء، واأن 
مجل�ص العائلة يمكن اأن يوؤخر هذا الأمر اإلى اأجل غير م�سمى؛ فذهب 
اإلى الوكالة ال�سيا�سية البريطانية بال�سارقة، وقابل ال�سيد "ولتون"، و�ساأله 
ما اإذا كانت الحكومة البريطانية ل تمانع في قيامه بجولة لنيل التاأييد 
"ولتون"  ال�سيد  ا�ستعداد  ومدى  البارزين،  المنطقة  رجال  ِقبل  من 

لال�ستماع لرغباتهم.
له  واأكد  ذلك،  يمنع  ما  هناك  يكون  لن  باأنه  "ولتون"  ال�سيد  رّد 
بمو�سوع  يتعلق  فيما  نظرهم  لوجهات  لال�ستماع  ا�ستعداد  على  باأنه 
كافة  رغبات  معرفة  من  اأف�سل  �سيًئا  يود  ل  حقيقة  واأنه  الخالفة، 

الجماهير وال�سكان.
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اإبريل �سنة 1951م: قام ال�سيخ �سقر بن �سلطان  - يوم الأحد 15 
القا�سمي في ذلك اليوم بالت�سال بعدد من رجالت البلد البارزين، 
وطلب منهم الذهاب اإلى الوكالة ال�سيا�سية البريطانية بال�سارقة والإدلء 

ب�سوتهم ل�سالحه. وا�ستمر على ذلك لمدة يومين.
- يوم الثنين 16 اإبريل �سنة 1951م: كانت محاولة ال�سيخ �سقر 
اأزعجت  قد  ال�سارقة  �سكان  اآراء  ل�ستطالع  القا�سمي  �سلطان  ابن 
اللغط  ب�سكل وا�سح، حيث كثر  القا�سمي  ال�سيخ محمد بن �سقر 
ذلك  في  فذهب  القوا�سم؛  عائلة  �سمعة  اإلى  اأ�ساء  مما  النا�ص  بين 
ال�سيا�سي  الوكيل  م�ساعد  الب�ستاني  علي  ال�سيد  منزل  اإلى  اليوم 
البريطاني، لياًل، محاوًل اإقناعه كي يتدخل في الأمر، كو�سيط بينه 
وبين ال�سيخ �سقر، في التفاو�ص ب�ساأن مخ�س�ساته، اإذا هو ان�سحب، 
لكن ال�سيد علي الب�ستاني حبَّذ فكرة طرح ذلك الأمر على ال�سيخ 

محمد بن �سالم القا�سمي.

ال�صيخ �صقر بن �صلطان القا�صمي حاكًما لل�صارقة
ال�سيخ  والدي  ا�ستدعى  1951م:  �سنة  اإبريل   17 الثالثاء  يوم   -
منزلنا  اإلى  اليوم  ذلك  �سبيحة  في  اإخوته،  القا�سمي  �سقر  بن  محمد 

وعقد اجتماًعا مغلًقا معهم.
روى لنا والدي ما حدث:

للذهاب  معي  وياأتوا  �سالحهم،  يرتكوا  اأن  اإخوتي  من  "طلبت 

القا�سمي.  �سلطان  بن  �سقر  ال�سيخ  ملقابلة  ال�سارقة  ح�سن  اإلى 
احلر�ص  تاأكد  احل�سن، حتى  باب  ُيفتح  احل�سن مل  بوابة  واأمام 
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هناك اأننا غري م�سلحني، بالنظر اإلينا من الفتحتني املخ�س�ستني 
لرماية من يحاول ك�سر البوابة. ُفتحت البوابة، واإذا ب�سقر واقف 
قبالة البوابة من الداخل، وهو ي�سيح: "عمي".. ويقّبلني، وهو 
اأن ال�سيد علي  تاأكدت حينها  باأنه لن يخرج عن طوعي.  يردد 

الب�ستاين قد اأخربه مبو�سوع التنازل".
يقول والدي: "جل�سنا مع �سقر، وقلت له: اإن هذا امللك ا�ستعيد 
الذي  اأنا  لكنني  �سيحّكمونك،  الإجنليز  اأن  تت�سور  ول  بالقوة، 
�ساأحّكمك. اأمور احلكم كثرية، ام�ِص بالأمور التي تقدر عليها، 

والتي ت�ستع�سي عليك راجعني اأنا واأعمامك حللها".
له  باركنا  اأن  بعد  اأعمامه،  وقّبل  وقّبله،  قام  �سقر  باأن  والدي  يقول 

بالحكم.
اأمام  من  بالمدافع  واإذا  حدث،  ما  لنا  يروي  كان  والدي  وبينما 
بن  ال�سيخ محمد  اأ�سرع  تطلق خم�ص طلقات، وعلى �سوتها  الح�سن 
اإلى  هناك  ومن  الح�سن،  ودخل  خرج  ثم  بيتنا،  اإلى  القا�سمي  �سالم 
معه  حاماًل  بال�سارقة  البريطانية  ال�سيا�سية  الوكالة  في  "ولتون"  ال�سيد 
ر�سائل من والدي ال�سيخ محمد بن �سقر القا�سمي معلًنا فيها ا�ستقالته، 
من  ور�سالة  القا�سمي،  �سلطان  بن  �سقر  ال�سيخ  لم�سلحة  وان�سحابه 

ال�سيخ �سقر بن �سلطان القا�سمي، معلًنا توليه الحكم.
- يوم الأربعاء 21 مايو �سنة 1951م: �سبيحة ذلك اليوم، خرجنا من 
المدر�سة القا�سمية واتجهنا اإلى ال�ساحة الأمامية للح�سن، وقمنا برفع 
علم ال�سارقة، وفي مقدمتنا مدير المدر�سة الأ�ستاذ اأحمد ابن محمد اأبو 
ِقبالة بوابة الح�سن،  اأمامنا خيمة ُن�سبت  رحيمة والمدر�سون، فوجدنا 
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ناحية  الغرب  اإلى  ال�سرق  المدر�سة و�سعنا في طابور من  ورّتب مدير 
الح�سن، واأمامنا خطوط بي�ساء على الأر�ص تف�سل بيننا وبين الخيمة؟ 
والمجندون  بال�سارقة  الملكي  الجو  قوات �سالح  ما و�سلت  اإذا  حتى 
)الليفيز(، نقلونا اإلى و�سع فيه يبداأ طابورنا من بوابة الح�سن وبمحاذاة 

الح�سن.
- بداأت مرا�سم اعتراف الإنجليز بال�سيخ �سقر بن �سلطان القا�سمي 

حاكًما لل�سارقة كما يلي:
المجندة . 1 والقوات  الملكي  الجو  �سالح  ا�ستحكامات  و�سع 

الميدان  من  جوانب  ثالثة  في  الح�سن،  اأمــام  )الليفيز( 
المخطط، حيث توجد مقاعد الحكام ومجموعة من الأوربيين 

في الخيمة المن�سوبة.
و�سول المقيم ال�سيا�سي في الخليج و�سحبه لأخذ مقاعدهم.. 2
خروج ال�سيخ �سقر من الح�سن ومروره من خالل اأقوا�ص من . 3

�سعف النخيل، وتلقيه التحية. ثّم تفُقد قوات الحر�ص؛ بعدها 
الخليج،  في  البريطاني  ال�سيا�سي  المقيم  بوا�سطة  تحيته  تمت 
اليمين،  على  مقعده  فاأخذ  الجلو�ص،  حتى  رافقه  والــذي 

واأخذت بطانته مقاعدها في يمين الخيمة. 
اعتراف . 4 فيها:  وجاء  الخليج..  في  ال�سيا�سي  المقيم  كلمة 

الحكومة البريطانية بال�سيخ �سقر بن �سلطان القا�سمي حاكًما 
لل�سارقة خلًفا لوالده.

ال�سارقة، . 5 القا�سمي حاكم  �سلطان  بن  ال�سيخ �سقر  �سمو  كلمة 
البريطانية  بين الحكومة  الموّقعة  بالمواثيق  فيها: تعهده  وجاء 
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ووالده.
مغادرة المقيم ال�سيا�سي و�سحبه – التحية المنا�سبة.. 6
دخول �سمو الحاكم الح�سن – التحية المنا�سبة. . 7

 اأما والدي فقد ابتعد عن تلك الحتفالت، كما ابتعد عن مجل�ص 
ال�سيخ �سقر بن �سلطان القا�سمي في الح�سن، اإثر حادثة حدثت عندما 
ال�سيخ  اأتى م�ستٍك، وجل�ص بين يدي والدي ي�سكو له، فما كان من 
�سقر بن �سلطان القا�سمي حاكم ال�سارقة اإّل اأن نهر الم�ستكي قائاًل:- 

"اأنا ال�سيخ، لي�ص هو. تعال هنا!".
�سهر  نهاية  اأبوابها، في  بال�سارقة  القا�سمية  المدر�سة  اأغلقت  اإن  ما   
مايو من �سنة 1951م، حتى اأخذنا والدي اإلى راأ�ص الخيمة لق�ساء فترة 
ال�سيف هناك في منطقة "الغب". وكنت وقتها قد ختمت القراآن على 
يد الأ�ستاذ "فا�سل". وختم القراآن كان بتالوته �سحيًحا، ولي�ص بحفظه 
للمدر�سين  غداًء  القراآن  يختم  من  م  يُقدِّ اأن  على  العادة  كله. وجرت 

والطلبة. 
في الغب في راأ�ص الخيمة، تّم زواج �سقيقتي الكبرى �سيخة بنت 
محمد القا�سمي والذي تاأجل لمدة �سنتين لأ�سباب مر�ص ووفاة عمي 
ابنه  العري�ص  كان  القا�سمي، حيث  �سقر  بن  �سلطان  ال�سيخ  المرحوم 
ال�سـيخ خــالد مرافًقا لوالـده في فترة عالجـه في الهـند وفي بريطانيا. 

وقد ق�سى والدي مدة ال�سيف كلها معنا في الغب براأ�ص الخيمة.
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الف�صل الرابع
تطـور التعليم في ال�صارقة
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مّر التعليم في ال�سارقة في تلك الفترة بخم�ص مراحل:

المرحلة الأولى: وهي العام الدرا�صي 1951 – 1952م
الخيمة،  براأ�ص  ال�سيف  فترة  ق�ساء  بعد  ال�سارقة،  اإلى  عدنا  عندما 
لندخل المدر�سة القا�سمية، في �سهر �سبتمبر 1951م، كانت المدر�سة 
كان  فقد  الدرا�سي  الف�سل  اأما  البريمي(،  )بيت  نف�سها  المدر�سة  هي 
القيواني  عبداهلل  ُيدعى  اآخر  اأ�ستاًذا  اأ�ستاذي  وكان  الرابع،  ال�سف 
بن  اأحمد  الأ�ستاذ  فكان  المدر�سة  ناظر  اأما  فا�سل.  الأ�ستاذ  من  بدًل 
محمد اأبو رحيمة. وبعد اأيام قليلة من دخولنا ال�سف الرابع واإذا بناظر 
اأبو رحيمة يدخل م�سطحًبا معه �سابًا �سئيل  المدر�سة الأ�ستاذ اأحمد 

الج�سد قّدمه لنا قائاًل: 
"هذا الأ�ستاذ ن�سر الطائي، ُعنّي مدر�ًسا للغة الإجنليزية لل�سفني 

الرابع واخلام�ص؛ وحيث اإن ال�سف اخلام�ص عدد طالبه قـليل 
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ـًا مـن طلبة ال�سف  لياأخذ بع�س اأتى  اأكـرب فقـد  اأنتم  وعددكـم 
الرابع ليكمل بهم العدد املطلوب لل�سف اخلام�ص". 

اأخذ الأ�ستاذ ن�سر يمتحن الطلبة واحًدا تلو الآخر، حتى اأتى دوري 
فخرجت اإلى ال�سبورة، فاأخذ ُيملي عليَّ البيت التالي:

 اإذا المرُء لم يدن�ص من اللوؤم عر�سه
   فكـل رداٍء يرتديـه جميـُل

اللغة  واأ�ستاذ  المدر�سة  ناظر  وخرج  ال�سفوي،  المتحان  انتهى 
الإنجليزية من ال�سف الرابع، فكنت الطالب الوحيد الذي ا�سطحباه 

معهما اإلى ال�سف الخام�ص.
في ال�سف الخام�ص كان جميع الطلبة اأكبر مني �سًنا، وقد تعّلموا قبلي 
نوًعا من علم الح�ساب، والذي كان ُي�ستعمل في التجارة في تلك الفترة. 
الطلبة  اأحد  اإلى  ال�سف  مدر�ص  رحيمة  اأبو  اأحمد  الأ�ستاذ  اأوكل 
وُيدعى محمد حبيب اليو�سف اأن يقوم ب�سرح علم الح�ساب البدائي 

لي فقام به خير قيام.
اأما مدر�ص اللغة الإنجليزية، الأ�ستاذ ن�سر الطائي، فقد كان �سديًدا في 
معاملته للطلبة، لم ي�سلم منه اأي طالب من دون عقـاب اإّل اأنا، فـلم اأنـل 
منه اإّل المعامـلة الح�سـنة. ولقـلة عـدد الكتب ا�سترك كل طالبين في 
كتاب واحد، فكان من ن�سيب الطالب )اأ( القاطن في الجهة الجنوبية 
من مدينة ال�سارقة ا�ستراكه مع الطالب )ب( القاطن في �سمال مدينة 
ال�سارقة. وكلما �ساأل الأ�ستاذ ن�سر الطالب )ب( عن بع�ص الكلمات كان 
الرد منه: لي�ص في ن�سفي. وتكررت تلك العبارة في ذاك الدر�ص، ف�ساأل 

الأ�ستاذ ن�سر عن حكاية ن�سفي. فاأجاب الطالب )ب(:
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"اأنا يف �سمال املدينة، وهو يف جنوبها، فكيف نذاكر مع بع�ص، 
الدرو�ص  هذه  اأن  حّظي  وجاء  ن�سفني،  اإلى  الكتاب  فقطعنا 

لي�ست يف ن�سفي". 
في �سباح يوم من اأيام �سهر نوفمبر �سنة 1951م، زار ال�سارقة ال�سيخ 
بن  �سقر  ال�سيخ  مجل�ص  وفي  الكويت،  اأمير  ال�سباح،  ال�سالم  عبداهلل 
اأبو  �سلطان القا�سمي حاكم ال�سارقة في الح�سن، قّدم الأ�ستاذ اأحمد 
ال�سيخ  بمقدم  ترحيبية  كلمة  ليلقي  عمران  بن  تريم  الطالب  رحيمة 
طلبة  من  طلب  تقديم  الكلمة  �سمن  ومن  ال�سباح،  ال�سالم  عبداهلل 

ال�سارقة بمدهم بالكتب والمدر�سين.
عند خروج ال�سيخ عبداهلل ال�سالم ال�سباح من بوابة الح�سن، �سـاهد 
اأبو  اأحمــد  الأ�ســـتاذ  يتقـدمهم  الخامـ�ص  ال�سـف  طلـبة  ـًا من  �سفـ
عبداهلل  ال�سيخ  ومعه  ناحيتنا،  مال  ال�سيارة  يركب  اأن  وقبل  رحيمة. 

الجابر ال�سباح رئي�ص المعارف بالكويت، وهو يقول:
"يا اأ�ستاذ.. طلبكم حّولناه لل�سيخ عبداهلل اجلابر ال�سباح". 

كان ذلك بداية يوم �سعيد، فرح الطلبة والمدر�سون، وعقدوا اآماًل 
مكتبتنا  في  التي  الكتب  كانت  حيث  الكويت،  من  �سياأتي  ما  على 
تاأتينا من م�سر عن طريق الهند، وت�ستغرق ال�سحنة المر�سلة من م�سر 

بالبحر اإلى ال�سارقة اأ�سابيع عدة.
في �سباح يوم من اأيام �سهر دي�سمبر �سنة 1951م، وبعد اأن دخل 
الأ�ستاذ  �سّفنا  مدر�ص  وهو  المدر�سة  ناظر  اأُخبر  �سفوفهم،  اإلى  الطلبة 

اأحمد اأبو رحيمة، باأن الأ�ستاذ فا�سل مدر�ص ال�سف الثالث غائب.
و�ساأَلنا الأ�ستاذ اأحمد اأبو رحيمة:
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"َمْن منكم يعرف بيت الأ�ستاذ فا�سل؟".

فاأجبته: "اأنا.. لأنه ي�سكن بالقرب من بيتنا". 
قال الناظر: "اذهب وا�ستف�سر منه، ملاذا مل يح�سر اإلى املدر�سة 

اليوم؟".
قلت: "لقد �سلى الفجر معنا اليوم". 

خرجت من المدر�سة، حتى اإذا ما و�سلت اإلى البيت الذي ي�سـكن 
فيه الأ�ستاذ فا�سـل، وجدت باب بيته وكـاأنه مغلق، لكنه انفتح عندما 

دفعت به اإلى الداخل. 
م�سرًعا..  بها،  ي�سكن  والتي  البيت،  في  الوحيدة  الغرفة  باب  كان 
فدخلت فوجدته متكًئا على الجدار ممدًدا رجليه اإلى الأمام، وعيناه 

مفتوحتان تنظران اإلّي.
ناديته: "اأ�ستاذ فا�سل.. اأ�ستاذ فا�سل!".

ل جواب!
اأم�سكت اإحدى رجليه وهززتها، فال حراك.

"مات.. مات الأ�ستاذ فا�سل!".

واأخذت اأجه�ص بالبكاء، واأنا في طريقي اإلى المدر�سة، واأردد:
"مات الأ�ستاذ فا�سل! مات الأ�ستاذ فا�سل!".

حتى اإذا ما و�سلت اإلى قبالة الأ�ستاذ اأحمد اأبو رحيمة، كانت اآخر 
الكلمات:

"مات الأ�ستاذ فا�سل!".

هب ناظر المدر�سة من مكانه، ونادى على المدر�سين، وانتقلوا اإلى 
البيت الذي كان ي�سكن فيه الأ�ستاذ فا�سل، فغ�سلوه، وكّفنوه، ونقلوا 
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جثمانه اإلى م�سجد "البدو" - قبالة المدر�سة القا�سميـة - و�سلى عليه 
اليوم.  ذلك  ظـهر  �سـالة  بعد  النا�ص،  من  وجمع  والطلبة  المدر�سون 

ُنقل بعدها ليدفن.. اأما الطلبة فقد ُمنحـوا 
اإجازة لبقية دوام ذلك اليوم.

ال�سارقة  في  القا�سمية  المدر�سة  زار  1952م  �سنة  مار�ص  �سهر  في 
في  المعروف  التاجر  الفليج،  يو�سف  بقيادة  الكويت،  من  تربوي  وفد 
وعدد طالبها.  المدر�سة  في  التعليم  م�ستوى  الكويت، لالطالع على 
وقد اأقيم حفل ترحيبي لذلك الوفد، واأُلقيت الق�سائد والخطب، اأما 
األقيتها،  باللغة الإنجليزية  اأنا فقد كتب لي الأ�ستاذ ن�سر الطائي كلمة 

فاأُعجب بها الح�سور.
في �سهر اإبريل �سنة 1952م تم ال�ستغناء عن الأ�ستاذ ن�سر الطائي 
مدر�ص اللغة الإنجليزية، لت�سرفات ما كان عليه اأن ياأمر بها، فقد كان 
اإذا اأخطاأ لديه الطالب يقوم ب�سربه �سربًا مبرًحا على رجليه المثبتتين 
الطالب  رجـال  اإليه  ُتُربط  خ�سبي  ق�سيب  عن  عبارة  وهي  بـ"الفلقة"، 
وُترفعان اإلى اأعلى، وُي�سرب على اأخمـ�ص قدميـه، وفي بع�ص المرات 
كان ي�سع في كلتا يدي الطالب حجرين من مرجان البحر ليرفعهما اإلى 
اأعلى وهو جال�ص على مقدمة قدميه. كما كان يعلق على �سدر الطالب 

لوح حجر وهو الذي يكتب عليه الطلبة.

كان الأ�ستاذ ن�سر قد قرر منع التحدث باللغة العربية في ال�سف في 
ح�سة اللغة الإنجليزية، وعلى الطلبة اأن يتحدثوا باللغة الإنجليزية، ومن 
يتلفظ باللغة العربية ُيعطى قطعة خ�سب دائرية مميزة، ويوؤخذ منه اآنتان 
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لل�سندوق. فاإذا ما تلفظ طالب اآخر باللغة العربية �ساح الطلبة:
"!Give him the log" - اأعطه اخل�سبة!

ُيوؤخذ من الذي تلّفظ بالعربية اآنتان، ترجع اآنة واحدة ل�ساحب قطعة 
الخ�سب ال�سابق، واآنة واحدة لل�سندوق )1/16 روبية(.

كانت اللغة الإنجليزية ُتدّر�ص في المدر�سة لأول مرة، لذلك تحّول 
التفاهم بين الطلبة للغة الإ�سارة. 

كلمة  معنى  عن  الطلبة  الطائي  ن�سر  الأ�ستاذ  �ساأل  مرة  ذات  وفي 
يده،  رافًعا  ال�سف  اآخر  في  الطلبة  باأحد  واإذا  الإنجليزية،  باللغة  عربية 
اأخرى  يد  ترتفع  لم  حيث  الجواب،  على  ملًحا  �سبابته،  من  وبحركة 
به  واإذا  الطالب،  ذلك  لم�ساهدة  الجميع  فالتفت  ال�سف،  في  حينها 

يبين بلغة الإ�سارة:
اأنا. ثم و�سع �سبابته والو�سطى،  و�سع �سبابته ناحية �سدره، بمعنى 
موجهتين اإلى اأ�سفل، وحركهما بحركة مخالفة واحدة لالأخرى، بمعنى 
)اأذهب(. ثم و�سع اإبهامه على �سبابته، وبحركة اأمامية وخلفية من عند 

اأ�سفل بطنه.
فعوقب  بالإنجليزية!"،  "ا�سحكوا  اأحدهم:  فقال  الطلبة!  �سحك 

على ذلك.
عاقب الأ�ستاذ ن�سر الطائي مرة �سعود بن �سلطان القا�سمي، الطالب 
�سلطان  بن  �سعود  فا�ستكى  يديه.  على  �سربه  باأن  الرابع،  ال�سف  في 
القا�سمي على الأ�ستاذ ن�سر اإلى اأخيه ال�سيخ �سقر بن �سلطان القا�سمي 
حاكم ال�سارقة، وبّين له ما يدور في المدر�سة. لذلك اأُبعد الأ�ستاذ ن�سر 

الطائي عن المدر�سة وعن ال�سارقة كذلك.
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ب�سعة  بال�سارقة  القا�سمية  المدر�سة  في  الدرا�سية  المدة  من  بقي 
الوكالة  في  البريطاني  ال�سيا�سي  ال�سابط  م�ساعد  فتبرع  اأ�سابيع.. 
ال�سيا�سية البريطانية بال�سارقة "بك ما�ستر" "Buck Master" بتدري�ص 
بن  بجا�سم  فا�سُتبدل  ي�ستمر،  فلم  بمدر�ستنا،  لياًل  الإنجليزية  اللغة 
البريطانية  ال�سيا�سية  الوكالة  في  موظًفا  وقتها  وكان  بن جا�سم،  محمد 
اإغالق  وقت  من  قريًبا  ذلك  كان  الآخر.  هو  ي�ستمر  فلم  ال�سارقة،  في 

المدر�سة في نهاية �سهر مايو �سنة 1952م، للعطلة ال�سيفية.
اأم�سينا العطلة ال�سيفية في راأ�ص الخيمة، بمنطقة الغب، وكان معنا 
يدر�ص  كان  حيث  الريا�ص،  من  عائًدا  فيروز،  مطر  ال�سيف  ذلك  في 

الفقه في اأحد المعاهد هناك.
كان مطر فيروز �سبًيا يتيًما، اأ�سيب بالجدري في اأواخر �سنة 1935م؛ 
عندما حل بال�سارقة وبقية الإمارات، وقد تقرر نقله اإلى المحجر، حيث 
يو�سع به الم�سابون بمر�ص الجدري، وكان ي�سمى "المجّدر". فلما علم 
والدي بذلك، طلب اأن ياأخذه عنده في بيته، وهنا خافت والدتي على 
اأولدها، فرد عليها والدي: هذا �سبي �سغير وقد كّف ب�سره، ونتركه 

لدى َمْن في المجّدر؟! اأنا �ساأقوم بمداواته.
قام والدي بمداواة الفتى مطر حتى �سفي من المر�ص. وقد كّلف 
مدر�سة  اإلى  الذهاب  عند  معها  تاأخذه  اأن  �سيخة  الكبرى  �سقيقتي 
بعثه  القراآن،  ما ختم حفظ  اإذا  منها. حتى  والإياب  "فار�ص"  المطوع 

والدي اإلى الريا�ص لإكمال تعليمه في معهد للدرا�سات الإ�سالمية.
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"المجل�ص"، وهو عبارة عن عري�ص من  اأُ�سكن مطر في  الغب  في 
مم�سًكا  الباكر،  ال�سباح  في  يومًيا  اآخذه  اأن  وتعودت  النخيل.  �سعف 
يهرول.. وكنت  ومرات كان  يم�سي،  مرة  بعيدة..  م�سافات  اإلى  بيده، 
عينه التي يب�سر بها، فكان يحدثني عن ال�سيرة النبوية وبع�ص الأحاديث 

النبوية ال�سريفة، ومرات يتغنى باأبيات �سعر، جّلها ِحكم واأمثال.

المرحلة الثانية: وهي العام الدرا�صي 1952 - 1953م
اأموًرا  وجدت  ال�سارقة،  في  القا�سمية  المدر�سة  اإلى  ذهبت  عندما 

كثيرة قد تغيرت:
اأوًل: ناظر املدر�سة الأ�ستاذ اأحمد بن حممد اأبو رحيمة قد ترك 

املدر�سة، و�سافر اإلى اململكة العربية ال�سعودية.
ثانًيا: الطلبة: بع�سهم ان�سم لقوة �ساحل ُعمان، التي اأُن�سئت 
يف تلك الفرتة، والبع�ص الآخر ان�سم للقاعدة الربيطانية. اأما ترمي 
بن عمران واأخوه عبداهلل، فقد انتقال اإلى اأقربائهما يف الكويت، 
اإلى  انتقل  ال�سام�سي  حمد  بن  وحممد  مدار�سها،  يف  ليدر�سا 
يف  الداخلي  الق�سم  يف  �سكن  وقد  هناك،  للدرا�سة  البحرين 

البحرين.
اأما الطالب علي بن محمد اأبو رحيمة، وهو �سقيق الأ�ستاذ اأحمد بن 
اأكبر طالب في �سّفنا، فا�ستلم  اأبو رحيمة ناظر المدر�سة، وكان  محمد 
المنقولون من  هم  طلبته  كان  والذي  الخام�ص،  ال�سف  في  التدري�ص 

ال�سف الرابع واأنا معهم، حيث رجعت بمفردي لزمالئي.
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وكان الأ�ستاذ علي اأبو رحيمة قد قام بتاأليف وتمثيل اأول م�سرحية 
في المدر�سة القا�سمية، وكان عنوانها "الحطاب وبنت ال�سلطان".

�سقر  بن  �سلطان  ال�سيخ  ا�ستراه  قد  القا�سمية  المدر�سة  مبنى  كان 
القا�سمي من اإ�سماعيل البريمي، وجعله مقًرا للمدر�سة القا�سمية. اأما 
بعد وفاة ال�سيخ �سلطان بن �سقر القا�سمي فقد كان مبنى المدر�سة من 
�سلطان،  ال�سيخ  اأرملة  ال�سويدي"،  محمد  بنت  "ميرة  ال�سيخة  ن�سيب 

من الميراث، واأخذت تطالب بالمبنى.
كان هناك مبنى كبير في حي ال�سيوخ، تابع لمحمد بن علي ابن 
كامل، الذي قد توفيت ابنته..والدة �سالم بن عبدالرحمن المدفع فيه، 
�سلطان  ابن  �سقر  ال�سيخ  قام  اآخر.  بيت  اإلى  كامل  بن  محمد  فهجره 
اإلى بيت ابن  القا�سمية  البيت، وُنقلت مدر�سة  القا�سمي ب�سراء ذلك 
كامل، كما ُنقل ق�سم البنات اإلى الجزء ال�سمالي من البيت، بعد اأن 

ُف�سل ب�سور من ال�سعف. 
الأ�ستاذ  ويدعى  البحرين،  من  اأُح�سر  فقد  المدر�سة،  ناظر  اأما 

اإ�سماعيل. 
كان الأ�ستاذ اإ�سماعيل، ناظر المدر�سة، قد األب�ص الطلبة الكبار في 
المدر�سة �سراويل ق�سيرة، واأخذ يجول بهم في �سوارع مدينة ال�سارقة، 
ويقوم باإجراء التمارين الريا�سية م�ساًء اأمام �سكان المدينة، الذين كانوا 
ي�سارعون لم�ساهدة تلك ال�ستعرا�سات. فاحتج المحافظون من اأهالي 
ال�سارقة، وهدد بع�سهم باإخراج اأبنائهم من المدر�سة، فتم توجيهه بعدم 
دوام الطلبة م�ساء، واأن تقام التمارين الريا�سية في المدر�سة في اأثناء 
الدوام الر�سمي. اأما البنات، فقد ُخ�س�ص لهن جزء من المدر�سة ُعِزل 
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ب�سياج من �سعف النخيل.
من  قادمتان  �سيدتان  ال�سارقة  اإلى  و�سلت  1953م  �سنة  بداية  في 
اإحدى  ال�سن،  في  كبيرة  هو�سمن"،  "�سارة  تدعى  اإحداهما  ُعمان، 
الإر�سالية  من  وهما  خاتون"،  "مريم  تدعى  واأخرى  خ�سبية؛  قدميها 
ال�سركال، وحولتاه  الأمريكية في ُعمان.. وا�ستاأجرتا من والدي بيت 
وبنات  اأبناء  معظم  ُولد  وقد  للولدة.  هو�سمن"  "�سارة  م�ست�سفى  اإلى 

ال�سارقة في ذلك الم�ست�سفى.
اأخذنا  ال�سيف،  لعطلة  اأبوابها  القا�سمية  المدر�سة  اأغلقت  عندما 
والدي وكالعادة اإلى منطقة الغب في راأ�ص الخيمة لق�ساء فترة ال�سيف، 
وفي هذه المرة تاأخر والدي بالرجوع اإلى ال�سارقة، فحذروه قائلين باأن 
)البلد تنكر من يتاأخر(، اأي ي�ساب بالحمى. وكانت العامة ل تعرف 
البعو�ص الذي  ال�سبب هو  اأن  اأ�سبابًا لذلك، لكن والدي كان يعرف 
كان ينت�سر في تلك الفترة، فاتخذ والدي الحتياطات الالزمة لذلك.

عند تاأخرنا هذه الفترة في منطقة الغب، قيل لنا اإن هناك مهرجانًا 
يقال له "النيروز"، ومعناه عند العامة: نهاية المو�سم؛ اأي بعد اأن ُيجمع 
التمر الذي ن�سف على عذوقه، وُيفر�ص في حو�ص اأر�سيته �سلبة، تتم 
تنقيته، وتركه معر�ًسا لل�سم�ص، يقال لذلك المكان "الم�سطاح". بعد 
عدة اأيام يو�سع في اأكيا�ص من �سعف النخيل، فاإذا كان الكي�ص �سغيًرا 
قيل عنه "جرابًا"، واإذا كان كبيًرا قيل عنه "جلة"، ثم ُتقفل وتو�سع في 
اأو القوار�ص،  حجرة مظلمة وبابها محكم، حتى ل تدخلها الح�سرات 
"الجليل" )وهو جمع جلة( على بع�سها  "المدب�سة". ُت�سف  يقال لها 
على مجاٍر تحتها.. وبفعل ال�سغط والحرارة ينز التمر دب�ًسا يجري في 
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المجاري، فيتجمع في زير من الفخار مدفون باأر�سية المدب�سة. 
بعد تلك العملية يكون اأ�سحاب مزارع النخيل والمزارعون فيها قد 

اأتموا الح�ساد، وذلك هو )النيروز( - اأي نهاية المو�سم.
اأ�سحاب المزارع  يبداأ النيروز وهو نطاح بين ثورين، حيث يح�سر 
مزارعهـم، كما  �سقي  الدلء في  لجّر  ي�ستعملونها  كانوا  التي  ثيرانهم، 
قبالة  م�ستويـة،  منطقة  اإلى  و�سوب،  حدب  كل  من  الأهالي  يح�سر 
منطقة "�سمل"، ويتم الختيار بين الثيـران المتكــافئـة.. ويبداأ النطاح 
بين ثورين، حتى اإذا ما انهزم اأحــدهما، ُيقدم ثوران اآخران. وهنا تقدم 
�سقيقي �سقر، وقد اأح�سر اأحد ثيران مزرعتنا، وكان كبيًرا في حجمه، 
الرماح،  كروؤو�ص  بمبرد جعلهما  �سقيقي  �سنهما  قد  مقو�سان،  قرنان  له 

وكان ذلك ممنوًعا في النيـروز. 
"�سيف  �ساحبه  �سغيران،  قرناه  مكتمل،  عجل  �سقيقي  لثور  ُقدم 
الرم�ص". وتقابل الثوران. كانت عملية النطاح تحدث بقرون الثيران، 
لكن ثور �سقيقي خرق القانون، و�سرب ثور �سيف الرم�ص بقرنه الحاد 
ثور  ثار  هنا  كتفه.  رقبته حتى  وعلى طول  اإذنه  من  له جرًحا  واأحدث 
�سيف الرم�ص ونطح ثور �سقيقي في بطنه، واأ�سقطه اأر�ًسا، واأخذ بنطحه 
في اأي مكان من ج�سمه. هنا وقف ثور �سقيـقي، وهرب من المعركـة، 
فتبعه ثـور �سيـف الرمـ�ص حتى دخل ثور �سقيقي مزرعتنا، فدخل ثور 

�سيف الرم�ص وراءه، فتناطحا طوال الليل.

المرحلة الثالثة: وهي العام الدرا�صي 1953 - 1954م
عندما عدنا اإلى المدر�سة القا�سمية "بيت ابن كامل" في اأوائل �سنة 
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مت اإلى  �سبتمبر 1953م، كانت المدر�سة القا�سمية في ال�سارقة قد �سُ
دائرة المعارف في الكويت في العام الدرا�سي 1953 - 1954م.

وفي بداية �سهر �سبتمبر �سنة 1953م، و�سل اإلى ال�سارقة اثنان من 
المدر�سين مبعوَثين من قبل دائرة المعارف في الكويت، هما م�سطفى 

طه، كناظر للمدر�سة، والأ�ستاذ اأحمد قا�سم البوريني مدر�ًسا.
قام ناظر المدر�سة والمدر�سون باإجراء امتحانات لتحديد م�ستويات 
الرابع  اإلى  الأول  من  ال�سفوف  ترتبت  اأن  النتيجة  وكانت  الطلبة، 

البتدائي. وقد تاأ�س�ص اأول فريق لكرة القدم بالمدر�سة. 
اأما مدر�سة البنات، فقد تم تحديد الم�ستوى بين الطالبات، وكان 
ناظر المدر�سة يقوم بالتدري�ص، مع مدّر�سة مواطنة تدر�ص القراآن الكريم.

في العطلـة ال�سيفية ارتحـلنا اإلى راأ�ص الخيمة، حيث هنــاك 
ومرافقه  الفترة،  تلك  في  معنا  والدي  وكان  الغب،  في  مزرعتنا 
اأمام  الأر�ص  مفتر�ًسا  ينام  وكان  الدح،  �سيف  وُيدعى  الع�سكري، 
المجل�ص الخارجي.. فقام مرة واأمر المرافق الثاني ويدعى "م�سعود" 
فهب  المزرعة،  في  النخيل  اأ�سجار  على  بندقيته  من  النار  يطلق  اأن 
�ساأله والدي عن �سبب  فلما  اإلى حيث يقف م�سعود؛  واأبناوؤه  والدي 

اإطالق النار، قال م�سعود:
"اإن �سيف الدح هو الذي اأمرين بذلك". 

قال والدي: "وعلى ماذا كنت تطلق النار؟".
قال م�سعود: "على ال�سراع الذي كان ماًرا و�سط املزرعة". 

قال والدي: "وهل �ساهدته؟".
قال م�سعود: "ل، ولكن �سيف الدح هو الذي اأخربين". 
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تاأكدت مع اإخوتي �سقر وعبدالعزيز اأن ذلك كان من تدبير �سيف 
الدح لتخويفنا، والذي كان يحاول اأن يجمع ثمرات اللوز المت�ساقطة 
لياًل، بعد �سالة الفجر، من ال�سجرة الكبيرة والعالية والمل�ساء الفروع 
التي  وثمرتها  الكبيرة  باأوراقها  يت�سلقها،  اأن  فرد  اأي  ي�ستطيع  والتي ل 
كانت بحجم كفي؛ هي لي�ست باللوز المعروف في ال�سام، واإنما �سجرة 
ياأتي  اأن  قبل  المزرعة،  اإلى  نذهب  اأن  فقررنا  بالبحرين.  تكثر  محلية 

�سيف الدح لي�ستحم في حو�ص ال�ستحمام لياًل.
جذوع  خلف  عبدالعزيز  مع  اأنا  اختفيت  قادًما،  �ساهدناه  عندما   
النخيل، اأما �سقر فقد غط�ص في حو�ص ال�ستحمام، وترك وجهه فقط 

فوق �سطح الماء. 
و�سل �سيف الدح اإلى الحو�ص، حيث كان المكان يلفه الظالم.. 
وحينما نزل اإلى الحو�ص، غا�ص �سقر واأم�سك برجلي �سيف الدح تحت 
الماء، ف�سرخ �سيف �سرخة عالية، ودفع بج�سمه اإلى خارج الحو�ص، 
ما عدا رجليه، حيث اأم�سكهما �سقر و�سدهما اإلى قاع الحو�ص. وهنا 
اإلى خارج  اأعلى من الأولى، ودفع بج�سمه  ثانية  �سرخ �سيف �سرخة 
الحو�ص، اأبعد من المرة الأولى، واأخذ يرك�ص على الممر الموؤدي اإلى 

بوابة المزرعة، ومنها اإلى الأر�ص الف�ساء، ومن ثم اإلى المجل�ص.
عند جلو�سنا مع والدنا في ال�سباح، حول مائدة الإفطار، كان �سيف 

الدح يتحدث عما جرى له في الليلة الفائتة، حيث قال:
وهرب  عليه،  وتغلبت  �سربته،  وقد  كاملنا�سري،  اأ�سابعه  "كانت 

مني". 
بها  �سقيقي �سقر، ومعه �سرة  الدح  �سيف  اإلى جانب  يجل�ص  كان 
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�سيف  كان  وبينما  الفائتة.  الليلة  خلفه  �سيف  تركها  التي  المالب�ص 
يتحدث، وكزه �سقيقي �سقر وباإ�سارة من راأ�سه منبًها �سيف اإلى اأن ينظر 

اإلى ما بخلفه، فلما �ساهد �سيف المالب�ص �سكت عن الكالم. 
�سقر  بن  محمد  ال�سيخ  مزرعة  في  )جان(  هناك  باأن  الخبر  انت�سر 
ال�سارقة  من  معي  جلبت  عندما  اأكثر  ذلك  وتاأكد  بالغب.  القا�سمي 
من  للمارة  واأخرج  اأحدهما  األب�ص  فكنت  مخيفان،  �سكالهما  قناعين 
تحت القنطرة التي تنقل الماء، فمنهم َمْن يخاف ويهرب، ومنهم من 

يرفع �سكينه علّي فاأهرب. 
وذات يوم ح�سر للقرية �سخ�ص يبيع الليمون على حمارة له، ومعها 
وليدها، فلما حمل بائع الليمون بع�ًسا منه ليعطيه للخادمة بداخل بيتنا، 
اأنزلت اأنا و�سديق لي ُيدعى "را�سد بن �سلطان المخاوي" الخرج الذي 
به الليمون، وركبنا الحمارة، ولب�ص كل منا قناعه، فاأنا في مواجهة راأ�ص 
الحمارة، ورا�سد يواجه دبرها، ورافًعا ذيلها.. ودخلنا الحارة ال�سرقية من 
قرية الغب، واإذا بالن�ساء ي�سرخن حامالت اأطفالهن، والأولد يتبعوننا، 

بينما الغبار يتطاير وال�سراخ يتعالى.

المرحلة الرابعة: وهي العام الدرا�صي 1954 - 1955م
في بداية �سهر �سبتمبر من �سنة 1954م، و�سل اإلى ال�سارقة الأ�ستاذ 
محمد ذياب المو�سى كمدر�ص في المدر�سة القا�سمية بال�سارقة. وفي 
نف�سه، قام الأ�ستاذ محمد ذياب المو�سى، بعد  العام  نوفمبر من  �سهر 
اأن تم ا�ستالم المالب�ص والأدوات الك�سفية، بتاأ�سي�ص اأول فرقة ك�سافة 
في الإمارات، وفي ال�سارقة بالذات، بقيادته، وكان العريف الأول لها 
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�سلطان بن محمد القا�سمي.
وفي يناير من �سنة 1955، تم تاأ�سي�ص اأول فرقة اأ�سبال في الإمارات، 
وفي ال�سارقة بالذات، بعد اأن تم ا�ستالم ما يلزم لتاأ�سي�ص تلك الفرقة، 
حيث تاأخر و�سولها من الكويت. اأُوكلت قيادة فرقة الأ�سبال لالأ�ستاذ 
"اأحمد قا�سم البوريني"، وكان العريف الأول لفرقة الأ�سبال "�سلطان 

بن �سقر القا�سمي"، ابن حاكم ال�سارقة.
ومنذ بداية العام الدرا�سي، تم تكوين فريق كرة القدم للمدر�سة القا�سمية.
المعّلمة  و�سلت  البنين  لمدر�سة  المال�سقة  البنات  مدر�سة  واإلى 

�سريفة لتقوم بتدري�ص البنات.
انتقل طالب المدر�سة القا�سمية اإلى المبنى الجديد، والذي ُبني 
والقاعدة  ال�سارقة  بين مدينة  الم�سافة  على طراز مدر�سة في منت�سف 
نهاية  في  للبنات  مدر�سة  ليكون  كامل(  ابن  )بيت  وُترك  البريطانية، 

العام الدرا�سي 1954م – 1955م.
في الإجازة ال�سيفية، وفي �سهر يونيو �سنة 1955م بالذات، �سافرت 
مع العائلة اإلى المملكة العربية ال�سعودية لأداء فري�سة الحج، و�سياأتي 

�سرح تلك الرحلة في الف�سل القادم.

المرحلة الخام�صة: وهي العام الدرا�صي 1955 - 1956م
وو�سلت  للمدر�سة،  ناظًرا  المو�سى  ذياب  محمد  الأ�ستاذ  اأ�سبح 
البعثة الم�سرية المكّونة من الأ�ستاذ عبدالرحيم محمد والأ�ستاذ غريب 
عبدال�سالحين، وان�سم اإلى ف�سلنا الطالب محمد بن حمد ال�سام�سي 
والذي كان يدر�ص بالبحرين، كما ان�سم كذلك الطلبة تريم بن عمران 
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بن تريم وعبداهلل بن عمران بن تريم و�سعيد عبيد ال�ساعر والذين قدموا 
من مدار�ص في الكويت.

ال�سارقة  ال�سنوي، وم�ساركة ك�سافة  الريا�سي  المهرجان  كان هناك 
في المخيم الك�سفي في الكويت. 

في  العا�صر  الك�صفي  المخيم  في  ال�صارقة  ك�صافة  م�صاركة 
الكويت

قائد  المو�سى،  ذياب  محمد  الأ�ستاذ  قرر  1956م،  �سنة  بداية  في 
من  بفرقة  الم�ساركة  ال�سارقة،  في  القا�سمية  المدر�سة  ومدير  الك�سافة 
الفنيطي�ص  منطقة  في  العا�سر  الك�سفي  المخيم  في  ال�سارقة  ك�سافة 
بالكويت، وقد اأطلق عليه "الجامبوري الأول" والذي كان �سيقام في 

15 مار�ص �سنة 1956م.. وت�سكلت تلك الفرقة من كل من:

رقيب اأول �سلطان بن محمد القا�سمي رئي�ًسا للفرقة.. 1
عريف الطليعة �سعود بن �سلطان القا�سمي.. 2
الك�ساف حميد بن نا�سر العوي�ص.. 3
م�ساعد عريف الطليعة �سالم بن اإبراهيم المزروع.. 4
م�ساعد عريف الطليعة بيات محمد الحريز.. 5

المو�سى  ذياب  الأ�ستاذ محمد  كلفني  لئًقا،  مظهرنا  يكون  وحتى 
قم�سان  و�سراء  الفرقة،  لأع�ساء  "بدلت"  لتف�سيله  قما�ص  ب�سراء 
اإلى  معي  الفرقة  اأع�ساء  فاأخذت  داخلية؛  ومالب�ص  واأحذية وجوارب 

ال�سوق، وقمت ب�سراء كل ما يحتاجون اإليه.
اأما جوازات ال�سفر فقد قام باإنجازها �سعود بن �سلطان القا�سمي.
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في الثاني ع�سر من مار�ص من �سنة 1956م اأو�سلنا الأ�ستاذ محمد 
واأعالًما  ال�سفر  جوازات  و�سلمني  ال�سارقة،  مطار  اإلى  المو�سى  ذياب 
للك�سافة واأعالم ال�سارقة ومبلًغا من المال، واأو�سانا اأن نتحلى بالأخالق 

الحميدة واأن نمّثل بلدنا ومدر�ستنا خير تمثيل.
َثمَّ  البحرين، ومن  اإلى مطار  نقلتنا  الخليج،  ركبنا طائرة من طيران 
ا�ستقبالنا  في  فكان  الظهر،  بعد  الوقت  كان  الكويت حيث  مطار  اإلى 
عبداهلل  بن  �سالم  ومعه  الكويت  في  المعارف  دائرة  ِقبل  من  مندوب 

المحمود الذي كان يتلقى تعليمه في الكويت.
من  كل  مع  الكويت  مدينة  اإلى  �سيارة  نقلتنا  الكويت  مطار  من 
"بيت  اإلى  واأو�سلتنا  المحمود،  عبداهلل  بن  و�سالم  المعارف  مندوب 
�سرق"، حيث كان �سالم بن عبداهلل المحمود وبع�ص الطلبة من اإمارات 
الكويت،  في  تعليمهم  ويتلقون  البيت  ذلك  في  ي�سكنون  ال�ساحل 

واأ�سكنونا في غرفة كبيرة بها خم�سة اأ�سّرة.
في اليوم الثالث ع�سر من مار�ص من �سنة 1956م ا�سطحبنا �سالم 
بن عبداهلل المحمود في جولة حول معالم الكويت فزرنا �سور الكويت 

وبواباته ومعالم اأخرى في المدينة.
اأمتعتنا  وحزمنا  الك�سفية  مالب�سنا  لب�سنا  التالي  اليوم  �سباح  في 

وركبنا �سيارة نقلتنا اإلى منطقة تدعى "الفنيطي�ص".. 
على  كتب  قد  الكبيرة  البوابة  بتلك  اإذا  هناك  اإلى  و�سلنا  وعندما 
اأعالها: "المخيم الك�سفي العا�سر – الجامبوري الأول"، وعلى جانبيها 
�ست  وكان عددها  المخيم،  ذلك  في  الم�ساركة  الفرق  اأ�سماء  كتبت 

ع�سرة فرقة، وهي كالتالي:
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ك�سافة المباركيةك�سافة الثانوية
ك�سافة ال�سديقك�سافة ال�سارقة

ك�سافة المرقابك�سافة الفنطا�ص
ك�سافة �سالح الدينك�سافة فيلكا

ك�سافة العمريةك�سافة ال�سرقية
ك�سافة المثنىك�سافة ال�سامية

ك�سافة ال�سباحك�سافة الفحيحيل
الك�ساف الوطنيك�سافة الجهراء

وُعلقت الزينات والأعالم لفتتاح المخيم في يوم 15 مار�ص �سنة 
1956م.

عند و�سولنا اإلى المخيم الك�سفي اأر�سدونا اإلى مكان مع�سكرنا في 
المخيم، واإذ بنا نفاجاأ بالأ�ستاذ اأحمد قا�سم البوريني الذي كان مدر�ًسا 
بالمدر�سة القا�سمية في ال�سارقة وقائًدا لفرقة الأ�سبال بها في ا�ستقبالنا 
ا�ستركنا معها في مخيم  الفحيحيل والتي  قائد ك�سافة مدر�سة  ب�سفته 

واحد.
ت�سّلمنا من اإدارة المخيم خيمتنا والأدوات الالزمة لن�سبها وفر�ًسا 
خيمتنا،  بن�سب  مبا�سرة  فقمنا  و�سرا�سف؛  وبطانيات  للنوم  ومراتب 

ورفعنا علم ال�سارقة عليها.
في م�ساء ذلك اليوم ا�ستركنا في ال�ستعرا�ص التمهيدي لالفتتاح 
الذي كان موعده في اليوم التالي. كما اأعيد ال�ستعرا�ص التمهيدي 

مرة ثانية �سباح يوم الخام�ص ع�سر من مار�ص �سنة 1956م.
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رئي�ص  ال�سباح  الجابر  ال�سيخ عبداهلل  اليوم، ح�سر  في ع�سر ذلك 
عبدالعزيز  الأ�ستاذ  المعارف  مدير  فا�ستقبله  الكويت،  في  المعارف 
ح�سين والقائد العام للمخيم الأ�ستـاذ عي�سى اأحمـد الحمـد والأ�ستاذ 

ح�سن العلي م�ساعد القائد العام.
ال�سباح على كر�سي في ظل خيمة  الجابر  ال�سيخ عبداهلل  اأُجل�ص 
المخيم  في  الم�ساركة  الفرق  لكل  العر�ص  طابور  بداأ  وبعدها  كبيرة. 

بالمرور اأمام ال�سيخ عبداهلل الجابر ال�سباح.
عبداهلل  ال�سيخ  واأمام  الأر�ص،  على  ُر�ِسَمت  العر�ص،  انتهاء  بعد 
المخيم من  ال�سباح، ن�سف دائرة، وجل�ص جميع من كان في  الجابر 

الك�سافة على خط ن�سف الدائرة.
وبداأ الحفل بكلمة من الأ�ستاذ عبدالعزيز ح�سين مدير المعارف، 

وكلمة قائد المخيم الأ�ستاذ عي�سى اأحمد الحمد.
بعد ذلك مبا�سرة اأذاع مذيع الحفل ما يلي:

كلمة ك�سافة ال�سارقة يلقيها �سلطان بن محمد القا�سمي.
فقمُت، واأَلقيت كلمة مرتجلة �سكرت فيها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الجابر  عبداهلل  وال�سيخ  الكويت،  حاكم  ال�سباح،  ال�سالم  عبداهلل 
ح�سين،  عبدالعزيز  والأ�ستاذ  الكويت،  في  المعارف  رئي�ص  ال�سباح، 
وكتب  مدر�سين  من  لنا  قدموه  ما  على  الكويت،  في  المعارف  مدير 

واأدوات مدر�سية.
وقلت في ختام الكلمة: يقول المثل:

"من علمني حرًفا كنت له عبًدا.. فما بالكم مبن علمني حروًفا 

على مدى �سنوات؟!".
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بالقرب منه،  ال�سباح، واأجل�سني  ال�سيخ عبداهلل اجلابر  فناداين 
و�ساأل عن ال�سيخ �سقر بن �سلطان القا�سمي حاكم ال�سارقة.

بعد انتهاء الكلمات، بداأت كل فرقة ت�ستعر�ص ما لديها من مهارات، 
من  الحريز  محمد  بن  بيات  تقدم  ال�سارقة  ك�سافة  دور  جاء  اإذا  حتى 
ك�سافة ال�سارقة، وعر�ص عر�ًسا مثيًرا، اإذ و�سع رجليه على رقبته، واأخذ 
يم�سي على يديه، مما دفع بال�سيخ عبداهلل الجابر اإلى القيام من مكانه 

والذهاب اإلى بيات الحريز الذي يقوم بال�ستعرا�ص.
بعد انتهاء ال�ستعرا�ص قام ال�سيخ عبداهلل الجابر ال�سباح بجولة في 

المخيم، وزار مخيمنا مع قادة المخيم الك�سفي.
اأمام  التذكارية  ال�سور  لنا  الُتقطت  الفتتاح  مرا�سم  انتهاء  بعد 
خيمة ك�سافة ال�سارقة، لأع�ساء فرقة ال�سارقة وفرقة مدر�سة الفحيحيل 

وك�سافين من طلبة الإمارات في الكويت.
كان للمخيم مركز للتموين، يتم من خالله توزيع الأطعمة الطازجة 
وغير الطازجة، وينقلها الك�سافون في �سناديق اإلى مقارهم، كما يقوم 

الك�سافون بالطبخ باأنف�سهم.
بالليل كان يحلو ال�سمر، باإلقاء ال�سعر والأغاني والرق�سات ال�سعبية. 
في ليلة من تلك الليالي هبت عا�سفة على الكويت، م�سحوبة باأمطار 
�سوت  �سمعت  ما  اإذا  حتى  الطوارئ،  فرقة  �سمن  من  وكنت  غزيرة، 
ال�سافرة اأ�سرعت اإلى مكان التجمع مع َمْن ا�سترك في فرقة الطوارئ. 
مكان  اإلى  واأ�سرعنا  وحباًل،  للقطع،  واأخرى  للحفر  اأدوات  ت�سّلمنا 
اأعمدة  تثبيت  عدم  نتيجة  وذلك  الأر�ص،  على  �سقطت  التي  الخيام 
الخيام والأوتاد، وذلك راجع لإهمال الك�سافين لعدم القيام بالأعمال 



89

ال�سحيحة، وكذلك ل�سالبة اأر�ص الفنيطي�ص. فكنت اأ�سرب الأر�ص 
الرمل  من  القليل  اإل  الحفرة  من  يخرج  فال  مرات  ثالث  بالعتلة 
الحفرة،  على  بالعتلة  هويت  فقد  الليلة  تلك  ظالم  ول�سدة  المتحجر. 
الكويت  مدار�ص  ك�سافة  من  المحمود  عبداهلل  بن  �سالم  يد  وكانت 
داخل الحفرة، وقد �َسّلم اهلل يده، فقد كانت اأ�سابع يده ملمومة. وقد 

ن�سبنا الكثير من الخيام في تلك الليلة.
كانت هناك رحالت اإلى مناطق مميزة في الكويت، وكان من اأهمها 

رحلة اإلى "الرو�ستين"، وهي اأر�ص منب�سطة يك�سوها ع�سب كثير.
مدينة  اإلى  رجعنا  الفنيطي�ص،  في  الك�سفي  المخيم  انتهاء  بعد 
الكويت واأقمنا في "بيت �سرق" مدة يومين، انتظاًرا لموعد قدوم الطائرة 
التي �ستقلنا اإلى ال�سارقة. وفي اليوم المحدد لل�سفر، �سافرنا من الكويت 

على طيران الخليج اإلى مطار البحرين ومن ثم اإلى مطار ال�سارقة.

المدر�صة الإنجليزية الخا�صة
لي  قيل  عندما  1955م،   -  1954 الدرا�سي  العام  بداية  في  كنت 
باأن هناك رجاًل هندًيا قد فتح مدر�سة خا�سة في "غرفة" عبدالرحمن 
المدفع - و"الغرفة" هي التي تكون في الدور الثاني من المبنى، على 
لي،  فقال  يوم،  م�ساء ذات  هناك  اإلى  ال�سارقة - فذهبت  �ساطئ خور 
واإنه   ،"D.S. D'silva" د�سلفا"  ا�ص.  "دي.  ا�سمه:  اإن  قابلته،  حينما 
يعمل في ال�سباح في محطة مكافحة الجراد بال�سارقة، بكتابة التقارير 
المطلوبة، اأما في الم�ساء فاإنه يقوم بتدري�ص اللغة الإنجليزية للمنت�سبين 

لتلك المدر�سة. 
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بعد ان�سمامي لتلك المدر�سة زاد عدد الدار�سين فيها، مما ا�سطر 
"د�سلفا" اإلى اأن يطلب منا البحث عن مكان اآخر به عدد من الحجرات، 

ليكون  "د�سلفا"  فا�ستاأجره  النابودة،  بن عبيد  فوجدنا مجـل�ص عي�سى 
الر�سائل  كتابة  نتعلم  كنا  المدر�سة  تلك  في  الخا�سة".  "المدر�سة 
يقترحها.  التقارير عن مو�سوعات كان هو  التجارية، وكتابة  لل�سركات 

كما قام "د�سلفا" ب�سراء عدد من اآلت طابعة، فتعلمنا الكتابة عليها. 
في ال�سباح كنا نذهب اإلى المدر�سة القا�سمية، وبعد الظهر نذهب 
اإلى المدر�سة الخا�سة. عند �سماعنا اأذان الع�سر كنا نذهب لل�سالة في 
"د�سلفا" يوًما  الم�سجد الجامع القريب من المدر�سة الخا�سة، ف�ساألنا 
باأننا  فقلنا  �ساعة محددة.  عند  المدر�سة  من  يومًيا  �سبب خروجنا  عن 

نذهب للم�سجد لأداء ال�سالة.
قال: "خذوين معكم". 

قلت له: "اأنت م�سيحي، ول�ست مب�سلم!".
ف�سكت، ولم يعلق.

حتى اإذا ما وجدني جال�ًسا بعيًدا عن الدار�سين، اقترب مني وطلب 
مني اأن اأ�سرح له الإ�سالم.

وما هي اإل اأيام قليلة حتى وجدته يطلب الدخول في الإ�سالم.
اأ�سـلم "د�سلـفا"، واأخذ يتعلم ال�سالة وقراءة القراآن، وقال لي ذات 

يوم:
"اأريد اأن اأ�سلي يف امل�سجد". 

األب�سته لبا�ًسا عربًيا، واأخذته اإلى الم�سجد في يوم جمعة، وجل�سنا 
�سوتي  رافًعا  فيهما  كنت  ركعتين  �سلينا  اأن  بعد  الثالث  ال�سف  في 
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ليقلدني. 
خطب الخطيب، واأقيمت ال�سالة، حتى اإذا ركعنا، لم ي�سمع مني 

�سيًئا، فقال لي باللغة الإنجليزية:
"ارفع �سوتك". 

فلم اأرد عليه.
فاإذا اعتدلنا وقوًفا، قال لي، وباللغة الإنجليزية:

"ارفع �سوتك". 
فلم اأرد عليه كذلك.

وفي ال�سجود الأول، كرر علّي الطلب:
"ارفع �سوتك". 

فلما اعتدلت جال�ًسا، واإذا به يجل�ص اأمامي، ويم�سكني من كتفيَّ 
: ب�سدة، وهو ي�سيح عليَّ

"مل نتفق على هذا الأ�سلوب!".

راأيتني  الثـانية  ال�سجـدة  وفي  ال�سحـك،  من  نف�سي  اأتمـالك  لم 
ينادي  "د�سلفا"  خلفي  ومن  هاربًا  ال�ساجدين  �سفوف  فوق  من  اأقفز 

باللغة الإنجليزية وهو بين �سفوف الم�سلين في الم�سجد:
"انتظر.. انتظر.. انتظر". 

كانت تلك اأول واآخر �سالة ي�سليها "د�سلفا"، واأي �سالة!
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بعد نهاية العام الدرا�سي، تمت الترتيبات ل�سراء اآلت طابعة لتطوير 
والتي  لمدر�سته،  ليتفرغ  من�سبه  من  ا�ستقال  الذي  "د�سلفا"،  مدر�سة 
الـذي رجع  ال�سـام�سي  بالقرب من بيت محمد بن حمد  كان مقّرها 
من البحرين حيـث كـان يـدر�ص هنــاك لين�ســم للمدر�سـة القا�سـمية 

بال�سـارقة فـي العـام الـدرا�سـي 1955 – 1956م. 
ُجمع مبلغ من المال من الدار�سين ل�سراء اآلت طابعة، وكان محمد 
ال�سام�سي هو الذي يقوم بجمع تلك الأموال. فذهب مع "د�سلفا" في 
اأحد الأيام اإلى دبي ل�سراء اآلت طابعة.. وفي �سوق دبي اختفى كل 
ولم  الزحام،  في  بع�ًسا  بع�سهما  عن  ال�سام�سي  ومحمد  "د�سلفا"  من 

ي�ستدل اأحدهما على الآخر.
اأزال  "د�سلفا"، وكنت ل  اإلى مدر�سة  المغرب، ذهبت  بعد �سالة 
اأتدرب على اآلة الطابعة، وكان َمْن اأنهى دوره على اآلة الطابعة يريد اأن 

يخرج لآخذ اأنا مكانه. 
حو�ص  في  مو�سوعة  وطاولت  وبكرا�سي  لياًل،  الدرا�سة  كانت 
المدر�سة.. واإذا بمحمد ال�سام�سي قد و�سل؛ وما اإن �ساهده "د�سلفا" 
اأ�سواتهما،  فتعالت  عليه..  يرد  ال�سام�سي  ومحمد  يوبخه،  اأخذ  حتى 
عبداهلل  ابن  عمير  ومنهم  الجيران  فاأزعجت  طويلة،  مدة  وا�ستمرت 
الفال�سي، والذي اأخبر ال�سيخ �سقر بن �سلطان القا�سمي حاكم ال�سارقة 

عن المو�سوع. 
وما هي اإل دقائق، واإذا بالطرق على باب مدر�سة "د�سلفا"، فذهبت 
لأفتح الباب واإذا باثنين من ع�ساكر ال�سيخ �سقر حاكم ال�سارقة ولديهما 

اأوامر بترحيل "د�سلفا" من البلد. 
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تعهدت لهما باأنني �ساأرحله عن البلد في �سباح اليوم التالي.
في �سباح اليوم التالي، ا�ستاأجرت �سيارة وو�سع "د�سلفا" فيها اأثاثه 

ورحل اإلى دبي. 
بعد عـدة اأ�ســابيع، جـاءنا من دبي الخـبر التالي:

"�سقـط رجل من الدور الثالث، من بناية فمات، فتبني اأن ا�سمه 
"دي. ا�ص. د�سلفا".



94



95

الف�صل الخام�س
الحج



96



97

محمد  بنت  �سيخة  �سقيقتي  ابنته  لزيارة  يذهب  اأن  والدي  قرر 
القا�سمي في الدّمام بال�سعودية، والتي لحقت بزوجها خالد بن �سلطان 
ب�سبب  ال�سارقة  هجر  والذي  1954م،  �سنة  نوفمبر   15 في  القا�سمي 
القا�سمي.  �سلطان  بن  �سقر  ال�سيخ  اأخيه  وبين  بينه  ن�سب  خالف 
ا�سطحب والدي معه والدتي وجدتي و�سقيقي الأكبر خالد و�سقيقتي 
ال�سغرى ناعمة و�سقيقي الأ�سغر عبداهلل واأنا معهم ومولى لجدتي يقال 

له مبارك. 
كما قرر والدي اأن ير�سلنا اإلى الحج بعد زيارة �سقيقتنا في الدّمام.

البحرين
في اأواخر �سهر يونيو �سنة 1955م ركبنا �سفينة الخطوط المالحية 
البريطانية الهندية ظهًرا من ال�سارقة متجهين اإلى البحرين. كانت تلك 
الطازجة،  الهندية  الفواكه  رائحة  فيها  قرية،  وكاأنها  الكبر  من  ال�سفينة 
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حيث و�سلت اإلى ال�سارقة قادمة من الهند، كما تفوح رائحة الأبخرة 
المنبعثة من المطبخ لتفتح �سهية الم�سافرين. والم�سافرون على تلك 
اأو  مرتفع  واإيجارها  المكيفة  الغرف  في  ال�سكن  اإما  نوعان:  الخطوط 

النوم على ظهر ال�سفينة وهو رخي�ص جًدا.
لقد نمنا تلك الليلة في الغرف المكيفة حيث كان الجو خارجها 

حاًرا جًدا لن�سل اإلى البحرين في اليوم التالي.
اآل خليفة  بن حمد  �سلمان  ال�سيخ  على  �سيوًفا  نزلنا  البحرين  في 
�سوق  على  المطل  نور"  "محمد  فندق  في  فاأنزلونا  البحرين،  حاكم 
البائعين.  اأ�سوات  على  ال�سباح  في  �سحونا  والفواكه، حيث  الخ�سار 
اأتاأخر حيث �ستاأتي  باأّل  اإلى ال�سوق فاأمرني  ا�ستاأذنت والدي لأذهب 

ال�سيارة التي �ستقلنا اإلى مجل�ص ال�سيخ �سلمان بن حمد اآل خليفة.
اأ�سال عن مكتبة "الموؤيد" حتى  منذ اأن خرجت من الفندق واأنا 
ت على الأرفف  دلوني عليها، فدخلتها فوجدتها مليئة بالكتب التي ُر�سّ
من الأر�ص حتى �سقف المكتبة. ان�سغل نظري بالكتب عن الجال�ص 

على كر�سي واأمامه طاولة، والذي نبهني قائاًل:
"ماذا تريد يا ولد؟".

التفت اإليه واإذا به رجل كبري يف ال�سن حييته و�ساألت: "اأاأنت 
املوؤيد؟".

قال: "نعم، وماذا تريد؟".
قلت: "اأنا �سديقك �سلطان القا�سمي، من ال�سارقة". 

قال: "اأنت �سلطان؟! الذي يرا�سلني من ال�سارقة؟!".
قلت: "نعم". 



99

قال: "كم عمرك؟".
قلت: "�ست ع�سرة �سنة". 

قال: "وماذا تفعل بالكتب التي ت�سرتيها والأخرى التي اأهديها 
اإليك؟".

قلت: "اأقروؤها". 
ورويت للموؤيد حكايتي مع الكتب:

عندما توفِّي عمي ال�سيخ �سلطان بن �سقر القا�سمي في لندن، مرَّ 
اأ�سبوع حتى و�سول جثمانه اإلى ال�سارقة، كنا نجل�ص في تلك الفترة مع 
ابن الفقيد �سالم بن �سلطان القا�سمي في الغرفة الملحقة بمكتبة والده 

في البيت الغربي.
كان �سالم يكبرني �سًنا، وكذلك اأخوه عبداهلل واأخي عبدالعزيز واأبناء 
الكتب  في  اأقراأ  فكنت  اأنا  اأما  الورق،  بلعب  يت�سلون  فكانوا  الأعمام، 
اأمهات  اأ�سماء  واأطلع على عناوينها. فحفظت  المكتبة،  الموجودة في 
"ال�سوقيات"  الكتب التي كـان عمي ال�سيخ �سلطان قـد قـراأها، منها 
لل�ساعـر اأحمد �سوقي، و"جواهـر الأدب"، وكتاب "الحيوان" للجاحظ، 
"هذا  التالية:  العبارة  يده  بخط  عمي  كتب  الكتاب  بداية  في  واإذا 
"، فلم اأقراأ اأي �سيء فيه. ووجدت ا�سم "مكتبة الموؤيد"  الكتاب ل ُيقراأ

على بع�ص المرا�سالت.
هنا �ساأل الموؤيد:

"ما قرابة املرحوم ال�سيخ �سلطان بن �سقر بك؟".

قلت: "عمي". 
فهز راأ�سه وكاأنه يقول: "ل غرابة!".
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ثم وا�سلت كالمي قائاًل:
نقدية  قطع  من  يل  ُيعطى  كان  الذي  امل�سروف  اأجمع  "كنت 

اأوراق نقدية، واأ�سعها يف الر�سالة واأر�سلها  اإلى  معدنية واأحولها 
لك ل�سراء الكتب، والتي كنت اأحفظ عناوينها مثل "ال�سوقيات" 
و"جواهر الأدب" و"كتاب احليوان" والذي تاأكدت بعد قراءته 

اأنه ل ي�سلح ل�سغري �سن اأن يقراأه.
كنت قد ا�سرتيت من مكتبتك كتاب عنرتة بن �سداد واأبو زيد 

الهاليل، وجواهر الأدب، وكتاب األف ليلة وليلة، وغريها.
كنت اأقوم بقراءة بع�ص الروايات لزمالئي وقت املذاكرة اأو يف 

بع�ص بيوت جرياننا". 
قال الموؤيد:

"املكتبة حتت اأمرك.. خذ ما �سئت من الكتب، واعتربها هدية 
مني لك". 

اإلى جمل�ص  �ساأذهب  الآن لأين  "اأنا يف عجالة  وقلت:  �سكرته 
ال�سيخ �سلمان مع والدي، واأعود اإليك مرة ثانية". 

ال�سيخ  ب�سيوف  غ�ص  قد  به  واإذا  �سلمان،  ال�سيخ  مجل�ص  دخلنا 
ا  با�سًّ قام  �سلمان  ال�سيخ  من  قريًبا  والدي  و�سل  ما  اإذا  حتى  �سلمان 
ي�ستقبل والدي، واأُف�ِسح لوالدي و�سقيقي خالد واأنا مكاٌن بالقرب من 

ال�سيخ �سلمان.
قادم  �سلمان، من  ال�سيخ  في مجل�ص  تدب  والحركة  الحياة  كانت 
يحيي، اأو خارج مودع، باأ�سوات مرتفعة ي�سمعها الجميع، ويرد ال�سيخ 
ي�ساأل  �سلمان  ال�سيخ  اأخذ  المجل�ص  هداأ  اإذا  حتى  بالمثل.  �سلمان 
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اأو  الباب  البعيد الذي بقرب  اأحوالهم، من  �سيوفه واحًدا واحًدا عن 
القريب من كر�سيه.

بها  فكان  الثانية،  للمرة  الموؤيد  مكتبة  زرت  اليوم  ذلك  م�ساء  في 
زحام �سديد، فاأجل�سني الموؤيد على كر�سي، وطلب لي كوبًا من ال�ساي 
اأن  الكتب. �سكرته على هديته وطلبت منه  ثم قدم لي مجموعة من 

يتركها معه، لأني �ساأعود اإلى البحرين بعد اأداء فري�سة الحج.
في ع�سر اليوم التالي، اأخذنا والدي اإلى "الرفاع" وكان بعيًدا عن 
عي�سى  ابناه،  فا�ستقبلنا  �سلمان  ال�سيخ  لتوديع  العا�سمة"،   - "المنامة 
من  فنزل  الرفاع  اإلى  و�سلنا  عندما  ح�سانين  يركبان  وكانا  وخليفة، 
ح�سر  حتى  الخ�سب  من  كبير  كر�سي  على  معنا  وجل�سا  ح�سانيهما 
فحواه،  نعلم  ل  طويل  حديث  في  والدي  مع  دخل  والذي  والدهما، 
اإلى  والدي  اأُبعد  1948م، عندما  �سنة  منذ  تربطهما �سداقة  فالرجالن 
ينزل  اأن  على  �سلمان  ال�سيخ  اأ�سر  الإنجليز، حيث  ِقبل  من  البحرين 

ال�سيخ محمد بن �سقر القا�سمي �سيًفا عليه.
ودع ال�سيخ �سلمان والدي بمثل ما ا�ستقبله به.

الدّمام
اإلى  اأقلتنا  طائرة  ركبنا  للبحرين،  زيارتنا  الرابع من  اليوم  في ع�سر 
ال�سيخ  ا�ستقبلنا  ال�سعودية، حيث  العربية  المملكة  في  الظهران  مطار 
بيت  اإلى  اأخدنا  والذي  �سقيقتي،  زوج  القا�سمي  �سلطان  بن  خالد 

ال�سيافة في الدّمام. 
الطريق من الظهران اإلى الدّمام مر�سوفة، واإلى غربها رمال بي�ساء 
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تحفها اأ�سجار "الأثل" الكبيرة. فاإذا ما دخلنا مدينة الدّمام قابلتنا تلك 
الرمال الذهبية الناعمة والتي يقال لها "العدامة"، حيث بيت ال�سيخ 

خالد بن �سلطان وكذلك بيت ال�سيافة بالقرب منه.
في �سباح اليوم التالي لزيارتنا للدمام، اأخذنا والدي لزيارة الأمير 
يغ�ساه  الأمير  مجل�ص  كان  ال�سرقية.  المنطقة  اأمير  جلوي  بن  �سعود 
والأمير  هم�ًسا،  والأ�سوات  مح�سوبة  الحركات  وال�سكون،  ال�سموت 

جاثم متكور على كر�سيه تمالأ لحيته معظم وجهه.
لم نطل الجلو�ص حيث خرجنا مع اأٍخ لالأمير يدعى الأمير �سعد بن 

جلوي وكان مرًحا.. 
في الفترة التي ق�سيتها في الدّمام، قمت بزيارة اأ�ستاذي، الأ�ستاذ 

اأحمد بن محمد اأبو رحيمة حيث كان يعمل في الدّمام.
قبل  من  الترتيبات  تمت  للدمام،  زيارتنا  من  اأيام  عدة  ق�ساء  بعد 
�سيافة  على  الحج  فري�سة  لق�ساء  �سيرنا  لمتابعة  ال�سعودية  الحكومة 

الحكومة ال�سعودية. 

جدة
من  �سباًحا  الدّمام،  في  بقي  الذي  والدي  عدا  ما  جميًعا،  ركبنا 
مطار الظهران على متن الخطوط الجوية ال�سعودية متجهين اإلى جدة، 

وكانت طائرات تلك الخطوط من الطائرات ذوات المحركين فقط.
قطعت الطائرة ب�سالم كل الم�سافة، حتى اإذا ما كنا في منطقة الجبال 
في الربع الأخير من الم�سافة توقف اأحد المحركين، وبقيت الطائرة تطير 
بمحرك واحد، وتتمايل يميًنا و�سماًل، وتهوي اإلى اأ�سفل ثم تحلق، فاأمرنا 
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الم�سيف اأن نربط الأحزمة. بعدها خرج علينا ذلك الم�سيف ليقول لنا:
"ارتفعت حرارة املحرك الثاين.. ت�سهدوا.. الطائرة �ست�سقط!".

الخلف  من  قمي�سه  من  الم�سيف  ي�سد  الطيارين  اأحد  لحظنا 
ليدخله اإلى قمرة القيادة ويغلق بابها. كان الجميع يت�سهدون، واآخرون 

يتقياأون على اأر�سية الطائرة.
طيرانها..  في  الأر�ص  اإلى  تتجه  الثاني..الطائرة  المحرك  توقف 
منب�سطة..  اأر�ًسا  تحتنا  نالحظ  الطائرة  نوافذ  من  تقترب..  الجبال 
ثم  ثانية  فخبطت  ارتفعت..  ثم  درجت..  ثم  الأر�ص  الطائرة  خبطت 

درجت.. ثم توقفت.
فتح الم�سيف باب غمرة القيادة وهو يقول:

"�سالمات..�سالمات!".
واإذا نحـن  واأنا معهما،  والم�سيف،  الطيارين  اأحد  الطائرة  نزل من 
التي و�سلت..  ال�سيارة  بهذه  واإذا  الجبال،  نـزلنا في طـريٍق و�سط  قد 

حمراء.. ن�سف نقل، تنقل براميل من المياه، ف�ساأل الطيار �سائقها:
"من اأين اأتيت؟".

ملنجم  مياًها  اأنقل  "املويه"،  من  "اأتيـت  ال�سـيارة:  �سـائق  قال 
"الُظلم".. منجم للذهب". 

في  المياه  لأن  ماء؛  يعطيه  اأن  ال�سيارة  �سائق  من  الم�سيف  طلب 
الطائرة قد ا�ستهلكت.

المياه من براميل ال�سيارة حارة.. ودرجة حرارة الجــو مرتفعة لأننا 
في منت�سف النهار، ول يوجد اأكل في الطائرة اإّل بع�ص جبن مالح مع 

قليل من الخبز.
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الطيار الثاني كان م�سغوًل بالت�سال بطائرة �ستقلع من مطار الريا�ص 
و�ستحط في هذا الطريق وعلينا اأن ن�سلح ما قطعته الوديان من الطريق.

نزل الرجال، وخلـع الم�سيف �سجادة من المطاط كـانت على 
اأر�سية الطائرة، واأخذنا ن�سع عليها الحجارة ثم ن�سحبها اإلى المكان 

الذي يريد قائد الطائرة اإ�سالحه.
اأخذ منا العمل عدة �ساعات حتى ا�ستوى الطريق.

على  والتي  البي�ساء  الغتر  كل  نعطيه  اأن  الطيارين  اأحد  منا  طلب 
روؤو�سنا، فجمعناها، فاأخذ يلف كل غترة حول �سخرة �سغيرة وي�سعها 
المطار  كّون عالمات  قد  به  فاإذا  الجهتين؛  الطريق من  ا�ستقامة  على 

الجديد!
نزلت الطائرة القادمة من الريا�ص ب�سالم وفتح بابها، واإذا بالم�سيف 

التابع لها يقول:
لديهم  لأن  احلكومة  ل�سيوف  فّرغناها  كرا�سي  �سبعة  "لدينا 

اأطفاًل". 
وكان  عبداهلل،  و�سقيقي  ناعمة  و�سقيقتي  ووالدتي  جدتي  اأُنزلت 
ركبنا  ما  اإذا  حتى  النزول،  على  ن�ساعدهم  واأنا  خالد  ال�سيخ  �سقيقي 

جميًعا لم نجد كر�سًيا للتابع مبارك. 
قال الم�سيف:

"اأنا ح�سبتها.. �سبعة كرا�سي.. لبد اأن اأحًدا من الطائرة الأخرى 
قد ركب الطائرة! �سـاآتي بقائمة الركاب". 

وبحركة من يدي عرف الم�سيف اأن الذي يجل�ص اإلى يميني.. هو 
الذي ركب الطائرة، فطلب الم�سيف من الراكب اأن ينزل. 
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كان رد الراكب بعد اأن ربط حزام الأمان وم�سك قفله بكلتا يديه:
"واهلل.. لو قطعتموين لن اأفك هذا احلزام". 

الطائرة  "نرتك مبارك مع الرجال الذين يف  قال �سقيقي خالد: 
املعطلة". 

عليه  تركنا  والذي  ببنائه،  قمنا  الذي  المدرج  على  الطائرة  درجت 
غترنا، ثم حلقت الطائرة تاركة خلفها مطاًرا، �سمي فيما بعد بمطار الظلم!
كان الراكب الذي يجل�ص عن يميني، هو نف�سه الذي كان يجل�ص 
الطائرة  مروحة  اإلى  ينظر  كان حينها  المعّطلة،  الطائرة  في  يميني  عن 
تقلنا  التي  الطائرة  في  اأما  ويبكي.  يديه  بكلتا  وجهه  فيغطي  المتوقفة 

فكان ينظر اإلى مروحة الطائرة فال يجدها من �سرعة دورانها فيبت�سم.
نزلنا في مطار جدة، ومنه اإلى فندق ب�ساتين جدة.

بين  الغرف  من  ومجموعة  فيالت  عدة  من  مكونًا  الفندق  كان 
ب�ساتين من اأ�سجار الزينة والزهور، ويقع على اأطراف مدينة جدة بالقرب 

من موقع توزيع المياه العذبة الم�سمى: "الكندا�سة".
جــدة مدينـة جميـلة تقـع عـلى �سـاحل البحر، �سوقها م�سقوف، 
ومبانيها المتعددة الأدوار بها م�سربيات، والأمير بها يقال له: قائم مقام 

جدة.. زرناه في مكتبه الكائن على �ساطئ البحر.

المدينة المنّورة
�سركة  من  �سيارتين  لنا  ا�ستاأجرت  قد  ال�سعودية  الحكومة  كانت 

باخ�سب با�سا لنقل الحجاج.
الرئي�سية ي�سوقها �سائق يدعى عبدالرحمن، �سمين  ال�سيارة  كانت 
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وثقيل الوزن، كانت ال�سيارة دائًما تميل ناحيته. اأما ال�سيارة الأخرى، 
فكان بها التابع مبارك وحقائبنا. 

اإلى  اأيام متوجهين ظهًرا  فيها ثالثة  بقينا  اأن  بعد  خرجنا من جدة 
المدينة المنّورة على الطريق ال�ساحلي.

الأحمر  البحر  �ساحل  على  قرية  عند  توقفنا  ال�سم�ص  غروب  عند 
يقال لها رابغ، بها مطعم على الطريق العام يقدم ال�سمك المقلي مع 
الخبز الطازج. ثم وا�سلنا ال�سير بعد �سالة المغرب والع�ساء لن�سل اإلى 
التي�سير،  فندق  في  نزلنا  الليل، حيث  منت�سف  بعد  المنورة  المدينة 
المتعدد الطوابق، ذي ال�سقوف العالية والدرجات المرتفعة ل�ساللمه، 

في منطقة ال�سوق بالقرب من الحرم النبوي ال�سريف.
في اليوم التالي زرنا الم�سجد النبوي، و�سلينا ركعتين ثم زرنا قبر 
ر�سول اهلل محمد بن عبداهلل �سلى اهلل عليه و�سّلم، ف�سّلمنا عليه، واأخذ 
�سقيقي خالد يدعو فبكى واأبكانا معه.كما �سّلمنا على خليفة ر�سول اهلل 

اأبي بكر، ومن بعده خليفته عمر بن الخطاب. 
ال�سحابة  قبور  حيث  البقيع  لزيارة  ذهبنا  اليوم،  ذلك  ع�سر  في 

والتابعين، ف�سّلمنا عليهم جميًعا.
قبل اأن يحل الظالم على المدينة �ساهدت رجاًل يحمل عدًدا من 
وبيده  كتفه،  على  يحملها  ق�سيب،  على  والمعلقة  الم�ساءة  الفواني�ص 
الأخرى ق�سيب في اآخره خطاف، وفي اأماكن معينة كان الرجل يقف 
ويرفع واحًدا تلو الآخر من الفواني�ص الم�ساءة بالق�سيب الذي في يده 
بوا�سطة الخطاف اإلى اأعلى، ويعلقه على وتٍد حديدي مثبت في الجزء 
العلوي من جدران طرقات المدينة، وي�ستمر هكذا.. وما هي اإّل برهة 
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واإذا الأ�سواق والطرقات م�ساءة حتى الم�سجد النبوي.
اأُحد  جبل  زرنا  المنّورة  للمدينة  لزيارتنا  الثاني  اليوم  �سباح  في 
في  تجولنا  فقد  اليوم،  م�ساء ذلك  في  اأما  اأُحد.  �سهداء  و�سّلمنا على 

اأ�سواق المدينة.

مكة المكّرمة
في �سباح اليوم الثالث ودعنا المدينة متوجهين اإلى مكة، متخذين 
الطريق الذي يمر باأبي حليفة، ميقات اأهل المدينة، ولم يكن قد تم 
ر�سفه، فكان طريًقا ح�سوًيا ت�سير عليه ال�سيارة بي�سر، حتى اإذا ما و�سلنا 
اأن نطوف  بالعمرة، وهو  اأحرمنا  اأهل المدينة  اإلى ذي الحليفة ميقات 
بالحج،  اأحرمنا  بعرفة،  الوقوف  موعد  قرب  ما  فاإذا  ونتحلل.  ون�سعى 

فنطوف ون�سعى ومن ثمَّ نخرج اإلى عرفة.
دخلنا مكة لياًل مكبرين ومهللين، فطفنا و�سعينا، وحلق َمْن حلق، 
اأحياء  من  حي   - جرول  اإلى  ال�سيارات  اأخذتنا  ثم  ق�سر.  َمن  وق�سر 
مدينة مكة. هناك نزلنا في فندق التي�سير، والمكّون من عدة طوابق، 

�سيوًفا على الحكومة ال�سعودية؛ فتحللنا من اإحراماتنا.
الفندق،  في  التغذية  الم�سوؤول عن  تعرفت على  التالي  اليوم  في 
فاروق،  للملك  طباًخا  كان  اأنه  يّدعي  محمود،  يدعى  م�سرًيا،  وكان 
والذي عّرفني بدوره على اللواء بالداخلية ويدعى عبدالرحمن وكان 
الترتيبات  على  لالإ�سراف  ح�سر  وقد  الحج،  لفترة  بالفندق  نزياًل 
الأمنية للحجاج، وكان وقتها يهم بالخروج لمتابعة دوامه في محكمة 
والمال�سقة  بو�سناق  مكتبة  اإلى  معه  ياأخذني  اأن  �ساألته  الحميدية، 
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الليلة  �ساهدتها  حيث  ال�سفا،  قبل  الم�سعى  في  الحميدية  لمحكمة 
لأنني  المكتبة  �ساحب  علّي  يو�سي  اأن  على  ن�سعى،  ونحن  الما�سية 

�ساأبقى اأقّلب الكتب، ولي�ص في ذهني من كتاٍب معيٍن.
ا�ستاأذنت �سقيقي خالد بالذهاب اإلى مكة، بعد اأن عّرفته على اللواء 

عبدالرحمن.
قدمني اللواء عبدالرحمن ل�ساحب المكتبة بو�سناق خير تقديم، 
وظهر لي اأن بينهما معرفة �سابقة حيث و�سع لي ال�سيد بو�سناق كر�سًيا 

لأجل�ص عليه، وان�سغل هو باأمور مكتبته.
تقع مكتبة بو�سناق في الجزء الأول من الم�سعى، ناحية جبل ال�سفا، 
حيث يف�سل الجزء الأول من الم�سعى عن الأجزاء الأخرى الطريق 
العام الوحيد في مكة، وكان ح�سوًيا، حيث كان مجرى الوادي. يعرف 
تلك  اأن  يظن  الحجاج  من  كثير  فكان  الهرولة،  بمنطقة  الفا�سل  ذاك 
الهرولة للمرور من اأمام ال�سيارات. كان الثلثان الآخران من الم�سعى 
عبارة عن �سوق م�سقوف، على جوانبه الحوانيت حتى جبل المروة، 

ويف�سل بين الذاهبين والقادمين في الم�سعى �سور حديدي.
فيت�ساعد  ال�سي�سة  يدخنون  التجارية  المحالت  اأ�سحاب  كان 
الدخان ليدخل �سحن الحرم من الأبواب المفتوحة ناحية الم�سعى.

والحنفي  الحنبلي  اأئمة،  لأربعة  مقامات  اأربعة  به  الحرم  �سحن 
والمالكي وال�سافعي الذي كان مقامه فوق مبنى بئر زمزم، اأما المقامات 
مقام  لكل  وكان  الحرم؛  في �سحن  مظلة  عبارة عن  فكانت  الأخرى 

اإمام يجتمع اإليه النا�ص ي�ساألونه عن اأمور دينهم تبًعا لمذهبهم.
موؤجرة  الحجرات،  من  على مجموعة  يطل  فكان  اإبراهيم  باب  اأما 
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للحجاج، وكانت تنبعث من بينها روائح كريهة.
بقينا في مكة اأكثر من ع�سرة اأيام، ُفتح خاللها باب الكعبة، وتوافد 
الحجاج من الرجال نحو باب الكعبة حيث كان هناك حبل يتدلى من 
�سطح الكعبة والأيادي مم�سكة به، تحاول اأن ترتفع اإلى م�ستوى باب 
ما  اإذا  الحبل حتى  ذاك  في  تعلقت  الكعبة.  ثّم تدخل  ومن  الكعبة، 
ارتفعت فوق روؤو�ص المتعلقين بالحبل، واإذا باأحدهم يم�سك بالغترة 
ا منه اأنها الحبل، ف�سقطت  التي األفها حول عنقي وي�ّسدها اإلى اأ�سفل ظنًّ
على الأر�ص بين اأرجل المتعلقين بالحبل، وقّدر اهلل اأني �سلمت من 
المجموعة  عن  وبُعدت  و�سطي  على  غترتي  لففت  الأرجل.  دو�ص 
روؤو�ص  من  اأعلى  قفزت  ثم  �سرعة،  باأق�سى  وجريت  بالحبل  المتعلقة 
المتعلقين بالحبل واأم�سكت بالحبل، فاإذا ب�سخ�ص على باب الكعبة 
يم�سك بيدي وي�سد الحبل ناحيته، فدخلت اإلى داخل الكعبة لأجدها 
ففي  الكعبة؛  مكونات  على  اأتعّرف  اأن  ا�ستطعت  برهٍة  وبعد  مظلمة. 
و�سطها عمودان من الخ�سب، وفي الركن الذي به الملم�ص تتدلى منه 
م�سكاة، وفي نهاية الركن الذي اإلى اليمين من الباب توجد فتحة في 
�سقف الكعبة يدخل منها النور، وهي التي منها يخرج القائمون على 
الكعبة اإلى �سطح الكعبة. �سليت ركعتين في كل جهة من الجهات 

الأربع. 
التروية  يوم  وهو  1374هـ،  ل�سنة  الحجة  ذي  من  الثامن  اليوم  في 
وكان يوم خمي�ص، الموافق 28 يوليو �سنة 1955م، اأحرمنا ونوينا الحج.. 
فطفنا و�سعينا، وانتقلنا بعدها اإلى منى، فبتنا بها. وفي اليوم التالي، كان 
يوم عرفة يوم جمعة، فوقفنا بعرفة ونحن ندعو، حتى اإذا غربت ال�سم�ص 
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ان�سرف الجميع اإلى مزدلفة، و�سّلوا المغرب والع�ساء جمًعا، واأخذوا 
بجمع الح�سى لرمي الجمرات بها، ونمنا حتى الفجر. بعدها توجهنا 

اإلى منى وهو يوم النحر، فرمينا جمرة العقبة.
فاختار  النحر،  اإلى مكان  والتابع مبارك  توجهت مع �سقيقي خالد 
بعد ذلك حلق  �سبعة.  اأفراد، حيث كنا  �سبعة  �سميًنا، وكان عن  ثوًرا 
من وجب عليه الحلق منا، وق�سرت الن�ساء، وتحللنا، فلب�سنا مالب�سنا 

وتوجهنا اإلى مكة لطواف الإفا�سة، ومن ثم ال�سعي.
كانت  لأنها  وال�سعي  الإفا�سة  طواف  لأداء  معنا  تكن  لم  جدتي 
مري�سة، فوجب اأن تطوف وت�سعى في م�ساء ذلك اليوم. ُو�سعت جدتي 
جال�سة في �سرير رفعه �سخ�سان على راأ�سيهما، وطافا بها حول الكعبة. 
اأجل�ستها على كر�سي متحرك، فقلت ل�ساحب  اأما وقت ال�سعي، فقد 
الكر�سي: "اأنا �ساأ�سعى بها". فوافق �ساحب الكر�سي. وبداأت بال�سعي 
بمجموعة  واإذا  الأخيرين  لل�سوطين  و�سلت  ما  اإذا  حتى  جدتي  مع 
بالزّي  مالب�ص  األب�ص  وكنت  مهنتهم،  على  دخياًل  راأتني  ال�سبية  من 
من  المتحرك  الكر�سي  فلت  حتى  �سربًا  بي  ال�سبية  نزل  الحجازي، 
يدي واأخذ يتحرك ب�سرعة، حيث كانت اأر�ص المروة منحدرة، وجدتي 

تنادي: "�سلطان.. �سلطان!".
ينهالون  وال�سبية  الم�سعى  في  الفا�سل  ال�سور  اإلى  م�ستنًدا  كنت 
واإذا بمجموعة من الحجاج الأفارقة متما�سكة مع بع�سها  علّي �سربّا، 
بع�ًسا اأزاحت ال�سبية عني، لكنها دا�ستني باأقدامها واأنا اأ�سرخ..حتى 
على  اأقوى  ل  واأنا  الأر�ص  على  من  يرفعونني  من حولي  النا�ص  هّب 

الحركة، فاأخذت اأنادي:
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 "جدتي.. جدتي!".
الجمرات.  نرمي  منى  في  اأيام،  ثالثة  وهي  الت�سريق،  اأيام  ق�سينا 
مطار جدة  اإلى  بعده  ومن  الوداع،  فطفنا طواف  اإلى مكة  بعدها عدنا 

حيث نقلتنا الطائرات اإلى مطار الظهران.
في الدّمام بقينا يومين لن�ستقل بعدها �سيارتين لنقلنا اإلى قطر عن 

طريق العجير.
نقلتنا  ذلك  وبعد  ثاني.  اآل  عبداهلل  بن  علي  ال�سيخ  زرنا  قطر  وفي 

الطائرة اإلى مطار ال�سارقة.
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الف�صل ال�صاد�س
العدوان الثالثي على م�صر
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في التا�سع والع�سرين من اأكتوبر �سنة 1956م اعتدت بريطانيا وفرن�سا 
�سوت  لإذاعة  التابعة  الإر�سال  محطة  و�سربت  م�سر،  على  واإ�سرائيل 
العرب في المقطم، وتوقف اإر�سال �سوت العرب، وو�سل اإلينا �سوت 
قوة.  ول  لها  حول  ل  وهي  هائجة،  النا�ص  دم�سق.  من  بعدها  العرب 
اللعنات تنهال على المعتدين، والهتافات بالن�سر لم�سر من الحناجر، 
واأنا م�سغول البال، كل ما يدور في ذهني هو: كيف اأ�ستطيع اأن اأجعل 

المعتدي يخ�سر ولو بمقدار اإبرة؟

ال�صتطالع
خرجت يوم الأول من نوفمبر �سنة 1956م، واتجهت اإلى القاعدة 
في  الم�سوؤولين  لدى  معروفة  �سيارتي  وكانت  ال�سارقة،  في  البريطانية 
العامة  الأ�سغال  وزارة  اإدارة  فريق  لعبي  اأحد  كنت  حيث  القاعدة 
اأقـوم  ـًا  دائم وكـنت  بال�سـارقـة،  البريطـانيـة  القاعـدة  في  البريطـانية 
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بالت�سال بالالعبين واإعالمهم بمواعيد المباريات واأقوم كذلك بنقلهم 
اإلى المالعب، فقد كنت م�سوؤوًل عن الفريق. 

كانت وجهتي حظيرة الدبابات بالقرب من ور�سة ت�سليح ال�سيارات، 
والتي كان يعمل بها اأحد الالعبين ويدعى عبدالرحمن داموني، وكنت 
في مرات عديدة اأنقله بعد انتهاء دوامه ب�سيارتي اإلى بيته، حيث كانت 
تربطني به �سداقة حيث كنا نلعب مًعا كرة القدم في فريق الأ�سغال 

البريطانية.
عندما و�سلت اإلى باب الور�سة، طلبت اأن ينادوا على عبدالرحمن، 
اأوقفت  حيث  اإلى  الور�سة  بوابة  عن  بعيًدا  اأخذته  ح�سر  اإذا  حتى 
�سيارتي، واأخرجت بع�ص الأوراق التي كتبت عليها اأ�سماء الالعبين 
واآتية  �سديدة  الرياح  كانت  القادمة.  المباراة  وموعد  الإنجليزية  باللغة 
من ناحية الغرب، فتركت بع�ص الأوراق تتطاير من يدي ناحية حظيرة 
الدبابات القريبة من ال�سياج الخارجي للقاعدة. اأخذت اأرك�ص خلف 
اأمام باب حظيرة  اإليها الحار�ص الإنجليزي الواقف  الأوراق، ف�سبقني 

الدبابات، واأخذ يقراأ ما بها.
قال وهو ي�سلمها يل: "حًظا �سعيًدا". 

اأ�ســالك  من  مـكّون  وهـو  الخـارجي،  ال�سـور  في  ورقة  َعلقـت 
�سائكة، فقلت لالإنجليزي:

"اأنا ل اأ�ستطيع اأن اأ�سل اإليها، فالأ�سالك ال�سائكة مكهربة". 
قال الإجنليزي: "لي�ست مكهربة". 

قلت: "وحتى بالليل؟".
قال: "وحتى بالليل". 
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ثالث  من  مكّون  بال�سياج  واإذا  الورقة،  والتقطت  بنف�سي  فذهبت 
طبقات من الأ�سالك ال�سائكة ل ي�ستطيع الهّر اأن ينفذ من خاللها.

في الثاني من نوفمبر �سنة 1956م، وكان الوقت بعد الظهر، ذهبت 
اإلى القاعدة البريطانية، ووجهتي كانت لترتيب اإحدى المباريات مع 
اإلى  اإلى بوابة القاعدة البريطانية، وكان  فريق المحطة. عندما و�سلت 
الحربية، كانت هناك �سيارة ُكتب على  الطائرات  جانبها مباني خدمة 

موؤخرتها بحروف كبيرة وباللغة الإنجليزية: اتبعني. 
البرية  الناحية  اإلى  المطار  مدرج  طول  على  فتبعته  اأمامي  تحرك 
�سيارتي  واأوقفت  هناك.  فتوقف  الذخيرة،  مخزن  اإلى  و�سل  حتى 
خلفه وعيناي تفح�سان مخزن الذخيرة. نزل من �سيارته، وهو غا�سٌب 

ومت�سائٌل:
"ملاذا تتبعني؟".

اأن  اأمرت  الذي  "اأنت  قائاًل:  اللوحة،  اإلى  باإ�سبعي  فاأ�سرت 
اأتبعك". 

اإلى املكان  "ذلك لقائد الطائرة احلربية لأر�سده  �سحك وقال: 
الذي يوقف الطائرة به، ولكن اإلى اأين كنت ذاهًبا؟".

لرتتيب  املحطة،  فريق  فريقكم،  عن  امل�سوؤول  "لأقابل  قلت: 
مباراة معكم". 

قال: "اأنت �سلطان؟!".
قلت: "نعم". 

قال: "الآن اتبعني". 
اأعلى  الآخر  والن�سف  الأر�ص  تحت  ن�سفه  الذخيرة  مخزن  كان 
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من م�ستوى الأر�ص بقدر متر ون�سف، وعلى جدرانه فتحات زجاجية 
لإدخال النور اإلى المخزن. ولم يكن هناك �سور حول المخزن.

في تلك الليلة قطعت م�سافة اأربعة كيلومترات من بيتنا حتى اأ�سل 
حول  ليلية  حرا�سة  هناك  كانت  اإن  لأتاأكد  الذخيرة  مخزن  موقع  اإلى 

مخزن الذخيرة اأم ل.
القمر قد غاب، والليل حالك، ومالب�سي داكنة، ونباتات الـرمـرام 
والحمـ�ص منتـ�سـرة عـلى الم�سـافة التي بيني وبين المبنى، قدرتها 
بم�سافة ثالثمائة متر، فزحفت على بطني حتى اإذا ما و�سلت قريًبا من 
المبنى واإذا بي اأ�ساهد حرا�سة م�سددة و�سيارة تقف هناك. رجعت واأنا 

اأزحف، واإلى م�سافة اأبعد من ذي قبل. 
في اليوم الثالث من نوفمبر �سنة 1956م، ليلتها ذهبت اإلى القاعدة 
حول  الحرا�سة  قوة  مدى  اأ�ستك�سف  اأن  نيتي  وكانت  البريطانية، 
وقت  العام  بالطريق  مروري  من خالل  فاكت�سفت  الحربية،  الطائرات 
خروج ودخول العمال في ال�ساعة الثامنة م�ساًء اأن الحرا�سة مكونة من 
جنديين بريطانيين يحمل كل واحد منهما بندقية وفي مقدمتها حربة. 
كان الجنديان يتركان الحرا�سة ويذهبان اإلى مخمرة في الفندق التابع 
للمطار ل�سراء علب البيرة ثم يعودان ليجل�سا على البراميل الم�سفوفة 

والفا�سلة بين الطريق العام والطائرات الحربية. 
وجودي هناك لي�ص منكوًرا، ففي الفندق يعمل بع�ص اأع�ساء فريق 
كرة القدم الذي اأنت�سب اإليه. المكان منا�سب، وي�سهل منه تنفيذ اأي 

عملية �سد تلك الطائرات.
في اليوم الرابع من نوفمبر �سنة 1956م، ذهبت بعد الظهر اإلى مبنى 
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مر�سالت الال�سلكي والهاتف)1)، والواقع بين القاعدة البريطانية ومدينة 
ال�سارقة، وهو مكان ذو اأهمية كبيرة بالن�سبة لالت�سالت الدولية التابعة 
للطائرات  بالن�سبة  الجوي  المرور  لحركة  وكذلك  البريطانية،  للقاعدة 
العابرة في ال�سماء. ذهبت اإلى هناك بحجة اأن اأقابل اأحد لعبي فريق 

كرة القدم، وكان مهند�ًسا هندًيا ا�سمه "�سّديقي". 
اكت�سفت المكان، ففي الخارج ل توجد حرا�سة اإّل على المدخل 
الرئي�سي للمبنى، وخلف المبنى كانت هناك بوابة من خ�سب مغلقة 
بدون حرا�سة وبدون اأ�سوار؛ فاإذا ما دخلت اإلى داخل المبنى طلبت من 
"�سّديقي" اأن ياأخذني في جولة داخل المبنى، فالحظت اأن البوابة 

بالكهرباء  تعمل  واأجهزة  ممدودة  اأ�سالك  الداخل  من  عليها  الخلفية 
قريبة من تلك البوابة. تاأكدت بعد ذلك اأن المكان منا�سب.

في اليوم الخام�ص من نوفمبر �سنة 1956م، خرجت من بيتنا ع�سًرا، 
واتجهت اإلى ال�سحراء حيث منطقة "الفلج".. بها محطة ل�سخ المياه 
للقاعدة البريطانية، والتي كانت تنقل عن طريق اأنابيب مدفونة تحت 
عندما  مراًرا  �ساهدته  الرياح،  ك�سفته  مك�سوًفا،  جزًءا  عدا  ما  الأر�ص، 
كنت اأذهب اإلى هناك للمذاكرة، حيث اعتدت اأن اأذاكر في ال�سحراء. 

�ساهدت الأنبوبة المك�سوفة كما كانت، فاأكدت مكانها.
في اليوم ال�ساد�ص من نوفمبر �سنة 1956م، خرجت من بيتنا بعد 
"غري  مبنى  يوجد  "المريجة")2)، حيث  اإلى  واتجهت  الع�ساء،  �سالة 
مكنزي" ملك لأولد المرحوم ال�سيخ �سلطان بن �سقر القا�سمي، وكان 

1    الموقع مدرسة ميسلون بشارع الزهراء.
2    المريجة حي من أحياء الشارقة.
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�سابًقا موؤجًرا ل�سركة الخطوط المالحية البريطانية الهندية، اأما في تلك 
الفترة فقد ا�ستاأجره القائد الإنجليزي لفرقة المجندين "الليفيز".

كانت �سيارة المندوب ال�سعودي في البريمي، التي اأخذها القائد 
الإنجليزي لنف�سه بعد اأن ا�ستولى على البريمي، وقام بترحيل المندوب 
ال�سعودي و�سيوخ البريمي اإلى ال�سعودية، موجودة اأمام ذاك المبنى، 
ولي�ص عليها اأي حرا�سة اإّل رجاًل كبير ال�سن، يدعى ابن مظلوم، يجل�ص 

عند مقدمة ال�سيارة.. اإذن المكان منا�سب.
بعد كل ذلك ال�ستطالع ال�سامل، قررت اأن اأبداأ العمل..

العملية الأولى
في اليـوم ال�سـابع من نوفمـبر �سنة 1956م، خرجـت من بيتنا بعد 
في  �سيارتنا  حيث  ال�سيارات  موقف  محطة  اإلى  وتوجهت  المغرب، 
فارغة، كنت  بحجم جالون،  زيت  �سفيحة  هناك  وكانت  هناك،  مراآب 
بنزين  خزان  قاع  في  لولًبا  وفتحت  منها،  ال�سيارة  زيت  ا�ستبدلت  قد 
�سيارتنا، ومالأت ال�سفيحة منه، ورجعت اإلى المنزل بال�سفيحة. لب�ست 
ا داكًنا وحذاَء مطاٍط كنت األب�سه في المباريات  بنطلونًا اأ�سود وبلوفًرا بنيًّ
والألعاب الريا�سية، وخرجت من المنزل واأنا اأحمل �سفيحة الوقود، 
وبجيبي علبة ثقاب )كبريت(؛ واإذا باثنين من اأ�سدقائي يجل�سان على 
الكر�سي الكبير اأمام بوابة منزلنا، اأحدهما محمد بن �سلطان بن عبداهلل، 
زميلي في نف�ص الف�سل، والآخر حمد بن عبدالرحمن المناعي، وكان 
اأنقل  باأني  فاأخبرتهما  ف�سلنا.  تلي  التي  الف�سول  من  وهو  منا،  اأ�سغر 

وقوًدا ل�سيارتي التي توقفت في الطريق بين دبي وال�سارقة. 
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قال اأحدهما: "نذهب معك". 
قلت: "ال�سيارة بها ن�ساء". 

قال الآخر: "نو�سلك، وترجع اإلينا بعد تو�سيل اأهلك". 
�ساألتهما: "هل اأنتم رجال؟".

فاأجابا: "نعم!".
قلت: "وهل تخافان املوت؟".

قال: "ل؟!".
نهتف  يومًيا  ونحن  العدوان،  تلت  التي  الفرتة  "خالل  قلت: 
�سيًئا..  نفعل  ومل  للمعتدين،  واخلذلن  والذل  مل�سر،  بالن�سر 
والآن لبد من عمل �سيء، فاإ ما اإن تاأتيا معي، اأو ت�سـرتا علّي..". 

قال: "نذهب معك". 
البنزين  �سفيحة  يحمالن  وهما  البلدة،  خارج  اإلى  بهما  اتجهت 
الال�سلكي  مبنى مر�سالت  بالقرب من  ما و�سلنا  اإذا  بالتناوب، حتى 

والهاتف قلت لهما: لن�ستريح قلياًل. 
كان المبنى على بعد مئة متر منا، وكان م�ساًء من الجهة الأمامية 
فقط حيث يجل�ص الحار�سان الم�سلحان، فاأخذت اأ�سرح لهما خطتي:
"1. �سقف املبنى مغطى بالقار، واإذا ما لم�سه اللهب �سي�ستعل.

عليها  البنزين  فب�سب  اخل�سب،  ومن  كبرية،  اخللفية  البوابة   .2

وكذلك  املذكور  ال�سقف  النريان  األ�سنة  �ستتناول  واإ�سعالها 
الأجهزة بالداخل.

3. اأنت يا حمد، تبقى هنا، حتى اإذا ما �ساهدت ال�ستعال جتري 
ب�سرعة وتنتظرنا عند بيوت ال�سعف، على تلك الأر�ص املرتفعة". 
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كان حمد المّناعي اأق�سر واأعر�ص منا، ولي�ص له في الجري �ساأن. 
اأما اأنا، فقد كنت الأول في �سباق الجري لمئة متر، ومحمد ابن �سلطان 
كان ترتيبه الثاني. اأما في �سباق الجري لأربعمئه متر، وكذلك ل�سباق 
ال�سباقين،  في  الأول  �سلطان  بن  محمد  فكان  متر،  لثمانمئة  الجري 
واأنا الثاني.. لذلك وجب اإعطاء حمد المّناعي تلك الم�سافة حتى ل 

يتخلف خلفنا.
كان القمر اآخًذا بالأفول، حتى اإذا ما غاب تحركت ومعي محمد 
ي�سب  اأن  فاأخبرته  المبنى.  اإلى  البنزين  �سفيحة  يحمل  �سلطان  بن 
على  البنزين  �سّب  اإن  فما  ويبتعد.  اأعلى،  ومن  البوابة،  على  البنزين 
والتي  البوابة،  اأمام  التي  "الب�سطة"  على  البنزين  �سقط  حتى  البوابة 
كانت مبنية من الأ�سمنت، فاأحدث �سقوط البنزين عليها �سوًتا اأخاف 
والتقطت  فاأ�سرعت  البنزين وهرب.  ورمى �سفيحة  �سلطان  بن  محمد 
منها  البنزين  اأ�سب  وبداأت  بها،  البنزين  زال �سيء من  وما  ال�سفيحة 
على البوابة، واأ�سعلت فيها النار، فا�ستعلت الب�سطة التي تحتي، حيث 
على  من  قفزت  البوابة.  من  يت�ساقط  الذي  البنزين  عليها  تجمع  قد 
الب�سطة واأنا اأجري باأق�سى �سرعة، والتفت اإلى الخلف لأ�ساهد األ�سنة 

النيران تتناول �سقف المبنى، فحولت ليل المكان اإلى نهار. 
اأ�سواتهم،  وتعالت  الحار�سين،  اإلى  وان�سموا  المبنى  موظفو  خرج 
التقيت  قد  كنت  حينها  نحونا.  بهم  فتتجه  �سيارة  يركبون  بهم  واإذا 
بمحمد، ومن بعده حمد، فاأخذنا نجري بين بيوت ال�سعف، من عري�ص 
فقط.  للم�سيف  لأنها  ال�سكان،  من  خالية  كانت  والتي  عري�ص،  اإلى 
وباأنوار ال�سيارة كانوا يبحثون عنا في تلك "العر�ص". اأما نحن فقد كنا 



123

قد و�سلنا اإلى اأطراف المدينة.

العملية الثانية
في اليوم الثامن من نوفمبر �سنة 1956م، في �سباح ذلك اليوم كان 
حديث المدينة عن الحريق الذي حدث الليلة الفائتة. اأما في ظهيرة 
ذلك اليوم فقد اتجهت اإلى موقف ال�سيارات حيث توجد هناك منجرة 
منجرته  يترك  وكان  العدني،  �سالح  يدعى  عدن  من  ل�سخ�ص  تابعة 
مفتوحة الأبواب وبدون حرا�سة، ظهًرا فدخلتها، واأخذت منها من�ساًرا 

لقطع الحديد وبع�ص ري�ص المن�سـار كاحتياطي.
اإلى  �سلطان  المّناعي ومحمد بن  المغرب ح�سر حمد  بعد �سالة 
بيتنا، ومن هناك تحركنا اإلى خارج البلدة حيث الرياح قد ك�سفت عن 

اأنبوب نقل المياه للقاعدة، فاأخبرتهما عن نيتي في تلك الليلة. 
بداأنا نقطع الأنبوب الحديدي والمياه تخرج من مكان القطع ب�سدة، 
الأنبوب عن  بف�سل جزء  نقوم  اأن  ن�ستطع  لم  القطع  اكتمل  اإذا  حتى 
المياه  تركنا  الأر�ص.  في  ومدفون  ثقيل  الأنبوب  لأن  الآخر،  الجزء 

تنهمر منه بغزارة.
تلك العملية لم تعرف بها البلدة، حيث كانت بعيدة في ال�سحراء.

العملية الثالثة
المّناعي  حمد  اأتاني  1956م،  �سنة  نوفمبر  من  التا�سع  اليوم  في 
ظهًرا، ليقول لي باأن محمد بن �سلطان لن ي�ستطيع اأن ي�سارك في تلك 

الليلة لأنه م�سغول.
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قلت: "اإن العملية حتتاج اإلى �سخ�ص ثالث". 
�ساأل حمد املناعي: "ما هي؟".

اأجبت: "ل اأعرف!".
اأخذ حمد المّناعي يفكر، ثم قال:

بيتنا،  قريًبا من  "عندي �سخ�ص يدعى علي بن خادم، ي�سكن 

يف املريجة". 
قلت: "هل هو ثقة؟".

قال: "نعم". 
قلت: "اأح�سره معك، بعد �سالة املغرب". 

ح�سر كل من حمد المّناعي وعلي بن خادم اإلى بيتنا بعد �سالة 
ا�ستريتها من محطة  قد  التي كنت  البنزين  المغرب، فحمال �سفيحة 
البنزين وقد اأفرغت ن�سفها في �سيارتي لتكون �سهلة الحمل، وحملت 
ثقاب  علبة  وبجيبي  قديمة،  خرًقا  طرفه  على  طويت  ق�سيًبا خ�سبًيا  اأنا 

)كبريت(. واتجهنا اإلى المريجة. 
والمكان المق�سود م�سكن القائد الإنجليزي لفرقة المجندين )الليفيز(.
وفي �سكة الماأتم، وهي قبالة المكان المق�سود، وقفت معهما اأ�سرح 

لهما الخطة وهي: 
اأزحف اأنا تحت ال�سيارة لأ�ستك�سف المكان.. 1
حمد يناولني �سفيحة البنزين، ثم ياأخذها فارغة.. 2
علي بن خادم يناولني الق�سيب، ثم يقوم باإ�سعال النار في طرفه.. 3
اإلى . 4 ثم  ومن  الماأتم،  �سكة  خالل  من  العملية  بعد  وهروبنا 

ال�سبخة، ناحية الجبيل. 
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على  �سيارته  موؤخرة  حيث  الإنجليزي  القائد  م�سكن  اإلى  تحركنا 
البوابة المفتوحة والمطلة اإلى الجنوب. يف�سل بيننا وبين ال�سيارة �سور 
اأ�سمنتي. زحفت تحت ال�سيارة واإذا هناك الحار�ص ابن مظلوم يجل�ص 
عند العجلة الأمامية، ويجل�ص اإلى جانبه العبار عبادوه، وهو الذي يعّبر 
النا�ص بالعبرة )زورق( من المريجة اإلى اللّية. عبادوه ي�ستاأذن ليذهب 
اإلى دكان الخباز ل�سراء الخبز قبل اأن يقفل الدكان، وابن مظلوم يقول 

له: "ما زال هناك وقت". 
خرجت من تحت ال�سيارة، وطلبت �سفيحة البنزين واأفرغت ما بها، 
تحت ال�سيارة حيث هناك خزان بنزينها، واأرجعت ال�سفيحة اإلى حمد. 
بعدها ناولني علي بن خادم الق�سيب، والذي كان مبلوًل بالبنزين ناحية 
الخرق، واأ�سعل النار فيها، فو�سعتها تحت ال�سيارة، ف�سبت النار فيها. 

ن�ساهد  كنا  هناك  ومن  الماأتم،  �سكة  اإلى  ان�سحبنا  قد  نحن  كنا 
عبــادوه يركـ�ص اإلى البحـر حامـاًل �سفيحة لياأتي بماء البحر لإطفاء 
من  عبادوه  اأبعد  القائد  �سيارة  بنزين  خزان  انفجار  لكن  الحريق.. 

الو�سول اإلى ال�سيارة.
هربنا، نحن الثالثة، اإلى ال�سبخة ناحية الجبيل، ثم رجعنا اإلى موقع 
الحادثة، حيث تجمهر النا�ص، ونحن معهم، حول هيكل ال�سيارة، وقد 

احترقت.
حديث  الحادث  كان  1956م،  �سنة  نوفمبر  من  التا�سع  اليوم  في 
اليوم  ذلك  في  و�سلها  حيث  مدر�ستنا،  حديث  وكذلك  المدينة، 
كان  والتي  دبي)1)،  من  قادًما  ب�سيارته  البريطاني  ال�سيا�سي  الوكيل 

1    انتقلت الوكالة السياسية البريطانية من الشارقة إلى دبي سنة 1954م، حيث يوجد في دبي أعداد من البريطانيين.
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ناظر  البريطاني يرفرف عليها. ترجل المعتمد، ثم دخل مكتب  العلم 
الـمدر�سة القا�سمية الأ�سـتاذ محمد ذياب المو�سى. وبعد برهة خرج 

وركب �سيارته وغادر المدر�سة.
كنت اأراقب كل ذلك من خالل نافذة في ال�سف الذي كنت فيه. 
يخرج من  التقي  عبيد  المدر�سة  فّرا�ص  ف�ساهدت  مراقبتي،  ا�ستمرت 
مكتب الناظر ويتجه نحو ال�سف الذي كنت فيه ويطرق الباب ويقول 

لمدر�ص ال�سف: "الناظر يريد �سلطان". 
اأمرني مدر�ص ال�سف اأن اأذهب اإلى الناظر.

وهناك وقبل اأن يتحدث الأ�ستاذ محمد ذياب المو�سى في المو�سوع 
طلب مني اأن اأخرج اإلى ال�ساحة التي اأمام مكتبه، واأن اأتاأكد من عدد 

الطلبة الدار�سين في المدر�سة.
قلت: "اأعرف العدد، 617 طالًبا". 

التعليم،  اإخوانك من  اأن تحرم  "اأتريد  الأ�ستاذ محمد ذياب:  قال 
واأخواتك في مدر�سة فاطمة الزهراء؟ اأنا لم اأتحدث اأو �ساأتحدث لأّي 

طالب غيرك! ارجع اإلى �سفك!".

العملية الرابعة
رجعت اإلى �سفي، واأنا اأكثر اإ�سراًرا، فالعملية القادمة كبيرة �ستهّز 
التي كانت  ربما هي  بريطانية)1)..  الدنيا.. حرق ثالث طائرات حربية 
من  كبيرة  كمية  لقد جمعت  �سعيد..  بور  في  والن�ساء  الأطفال  تقتل 

الخرق من مكبات الزبالة في البلد ل�ستعمالها في العملية. 
1    وشركات بريطانية عدة.
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ال�سف،  من  نخرج  نحن  وبينما  المدر�سي،  الـدوام  انتهى  اإن  ما 
هم�سـت فـي اأذن محمـد بن �سلطـان قائـاًل: 
"موعدنا اليوم.. بعد �سالة املغرب!".

قادم  المّناعي  بحمد  فاإذا  اأتلفت  اأخذت  المدر�سة،  �ساحة  وفي 
نحوي، فقلت له:

"موعدنا اليوم.. بعد �سالة املغرب!".

قال حمد: "هل اأح�سر علي بن خادم؟".
قلت له: "ل، هذه املرة �سيح�سر حممد بن �سلطان، وقد حدثته 

بذلك". 
بعد �سالة المغرب ح�سر كل من حمد المّناعي ومحمد بن �سلطان، 
وحمال �سفيحة البنزين المفتوحة من اأعلى، والتي عملت لها حلقتين 
لُتحمل بهما. كان في ال�سفيحة حبل طويل لففت عليه كمية كبيرة 
من الخرق، وفي اأوله ثّبُت حجًرا، والذي �ساأ�سعه في فتحة �سفط الهواء 
بالطائرة الحربية، واأمد الحبل الملفوف عليه الخرق والمبلل بالبنزين 

اإلى م�سافة، واأ�سعل النار في اأوله حتى ت�سري النار اإلى الطائرة.
الوا�سل  الطريق  من  جانب  وعلى  البريطانية.  القاعدة  اإلى  و�سلنا 
من ال�سارقة اإلى القاعدة انبطحنا على الأر�ص، بين �سجيرات الرمرام 
اأنوار ال�سيارات العابرة،  اأو  والحم�ص، حتى ل ن�ساهد من ِقبل المارة 

وانتظـرنا قليـاًل، حتى قـرب ورود العمـال من ال�سارقة اإلى القاعدة.
قلت لهما الآن �ساأذهب ل�ستك�ساف المكان. ذهبت ب�سرعة حتى 
اأمام  يقفان  بريطانيان  التالي: هناك جنديان  اإذا ما عدت، رويت لهما 
وفي  بندقية  منهما  واحد  كل  ولدى  "بيرة"،  ي�سربان  الفندق  بوابة 
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مرب�ص  اإلى  يعودا  حتى  الوقت  بع�ص  �سي�ستغرقان  حربة.  مقدمتها 
الطائرات الحربية لحرا�ستها، وقبل اأن يعودا اإلى مرب�ص الطائرات نكون 

نحن قد اأنهينا العملية.
هنا بدا الخوف على محمد بن �سلطان حين قال:

"اأنا ل�ست معكما!".
قلت له: "ملاذا؟".

قال: "تقول بنادق وحراب، واأنت لي�ست معك حتى �سكينة؟!".
قلت: "معي الإميان.. اأقوى من البنادق واحلراب". 

هنا يتدخل حمد املّناعي، قائاًل: "اتركه يرجع..اأنا معك!".
بال�سيارات،  �سيالحقوننا  لأنهم  تتوقف..  ول  "اأ�سرع،  له:  قلت 

مثلما حدث عند مبنى املر�سالت الال�سلكية". 
ال�سارقة.  مدينة  اإلى  �سلطان  بن  محمد  و�سل  حتى  قلياًل  انتظرنا 

عندها قلت لحمد المّناعي: "هيا بنا، لقد اأُّخّرنا كثيًرا". 
اإلى مرب�ص الطائرات،  حملنا �سفيحة البنزين وبها الحبل الطويل 
حيث المكـان �سـاكن اإل من اأ�سـوات �سـرا�سير الليل والتي كـانت 

تكثر في ذلك المكان.
قلت حلمد: "هل ت�سمع؟".

قال: "ماذا؟!".
ب�سوت  ت  �سوِّ �سيًئا،  لحظت  لو  ال�سرا�سري..  "�سوت  قلت: 

ال�سرا�سري". 
حربية،  طائرات  لثالث  الكا�سف  النور،  عمود  تحت  الآن  نحن 

وهناك بقعة ظلماء تحت عمود النور..
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الممتــدة  البراميل  وبين  الظلماء،  البقعة  في  نختبئ  نحن  وبينما 
من مرب�ص الطائرات والطريق العام، واأمامنا الطائرة الو�سطى.. هم�ست 

لحمد، بعد اأن اأخرجت طرف الحبل الذي به الحجر، وقلت له:
، مع جزء من الحبل".  "عندما اأكون تحت الطائرة، اإرم الحجر اإليَّ

اإلى الطائرة الو�سطى، وكانت قريبة جًدا من موقعنا. ذلك  حبوت 
النوع من الطائرات وطيئة وقريبة من �سطح الأر�ص، وظلها على الأر�ص 

مظلم.
�سمعت �سوًتا: "زيز..زيز..زيز". 

التفت اإلى حمد واإذا به ي�سير باإ�سبعه اإلى ناحية الجنوب، فالتفت، 
تحت  ما  اإل  منها  لي  يظهر  ع�سكرية، ل  اأرجل  اأربعة  اأ�ساهد  بي  واإذا 
الركبة. لففت ج�سدي ال�سئيل على عجلة الطائرة و�سرت جزًءا منه، 

حيث اإنني كنت األب�ص مالب�ص داكنة.
كنت  حيث  الو�سطى،  والطائرة  الأولى  الطائرة  بين  الجنديان  مّر 

اأختبئ.
قال اأحدهما لزميله: "اأعطني �سيجارة". 

قال زميله: "لي�ص هنا..لنبتعد عن الطائرات". 
ابتعد الجنديان ب�سعة اأمتار.. وكلما حاول اأحدهما اإ�سعال ال�سيجارة 
تطفئها الرياح؛ فاقترب الثنان من بع�سهما لإ�سعال ال�سيجارة. كنت 
وقتها قد حبوت اإلى البراميل، واأخذت اأحبو في ظاللها حتى م�سافة، 

ثم اعتدلت لأجد حمًدا في انتظاري، حيث قال:
"اأين ح�ساباتك.. وتقديراتك؟!".

قلت: "امل�ساألة كانت يف ب�سع دقائق..والذي ت�سبب فيها حممد 
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ابن �سلطان بتاأخرينا، ونحن جنادله". 
ثم �ساألت حمًدا: "اأين �سفيحة البنزين؟".

الطائرة  من  بالقرب  الرباميل،  بني  هناك  "تركتها  اأجــاب: 
الو�سطى". 

البـراميل يف  تلك  على  ـًا  دائم يجل�سـان  اجلنـديني  "اإن  قلت: 
تلك البقعة الظلماء حيث تركت اأنت �سفيحة البنزين. لننتظر 

قلياًل حتى ي�ستاقا خلمرهما ويذهبا اإلى الفندق". 
رجعنا اإلى مرب�ص الطائرات لإكمال العملية، واإذا بنا ن�ساهد عدًدا 
�سفيحة  تركنا  الذي  المكان  اإلى  ترد  حربية  و�سيارات  الجنود  من 

البنزين فيه.
قلت حلمد: "لقد اكت�سف الإجنليز �سفيحة البنزين، لنهرب". 

قال: "اإلى البلد؟!".
قلت: "ل.. اإلى ال�سحراء وعلى طول �سياج القاعدة". 

اأخذت ال�سيارات الع�سكرية تجول باأنوارها حول المكان الذي كنا 
ونتجه �سماًل  ال�سحراء..  نوغل في  بينما نحن  البلد،  اإلى  فيه، وتتجه 
من  منها  خرجنا  قد  نحن  بينما  ال�سمالية،  الناحية  من  البلد  لندخل 

الناحية الجنوبية.

�صالة الفجر
و�سـلت اإلى بيتنا قبيـل الفجر، فدخلت اإلى الغرفة الكبيرة التي 

ننام فيها، ويقال لها "المخزن".. ينام فيه معظم اأفراد العائلة.
والدتي،  نامت  بينما  �سرير،  والدي على  نام  المخزن  في جهة من 
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ناعمة، على فر�ص على  ال�سغار �سقيقي عبداهلل و�سقيقتي  اأولدها  مع 
المخزن.  من  الأخرى  الجهة  في  فكان  الآخر  ال�سرير  اأما  الأر�ص. 
النوم، حتى  ياأتني  فلم  ال�سرير الآخر، وتمددت عليه،  ت�سحبت حتى 

�سمعت والدتي تنادي والدي عندما قام ل�سالة الفجر، قائلة:
"حممد.. حممد..".

والدي: "نعم". 
اأيام وهو ل ياأتي  والدتي: "ت�سـرف مع هـذا الولد.. منذ عدة 

اإل وجه الفجر!".
والدي: "اأ�ستحي اأكلمه!".

والدتي: "كيف ت�ستحي من ولدك؟!".
الغرفة  في  ليتو�ساأ  الحمام  اإلى  وذهب  الفرا�ص،  وترك  والدي  قام 
الأخرى، والتي يقال لها "القطيعة"، حتى اإذا انتهى من و�سوئه وقف على 

الباب الفا�سل بين المخزن والغرفة التي بها الحمام، واأخذ يناديني:
"�سلطان..�سلطان..".

اأجبت: "نعم". 
والدي: "قم تو�ساأ، لنذهب اإلى امل�سجد". 

بين  الوا�سـل  الباب  اإلى  و�سـلت  ما  اإذا  حتى  ب�سـرعة،  قمـت 
اأمر  اأن  فحاولت  بج�سمه،  الباب  يمالأ  بوالدي  فاإذا  والقطيعة  المخزن 
يديه  بكلتا  يم�سك كتفي  بوالدي  واإذا  فراغ،  تبقى من  ما  من خالل 

ويوجهني نحوه، ويحّدق بي وكاأن عينيه ت�ساألن:
"اأاأنت الذي تقوم بهذه الأفعال؟".

فهززت راأ�سي وكاأين اأقول: "نعم... اأنا". 
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�سمني والدي اإلى �سدره، واأخذ يقبلني. 
�سمعت والدتي طقطقة التقبيل، فقالت: "عجيب اأمرك اأيها 

الرجل، بدًل من اأن توّبخ الولد تقوم بتقبيله عن فعله!".
والدي: "يا مرمي، هذا الولد قام بعمل مل اأ�ستطع اأن اأقوم به". 

وبينما هو يحّدق في وجهي، اأّذن موؤّذن الفجر: اهلل اأكبر..اهلل اأكبر..
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الف�صل ال�صابع
حوادث جرت في ال�صارقة
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كانت مدينة ال�سارقة هادئة، الحركة فيها تتمثل في خروج العمال 
والموظفين من بيوتهم في ال�سباح الباكر اإلى عملهم في محطة الطيران 
اأو في القاعدة البريطانية في الجهة الجنوبية ال�سرقية من مدينة ال�سارقة، 
القا�سمية  المدر�سة  اإلى  متجهين  بيوتهم  الطلبة من  يلي ذلك خروج 
يتجهن  البنات فكن  اأما  الطيران؛  ال�سارقة ومحطة  بين مدينة  الواقعة 

اإلى مدر�ستهن في و�سط المدينة.
كثرت الحوادث في مدينة ال�سارقة في المدة ما بين �سنة 1958م 

و�سنة 1959م، نذكر بع�ص تلك الحوادث فيما يلي:

اإبعـاد المدر�صين
بانتهاء العام الدرا�سي 1956 – 1957م كان الأ�ستاذ ها�سم عمارة ناظر 
مدر�سة دبي قد اأُبعد من دبي بطلب من الإنجليز من مكتب الكويت 
بدبي، حيث كان من البعثة الكويتية للتعليم، كما اأُبعد كذلك الأ�ستاذ 
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محاولت  ُتْجِد  ولم  بال�سارقة،  القا�سمية  المدر�سة  من  النعاج  اأبو  فائز 
باأنه  ذلك  بّرر  حيث  لإبقائه  نفًعا  القا�سمي  �سلطان  بن  �سقر  ال�سيخ 
القا�سمية  المدر�سة  الأكبر على  ال�سرر  واأتى  الخا�ص لبنه.  المدر�ص 
عندما تقرر من ِقبل الإنجليز منع الأ�ستاذ محمد ذياب المو�سى ناظر 
المدر�سة القا�سمية بال�سارقة من العودة اإلى ال�سارقة. حتى اإذا ما بداأت 
المدر�سة القا�سمية العام الدرا�سي 1957 – 1958م لم يكن هناك ناظر 
للمدر�سة، مما دعا مكتب الكويت بدبي اإلى اأن يعّين اأحد المدر�سين 

وكياًل للمدر�سة حتى و�سول ناظر جديد لها.
المدر�سة  اإلى  و�سل  اأن  منذ  المو�سى  ذياب  محمد  الأ�ستاذ  كان 
جانب  اإلى  �سنة  كل  مدر�سية  اأن�سطة  ي�سيف  وهو  مدّر�ًسا  القا�سمية 
الريا�سي  المهرجان  اأن�سطته  اأواخر  وكانت  التعليم.  بم�ستوى  الرتقاء 
ال�سنوي والذي كان يقام في �سهر اإبريل من كل �سنة. وكان يح�سره 
�سيوخ الإمارات وجمع غفير من �سكان دبي وال�سارقة وعجمان. كما 
كانت هناك الم�سرحية الم�سهورة "المروءة المقّنعة" لل�ساعر الفل�سطيني 
عثرات  "جابر  الرئي�سي  بالدور  بها  بالتمثيل  قمت  وقد  غنيم،  محمود 
واأعداد كبيرة ممن  الإمارات  �سيوخ  الم�سرحية  تلك  الكرام". ح�سر 
وقـد  بالم�سرحية.  القيام  �سبقت  التي  العيد  اأيام  في  التذاكر  ا�ستروا 
ُجمع مبلغ من المال ُقّدر باثنين وثالثين األف روبية، اأكثرها جاء من 
تبرعات �سيوخ الإمارات، وكان تبرع ال�سيخ را�سد بن �سعيد المكتوم 
ا. كان الغر�ص من جمع تلك الأموال هو بناء ف�سول  حاكم دبي �سخيًّ

درا�سية اإ�سافية لمدر�سة القا�سمية بال�سارقة. 
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امتحانات المتو�صطة في الكويت 
في  فيه  كنا  والذي  1958م،   -  1957 الدرا�سي  العام  انتهاء  قبل 
للمدر�سة  المتو�سطة  ال�سهادة  امتحان  كان  المتو�سط،  الرابع  ال�سف 
اإلى  ُينقل  اأن  يجب  نوعه  من  امتحان  اأول  وهو  بال�سارقة،  القا�سمية 

الكويت. 
طائرات  من  خا�سة  طائرة  الكويت  في  المعارف  دائرة  ا�ستاأجرت 
طيران الخليج لتنقلنا اإلى الكويت عبوًرا بالبحرين. وكان عددنا ثالثة 
ع�سر طالًبا. كان الم�سرف على البعثة الأ�ستاذ جا�سم بن �سيف المدفع، 

وي�ساعده الأ�ستاذ �سدقي ذياب المو�سى.
حينما و�سلنا اإلى مطار الكويت اأخذ اأحد م�سوؤولي الجوازات يقلب 
والثالث،  الثاني،  الموظف  يحادث  ثم  ي�سحك  وهو  �سفرنا  جوازات 
اأحدهم  اإلينا  خرج  �سفرنا.  جوازات  يقلبون  وهم  وي�سحكون  والرابع، 
ي�سحك،  وهو  الدخول  بختم  اأن ختمها  بعد  �سفرنا  لي�سلمنا جوازات 

قائاًل: 
"مولودون يف يوم واحد؟".

لم ن�ستطع الإجابة، ولم نكن نفهم ماذا كان يق�سد! 
غريب  الأ�ستاذ  اأن  تبين  �سفرنا،  ــوازات  ج دفاتر  مراجعة  بعد 
في  اأ�سمائنا  بت�سجيل  قام  والذي  الم�سرية  البعثة  من  عبدال�سالحين 
1942/1/1م،  بتاريخ  جميًعا  ميالدنا  تاريخ  كتب  قد  الجوازات  دفاتر 

فجعلنا اأ�سحوكة بذلك. 
نزلنا بالكويت في منزل رقم 12 من منازل ثانوية ال�سويخ. 

المو�سى  ذياب  �سدقي  الأ�ستاذ  �ساألت  المتحانات  بداية  وقبل 
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عن عنوان اأخيه محمد ذياب المو�سى، فاأخبرني اأنه في مدر�سة "اأبي 
حليفة" بالكويت، فا�ستاأجرت �سيارة اأجرة لتقّلني اإلى مدر�سة اأبوحليفة 
دياب  محمد  الأ�ستاذ  اأ�ستاذي  زرت  حيث  الكويت  مدينة  خارج 

المو�سى المدر�ص بتلك المدر�سة، و�ساألته:
"ما الذي دفعك اإلى اأن تختارين اأنا بالذات لتوجه اإيلَّ الإنذار 

يف حوادث �سنة 1956م؟".
اأجاب الأ�ستاذ محمد ذياب المو�سى:

"كان املدر�سون الذين يدر�سـونكم قد نبهوين قائلني باأن �سلطان 

باأنهم  واأ�سافوا  نف�سيـة فلم يعد مثلما كان.  القا�سمي مير بحالـة 
اأنك  درجة  اإلى  خاللك  من  ال�سف  غرفة  يف  الطلبة  يدر�سون 
كل  يف  املدر�ص  يتحرك  عندما  بنظرك  املدر�ص  تالحق  كنت 
الجتاهات حتى واإلى اخللف، اأما يومها فقد كنت �سارد الذهن". 
وبعد اأن قدمنا امتحان المتو�سطة بي�سر، اأخذتنا دائرة المعارف في 
حافلة اإلى الأحمدي لم�ساهدة مدينة الأحمدي النموذجية والمن�ساآت 

البترولية.
غادرنا الكويت بالطائرة الخا�سة الموؤجرة من طيران الخليج عائدين 
اإلى ال�سارقة. وكان على الطائرة اأن تتزود بالبنزين من البحرين، ونكون 
واإذا  البحرين،  اإلى  طائرتنا  و�سلت  اإن  ما  فقط.  عابرين  وقتها  نحن 
بموظف ال�سحة يدخل الطائرة ويطلب منا البطاقات ال�سحية، ف�ساألنا 

عنها فتبّين اأن الم�سوؤول عن رحلتنا قد ن�سيها في الكويت. 
قال: "لبد من اإعطاء التطعيم". 

تقدمت اإليه قائاًل: "نحن ل �ساأن لنا بالبحرين". 
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قال: "يجب اأن تكون معكم بطاقات �سحية". 
قلت، واأنا قد فتحت جواز ال�سفر: 

اإذن كيف  الكويت،  وهذا خروج  الكويت،  هذا دخول  "انظر، 
اأدخلونا اإلى الكويت؟!".

قال: "ل �ساأن يل بذلك". 
تزال  ل  التطعيم  "انظر..عالمة  زندي:  عن  اأك�سف  واأنا  قلت، 

متقيحة!".
قال: "هذه قرحة يف زندك!".

قلت جلميع الطلبة: "اك�سفوا عن زنودكم". 
ف�ساهد زنودهم، وقال: "ولو.. لبد من التطعيم". 

قلت: "واهلل..لن يكون!".
قال: "واهلل..لن تتحرك الطائرة!".

وجل�سنا مدة ربع �ساعة، وجميع الطلبة يترجونني اأن اأوافق.. وقالوا:
"هو جرح ب�سيط بامل�سرط". 

اإلى مبنى المطار..  اأن ننزل جميعنا من الطائرة ونذهب  ُطلب منا 
فاأخذنا ننتظر حتى ح�سر موظف ال�سحة، فقلت له:

"اأين الدكتور الذي �سيقوم بعملية التطعيم؟". 
قال موظف ال�سحة: "اأنا". 

قلت بتعجب: "اأنت!!".
قال: "ما مالأت عينك؟ لبد اأن اأكون اأجنبًيا حتى اأمالأ عينك". 
قلت: "حا�سا هلل، ولكن كنت ت�ستطيع اأن تقوم بالتطعيم والزنود 

مك�سوفة". 
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قال: "الطعم كان هنا يف الثالجة". 
انتهى  حتى  التطعيم  عملية  يجري  ال�سحة  موظف  الدكتور  اأخذ 

جميع الطلبة من التطعيم وبقيت اأنا وحدي معه. 
اأن اأموت  اأنت  اأق�سمت مييًنا.. و�ساأموت ولن تر�سى  قلت: "اأنا 

ب�سببك". 
قال: "ل..ل اأر�سى". 

قلت: "اأعطني امل�سرط واأنا اأ�سرط زندي واأ�سع الطعم عليه حتت 
اإ�سرافك". 

قال: "قبلت". 
وهكذا كان. 

كبو ال�صالح
في اأواخر �سنة 1958م كثرت الكالب ال�سالة في مدينة ال�سارقة، 
فاأمر ال�سيخ �سقر بن �سلطان القا�سمي حاكم ال�سارقة اأن يتم التخل�ص 

منها.
وفي م�ساء يوم من تلك الأيام، �سمعت اإطالق نار في �ساحة الح�سن 
فخرجت من بيتنا لأ�ستجلي الأمر، واإذا بع�سكري قد اأردى كلًبا قتاًل، 
لكن  بي.  ت�ستنجد  اأخذت  اأخرى  كلبة  ناحية  بندقيته  ي�سّوب  واأخذ 
الر�سا�سة قد انطلقت لت�سيب الكلبة في نهاية عمودها الفقري، فتقع 

على الأر�ص ثم تقوم لت�سحب موؤخرتها التي اأ�سابها ال�سلل.
اأخذت اأنهر الع�سكري حتى اأبعدته عنها. حملت تلك الكلبة اإلى 
بيتنا وداويتها و�سنعت لها بيًتا من الخ�سب، واأخذت اأراعيها باإطعامها 
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اأردت  ما  اإذا  مرة  في كل  وكانت  براأ جرحها.  وتنظيفها حتى  و�سقيها 
اأن اأتركها تتبعني �ساحبة عجزها، فاأحاول اأن اأرجعها اإلى بيتها، لكنها 

تاأخذ في مداعبتي وكاأنها تطلب مني اأن اأبقى معها.
على  لأطمـئن  اأوًل  بها  اأمـّر  المدر�ســة  من  رجـوعي  عند  كنت 

�سحتها.. وفي ذات مرة، وجدت الكلبة مبلولة، واإذا بها ترتع�ص!
َمْن الذي قام بغ�سلها؟! وَمْن و�سع ذاك الحبل حول رقبتها؟! 

واكت�سفت اأََثَر �سحبها لعجزها وهي اآتية من البوابة الغربية. فتبعت 
الأثر، واإذا بها اآتية من ناحية ال�سوق الواقع على �ساطئ البحر. �ساألت 
اإن كانوا �ساهدوا كلبة م�سلولة مرت من  اأ�سحاب المحالت التجارية 

هناك.
ورماها  رقـبتها  ي�سحـب كلبة بحـبل من  ـًا كان  باأن �سخ�س اأجـابوا 
تقترب  بعيًدا عنه، ولم  يغرقها.. لكنها �سبحت  اأن  البحر، وحاول  في 

من ال�ساطئ. 
رجعت اإلى البيت، فوجدتها قد ماتت.

وهو  الع�سكري  ذاك  لم�ساهدة  ال�سباب  تجّمع  اآخر،  مكان  وفي 
ي�سّوب بندقيته نحو كلبة اأخرى كانت تنب�ص في القمامة، وكان هناك 
�سخ�ص يلب�ص لبا�ًسا مثل لبا�سنا ويند�ص بيننا، فاإذا ما خاطبه اأحد اأ�سار 
اإلى اأذنه باأنه ل ي�سمع، وعلى �سفتيه باأنه ل يتكلم، ويتلفظ فقط بكلمات 

هي: هوب..اآي..هوب.
وبينما كان الع�سكري م�سوبًا بندقيته نحو الكلبة..والجميع يترقب 

انطالق الر�سا�سة، فاإذا ب�سوت البندقية ياأتي:
" ِتْك "..
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قال "هوب اآي هوب": كّذبْت.. )اأي َكَبْت(.
فالتفت اإليه ال�سباب ليم�سكوا به، لكنه فلت من بين اأيديهم وهرب 

من البلد.
تبّين فيما بعد اأنه جا�سو�ص لالإنجليز.

كان هناك رجل ُيدعى �سيد عبداهلل ويطلق على نف�سه لقب "زعيم 
الذين  البلو�ص  من  عبداهلل  �سيد  وكان  ال�سارقة.  في  ويقيم  البلو�ص"، 
التالية،  الحادثة  من  عاًما  ع�سرين  قبل  اإيران  في  �ساه  ر�سا  على  ثاروا 
وقد هرب مع كثيرين اآخرين وا�ستقر في ال�سارقة واأ�سبح من رعاياها، 
ويحمل وقتها جواز �سفر �سادًرا من ال�سارقة، وهو من اأتباع ال�سيخ �سقر 
مدى  على  له  يدفع  ظل  الذي  ال�سارقة،  حاكم  القا�سمي  �سلطان  بن 

�سنوات مبلغ 200 روبية �سهرًيا: 
بين  1958م  �سنة  دي�سمبر   9 بتاريخ  ال�سارقة  في  م�ساجرة  وقعت 
رجل بلو�سي وزوجته، وُعر�ص الرجل البلو�سي على ال�سيخ �سقر، فقال 
المدفع  �سيف  ال�سيخ  على  ُتعر�ص  اأن  يجب  الق�سية  اإن  �سقر  ال�سيخ 
اأن ي�سوي  الذي يتولى الق�ساء في ال�سارقة، وُطلب من ال�سيخ �سيف 

الخالف بين الرجل وزوجته.
البلو�سي  للرجل  ي�سمح  اأن  بهذا، رف�ص  �سيد عبداهلل  عندما �سمع 
ال�سيخ  ليقابل  بنف�سه  وذهب  �سيف،  ال�سيخ  على  الدعوى  بعر�ص 
العام.  المجل�ص  في  ذلك  وكان  دي�سمبر،   11 الخمي�ص  م�ساء  �سقر 
اأن  واجبه  واأن من  رعاياه،  البلو�ص  باأن  لل�سيخ �سقر  �سيد عبداهلل  قال 
ي�سوي خالفاتهم. وقد �سئم ال�سيخ �سقر من احتجاجات �سيد عبداهلل، 
فاأخرج  المجل�ص؛  من  بالخروج  واأمره لحًقا  ي�سمت،  اأن  منه  وطلب 
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�سيد عبداهلل م�سد�ًسا و�سّوبه على ال�سيخ �سقر. وكان مدر�ص م�سري 
�سيد عبداهلل  ف�سرب  المجل�ص،  اأبوالمعاطي جال�ًسا في  ُيدعى محمد 
من الخلف وانتزع منه الم�سد�ص. وفي الوقت ذاته اأخذ ال�سيخ �سقر 
بندقية من اأحد اأتباعه و�سوبها على �سيد عبداهلل، واأطلق النار، ولكن 
ال�سالح كبا. وحاول مرة اأخرى اأن يطلق النار، لكن الر�سا�سة لم تخرج 
من البندقية..وهنا اأم�سك ع�ساكر ال�سيخ �سقر �سيد عبداهلل.. وبعد اأن 

اأو�سعوه �سربًا، اقتادوه اإلى ال�سجن.
هدد ال�سيخ �سقر باأن ُي�سلِّم �سيد عبداهلل لل�سلطات الإيرانية حيث 
البلو�ص على  "الميرزا بركت"، زعيم  اإنه مطلوب لديها. عندها و�سل 
اأن  �سقر  ال�سيخ  من  وطلب  ال�سارقة،  اإلى  ُعمان،  في  الباطنة  �ساحل 
ي�سلمه �سيد عبداهلل لياأخذه معه اإلى ُعمان. وقد تعهد "الميرزا بركت" 

باأن �سيد عبداهلل لن يعود اإلى ال�سارقة.
في نهاية دي�سمبر �سنة 1958م حدث حريق في خيمة من �سعف 
زوجها  فاتُّهم  وماتت،  الخيمة  �ساحبة  واحترقت  البلو�ص"،  "حي  في 
ر لدى  باأنه هو الذي اأحرقها. اأُلقي القب�ص على الرجل البلو�سي واأُح�سِ
القا�سي، فحكم عليه بالإعدام رمًيا بالر�سا�ص. لم يكن �سيد عبداهلل 
زعيم البلو�ص في ال�سارقة، ولم يكن هناك من ُيدافع عن هذا الرجل، 
فاقتادوه خارج البلد بالقرب من �سجرة الرولة التي كانـت ُتقـام تحتها 

الأعياد والأفراح لتنفيذ حكم الإعدام. 
غيري  مثل  الحكم  تنفيذ  لأ�ساهد  بيتنا  من  خارًجا  وقتها  كنت 
بيتنا  الرولة. وعلى باب  اأخذوا يهرولون نحو �سجرة  الذين  النا�ص  من 
بيتنا  في  بالكنا�سة  تقوم  كانت  التي  البلو�سية  المراأة  تلك  ت�سّمرت 
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ودموعها تنهمر، قالت:
"اإلى اأين؟".

قلت:"لأ�ساهد اإعدام الرجل". 
قالت: "ل تذهب!".

قلت: "ملاذا؟".
قالت: "هذا ظلم!".

قلت: "كيف؟!".
قالت: "اأنا جارة املراأة التي احرتقت، وخيامنا لي�ص عليها اأ�سوار، 
ومل يكن زوجها هناك، بل كانت تطبخ، فاحرتقت اخليمة التي 

كانت بها، فاحرتقت".
قلت: "هل معك �سهود على ذلك؟".

قالت: "نعم..كل اأهل احلي ي�سهدون بذلك". 
ما  اإذا  حتى  الحديث،  تكمل  تزال  ل  هي  بينما  م�سرًعا  رك�ست 
واليدين،  الرجلين  موثوق  الرجل  وجدت  الرولة  �سجرة  اإلى  و�سلت 
واأهالي ال�سارقة قد ا�سطفوا لي�ساهدوا عملية الإعدام. وكان هناك رجل 
الأيادي،  وقطع  الإعدام  بتنفيذ  المتخ�س�ص  الباطني"،  "�سالم  ُيدعى 

يح�سو بندقيته لإطالق النار.
وقفت اأمامه وطلبت منه اأن ل ُيطلق النار، واأنا اأقول له:

"هذا بريء.. اأنا لديَّ �سهود على ذلك!".

اأم�سكت بما�سورة البندقية، فاأ�سبحت م�سّوبة نحو �سدري!
قال �سامل الباطني: "اأم�سكوه..البندقية حم�سوة". 

اأم�سكوني فان�سلت ما�سورة البندقية من بين يدّي. 
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�سّوب �سالم الباطني بندقيته نحو الرجل البلو�سي.. فَكَبْت!!
ف�سرخت: "خال�ص!! خال�ص!!".

الباطني  ب�سالم  واإذا  اأ�ستطع،  فلم  الع�ساكر  من  الإفالت  وحاولت 
ي�سّوب بندقيته ويطلق النار في�سقط الرجل البلو�سي.. فاأ�سرعت نحوه. 
الم�ست�سفى..  اإلى  �ساآخذه  اأنني  اأظن  كنت  اإليه..  و�سلت  عندما 
فلما رفعت راأ�سه وجدته قد فارق الحياة..وعيناه ل تزالن مفتوحتين 

تنظران اإلّي، وكاأنهما تقولن لي: "�سكًرا". 

فراق الوالدين
في �سنة 1957م تزوج ال�سيخ محمد بن علي اآل ثاني، نجل حاكم 
قطر، �سقيقتي ناعمة. ول�سغر �سنها، انتقلت والدتي معها اإلى قطر، فخال 
ناعمة،  �سقيقتي  زواج  عام على  فات  ما  اإذا  الح�ص، حتى  البيت من 
التي  و�سقيقتي  والدتي  لأزور  1958م  �سنة  يونيو  في  قطر  اإلى  ذهبت 

رزقت بطفل ذكر �ُسّمي عبداهلل.
مكثت في قطر مدة �سهر زرت خالله مدن وقرى و�سواطئ قطر؛ وقد 

�ساهدت التطور الذي حدث منذ زيارتي الأولى قبل ثالث
ال�سفن  محط  الدوحة،  "فر�سة"  بزيارة  قمت  يوم  وذات  �سنوات. 
الخ�سبية، والتي كانت تنقل الب�سائع من جميع موانئ الخليج والهند 
وباك�ستان و�سرق افريقيا. واإلى جانب فر�سة الدوحة �ساهدت عدًدا من 
�سيارات النقل تفرغ حمولتها من ال�سخور في البحر. فلما �ساألت عن 

ذلك، قيل لي اإنه بداية بناء ميناء الدوحة.
تاأتي  ال�سيارات  تلك  كانت  اأين  فمن  قطر،  في  جبال  لتوجد 
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ال�سخور  تنقل  فوجدتها  ال�سيارات  تلك  ب�سيارتي  تتبعت  بال�سخور؟. 
من مقلع يبعد عدة كيلومترات اإلى الجنوب من مدينة الدوحة. كانت 

تلك ال�سخور لبنية اللون، كانت قد غطتها رمال ال�سحراء.
اإلى  بالطائرة  العودة  قررت  1958م،  �سنة  يوليو  �سهر  بداية  في 
اأبوظبي، وكان  ال�سارقة في مطار  اإلى  نزلت وهي في طريقها  ال�سارقة. 
المدرج،  لتكون  مدكوكة  �سبخة  اأر�ص  من  اأ�سهر  ب�سعة  قبل  ُجّهز  قد 
ومبنى موؤقت للم�سافرين. عند نهاية ذاك المدرج خرجت الطائرة عن 
الأر�ص المدكوكة وغا�ست اإحدى عجالتها في ال�سبخة الطرية حتى 
اأن  فاأ�سرعت �سيارة من مبنى الركاب؛ وبعد  لم�ص جناحها الأر�ص، 
ا�ستطلعت الأمر، و�سلت �سيارة ذات دفع رباعي، فنزل �سائقها، وُيدعى 
)ما �ساء اهلل(، وكان من اأهالي ال�سارقة يعمل هناك، فربط حباًل حديدًيا 
واأخذ يجـر  الطائرة،  اأن حفر حول عجلة  بعد  الطائرة  في عمود عجلة 
الطائرة التي رف�سـت اأن تتحرك. عندها قررت اإدارة مطار اأبوظبي طلب 

طائرة اأخرى من البحرين لتنقلنا اإلى ال�سارقة. 
فقط:  اثنين  ال�سارقة  ركاب  وكنا  اهلل(،  �ساء  )ما  مع  ال�سيارة  ركبنا 
�ساطئ  على  بال�سعف  مبني  مطعم  اإلى  فاأُخذنا  واأنا،  ن�سار  بن  اإبراهيم 
الأماكن  حول  بجولة  اأُخذنا  ثم  هناك،  الغداء  تناولنا  باأبوظبي،  البحر 
المهمة في اأبوظبي، ومنها ح�سن اأبوظبي بلونه الأبي�ص واأبراجه المطلة 
من زواياه بعيًدا قلياًل عن البلدة، تف�سله عنها اأر�ص رملية ناعمة بي�ساء. 
لل�سركات  ُبنيت  التي  المباني  بع�ص  فهناك  البحر،  �ساطئ  على  اأما 

العاملة في اأبوظبي.
�ساألت "ما �ساء اهلل":
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"هل الطائرة الآتية من البحرين لإبراهيم ويل فقط؟".

قال "ما �ساء اهلل":
"الطائرة الآتية من البحرين لنقل �سحنة الذهب الكبرية التي 

بطائرتكم، ولذلك انغرزت عجلتها يف ال�سبخة". 
ال�سارقة،  اإلى  البحرين  من  ُتنقل  الذهب  من  ال�سحنة  تلك  كانت 

ومن َثمَّ ُتهّرب اإلى الهند.
في  والدي  تزحلق  المدر�سة،  اإلى  ودخولي  الدرا�سة  بدء  وقبل 
الحمام ذات م�ساء فانك�سرت رجله في منت�سف عظمة الفخذ. كنت 
اإلى  ونقلته  �سيارة  في  فو�سعته  نادوني،  عندما  اأبنائه  من  واحد  اأقرب 

م�ست�سفى المكتوم في دبي. 
على  لالطمئنان  المكتوم  م�ست�سفى  على  والأقرباء  الأبناء  توافد 
الأطباء،  والدي مع  م�ساألة عالج  �سقيقي خالد  تداول  والدي.  �سحة 
فا�ستقر الراأي على اأن ُينقل اإلى قطر للعالج هناك، ف�سافر �سقيقي خالد 
واأنا معه بالطائرة اإلى قطر. ولم اأمكث طوياًل في قطر، فقد عدت اإلى 

ال�سارقة لموا�سلة درا�ستي.
في م�ست�سفى قطر لم يجبر ك�سر �ساق والدي، فتقرر اأن ينقل اإلى 
في  ق�سيب  و�سع  عملية  له  لتجرى  البربير  م�ست�سفى  ليدخل  بيروت 

تجويف العظم.
تمت العملية ب�سالم في بداية �سنة 1959م، وما هو اإل �سهر حتى 

بداأ والدي بالم�سي على رجليه.
في فجر يوم الرابع من فبراير �سنة 1959م اأ�سيب والدي بجلطة في 
الدماغ، فو�سلت برقية لل�سيخ �سقر بن �سلطان القا�سمي حاكم ال�سارقة 
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تخبره بما حدث.. ف�سافر اإلى بيروت لالطمئنان على �سحة عمه. 
وكيل حكومة قطر في لبنان طلب على الفور من ال�سفارة البريطـانية 
لنـدن لإجـراء عمـلية م�ستعجلة.  بالطـائرة مـن  اإح�سـار جّراح كـبير 
وفي ال�ساعة الثانية والن�سف بعد الظهر من يوم الخام�ص مـن فـبراير 
�سنة 1959م و�سـلت طـائـرة الخـطوط الجـوية البريطـانية اإلى بيروت، 
 "Murray Falconer" "وعلى متنها الطبيب الإنجليزي "مراي فالكونر
في  م�سابهة  عملية  اأجرى  والذي   ،"Guys" "غايز"  م�ست�سفى  من 
ال�سنة التي قبلها لحميد فرنجية، كما ا�سطحب معه م�ساعده الدكتور 

."Hamilton" "هاملتون"

جراحية  عملية  لوالدي  اأجريت  "فالكونر"  الدكتور  و�سول  فور 
ا�ستعاد بعدها وعيه، عدا ما اأ�سابه من �سلل في اإحدى يديه وفي اإحدى 
رجليه. عاد بعدها في بداية �سهر مار�ص �سنة 1959م اإلى ال�سارقة ليبقى 

طريح الفرا�ص.

حريق ال�صارقة
في ظهر يوم من اأيام �سهر مار�ص �سنة 1959م كانت الرياح ال�سديدة 
المثيرة لالأتربة اآتية من الجنوب، يقال لها "ال�سهيلي"، وقد �سّب حينها 
حريق في حّي البلو�ص، المعادين ل�ساه اإيران، والتابعين ل�سيد عبداهلل، 

الذي اأُبعد من ال�سارقة اإلى م�سقط بعمان قبل عدة اأ�سهر.
اأخذت النار تتناول البيوت بيًتا بيًتا، وت�سبقها اإلى البيوت البعيدة 
قطع ملتهبة متطايرة من ح�سر ال�سعف والتي كانت ُتغطى بها اأ�سقف 
بيوت ال�سعف. كان حّي البلو�ص والأحياء المجاورة له كلها مبنية من 
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�سعف النخيل، لذلك اأتت النار على تلك الأحياء كلها، فلم ُتبق على 
�سيء، وتركت تلك العوائل في العراء.

تحطم الطائرات الحربية في ال�صارقة
بينما كنا في غرفة ال�سف بمدر�ستنا �سحى يوم العا�سر من مار�ص 
الطلبة  فخرج  الغرفة؛  جدران  هّز  انفجار  ب�سوت  واإذا  1959م،  �سنة 
"هنتر"  نوع  من  بريطانية  طائرة حربية  اأن  فتبّين  ما حدث،  لي�ستطلعوا 
"Hunter" قد تحطمت في مطار ال�سارقة وهو ل يبعد عن المدر�سة اإّل 

ب�سع مئات من الأمتار.
مطـار  في  تحطـمت  التي  الوحيدة  الحربية  الطائرة  لي�سـت  هذه 
"كمبيرا"  نوع  من  اأخرى  بريطانية  حربية  طائرة  تلتها  فقد  ال�سارقة، 

"Cambirra" تحطمت يوم الخام�ص من يوليو �سنة 1959م.
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الف�صل الثامن
رحلة اإلى اإيران
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�سكن في بيت قريب من بيتنا طبيب اإيراني يدعى جعفر، بعد اأن 
فتح عيادته الطبية في ال�سارقة. زار الدكتور جعفر اأخ له اأ�سغر منه �سًنا، 
اأزور  اأن  علّي  لقاءات عر�ص  وبعد عدة  عليه.  فني  فعرَّ اإيران،  من  قدم 

اإيران، واأنه �سيرافقني اإلى هناك.
عر�ست المو�سوع على اأ�سدقائي تريم بن عمران بن تريم وعبداهلل 
يو�سف  بن  ويعقوب  ال�سام�سي  بن حمد  ومحمد  تريم  بن  عمران  بن 

الدوخي، فوافقوا على الم�ساركة في تلك الرحلة.
اإلى اللواء  باأن يكتب ر�سالة  اأخبرت والدي، وكان طريح الفرا�ص، 
رحماني، الذي كان م�سوؤوًل من قبل الحكومة الإيرانية عن والدي في 

فترة عالجه في طهران، ليقوم بالعتناء بنا.
وختمها  الفار�سية،  باللغة  الر�سالة  تلك  بكتابة  جعفر  الدكتور  قام 

والدي بختمه.
ا�ستاأجرنا �سفينة "لن�ص" اأولد زمزم لتاأخذنا من ال�سارقة اإلى لنجة 
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على ال�ساحل الفار�سي.

الرحلة البحرية اإلى لنجة
ركبنا جميًعا، ومعنا اأخ الدكتور جعفر الإيراني، ال�سفينة من ال�سارقة 
بعد �سالة المغرب من يوم في اأواخـر �سهر يوليو �سنة 1959م، وكان 
في ال�سفينة �ساب يدعى عبادوه، ي�ساعد في اإدارة دفة ال�سفينة مع رجل 

كبير في ال�سن يدعى خلفان، ول اأحد اآخر غير الربان.
ابن  تريم  بين  ي�ستد  والجدال  البحر،  عباب  تمخر  ال�سفينة  كانت 
جعفر  الدكتور  واأخ  عبدالنا�سر،  لجمال  حبه  في  المتع�سب  عمران، 
الإيراني، المتع�سب في حبه ل�ساه اإيران، واأنا اأترجم بين الثنين باللغة 
واأترجم  الكالم،  من  كثيًرا  واأترك  اأترجمه  اأن  ا�ستطعت  ما  الفار�سية 
كلمات بالخطاأ تثير حفيظة كل واحد منهما على الآخر. فواحد منهما 
وبينهما  اليمنى،  بيدي  مم�سًكا  والآخر  الي�سرى  بيدي  مم�سًكا  كان 
ل�ساني الذي كان عاجًزا عن ترجمة كلمات لي�ست في قامو�ص معرفتي 

باللغة الفار�سية، كدول عدم النحياز وما اإلى ذلك..
ال�سفينة  مقدمة  اإلى  واتجهت  جدالهما،  بين  من  نف�سي  �سحبت 
حيث يجل�ص م�سغل المحرك عبادوه، الذي اأخذ يحدثني عن اأهوال 
البحر. وبينما نحن كذلك واإذا بناقلة نفط عمالقة، متجهة اإلى اأ�سواق 
اأن  عبادوه  على  زمزم  اإبراهيم  الربان  �سرخ  منا.  قريبة  النفطية،  العالم 
يزيد ال�سرعة. قفز عبادوه اإلى حجرة المحرك، بينما اإبراهيم زمزم يدفع 

بعمود الدفة اإلى الي�سار. 
اأطلق عبادوه المحرك باأق�سى �سرعة. الجميع كانوا نائمين، وكذلك 
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خلفان الذي اأوكل اإليه �ساأن الدفة. كانت �سفـينتنا �سغيرة جًدا مقارنة 
المقدمة.  ناحية  بمحاذاتها  �سفينتنا  مرت  عندما  النفط،  ناقلة  بحجم 
البحر،  في  �ستغط�ص  وكاأنها  وموؤخرتها  مرتفعة،  �سفينتنا  مقدمة  كانت 
"لقد  يقول:  وعبادوه  محركاتها،  من  اأ�سواًتا  تخرج  النفط  ناقلة  بينما 

�ساهدنا!! اإنه يوقف الناقلة". 
قلت: "اأيف هذه الظلمة؟".

قال: "اإنه ي�ساهد "الفرن" املعلق يف ال�سارية". 
كانت �سفينتنا تمخر البحر باأق�سى �سرعة، تاركة ناقلة النفط خلفها 
حيث توقفت عن الحركة، ثم ا�ستدارت �سفينتنا واتجهت اإلى الجهة 
اليمنى من ناقلة النفط، و�سرعان ما اأوقف عبادوه محرك ال�سفينة باأمر 

من الربان اإبراهيم زمزم.
قلت للربان: "ملاذا توقفت؟".

قال: "لأ�سبط املجرى". 
اإبراهيم زمزم واأح�سـر بو�سـلة كبيرة، واأخذ يديرهـا  الربان  ثم قام 
حتى  بكلمات  يتمتم  وهو  ال�سارية،  من  اأنزله  الذي  الفنر  �سوء  على 

تو�سل اإلى اأمر ما، ثم قال: "خال�ص.. هذا المجرى". 
ونوا�سل  متر  الناقلة  نرتك  اأن  الأجدر  كان  "اأما  اإبراهيم:  �ساألت 

�سرينا من بعدها؟".
قال:"�سنكون رحنا يف داهية!".

قلت: "ملاذا؟".
قال: "اإن خلف الناقلة، وهي بهذه ال�سرعة العالية، موجة عالية 
ُيْحِدثها ج�سم الناقلة وهو ي�سق البحر، �ستطوي �سفينتنا وتنزل 
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بها اإلى اأعماق البحر". 
ا�ستمرت �سفينتنا في �سيرها حتى اإذا ما اأُوقفت حركتها، قام عبادوه 

برمي المر�ساة.
قلت: "ونحن يف عر�ص البحر!".

قال: "نحن اأمام لنجة". 
ُرميت المر�ساة..وانتظرت حتى اأرى لنجة كيف تبدو. �سوت الأذان 
خافتة  يتوالى..واأ�سوات  الديكة  و�سياح  اأكبر..  بعيد..اهلل  من  ياأتي 
وجنوبًا..اأخذت  �سماًل  الممتد  ال�ساطئ  على  داكنة  ومباٍن  تتردد.. 
ال�سم�ص  وببزوغ  خلفنا،  من  الفجر  بطلوع  الذهبي  اللون  اإلى  تتحول 
وارتفاعها اأ�سبحت البيوت بي�ساء نا�سعة بمكونات تراثية جميلة، بناها 

اأجدادي في القرون الما�سية.
في  ال�سعدي  عبداهلل  بن  اأحمد  ال�ساطئ، وجدنا  على  نزلنا  عندما 
ا�ستقبالنا اإذ اإنه تلقى برقية تو�سية من والدي، فاأنزلنا في بيت ال�سيافة 
التابع لعائلة الرئي�ص ال�سعدي. لم تكن هناك فنادق في لنجة في تلك 
فهو  كثيرون،  وزوار  وا�سعة  عالقات  لديه  ال�سعدي  والرئي�ص  الأيام، 

وكيل للعديد من ال�سفن التجارية.

الطريق اإلى �صيراز
كانت عائلة الرئي�ص ال�سعدي كريمة �سّيفتنا عدة اأيام عندما اأُلغيت 
اإلى هناك، مما  الرحلة الجوية بين لنجة و�سيراز، والتي كانت �ستقلنا 

ا�سطرنا اإلى اأن ن�ستاأجر �سيارة لتنقلنا اإلى �سيراز.
ح�سلنا على ر�سالة من حاكم لنجة بعد اأن زرنـاه في مكتـبه، يو�سي 
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التهريب،  عملية  ل�سبط  الطريق  على  المقامة  المراكز،  جميع  فيها 
بت�سهيل مرورنا.

ركـبنا ال�سـيارة، والتي مقـدمتها مغطاة، اأما الجزء الخلفي فقد كـان 
المواد  مـن  كبيرين  ب�سندوقيـن  جعفر  الدكتور  اأخ  مـالأه  مك�سـوًفا، 
مالب�سنا؛  وحقائب  لنجة،  في  عنها  جمارك  يدفع  اأن  دون  المهربة، 
نف�سه  الوقت  و�سائقها في  ال�سيارة  وال�سجاد. �ساحب  بالُب�سط  وغّطاها 
هو )مرزوق( الذي كان يعمل م�ساعد ميكانيكي لدى يو�سف الدوخي 
ال�سيارات  ت�سليح  محل  في  الدوخي  يو�سف  يعقوب  زميلنا  والد 

بال�سارقة.
خرجنا من لنجة ع�سًرا متجهين اإلى الغرب، وابتعدنا عن ال�ساحل 
لنقترب من الجبال بعد اأن مررنا بقريتي راأ�ص ب�ستانة و�سنا�ص من على 
بعد، ونحن في �سهل به اأ�سجار و�سجيرات..واإذا بجنود يعتر�سون طريق 
ال�سيارة، ورجل �سئيل الج�سم كان لب�ًسا فانلة وبنطاًل ع�سكرًيا يظهر 
من طريقة اأوامره اأنه �سابط يخرج من بين الأ�سجار، اآمًرا بالتفتي�ص. هنا 

يتدخل اأخ الدكتور جعفر قائاًل:
"لدينا ر�سالة من حاكم لنجة بعدم التفتي�ص". 

ال�سابط: "اأوامر حاكم لنجة يف لنجة ولي�ص هنا". 
ك�سف ال�سابط الب�ساط الذي كنا نجل�ص عليه فوجد حقائبنا، ففتح 
اإحداها ثم اأخذ ينب�سها ويفت�سها بيٍد مت�سخة، وبالأخرى يم�سك بر�سالة 

حاكم لنجة.
قال اأخ الدكتور جعفر: "اأنا �سابط يف الداخلية من �سرياز". 
ال�سابط: "هيئتك ل تدل على اأنك �سابط، اأعطني قلًما". 
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اأخ الدكتور جعفر، وهو يعطيه القلم: "ل تو�سخ القلم". 
ال�سابط، بعد اأن �ساط به الغ�سب، ينادي: "جنود!!".

واإذا بالجنود يخرجون من بين الأ�سجار ويحيطون بال�سيارة، بينما هو 
يهرول اإلى خيمة قريبة.

يقول الرجل العجوز، الذي طلب منا اأن نو�سله اإلى قريته ونحن في 
طريقنا اإلى �سيراز:

"اإن ال�سابط قد �ساهد �سندوًقا كبرًيا حتت الب�ساط". 
اأتى ال�سابط م�سرًعا، بعد اأن ارتدى بدلته الع�سكرية، وهو يقول:

"�ساآخذكم اإلى لنجة". 
وبينما هو يهّم بال�سعود اإلى ال�سيارة، اأم�سكت به وربّت على �سدره، 
واإذا بيد كالهراوة تنزل على يدي من اأحد الع�ساكر، وحربة بندقيته في 

خا�سرتي، و�ستائم متالحقة وتوبيخ:
"اأجتروؤ على اأن ت�سع يدك على �سدر ال�سابط؟!".

رفعت كلتا يدّي م�ست�سلًما، واإذا باأخ الدكتور جعفر يقفز من ال�سيارة 
ويم�سك بال�سابط وينتحي به جانًبا.. كنا نظن اأن العراك �سيبداأ بينهما؛ 
لكن اأخ الدكتور جعفر قام بفتح حقيبة كانت بيده واأخرج منها اأوراًقا 
واأراها لل�سابط. بعدها رجع ال�سابط م�سرًعا وخـبط بـرجله على الأر�ص، 

ورفـع يده تحية ثم ركع، وهو يردد:
"معذرة اأيها ال�سيخ، اإين اآ�سف ملا بدر مني". 

باأن  ثانية  �ساح  ثم  ي�سطفوا،  اأن  بهم  و�ساح  اإلى جنوده  التفت  ثم 
يوؤدوا التحية.

وبينما الجنود يرفعون بنادقهم تحية، وهو يرفع يده بالتحية كذلك، 
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اأخذت اأ�سعد اإلى ال�سيارة في الجزء الخلفي.. واإذا بتريم بن عمران 
يقـول:

"ل تركب يف اخللف..اركب بجانب ال�سائق مرزوق". 

قلت له: "اإن املكان يف مقدمة ال�سيارة حار جًدا". 
ترمي بن عمران: "اجل�ص موؤقًتا..وجاهة. وبعد حترك ال�سيارة تعال 

اإلى اخللف". 
خارج  اليمنى  ويدي  وراأ�سي  مــرزوق،  ال�سائق  بجانب  جل�ست 
الذي  الغبار  في  يتوارى  اأخذ  الذي  لل�سابط  تحية  بها  األّوح  ال�سيارة 

اأثارته عجالت ال�سيارة.
الطريق،  ال�سيارة تجتاز �سل�سلة الجبال وهي تتمايل لوعورة  كانت 
حتى اإذا ما خيم الظالم لم يبق في دنيانا اإل �سيارتنا وبقعة م�سيئة لعدة 

اأمتار اأمامنا.
توقفت ال�سيارة فجاأة بعد اأن اجتازت �سهاًل م�ستوًيا، فاأخذ مرزوق 

ينادي:
"انزلوا هذه "مغوه"، هذه بالدي!".

الأر�ص.  على  الب�سط  اآخرون  وفر�ص  لق�ساء حاجته،  نزل  َمْن  نزل 
غاب مرزوق لبرهة، واإذا به يعود بالطعام والماء.

بعد اأن تناولنا ع�ساءنا، طلبت من مرزوق اأن ياأخذني لم�ساهدة قلعة 
ال�سيخ �سلطان بن اأحمد المرزوقي �سيخ "مغوه".

كان بيت ال�سيخ �سلطان المرزوقي كبيًرا، ومكّونًا من طابقين وعدد 
من النوافذ والتي كانت تطل من الدور العلوي على ال�ساحات الخالية 
جانبيها  على  �سقيفة  في  يفتح  فكان  مدخله  اأما  حوله.  الم�ساكن  من 
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مجال�ص.
ركبنا ال�سيارة، وما اإن تحركت بنا حتى غّط كل واحٍد مّنا في نوٍم 

عميق، من �سدة الإعياء.
انتبهت على نداء مرزوق، وهو يقول:

"هذه بلدة كوخرد". 

فتحـت عيـني لأ�سـاهد جدرانًا من لبٍن عن يميني وعن �سمالي، 
وال�سيارة تقطع طرقات تلك البلدة.
وانتبهنا ثانية على نداء مرزوق:

"انزلوا هذه بلدة "ب�ستك".. �ستنامون هنا". 
اأي �سيء عما حولنا..  نعلم  الب�سط على الأر�ص، ونحن ل  فر�سنا 

عندمـا ل�سعتني ال�سـم�ص ب�سوئها، انتبهت، واأخذت اأجول بب�سري:
هذا دكان.. واأمامه رجل يخبز.
وذاك مبنى متهدمة اأجزاء منه.

وهـذا..وجه م�ستدير كالقمر، يطل من �سرفة في الدور العلوي..في 
بيت تظهر عليه اآثار النعمة.

دفعنا ل�ساحب الدكان قيمة اإفطارنا والذي كان: خبًزا وبي�ًسا مقلًيا.. 
ولكن بقيت يده ممدودة.

قلنا: "ماذا؟".
قال: "ادفع! ر�سم مبيتكم على قارعة الطريق! اإنه لي�ص يل.. هو 

ر�سم البلدية". 
ركبنا �سيارتنا.. وتحركت.. ول يزال الوجه الم�ستدير كالقمر يطل 

من ال�سرفة.. حركت يدي مودًعا، فحركت يدها مودعة.
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كانت ال�سم�ص في كبد ال�سماء عندما مررنا ببلدة يقال لها "هرمود"، 
تبعد عن الطريق م�سافة مئتي متر، وفي منخف�ص عنه، فتوقفت �سيارتنا 
ذلك  كان  رائًبا.  ولبًنا  منه خبًزا  ا�سترينا  الطريق  ذاك  على  دكان  عند 
الدكان كالفرن في حرارته، فاأخذت اآكل الخبز المبلل باللبن الرائب 
عرفني،  هرمود،  بلدة  من  �ساب  و�سل  عندها  الحارقة.  ال�سم�ص  في 
بتي�ص  يعود  به  واإذا  بلدته،  اإلى  فرك�ص  فاعتذرت..  بيته،  اإلى  فدعاني 

حي يقدمه لي.. اعتذرت و�سكرته على كرمه.
تحركت �سيارتنا متجهة اإلى بلدة "لر"، بينما ال�ساب الهرمودي ل 

يزال حاماًل تي�سه بين يديه..
لر،  بلدة  في  ال�سيارات  موقف  اإلى  و�سلنا  اليوم  ذلك  ع�سر  في 
و�ساألنا عن بيت اأن�ساب الرئي�ص ال�سعدي، فدلونا على البيت.. وكان 
ن�سيبهم ويدعى يو�سف البلوكي في انتظارنا، حيث قال، بعد اأن حّيانا:
ظهر  �ست�سلون  اإنكم  تقول  لنجـة  من  و�سـلتني  التي  "الربقيـة 

هذا اليوم، وقد تاأخرمت".
اأدخلنا يو�سف البلوكي اإلى دار ال�سيافة التابعة للرئي�ص ال�سعدي، 
حيث كان المجل�ص بارًدا من جهاز التكييف الذي كان ينفخ فيه طوال 
النهار، وبه م�ساند قطنية حول الجدران، ومرتبات للجلو�ص عليها. كنا 
غلب  النوم  لكن  الم�ساند،  اإلى  ون�ستند  المرتبات  تلك  على  نجل�ص 
علينا فتمددنا على المرتبات، حتى اإذا ما مددت رجلي واإذا بها تركل 
اأطباًقا م�سفوفة بالقرب مني، فانتبهت لأرى اأر�سيـة ذلـك المجـل�ص 

مفـرو�سة بـاأنواع المـاأكولت مـن لحــوم وحلويات وفواكه.
نبهت زمالئي، وخرجت اأبحث عن يو�سف، واإذا به قد ح�سر، وهو 
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يقول:
"هذا غداوؤكم..تف�سلوا..".

تناولنا غداءنا و�سربنا ال�ساي ومن ثم ودعناه.
اأخذ زمالئي يركبون ال�سيارة، واأنا واقف اأ�سكره. واإذا بتلك ال�سيدة 

الطويلة القامة ت�سوح بيدها في م�سيتها، وهي قادمة اإلينا لتقول:
 "و�سلت �سيارة اإلى موقف ال�سيارات، ي�ساأل َمْن بها عن بيتكم. 

َمْن هم هوؤلء؟".
يو�سف: "هوؤلء اأبناء �سيوخ ال�سارقة، �سيوف الرئي�ص ال�سعدي.. 

وها هم اأمامك". 
ال�سيدة طويلة القامة: "اإنه خلرب جديد!".

واأ�سافت قائلة: "واإليك بقية الأخبار، فالن رزق مبولود. وعالن 
باع بخم�سني األف..اإلخ". 

تركتنا وان�سرفت.
قلت له: "َمْن هذه؟".

قال: "هذه ت�سمى )علم دار( وهي ال�سحيفة اليومية لبلدة لر". 
تحركت �سيارتنا من لر، قبل غروب �سم�ص ذلك اليوم. 

وبعد عدة �ساعات من �سيرها في الجبال لياًل توقفت اأمام مجموعة 
بالبحث عن المهربات في مركز للبحث عن  من ال�سباط كانت تقوم 
المهربات. نزل اأخ الدكتور جعفر وبيده �سنطة يده، واتجه نحو المفت�سين، 

فتبعته لأعرف ماذا يقول لهم لي�سهلوا مرورنا من خالل تلك المراكز.
اأخ الدكتور جعفر، وهو يخاطب ال�سباط:

"هوؤلء ال�سادة.. اأبناء �سيوخ ال�سارقة.. �سيوف احلكومة". 
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ويخرج اأخ الدكتور جعفر لهم ر�سالة والدي للواء رحماني.
بعد اأن قراأوا الر�سالة، اأدوا التحية لنا، ونحن نمر ب�سيارتنا من اأمامهم.
بعد اأن اجتزنا مركز التفتي�ص، توقفت ال�سيارة اأمام دكان على قـارعة 
الطريق، فا�سترينا بع�ص الماأكولت ورجعنا اإلى ال�سيارة، لكن مرزوق 

وم�ساعده لم يرجعا.. فغلب علينا النوم.
من  الأخرى  الجهة  اإلى  ونظرت  تتمايل،  بال�سيارة  واإذا  انتبهت.. 
واٍد  في  بات  وقد  الدكان،  من  المنبعث  النور  اأرى  بي  واإذا  ال�سيارة، 
ومتعرج..  �سيق  والطريق  الجبال..  قمم  على  نحن  اإذن  �سحيق.. 
فنظرت من خالل لوح الزجاج، والمطل على مقدمة ال�سيارة، اأخذت 
ال�سيارة..  توقفت  ال�سيارة..  مقدمة  �سقف  على  يـدي  بكـلتا  اأ�سرب 
ينزل  اأن  منه  وطلبت  مرزوق..  جهة  ال�سيارة  باب  وفتحت  فترجلت، 
اأن ينام حتى  ال�سيارة.. واأمرته  ال�سيارة.. وانتزعت مفتاح ت�سغيل  من 

ال�سباح.. واحتفظت بالمفتاح معي حتى ال�سباح.
في ال�سباح �ساهدنا اأن ما تبقى بين الوادي العميق وال�سيارة ي�سمح 

بمرور �سخ�ص واحد!!
تحركت �سيارتنا نازلة اإلى واٍد اآخر، ثم �ساعدة جباًل اآخر، وهكذا 
ال�سيارة  ننزل جميًعا من  اأننا  الطريق �سيًقا، وزواياه حادة لدرجة  كان 
عند كل منحنى.. وتجتاز ال�سيارة المنحنى بعد حركات لالأمام واإلى 
كبيرة  باأحجـار  ال�سيارة  خلف  ا�ستعداد  على  واقفون  ونحن  الخلف.. 

ن�سعها خلف عجالتها حتى ل تنزلق، ونحن ننادي: 
"خلف.. خلف.. خلف..".

ندحرج ال�سخور خلف العجالت، ونحن ننادي:
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"قف.. قف.. قف..".
عليـل،  هــواوؤها  "جهرم"،  ت�ســمى  بلـدة  اإلـى  ظهًرا  و�سـلنا 
معمرة،  كبيرة  اأ�سجار  بها  عامة،  حـديقة  تتو�سـطها  اء،  ـّ غن وحدائقها 
واألذ  الم�سوية  اللحوم  اأ�سهى  لنا  قّدم  الطلق،  الهواء  في  مطعم  تحتها 

الماأكولت.
�سئل �سخ�ص مرة: "من اأمهر الطهاة؟".

قال: "اجلوع!".
بين "جهرم" و"�سيراز" منطقة يقال لها: )علي اأباد(، تزرع ال�سمام 

والبطيخ، وُيباع منه على الطريق العام بكثرة.
من  �سيراز  مدينة  م�سارف  على  �سيارتنا  اأُوقفت  الليل،  بداية  في 
ا ركب معنا  قبل مركز التفتي�ص، واأُنزلنا جميًعا من ال�سيارة ما عدا �سبيًّ
من جهرم، وو�سعت الحرا�سة على ال�سيارة. اأما نحن فقد اأُدخلنا اإلى 
مدير  بخاله  بالت�سال  جعفر  الدكتور  اأخ  وقام  التفتي�ص،  بمركز  غرفة 
�سيراز مع  اأمن  اإلى مديرية  ال�سيارة  ُتر�سل  اأن  اأمر  والذي  �سيراز،  اأمن 

الحرا�سة بمن فيها.
تحركت �سيارتنا من اأمام باب مركز التفتي�ص.

في �سوارع �سيراز تم�سي �سيارتنا وبها اأربعة ع�ساكر وقوًفا، ي�سوبـون 
فـوهات ر�سـا�سـاتهم اإلينا، ونحن متكورون بع�سنا على بع�ص.. وكلما 

توقفت ال�سيارة عند منحنى اأو اإ�سارة، التم النا�ص علينا للفرجة..
لنا  و�سمح  جعفر،  الدكتور  خال  ا�ستقبلنا  �سيراز  اأمن  مديرية  في 

بالدخول لمدينة �سيراز بحمولة ال�سيارة.
اأنزلنا اأخ الدكتور جعفر اأمام باب فندق متوا�سع، واختفى هـو مع 
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�سناديقه المهربة.
منطقة  وكذلك  المدينة،  معالم  زرنا  اأيام،  ثالثة  �سيراز  في  اأم�سينا 
"تخت جم�سيد" والتي تبعد اأكثر من �ستين كيلومتًرا عن �سيراز، بها 
اأطالل عا�سمة الأخمينيين، يقال لها "بر�سيبولي�ص" في القرن الخام�ص 
قبل الميالد.. وهي عبارة عن اأعمدة طويلة ومبنى منحوت في �سخور 

البازلت، حيث توجد جدارية منحوت عليها:
"ملك الأخمينيني و�سعوب الأر�ص تقدم له الهدايا".

ف�ساألت نف�سي:
"هل نحن من �سمن تلك ال�سعوب يف فجر التاريخ؟".

تتبعت تلك اللوحة، واإذا بي اأ�ساهد عربًيا يقود بعيًرا.

مدينة طهران
اإلى  �سـيراز  من  لتنقـلنا  حـافلة  ا�ستـاأجرنا  الـرابع  اليـوم  فـي 
طهران.. وفي الطريق زرنا اأ�سفهان لتناول الغداء في مطعم على �سفة 
نهر اأ�سفهان بالقرب من الج�سر القديم والذي يقّدر عمره باأربعمئة �سنة 

والمكّون من ثالثة وثالثين ج�سًرا، وقد �ُسمي بذلك.
اليوم  وفي  البرلمان.  ميدان  على  يطل  فندق  في  نزلنا  طهران  في 
العربية  يتحدث  الجن�سية  اإيراني  وهو  �ساهيني،  ال�سيد  زرنا  التالي 
بطالقة، كان �سديًقا لل�سيد اإبراهيم المدفع وزير ال�سيخ �سقر بن �سلطان 
القا�سمي حاكم ال�سارقة. قام ال�سيد �ساهيني ورتب لنا لقاًء مع اللواء 

رحماني، والذي �سلمته ر�سالة والدي.
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كان ال�سيد �ساهيني يزورنا كل يوم، ويدور الجدال بينه وبين تريم 
بن عمران.

وال�سيد  عبدالنا�سر،  لجمال  في حبه  المتع�سب  بن عمران،  تريم 
�ساهيني، المتع�سب في حبه ل�ساه اإيران.

قمـنا مـرة بـزيارة مر�سد طهران، وعندما زارنا ال�سيد �ساهيني، �ساألنا:
"هل زرمت مر�سد طهران؟".

فريد ترمي بن عمران عليه قائاًل: "يف زمانه..مر�سد حلوان!".
ال�سيد �ساهيني، مييل عليَّ مت�سائاًل: "اأين مر�سد حلوان؟".

اأجبته: "يف م�سر!".
ال�سيد �ساهيني: "اأنا ظننت كذلك!".

وبعد خطاب ال�ساه لالأمة، اأتى اإلينا ال�سيد �ساهيني مت�سائاًل:
"هل �سمعتم خطاب ال�ساه؟".

رد تريم بن عمران:
كلمات..  اأربع  ال�ساه  خطاب  عبدالنا�سر!  خطاب  زمانه  "يف 

وخطاب عبدالنا�سر اأربع �ساعات". 
ال�سيد �ساهيني: "كالم امللوك.. ملوك الكالم". 

كان ال�سيد �ساهيني بخياًل جًدا.. دعانا مرة على تناول طعام الغداء 
في مطعم خارج مدينة طهران، وكانت قيمة فاتورة الغداء مرتفعة جًدا، 
دفعناها من موازنة الرحلة التي بداأت تن�سب. في م�ساء اليوم التالي 
اأتى ال�سيد �ساهيني، واأخبرنا باأنه حجز لنا مكانًا للع�ساء في اأرقى مطاعم 

طهران. وهنا اعتر�ص محمد ال�سام�سي، حامل الموازنة، قائاًل:
"�سلطان واأنا ل ن�ستطيع الذهاب معك، لأننا �سنذهب اإلى ال�سينما". 
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واأنا  لل�سينما،  �سيذهبان  "�سلطان وحممد  عمران:  بن  ترمي  قال 
واأخي عبداهلل ويعقوب �سنذهب معك". 

بعد تلك الوليمة الد�سمة، رجـع تريم وعبداهلل ويعقوب، وحكوا لنا 
ما حدث:

دفع  وقت  اإذا حان  املاأكولت.. حتى  اأغلى  "طلبنا  ترمي:  يقول 
األّوح  اأخذت  هناك  ومن  احلمام.  اإلى  �ساأذهب  قلت  الفاتورة 
بيـدي اإلى عبداهلل ليـاأتي اإيّل، حيث كان نظر ال�سيد �ساهيني 
يعقوب،  اإلى  بيدي  األّوح  وا�ستمررت  �سعيًفا.. ح�سر عبداهلل.. 
�ساهيني  ال�سيد  اإلى  ننظر  ونحن  طوياًل،  وانتظرنا  ح�سر.  حتى 
اأحدنا من  ي�ساهد  عّله  يتلفت  وهو  احلمامات  ناحية  من  خل�سة 
خالل نظارة نظره الغليظة. خال املطعم من الزبائن، وبداأ اأ�سحاب 
املطعم يرتددون على ال�سيد �ساهيني، حتى قام بدفع الفاتورة". 
يقول ترمي: "بعـد اأن رجعت مع عبـداهلل ويعقوب اإلى الطاولة، 

اأخذت اأ�سفق بيدي قائاًل: "احل�ساب!".
ال�سيد �ساهيني: "عملتوها!".

الفندق عر�ص  اإلى  اإذا ح�سر  مقابلتنا، حتى  اللواء رحماني  طلب 
علينا اأن نرجع اإلى ال�سارقة على متن الطائرة التي �سترحل اإلى ال�سـارقة 

لإح�سـار �سـيخ اأم القيوين اإلى طهران بدعوة من �ساه اإيـران.
قال تريم:

"اإن �سلطان يريد اأن يركب القطار..وقد قررنا اأن نذهب بالقطار 
الهندية  املالحة  خطوط  مبركب  هناك  ومن  خرم�سهر  اإلــى 

الربيطانية اإلى ال�سارقة، و�سلطان يحب اأن يركب القطار". 
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قال اللواء رحماين: "نحن �سرنتب لكم رحلة بالقطار اإلى بحر 
قزوين، وهناك ب�سعة اأيام حتى رحيل الطائرة اإلى ال�سارقة". 

بحر قزوين
الباكر  ال�سباح  في  الفندق  اإلى  و�سلت  المقابلة،  من  يوم  بعد 
�سيارتان لتنقالنا اإلى محطة القطار.. وكان مع ال�سيارتين �ساب اإيراني 

قال باأن ا�سمه "لّباف"، وهو المترجم لنا في تلك الرحلة.
ركبنا القطار.. وما اإن تحرك حتى فوجئنا باأن الم�سوؤول عن القطار 

يقف اأمامنا، وي�سرخ: "�سلطان...تريم!".
واأخذ يقّبلنا.. اإنه �سيف والدي الذي كان في ال�سارقة قبل ب�سعة 
لوالدي  الخا�سة  الممر�سة  وزوجته  هو  والدي  دعاه  عندما  اأ�سابيع، 
القطار مع كل  الم�سوؤول عن  قام ذاك  يتعالج في طهران.  عندما كان 

العاملين بالقطار بتقديم الخدمات لنا ب�سورة خا�سة.
كـانت الرحـلة نهـار يـوم كـامل، ا�ستمتـع كل منـا بالمناظر الخالبة 
ما عدا تريم حيث بقي في الكبينة يجادل المترجم لّباف حول �سيا�سة 

�ساه اإيران.
و�سلنا اآخر محطة للقطار "بندر بهلوي" على بحر قزوين. 

كانت تلك البلدة ت�سمى "انزلي" قبل اأن ُيبَنى فيها الميناء. كانت 
هناك �سيارة من نوع "لندروفر" في انتظارنا. نقلتنا على طريق �ساحلي 
يتجه غربًا اإلى مدينة ت�سمى "جالو�ص" على �ساطئ بحر قزوين، حيث 
بتنا ليلة في فندق مكّون من عدة طوابق؛ وفي ال�سباح �ساهدنا ال�سماء 
رذاذ خفيف،  منها  ويت�ساقط  الأر�ص  �سطح  من  القريبة  بالغيوم  ملبدة 
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فركبنا ال�سيارة متجهين غربًا على الطريق ال�ساحلي اإلى م�سيف م�سهور 
للفندق  تابعة  فيال  في  نزلنا  حيث  ظهًرا،  فو�سلناه  �سر"،  "رام  ي�سمى 
المبني على المرتفعات التي تبعد عن البحر بمقدار ثالثة كيلومترات.
في اليوم الثاني ذهبنا بال�سيارة اإلى �ساطئ البحر بطريق من�سق، يمتد 
من بوابة الفندق في المرتفعات اإلى بوابة ا�ستراحة على �ساطئ البحر، 
ل يقطع ذلك الطريق اإل تمثال ل�ساه اإيران في منت�سف الم�سافة. ثم 
تابعنا �سيرنا اإلى حقول ال�ساي والم�سنع المقام هناك لتجفيف ال�ساي 

وتعبئته.
في اليوم الثالث، ركبنا ال�سيارة واتجهنا غربًا على الطريق ال�ساحلي 
ومن ثم اإلى المناطق الداخلية، حيث كنا نمر على حقول الأرز ورائحة 

اأزهاره ت�سبه رائحة غلي الأرز وقت الطبخ.
"ر�ست"،  اإلى  الم�سافة  ال�سيارة ي�ساأل في كل مرة عن  كان �سائق 
فر�سًخا..  ع�سر  خم�سة  الحقول:  في  المزارعين  من  الجواب  وياأتيه 

ع�سرة فرا�سخ.. خم�سة فرا�سخ..
البرتقال  باأ�سجار  مزروعة  �سوارعها  واإذا  ر�ست،  مدينة  اإلى  و�سلنا 

والتي كانت وقتها مثمرة.
اإلى  متجهين  هناك،  غداءنا  تناولنا  اأن  بعد  ر�ست  مدينة  غادرنا 
ال�سمال الغربي اإلى مدينة على �ساطئ بحر قزوين ت�سمى "اآ�ستارا"، على 
الحدود الإيرانية الرو�سية، حيث يف�سلها جدول ينزل من المرتفعات 

اإلى البحر، وقد ُركبت مكبرات ال�سوت على �سفتي الجدول:
مجموعة من جهة رو�سيا، ت�سب نظام ال�ساه. 

ومجموعة من جهة اإيران، ت�سب النظام ال�سوفييتي.
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ثم عدنا اإلى "رام �سر".
معنا،  كانت  الـتي  بال�سيارة  اإلـى طهران  الـرابع رجعـنا  اليـوم  في 

وعن طريق "َكَرج".
في اأواخر �سهر اأغ�سط�ص �سنة 1959م، رجعنا اإلى ال�سارقة على متن 
الطائرة الإيرانية التي كانت �ستنقل ال�سيخ اأحمد بن را�سد المعـال اإلى 
�سبقه  ال�ساحل، حيث  ل�سيوخ  الإيرانية  الحكومة  لدعوة  تلبية  طهران 
عدد من ال�سيوخ في زيارة لطهران. ال�سيخ اأحمد بن را�سد المعال لم 

يركب تلك الطائرة حيث تعلل بمر�سه.



171

الف�صل التا�صع
�س بالمدر�صة ال�صناعية في ال�صارقة المدرِّ
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بعد عـودتي من المملكة العربية ال�سعودية في فبراير �سنة 1961م 
وجدت ابَني عمي ال�سيخ خالد وال�سيخ محمد ابَني المرحوم ال�سيخ 
�سلطان القا�سمي قد عادا اإلى ال�سارقة، بعد زوال الخالف الذي كان 
بين ال�سيخ �سقر بن �سلطان القا�سمي حاكم ال�سارقة وبينهما، واأخذا 

يمار�سان التجارة بعيًدا عن م�ساكل الحكم.
وذات يوم طلب مني ال�سيخ محمد بن �سلطان القا�سمي اأن اأعمل 
بن  خالد  ال�سيخ  زارني  التالي  اليوم  وفي  فاعتذرت.  بالتجارة  معه 
ثم  فاعتذرت.  ال�سارقة  بمطار  للعمل  وظيفة  عار�ًسا  القا�سمي،  �سلطان 
، وهي مدر�ص  جاء بعد يومين من تلك الزيارة عار�ًسا وظيفة اأخرى عليَّ

بالمدر�سة ال�سناعية بال�سارقة فوافـقت.
قال:"فلنذهب الآن". 

قلت: "الآن؟!".
تيـلـور"  "جـون  ال�سـيد  املـدر�سة  نـاظـر  لأن  "نـعم..  قـال: 
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"John Taylor" يف انتظارنا!".

اأخذني ال�سيخ خالد بن �سلطان القا�سمي اإلى المدر�سة ال�سناعية 
بال�سارقة، فقابلنا ناظر المدر�سة واإذا به رجل دمث الأخالق.

"تيلور"  ال�سيد  قال  ال�سيخ خالد،  بح�سور  وبينه  بيني  بعد حديث 
لل�سيخ خالد:

"اترك �سلطان معنا، ونحن �سنو�سله اإلى بيته متى �ساء". 
بعد اأن خرج ال�سيخ خالد قال لي ال�سيد "تيلور":
"اعترب نف�سك موظًفا الآن، ومن اأول ال�سهر". 

تلك  في  والريا�سيات  الإنجليزية  اللغة  مادتي  بتدري�ص  قمت 
المدر�سة، وكان ال�سيد "تيلور" يمر كل �سباح على ال�سف ليلقي عليَّ 
التحية، ويقف م�ستمًعا لقيامي ب�سرح الدرو�ص، ويقلِّب دفتر التح�سير 

ليّطلع على المادة التي �سُتعطى للطلبة، ثم يخرج.
�ساهده.  ممـا  ا�ستغرب  التح�سير،  دفتر  يقلِّب  وهو  يوم،  وذات 
مادة  عليها  �سالت  وقد  ممزًقا،  بع�سها  كان  الدفتر  ذلك  في  الأوراق 

طم�ست الكتابة!
قال ال�سيد "تيلور": "ما هذا؟!".
قلت: "لنخرج خارج ال�سف". 

وخارج ال�سف قلت: "بينما كنت اأقفل باب بيتي، و�سعت دفرت 
التح�سري على الدكة التي بالقرب من الباب، واإذا مبعزة تخطف 
دفرت التح�سري، فجريت وراءها، ودفرت التح�سري بني فكيها، ومن 
�سكة اإلى اأخرى، حتى البيت الذي اأتت منه، وكان بابه مفتوًحا 
البيت:  �ساحبة  على  اأنادي  بالباب  فوقفت  اأنا  واأما  فدخَلت، 
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"اأم�سكي املعزة". 
وياأتي اجلواب من �ساحبة البيت: "ماذا تريد؟".

وتهّز  دفتري  تلوك  وهي  اإليَّ  تنظر  البيت  حو�ص  و�سط  في  المعزة 
راأ�سها �سماتة، فما كان مني اإّل اأن قفزت على المعزة وطرحتها اأر�ًسا، 

و�سغطت على فكيها لأ�ستخرج دفتري من بينهما.
�سحك ال�سيد "تيلور" لتلك الحكاية.

عملت في تلك المدر�سة مدة �سنتين ون�سف ال�سنة؛ فمنذ فبراير 
�سنة 1961م واإلى �سبتمبر �سنة 1963م مرت بال�سارقة في تلك الفترة 

حوادث كثيرة:

"Dara" "حادثة ال�صفينة "دارا
التابعة لخطوط المالحة الإنجليزية الهندية  "دارا"  كانت ال�سفينة 
را�سية في البحر قبالة دبي، عندما هبت عا�سفة م�ساء يـوم ال�سـابع من 
اإبـريل �سنة 1961م، مما ا�سطرها اإلى اأن ترفع مرا�سيها وتبحر بعيًدا عن 

ال�ساطئ.
وفي ال�سباح الباكر من اليوم الثامن من اإبريل �سنة 1961م، حدث 
انفجار وحريق على ظهر ال�سفينة. تّم اإنقاذ 340 فرًدا من ركاب ال�سفينة، 
ْت من المفقودين. وكان من بينهم ع�سرون فرًدا من  اأما البقية فقد ُعدَّ

مواطني الإمارات.
بعد اأن ُهجرت ال�سفينة، اأخذ التيار يجرفها ناحية مدخل الخليج. 
البحر  في  1961م، غط�ست  �سنة  اإبريل  من  العا�سر  اليوم  �سباح  وفي 

قبالة اأم القيوين.
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ال�صارقة والبترول
بترول  "اإدارة  ال�سم  اأُعطيت  والتي  العراق،  بترول  �سركة  كانت 
ال�ساحل المت�سالح"، تقوم بالحفر في منطقة "ال�سجعة"، حتى اإذا ما 
اأهالي  الفرحة  عّمت  1961م،  �سنة  اأغ�سط�ص  �سهر  في  الحفر  اكتمل 
ال�سارقة واأخذوا ينتظرون الأخبار ال�سعيدة. واإذا بال�سركة تعلن اأن البئر 
الذي ُحفر في ال�سجعة لي�ص به بترول. ثم تال ذلك تخـّلي ال�سـركة 
عن امتيـازها بال�سـارقة بحـًرا وبـًرا، وبـداأت بنقـل معداتها من ال�سارقة.
اإّل  فرحتهم  ي�ستعيدوا  ولم  ال�سارقة،  لأهالي  �سدمة  تلك  كانت 
اتفاقية  القا�سمي  �سلطان  بن  �سقر  ال�سيخ  وّقع  عندما  تقريًبا  �سنة  بعد 
"جون  "John Mecom" - �ساحب �سركة  "جون ميكوم"  ال�سيد  مع 
فتجددت  1962م،  �سنة  يونيو   30 في  البترول،  عن  للتنقيب  ميكوم" 

الآمال في ال�سارقة.

وفاة والدي
في منت�سف �سهر مار�ص �سنة 1962م، قررت اأنا مع �سقيقتي ناعمة 
اأن نق�سي يومين في راأ�ص الخيمة، وكان معها ح�سد من الن�ساء. وما 
اإن و�سلنا اإلى راأ�ص الخيمة اإّل واأح�س�ست ب�سعور غريـب يدفعـني نحو 

والدي، فقلت ل�سقيقتي: "�ساأعـود اإلى ال�سارقة". 
قالت: "لقد اتفقنا اأن ننام يف راأ�ص اخليمة ونرجع غًدا". 

ب�سيارة  ف�ساأعود  اأنا  اأما  ال�سائق،  ومعكم  هنا  اأنتم  "اأبقوا  قلت: 
اأجرة اإلى ال�سارقة". 
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قالت: "ملاذا؟".
قلت: "ل اأعرف!".

ركبت �سيارة الأجرة من راأ�ص الخيمة وكان جّل تفكيري م�سغوًل 
بوالدي.

وبينما نحن في الطـريق اإلى ال�سارقة، مررنا بمركز الجزيرة الحمراء، 
فقيل ل�سائق �سيارة الأجرة اإن ال�سيخ �سقر بن �سلطان القا�سمي حاكم 
ال�سارقة كان في طريقه من ال�سارقة اإلى راأ�ص الخيمة عندما ا�ستوقفته 
فرجع  الحمراء؛  الجزيرة  مركز  اأمام  الخيمة  راأ�ص  من  قادمة  �سيارة 
على الفور اإلى ال�سارقة، ول علم لهم بما قيل لل�سيخ �سقر بن �سلطان 

القا�سمي.
عندها قلت في نف�سي لبد من اأن م�سابًا جلاًل قد حدث. حتى اإذا 
ما و�سلنا اإلى ال�سارقة، وبالقرب من �سجرة الرولة، نظرت اإلى المحال 
التجارية معلاًل نف�سي، فاإذا كانت مفتوحًة اطماأن قلـبي، اأما اإذا كانت 
المحال  وجدت  ولكنني  �ساأن،  ذا  المتوفي  يكون  اأن  فالبد  مغلقة 

التجارية كلها مغلقة.
قلت ل�سائق �سيارة الأجرة: "انزلني هنا". 

اإلى  دخلت  ما  اإذا  حتى  مظلًما،  �ساكًنا  فكان  بيتنا..  اإلى  م�سيت 
الغرفة التي يقيم فيها والدي ونظرت اإلى ال�سرير الذي يرقد عليه، فاإذا 

به خـاٍل؛ فكببت وجـهي على فرا�سه، واأخذت اأبكيه.
دماغية  بجلطة  اإ�سابته  نتيجة  ن�سفي،  �سلل  من  يعاني  والدي  كان 
عندما كان ُيعالج في بيروت من ك�سر في رجله، في فبراير �سنة 1959م. 
�سنة  نوفمبر  �سهر  ثانية في  مرة  اإليه  الدماغية  الجلطة  تلك  لقد عادت 
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1959م، فُنقل على اإثرها اإلى البحرين، ومن َثّم اإلى بومبي في الهند 

عليه  ف�سّلوا  اليوم،  ذلك  �سباح  والدي  توفّي  لقد  منها.  �ُسفي  حيث 
وواروه التراب واأنا بعيد عنه. 

الوحدة الثالثية، بين م�صر و�صوريا والعراق
بين  1963م  �سنة  اإبريل  من  ع�سر  ال�سابع  الأربعاء  يوم  التوقيع  تّم 
الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة )م�سر و�سوريا( على 

اإتمام الوحدة بين تلك الدول.
اأما في الإمارات فكانت  العربي،  الوطن  اأرجاء  الفرحة كل  عّمت 

الفرحة م�سوبة بالأحزان، حيث جرت الأحداث كالتالي:

الوحدة  اتفاقية  لتوقيع  التالي  اليوم  في  الخيمة:  راأ�ص  في   .1

�سنة  من  اإبريل  من  ع�سر  الثامن  الخمي�ص  ليوم  والموافق  الثالثية، 
1963م، اأُقيمـت في م�سـائه اأفـراح زواج ال�سيـخ خـالد بن �سـقـر بن 

محمد القا�سمي في راأ�ص الخيمة، وكنُت مع َمْن ح�سر لم�ساهدة تلك 
الأفراح، فقد طلبت مني عمتي ال�سيخة مـيرة بنت محمد ال�سويدي، 
اأرملة عمي ال�سيخ �سلطان بن �سقر القا�سمي، اأن اأنقلها هي وح�سًدا من 

الن�ساء ب�سيارتي اإلى راأ�ص الخيمة حيث الحتفال بالزواج.
من  مبني  ب�سيـط،  م�سـرح  ُن�سب  الخيمة،  راأ�ص  ح�سـن  اأمام 
�سعف النخيل، ليغّني منه المطربون اإلى جانب الفرق ال�سعبية. وكان 
المو�سيـقى  مـدر�ص  �سـومة  اإبراهيم  الأ�ستـاذ  الليـلة  تلك  ممـن غّنى 
بالمدر�سة القا�سمية بال�سارقة. كانت معظم الأغاني وطنية، ومـن بينهـا 
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اأغـنيـة حديثـة تتحـدث عـن مـدينة القـاهــرة، وهي:
اهلل على �سحرها من فوق برج الجزيرة  

كان هناك، وقبل الو�سول اإلى مدينة راأ�ص الخيمة، برج بالقرب من 
مقبرة الجـزيرة الحمـراء، يقال له "برج الجزيرة"، ومن فوقـه ت�ستطـيع 
اإبراهـيم  الأ�سـتاذ  اأن  النا�ص  فظـن  الخيـمة.  راأ�ص  بلـدة  ت�سـاهد  اأن 

�سـومـة يغـني لـراأ�ص الخيمة، فزادوا له العطاء.
تّم عتاب ال�سيخ �سقر بن محمد القا�سمي حاكم راأ�ص الخيـمة من 

ِقبل المقيم ال�سيا�سي البريطاني على ذلك الت�سرف فيما بعد.

2. في ال�سارقة: في اليـوم الثالث لتـوقيع اتفـاقية الوحـدة الثالثية، 
الموافق ليوم الجمعة التا�سع ع�سر من اإبريل �سنة 1963م، كان ال�سيخ 
ـًا عن البالد. في م�سـاء  �سقر بن �سلطان القا�سمي حاكم ال�سارقة غائب
ذلك اليوم خرجُت اأقود مظاهرة حا�سدة، واتجهـُت بهـا اإلى ملعب كـرة 
القـدم القـريب من �سـور مطـار ال�سـارقة، والواقـع بين النـادي الثقـافي 
�سـيًبا  ت�سـم  المظـاهـرة  كانـت  بال�سـارقة.  الأجرة  �سـيارات  ومحطـة 
"اآمنة بنت  ُيقال لها  الن�سـاء عجوز  و�سـبانًا واأطفـاًل ون�ساء؛ ومن بين 
تعلِّق �سورة جمال عبدالنا�سر  "بمنوه حرائق"، كانت  وُتلّقب  علي"، 
على �سدرها. لي�ست هذه اأول مرة تعلِّق �سورة جمال عبدالنا�سر على 
�سدرها، فقد كانت تطلب من الجنود الإنجليز عندما كانوا يتـرددون 

على �سوق ال�سارقة، اأن يحّيوا "نا�سر" و�سورته على �سدرها. 
يحّيي  اأن  المظاهرة  في  بها  مّر  �سخ�ص  من  طلبت  اليوم،  هذا  في 
جمال عبدالنا�سر، وبدًل من اأن يحّييه ب�سق على �سورته. هنا �ساحت 
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منوه حرائق:
"ام�سكوه.. ا�سربوه.. ب�سق على �سورة عبدالنا�سر!".

رك�ص جمع من المتظاهرين خلف الرجل الذي ب�سق على �سورة 
عبدالنا�سر لالإم�ساك به، لكنه دخل في �سيارة بي�ساء "�سالون" تقف 

بجوار �سور مطار ال�سارقة، واأقفل اأبوابها. 
قلبها،  ا�ستطاعوا  البي�ساء حتى  ال�سيارة  المتظاهرون يحركون  اأخذ 

فا�ستقرت على ظهرها. 
فتح اأحدهم خزان البنزين ف�سال على الأر�ص، واأ�سعل النيران فيه، 
فاأخذت ال�سيارة تحترق.. واإذا ب�سيارة مطافئ مطار ال�سارقة تقترب من 
ال�سيارة التي تحترق، وت�سّوب خرطوم المياه عليها، لكن المتظاهرين 
اأخذوا يرجمون �سيارة المطافئ بالحجارة، مما ا�سطرها لالن�سحاب اإلى 

الخلف ابتعاًدا عن مرمى الحجارة.
بعد اأن خمدت النيران في ال�سيارة وغدت هيكاًل حديدًيا لم نجد 

جثة الرجل، فقد هرب قبل اإ�سعال النار في ال�سيارة.
في اليوم التالي، ال�سبت الموافق للع�سرين من اإبريل �سنة 1963م، 
عندما كنت راجًعا من المدر�سة ال�سناعية بال�سارقة اإلى بيتنا، وجدت 
قوة  في  �سابًطا  وكان  القا�سمي،  محمد  بن  عبدالعزيز  ال�سيخ  �سقيقي 
�ساحل ُعمان، واقًفا بلبا�سه الع�سكري في انتظاري، قد جاء محّذًرا بعدم 
قيام اأّي مظاهرة، واأن الجنود التابعين لقوة �ساحل ُعمان قد انت�سروا في 

كل مكان، واأن لديهم اأوامر باإيقاف اأي مظاهرة. 
كانت الترتيبات قد اُتخذت لخروج المظاهرة في ع�سر ذلك اليوم. 
على  بالمتظاهرين  واإذا  فيه،  الح�سور  المطلوب  المكان  اإلى  توجهت 
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ا�ستعداد للتحرك. اأوقفت تحركهم و�سرحت لهم ما ينويه الإنجليز من 
ا�ستعمال القوة لإيقاف تلك المظاهرة. تعالت الأ�سوات من حولي:

"خفت.. نحن ل نخف.. فليفعلوا ما �ساءوا!!".

هذه  نريد  ل  نحن  وعواجز،  باأطفالهن  ن�ساء  معنا  اأن  لهم  بّينت 
المظاهرة للمواجهة، واإنما لإظهار فرحتنا باتفاقية الوحدة.

بعد اأن تفّرق الجميع، وتال�ست المظاهرة، قلت الأبيات التالية:
بالدي اإن خانك الدهر �سالما

اأو اأراد الغا�سب احتـدامــا
بالدي كـم مــررنا بال�ســنين

�سنيٌن لحـق اأبـدت �ســرامـا
فما الطوُع منا للغا�سـب مذلًة

وما ال�سمُت منا لهُم احتراما
ولكن، مخـافة بط�ســـــهم

كحـاطب ليـٍل يلوُم الظـالما
فتبـدو الأرامـل كـالحـات

ويغدو الكهل باأيديهم حطاما
ويحبو الر�سيع اإلى �سدر اأٍم

عن وجهها اأمـاطـوا لثـامــا
بالدي اإن خانك الدهر فقولي

�سالًما.. ف�سالًما.. ف�سالما
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�سنة  اإبريل  من  الع�سرين  الموافق  ال�سبت  اليوم،  ذلك  م�ساء  في 
القا�سمي،  محمد  بن  عبدالعزيز  ال�سيخ  �سقيقي  علّي  دخل  1963م، 

ال�سابط بقوة �ساحل ُعمان، وروى لّي الحادثة التالية:
في يوم الخمي�ص الثامن ع�سر من اإبريل �سنة 1963م تحطمت طائرة 
تابعة ل�سالح الجو البريطاني وهي تهبط اإلى مدرج ترابي بالقرب من 
البريطانيين من  ال�سباط والجنود  �ستة من  البريمي، وكان على متنها 
ويرافقهم  البريطاني،  الجو  �سالح  لقوة  التابعين  من  عالية  رتب  بينهم 
جندي عربي من قوة �ساحل ُعمان، ُقتل المالحون وال�سباط والجنود 
ُعمان،  �ساحل  لقوة  التابع  العربي  الجندي  ونجا  البريطانيون،  ال�ستة 
الطائرة،  الجزء عن  انف�سل ذلك  فلما  الطائرة،  موؤخرة  في  حيث كان 
وكان على �سكل قمع، اأخذ يتدحرج والجندي العربي مربوط بداخله.
ج - في دبي: وفي اليوم الثالث والع�سرين من اإبريل �سنة 1963م 
ال�سرق  اإلى  الواقعة  البنين  بمدر�سة  اليوم حفل  م�ساء ذلك  في  اأقيم 
اأُلقيت بع�ص الخطب  من �سينما الوطن بمنا�سبة اإعالن الوحدة، وقد 
الطلبة  خرج  الحتفال  انتهى  وعندما  الحفلة.  تلك  في  ال�سيا�سية 
ما دخلوا  اإذا  الوطن، حتى  و�سينما  الحارة  بين  مّر  موكب،  �سورة  في 
الميدان الذي اأمام ال�سينما هاجمتهم مجموعة �سغيرة من الإيرانيين، 
ولم ُتعرف الأ�سباب التي دعتهم لذلك، فُقتل اأحد الطلبة، وُجِرح عدد 

من الطالب.
1963م،  اإبريل �سنة  الرابع والع�سـرين من  التالي،  اليوم  في م�ساء 
اإلى دبي لأ�ستف�سر  اأن خرجت من المدر�سة ال�سناعية، توجهت  بعد 
عّما جرى بالأم�ص؛ فقابلت ال�سيد بطي بن ب�سر، والذي روى لي ما 
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حدث في �سباح ذلك اليوم، فقال:
التهديد  فكان  دبي،  �سرطة  قيادة  مركز  اأمام  هناك جتمهر  "كان 

والوعيد من ِقبل املتظاهرين واملطالبني بالدم، والتهديد لل�سابط 
الإجنليزي من �سرطة دبي والذي يحتجز ال�سخ�ص املتهم بالقتل، 
حيث طالبوه باأن ي�سلمه لهم ليقتلوه. ومل تهداأ ثورة املتظاهرين 
دبي-  جتـار  –اأحد  الغرير  اأحمـد  بن  �سيف  ال�سيد  بتدخل  اإّل 
للمتظـاهرين  يتحــدث  واأخـذ  هناك،  حا�سًرا  كان  الذي 

الغا�ســبني وين�سـحهم، فا�ستمـعوا لن�سيحته". 
ثم قال ال�سيد بطي: 

جنازة  �سالة  يف  �سارك  قد  الغرير  اأحمد  بن  �سيف  اإن  "قيل 
ال�سهيد �سباح ذلك اليوم، و�سارك كذلك يف مواراته الرتاب، 

ورفع يديه بعد اإمتام الدفن يدعو جهاًرا لل�سهيد". 
وبينما نحن نتحدث، خرجت مظاهرة اأخرى ف�ساركت فيها اأنا وال�سيد 
الو�سول  وقبل  دبي.  �سرطة  قيادة  مركز  نحو  واتجهت  ب�سر،  بن  بطي 
اأفراد �سرطة دبي تمنع المتظاهرين من  اإلى هناك كانت مجموعة من 

الو�سول اإلى مركز قيادة �سرطة دبي. 
وعندها تدخل ال�سيد ثاني بن عبداهلل اأبو قفل، اأحد رجالت دبي، 
مما  ال�سرطة  اأفراد  مع  يتدافعون  اأخذوا  المتظاهرين  لكن  منا�سًحا، 
حدا بهم اإلى ا�ستعمال ع�سّيهم، فتفرق المتظاهرون، ما عدا مجموعة 
�سغيرة بقيت تهتف..فكنت اأنا وال�سيد بطي بن ب�سر من �سمن تلك 

المجموعة.
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لحق بنا اأفراد ال�سرطة بالقرب من بيت خليفة بن �سلطان الحبتور، 
ال�سكـة  في  ب�سر  بن  وبطي  اأنا  ودخلت  المجموعة؛  تلك  فتفرقت 
ال�سيقـة الموؤديـة اإلى �سوق ديرة. ولكن في منت�سف ال�سكة لحق بنا 
اأحد اأفراد �سرطة دبي وكان من المواطنين، وُيدعى اأحمد حديد. اأخذ 
ب�سر،  يت�ساجر مع بطي بن  اأحمد حديد، والذي كان �سئيل الج�سم، 
اأحمد حديد  عقال  وقع  ال�سجار  واأثناء  البنية.  والقوي  القامة  الطويل 
بكفيه.  ي�سربه  واأخذ  العقال  طرف  ب�سر  بن  بطي  ف�سلمني  رقبته،  في 
وتابعنا  ب�سر،  بن  بطي  ال�سيد  يد  من  حديد  اأحمد  ال�سرطي  خل�ست 
�سيرنا في تلك ال�سكة، حتى اإذا ما و�سلنا اإلى �ساطئ خور دبي، واإذا 
ناحية  على  دبي  �سرطة  من  مجموعة  ومعه  قفل  اأبو  عبداهلل  بن  بثاني 
اليمين مّنا، ومجموعة اأخرى من ال�سرطة على ناحية الي�سار، فهجموا 
علينا.. فمـا كـان مّنا اإّل اأن قفـزنا اإلى "عبرة"، كانت خالية، دفعنا بها 
منت�سف  اإلى  يجّدف  ب�سر  بن  بطي  ال�سيد  واأخذ  الخور،  عر�ص  اإلى 

الخور... 
بين  المقتول  والدة  وبقي خيار  مذنب...  اأنه  فُوجد  القاتل  حوكم 

راأيين: الق�سا�ص اأم الدية؟ 
في  المتمثلة  المتحدة،  العربية  للجمهورية  الحما�سة  مظاهر  كانت 
وحدتها الثالثية، ل تو�سف. لم يكن الطلبة والمواطنون وحدهم هم 
الموؤيدين لجمال عبدالنا�سر، فاأعالم الجمهورية العربية المتحدة على 
خور  تقطع  التي  العبرات  وعلى  المبـاني،  وعلى  الأجـرة،  �سيـارات 
الهتافات  وكانت  دبي؛  بخور  الرا�سية  ال�سفن  وعلى  واإيابًا،  ذهابًا  دبي 
من حناجر العجم �سائقي �سيارات الأجرة، ومن حناجر البلو�ص على 



185

العبرات، ومن حناجر الباك�ستانيين على ال�سفن التجارية، والتي كانت 
كلها ت�سرخ: "نا�سر... نا�سر".

تاأكد الإنجليز حينها اأن الجميع يوؤيد )نا�سر(.

الإ�صابة في ال�صاق
في  اأُقيمت  التي  المباراة  على  نتفرج  كنا  1955م،  �سنة  بداية  في 
ال�سارقة بين فريق دبي لكرة القدم وفريق ال�سارقة لكرة القدم )الممثل 
بموظفي �سركة الت�سالت الدولية بال�سارقة واإدارة الأ�سغال بالمحطة 
بال�سارقة(. وقبل نهاية تلك المباراة ح�سل �سجار بين الالعبين توقفت 
الفريق  يتبعون  الذين  الأولد  من  وقتها  كنت  اإثره.  على  المباراة 
حيث  ال�ستراحة،  وقت  في  بالكرة  واللعب  المباريات  لم�ساهدة 
كنت في فريق كرة القدم بالمدر�سة القا�سمية. وذات مرة كان فريـق 
تغّيب  وقد  المحطـة،  فـرق  من  اإنجـليزي  فـريق  مع  يلعـب  ال�سارقـة 
اأحد الالعبين من فريق ال�سارقة، ولم يكن هنـاك اأي احتياطي للفريق، 
�سنة.  ع�سرة  خم�ص  يومهـا  �سني  وكان  معهـم،  األعب  اأن  مني  فُطلب 
تركته عندما  1960م، حيث  �سنة  الفريق حتى  األعب مع ذلك  بقيت 

انتقلت للدرا�سة في الكويت.
"التفاق"،  فريق  اأ�س�ست  1961م،  �سنة  الكويت  بعد رجوعي من 
والذي ا�ستمر لمدة �سنتين، وكان معظم لعبيه من الأجانب.. فاألغـيته، 
مباريات  اإحدى  1963م. وفي  �سنة  بداية  ال�سعب في  نادي  واأ�س�ست 
ا�سطرني  مما  ال�ساق  عظمة  نهاية  في  ب�سرخ  اأُ�سبت  ال�سعب  نادي 

للتوقف عن اللعب. 
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ال�صتقالة من المدر�صة ال�صناعية بال�صارقة والرجوع للدرا�صة
بنهاية مايو �سنة 1963م، وبعد اأن اأنهت المدر�سة ال�سـناعية عامـها 
الدرا�سـي، توجهـت اإلى القـاهرة، ومنهـا اإلى الإ�سكـندرية، لمقـابلة 
الدكـتور "محـمد عبـداهلل" – اخت�سـا�سي العظـام - حيث عر�ست 
ال�ساق؛  عظمة  نهاية  في  �سرخ  بوجود  تمثلت  والتي  حالتي،  عليه 
فاأخبرني، بعد الفح�ص والت�سوير، اأنه ل فائدة من عالج ذلك، فقد جبر 

العظم على تلك الحالة.
رجعت بعدها اإلى القـاهرة حـيث التهـبت الـزائدة الدودية لـدّي، 
جـراحـية  عمـلية  لإجـراء  الم�ست�سـفى  لدخـول  ا�سطـرني  ممـا 

لإزالتها. 
عندما التقيت بزمالء درا�ستي في القاهرة، وكانوا جميعهم في نهاية 
ال�سنة الدرا�سية الأولى بجامعة القاهرة، عادت الذكريات ال�سالفة، فقد 

كنا، وعلى مدى ع�سرة اأعوام، في ف�سل واحد. 
طلبوا مني اأن اأبقى معهم، واأن اأوا�سل الدرا�سة في كلية ال�سرطة، 
فوعدتهم  المتو�سطة،  بال�سهادة  القبول  اأي  ال�سرقيين -  الطلبة  وبنظام 

باأنني �ساألحق بهم بعد اأن اأح�سل على الثانوية العامة.
بعد عودتي اإلى ال�سارقة، بعثت با�ستقالتي اإلى الم�سوؤول عن المدر�سة 
 ،"Michael Burton" بيرتون"  "مايكل  ال�سيد  بال�سارقة  ال�سناعية 
على  ي�سرف  كان  وقد  دبي،  في  البريطاني  ال�سيا�سي  الوكيل  م�ساعد 
وبداية  ال�سابق  الدرا�سي  العام  نهاية  في  بال�سارقة  ال�سناعية  المدر�سة 
العام الدرا�سي 1963 – 1964م، حيث كان مدير المدر�سة ال�سناعية 
ل يزال يتلقى العالج في بريطانيا بعد اإجراء عملية جراحية له. ومن 
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ثمَّ قّدمت �سهادتي لمكتب الكويت في دبي، لأن�سم اإلى مدر�سة دبي 
لل�سف  الدرا�سة  كانت  فقد  العلمي،  الثانوي  الثالث  بال�سف  الثانوية 
الثانوية  دبي  مدر�ستي  بين  موّزعة  والأدبي  العلمي  والرابع  الثالث 
ون�سيبها ال�سفان الثالث والرابع الثانوي العلمي، والمدر�سة القا�سمية 

بال�سارقة ون�سيبها ال�سفان الثالث والرابع الثانوي الأدبي.
وما هي اإّل اأيام، واإذا بم�ساعد الوكيل ال�سيا�سي البريطاني ال�سيد 
البريطانية  ال�سيا�سية  المقيمية  في  لمقابلته  للح�سور  يطلبني  "بيرتون" 
في دبي. عندما قابلت م�ساعد الوكيل كان لطيًفا معي، وطلب مني اأن 

اأعدل عن ا�ستقالتي واأعود اإلى التدري�ص بالمدر�سة.
قلت:"اإنني يف مدر�سة دبي الثانوية اأوا�سل تعليمي". 

قال:"نحن �سرن�سلك يف بعثة للدرا�سة يف بريطانيا". 
قلت: "كم من وعود تبّخرت!".

قال: "هل نحن كاذبون؟".
رها كيفما ت�ساء".  قلت: "ف�سِّ

ح�سبما  كرمية،  اأخالقك  كانت  م�سر  اإلى  ذهابك  قال:"قبل 
اأف�سدوا  للم�سريني  ذهابك  وبعد  "تيلور".  ال�سيد  يل  و�سفها 

اأخالقك". 
قلت:"اإذا كانت ال�سراحة ف�ساد اأخالق، فالّلهم زدين منها". 

قال:"اأنا اأمنعك من ال�ستقالة". 
قلت:"اأنت ل ت�ستطيع اأن متنعني من اأن اأخرج من مكتبك".
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الف�صل العا�صر
المّد القومي في ال�صارقة
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بعثة جامعة الدول العربية  
العربية حملة  ال�سحافة  �سنت  1964م  �سنة  الربيع من  فترة  خالل 
العروبة في  يهدد  الخليج مما  اإمارات  اإلى  الإيرانية  الهجرة  �سد خطر 
بـدر  بها  قام  ال�سنة،  للمنطقة خالل �سيف تلك  زيارة  المنطقة. وبعد 
الخالد، ال�سفـير في وزارة الخـارجية الكـويتية الذي اأعـّد تقـريًرا عن 
على حاجة  معّلًقا  الحقيقية  �سورته  في  الأمر  و�سع  المنطـقة، حـيث 

المنطقة الما�سة للم�ساعدة والدعم.
في اأكتوبر من �سنة 1964م اأعلن عبدالخالق ح�سونة الأمين العام 
لجامعة الدول العربية اأنه �سوف يراأ�ص بعثة لإقامة عالقات ر�سمية بين 
الكفيلة  ال�سبل  درا�سة  لأجل  العربية  الدول  وجامعة  الخليج  اإمارات 
بها  �سيقوم  التي  الزيارة  تقررت  وقد  العربية.  الهوية  على  بالمحافظة 
 28 يوم  في  العربية  الدول  لجامعة  العام  الأمين  ح�سونة  عبدالخالق 
اأكتوبر �سنة 1964م. كانت الأيام التي ق�ساها عبدالخالق ح�سونة في 
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الإمارات كالتالي:
يوم الأربعاء الثامن والع�صرون من اأكتوبر �صنة 1964م:

كانت ال�سارقة، ومنذ اأ�سبوع، قد اكت�ست بالأعالم والأقوا�ص؛ اأما 
دبي فقد اأ�سبحت في ذلك اليوم في اأجمل مظهر من مظاهر الزينة، 
حيث كان العمل ليلة و�سول الوفد م�ستمًرا حتى الفجر برفع الأعالم 

وتثبيت الأقوا�ص. وقد ُرفعت الزينة اأي�ًسا في الإمارات الأخرى.
في �سباح ذلك اليوم احت�سد في مطار دبي ما يقارب من ثالثة اآلف 

فرد من اأهالي دبي والإمارات الأخرى، وخليط من اأجنا�ص متعددة. 
ال�سـاعة  المقـلة لعبدالخـالق ح�سـونة في تمـام  الطـائرة  و�سـلت 
له،  المرافق  والوفد  عبدالخالق ح�سونة  نزل  وعندما  �سباًحا،  العا�سرة 
والمكّون من �سيد نوفل نائب الأمين العام ومندوبي ال�سعودية والكويت 
المكتوم حاكم  ال�سيخ را�سد بن �سعيد  الجامعة، تقدم  والعراق لدى 
للتدخل  ال�سرطة  ا�ستدعى  مما  الأعداد  فتدافعت  ل�ستقبالهم،  دبي 
حماية للوفد ال�سيف. بعد تناول المرطبات في مطار دبي، توجه الوفد 

اإلى الفندق بدبي. 
كانت هناك مظاهرة �سغيرة مكونة من ع�سرين فرًدا، رافقتها �سرطة 
فرد.  مئة  عددها  اأ�سبح  عندها  الوفد..  يقيم  حيث  الفندق  اإلى  دبي 
الت�سرفات غير الالئقة مما دفع  اأفراد من المتظاهرين في  اأخذ بع�ص 
الفندق  بالقرب من  اأر�ص ف�ساء  اإلى  المتظاهرين  توجيه  اإلى  ال�سرطة 
حيث المحال التجارية مغلقة.. ثم قامت ال�سرطة بتفريق المتظاهرين 

بالهراوات، مما دفعهم اإلى ر�سق ال�سرطة بالحجارة. 
ولكنهم  الفندق..  خلف  جرى  ما  الوفد  اأع�ساء  يالحظ  لم  ربما 
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لحظوا تلك ال�سيارات المكتظة بالعمال اليمانيين والعدنيين وبع�ص 
بالن�سر  يهتفون  واأخذوا  ال�سارقة،  من  قدموا  الذين  المدار�ص  طلبة 

لجمال عبدالنا�سر وال�سقوط لالإمبريالية.. 
تكـريمه  تم  دبي،  في  الوفـد  اأم�ساهما  اللـذين  اليـومين  وخالل 
المكتوم  �سعيد  بن  را�سد  ال�سيخ  قبل  من  ال�ساي  وحفالت  بالولئم 
حاكم دبي، ومن مكتب الكويت في دبي، ومن بلدية دبي. واأخيًرا كان 

تكريم الوفد من ال�سيخ اأحمد بن علي اآل ثاني حاكم قطر.
يوم الجمعة الثالثون من اأكتوبر �صنة 1964م:

كان ذلك يوم زيارة الوفد اإلى ال�سارقة، حيث انت�سرت قوات �ساحل 
بال�سارقة  ال�سيارات  معظم  المدينة.  اأجزاء  من  جزء  كل  في  ُعمان 
توجهت اإلى دبي ل�سطحاب الوفد اإلى ال�سارقة. اأما اأنا ومعي مجموعة 
مدينة  م�سارف  عند  الموكب  ا�ستقبال  في  كنا  فقد  المتظاهرين  من 
ال�سارقة. كنت يومها اأتحدث للجماهير من خالل مكبر لل�سوت، ومن 
يوجد  حيث  "الم�سيف"،  مدخل  حتى  ال�سيارات  اإحدى  ظهر  على 

مجل�ص ال�سيخ �سقر بن �سلطان القا�سمي حاكم ال�سارقة. 
بالهتافات  يوجهونهم  والمدر�سون  المدار�ص،  طلبة  هناك  كان 
الم�سيف  اأمام  ال�ساحة  كانت  يرفعونها.  كانوا  التي  الأعالم  وتحريك 
العرب  بع�ص  يتخللهم  ال�سارقة،  من  بالمواطنين  مزدحمة  والح�سن 

والعمال من بلو�ص واإيرانيين.
عقد الوفد اجتماًعا مع ال�سيخ �سقر بن �سلطان القا�سمي، وتم بحث 

مو�سوع الم�ساعدة المطلوبة.
ذكر ال�سيخ �سقر بن �سلطان القا�سمي اأن المندوب ال�سعودي لدى 
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الجامعة والمرافق للوفد قدم له دعوة من الملك في�سل بن عبدالعزيز 
اآل �سعود لزيارة المملكة العربية ال�سعودية، وقد قبلها.

بعد تلك المحادثات انتقل الوفد اإلى البيت الذي اأُعد لإقامة الوفد 
فيه، وقد �ُسمي "بيت ح�ّسونة"، بالقرب من �سجرة الرولة. 

بعد ا�ستراحة قليلة، َقِدم ال�سيخ �سقر بن �سلطان القا�سمي اإلى بيت 
الم�سجد  في  الجمعة،  ل�سالة  الجامعة  وفد  معه  وا�سطحب  ح�ّسونة، 
ال�سناعية  المدر�سة  قبالة  العوي�ص  عبداهلل  بن  علي  حديًثا  بناه  الذي 
بال�سارقة. بعد اأداء ال�سالة اأقام ال�سيخ �سقر ماأدبة غداء للوفد، ومن ثم 
كانت للوفد ا�ستراحة في بيت ح�ّسونة. اأعقب ذلك حفلة �ساي اأقامتها 

بلدية ال�سارقة. 
ع�ساء  وليمة  �سلطان  بن  �سقر  ال�سيخ  اأقام  الجمعة  يوم  م�ساء  في 
الع�ساء  طعام  تناول  بعد  البلد.  اأعيان  لها  ُدعي  الجامعة،  لوفد  كبيرة 
اأن  بعد  وال�سيخ �سقر،  العربية  الجامعة  وفد  بين  مغلقة  ُعقدت جل�سة 
اإلى  �سيوفه  �سقر  ال�سيخ  ا�سطحب  الع�ساء.  لوليمة  المدعوين  ودعوا 

بيت ح�ّسونة للمبيت تلك الليلة في ال�سارقة.
يوم ال�صبت الحادي والثالثون من اأكتوبر �صنة 1964م:

توّجه وفد الجامعة �سباح ذلك اليوم اإلى عجمان، حيث ا�ستقبلهم 
من  غفير  وجمع  عجمان  حاكم  النعيمي  حميد  بن  را�سد  ال�سيخ 
ال�سيد عبدالخالق  التفت  اإيران.  اأخذوا يهتفون �سد  المواطنين الذين 
ح�سونة لل�سيخ را�سد بن حميد النعيمي وطلب منه اأن يخبر مواطنيه باأن 
ل يهتفوا �سد اأي دولة، لأن جميع الدول �سديقة لجامعة الدول العربية. 

عاد وفد الجامعة من عجمان اإلى دبي مبا�سرة لالإقامة هناك.
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يوم الأحد الأول من نوفمبر �صنة 1964م:
زيارة هادئة لأم القيوين. 

يوم الثنين الثاني من نوفمبر �صنة 1964م:
زيارة الوفد لراأ�ص الخيمة. 

يوم الثالثاء الثالث من نوفمبر �صنة 1964م:
زيارة الوفد لكلباء والفجيرة. 

يوم الأربعاء الرابع من نوفمبر �صنة 1964م:
مغادرة الوفد من مطار دبي.

تم التفاق بين وفد الجامعة العربية وحكام الإمارات على اإر�سال 
بعثة فنية لدرا�سة احتياج المنطقة من الم�سروعات ال�سرورية.

البعثة الفنية لجامعة الدول العربية
بن  �سقر  ال�سيخ  غادر  1964م  �سنة  من  نوفمبر  �سهر  منت�سف  في 
�سلطان القا�سمي ال�سارقة متوجًها اإلى الريا�ص بدعوة من الملك في�سل 
ابن عبدالعزيز ملك المملكة العربية ال�سعودية. واأثناء المقابلة تحدث 
العربية  المملكة  �ستتكفل  الذي  الطريق  م�سروع  عن  في�سل  الملك 

ال�سعودية ببنائه.
الريا�ص،  من  القا�سمي  �سلطان  بن  �سقر  ال�سيخ  عاد  اأن  بعد 
بـول"  بلفـور  غلـن  "اتـ�ص  دبـي،  في  البريطـاني  الوكـيل  ا�ست�سـار 
"H. Glen Balfour – Paul"، والذي ُعيِّن قبل قدوم بعثة الجامعة 

العربية باأيام وكياًل �سيا�سًيا بريطانًيا في دبي بدًل من "جيم�ص كريغ" 
لل�سفـارة  "بلفور بول" �سكرتيًرا  اأخذ مكان  الذي   "James Graig"
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�سيقدمهـا  التي  الم�ساعدات  مو�سوع  ب�ساأن  بيروت،  في  البريطانية 
الدول  اأو جامعة  ال�سعـودية  العربية  المملكة  الفي�سل ملك  الملك 
العربية لتمويل الم�سروعات التطويرية في اإمارات ال�ساحل. كان رد 
"تي، اف برنجلي" "T. F. Brenchley" مدير دائرة الجزيرة العربية 

في وزارة الخارجية البريطانية ما يلي:
 Sir" (1("اإنـني اأو�سـي بـاأنـه فـي المنـاق�سة مــع "�سير وليام لو�ص
مقترحة  اإجابات  وتوفر  تقدم  اأن  الوزارة  على  فاإن   ،"William Luce

من  مبدئًيا  وم�سدقة  بول"،  "بلفور  ال�سيد  طرف  من  ال�سارقة  لحكام 
طرف "�سير وليام لو�ص" كما يلي:

لل�سعوديين: اإن حكومة �ساحبة الجاللة البريطانية ترحب من ) 1)
والذي  الإمارات،  طرق  ل�سندوق  مالية  بمنحة  المبداأ  حيث 
يدار بوا�سطة مجل�ص الإمارات، والذي �سوف ي�سار اإلى العر�ص 

المقّدم ب�ساأنه في الجتماع المقبل لمناق�سته.
للجامعة العربية: اإن مجل�ص الإمارات ينظر في القريب العاجل ) 2)

فيما هو اأف�سل لإنفاق واإدارة اأي دعم مالي لخططهم التطويرية، 
والذي يمكن اأن تفكر الجامعة العربية في تقديمه.

الفنية  البعثة  و�سلت  1964م  �سنة  دي�سمبر  من  ع�سر  ال�سابع  في 
العا�سفة  كانت  يوم  في  ال�سارقة  مطار  اإلى  العربية  الدول  لجامعة 
الواحة  فندق  اإلى  ال�سارقة  مطار  فمن  تكون..  ما  اأ�سد  على  الممطرة 
الإمارات،  �سكان  يعانيها  كان  التي  المعاناة  البعثة  �ساهدت  دبي  في 
فقد توقفت �سياراتهم عدة مرات عندما كانت تغو�ص في الوحل.. اأما 

1    المقيم السياسي البريطاني في الخليج ومقره في البحرين.
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ال�سيـارة التـي كانت تحمـل حقائب �سفرهم فلم ت�سل اإلى الفندق اإل 
بعد اأربع وع�سرين �ساعة من و�سولهم اإلى مطار ال�سارقة.

 كانت البعثة الفنية التابعة لجامعة الدول العربية مكونة من:
العربية . 1 الجمهورية  من  البعثة،  رئي�ص   – �سالم  محمد  الدكتور 

المتحدة، رئي�ص اتحاد ال�سناعات.
علي فهمي الكا�سف – للمياه، من الجمهورية العربية المتحدة، . 2

المدير الفني لل�سركة العامة لالأبحاث والمياه الجوفية.
العربية . 3 للزراعة، من الجمهورية   – ا�سماعيل محمد عبدالعال 

المتحدة.
المملكة . 4 من  العامة،  لل�سحة   – الزركلي  الدين  خير  غيث 

العربية ال�سعودية.
محمد يو�سف الرومي – للطرق، من الكويت.. 5
اأحمد عزب كريم – للطرق، من الجمهورية العربية المتحدة.. 6
العربية . 7 الجمهورية  للكهرباء، من   – الخولي  محمد عبدالغني 

المتحدة.
عبدالحميد الباكر – للتعليم، من العراق.. 8
العربية . 9 الجمهورية  لالقت�ســـاد، مـن   – اأحمد �سعيد  الدكتور 

المتحدة.
العربيـة . 10 الجمهوريـة  مـن  للتجـارة،   – الـدين  �سعـد  محمـد 

المتحدة.
في اليوم التالي الموافق للثامن ع�سر من دي�سمبر من �سنة 1964م، 
بن  �سقر  ال�سيخ  بزيارة  العربية  الدول  لجامعة  الفنية  البعثة  قامت 
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عدد  اإليه  ُدعي  والذي  معه،  الع�ساء  طعام  وتناولت  القا�سمي  �سلطان 
"بلفور  دبي  في  البريطاني  ال�سيا�سي  الوكيل  ُدعي  كما  الأعيان،  من 
وليام  "�سير  الخليج  في  ال�سيا�سي  للمقيم  ر�سالة  كتب  والذي  بول"، 
لو�ص" بعد اأن تحدث اإلى الدكتور محمد �سالم رئي�ص البعثة الفنية في 
مجل�ص ال�سيخ �سقر بن �سلطان القا�سمي بعد تناول طعام الع�ساء في 

تلك الليلة، قائاًل:
اأعرفه جيًدا من املوؤمتر  "لقد قلت للدكتور حممد �سامل والذي 
اإذا  وجيزة:  مدة  قبل  بريوت  يف  ُعقد  والذي  للبرتول،  العربي 
كانت جامعة الدول العربية جادة يف امل�ساهمة يف تطوير الإمارات، 
والذي  املركزي،  التطوير  ل�سندوق  املبالغ  بدفع  تقوم  اأن  فاآمل 
ُيدار بوا�سطة جمل�ص الإمارات، واإّل �ستكون هناك خطورة من 
ما عدا خطط مكتب  املجل�ص وخططنا،  التداخالت مع خطط 

الكويت".
الخليج"�سير  في  ال�سيا�سي  للمقيم  ر�سالته  في  بول"  يقول"بلفور 
الدول  جامعة  باأن  له  قال  �سالم  بن  محمد  الدكتور  باأن  لو�ص"  وليام 
العربية لديها اأفكار اأخرى، فم�ساهمتها �ستدار بنف�ص الطريقة، وبوكالة 
م�سابهة ل�سندوق الم�ساعدات الفنية التابع لالأمم المتحدة. وكذلك 
ذكر له اأن عبدالخالق ح�ّسونة اأكد له باأن هناك مبلغ �ستة ماليين جنيه 
جامعة  في  العرب  الوزراء  روؤ�ساء  اجتماع  في  �ستطلب  "اإ�سترليني" 

الدول العربية والذي �سيعقد في التا�سع من يناير من �سنة 1965م.
اأهم ما  اأيام تتجول في الإمارات، ومن  اأربعة  اأم�ست البعثة الفنية 
ذكره اأع�ساء البعثة، بحما�سة، �سرورة بناء طريق �سالح في فترة الأمطار، 
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وكذلك درا�سة م�سادر المياه وتحليل التربة.
بين  اللقاء  تم  1965م  �سنة  من  يناير  من  والع�سرين  ال�سابع  في 
ال�سيا�سي  والوكيل  ال�سارقة  حاكم  القا�سمي  �سلطان  بن  �سقر  ال�سيخ 
البريطاني "بلفور بول" في دبي، والذي قدم من البحرين قبل يومين، 
البريطاني في  "�سير وليام لو�ص" المقيم ال�سيا�سي  اأن اجتمع مع  بعد 
الخليج، والذي فّو�سه باأن يتحدث بدون تحفظ اإلى ال�سيخ �سقر حاكم 
ال�سارقة، واأن ي�ستخدم اأية اأ�ساليب اأو اأدوات يراها لل�سغط عليه �سيا�سًيا 

واإخ�ساعه.
البريطاني  ال�سيا�سي  الوكيل  قبل  من  التهديد  كلمات  اآخر  كانت 

"بلفور بول" م�سمنة في ال�سوؤال التالي:
"هل كـان اأم مل يكن خمل�ًسا لالتفاقية التي وّقعها مع حكومة 

�ساحبة اجلاللة عند توليه احلكم، وهو يعرف ا�سرتاطاتها؟ 
اإذا كان خمل�ًسا، فعليه عندئذ اأن ي�سرح بالتف�سيل �سلوكه، واإذا 
مل يكن خمل�ًسا فعليه األ يتوقع اأن تقف حكومة �ساحبة اجلاللة 

الربيطانية �ساكنة". 
كان رد ال�سيخ �سقر باأنه بال اأموال لتطوير بالده المتخلفة، وعليه اأن 

يقبل المعونة من اأينما اأتت.
الجامعة  مجل�ص  اأ�سدر  1965م،  �سنة  من  فبراير  �سهر  بداية  في 

العربية مجموعة من القرارات تن�ّص على التالي: 
م�ساهمات . 1 خالل  من  تمويله  يتم  للجامعة،  �سندوق  اإن�ساء 

اإنفاقها على  ليتم  الخليج،  واإمارات  العربية  الدول  تطوعية من 
م�ساعدة لإمارات ال�ساحل وتقديم الخدمات لها.
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يمكن اأن تكون الم�ساهمات على هيئة الإمداد بفنيين وخبراء . 2
كبديل للم�ساركة النقدية.

اإن�ساء لجنة دائمة للجامعة العربية لدرا�سة الم�ساعدة المقدمة . 3
ويتم  العام،  الأمين  قيادة  تحت  عليها  والإ�سراف  لالإمارات 

اختيار اأع�سائها من الدول والإمارات الم�ساركة.
ذكر الأمين العام للجامعة باأنه �سيقدم تلك القرارات في التقرير . 4

ال�سنوي اإلى مجل�ص ملوك وروؤ�ساء الدول العربية.
وقد رف�ص الوفد ال�سعودي تلك القرارات ببيان ي�سرح الأ�سباب وراء 
عدم ا�ستطاعته الموافقة على قرار المجل�ص، وهو الأمر الذي طرحه الوزير 

الكويتي بدر الخالد من اأنه لبد من موافقة الإمارات خطًيا على ذلك.

بين الوزير البريطاني وم�صاعد الأمين العام لجامعة الدول 
العربية

نوفل  �سيد  الدكتور  اإر�سال  العربية  الدول  بجامعة  المجتمعون  قرر 
للح�سول  الإمارات  اإلى  العربية  الدول  لجامعة  العام  الأمين  م�ساعد 

على موافقة خطية من كل حاكم على حدة.
�سارعت ال�سلطات البريطانية في الخليج لإن�ساء �سندوق بديل عن 

�سندوق جامعة الدول العربية.
وفي الجتماع الذي عقد في مجل�ص الإمارات في الأول من مار�ص 
من �سنة 1965م، قرر الحكام اإن�ساء مكتب تطوير الإمارات و�سندوق 
التطوير  معونات  لإر�سال  الم�ساهمين  دعوة جميع  قرروا  كما  له،  تابع 

المقدمة منهم عبر ذلك ال�سندوق. 
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جذب ال�سيخ �سقر حاكم ال�سارقة انتباه الح�سور بخبر من بيروت 
في  �سي�سل  العربية  للجامعة  العـام  الأمين  نائب  نوفل  �سيد  باأن  يفيد 
غ�سون اأ�سبوع ومعه م�ساعدة مالية تقدر بمليون ون�سف المليون جنيه 
م�ساركة  على  حري�سة  كانت  الجامعة  اأن  طماأنته  تم  فقد  اإ�سترليني؛ 
الحكام م�سوؤولية اإدارة ال�سندوق. فم�ساألة اإن�ساء �سندوق م�سترك اأمر 
في  ممثلون  الحكام  لجميع  �سيكون  الجميع؛ حيث  من  فيه  مرغوب 
المكتب، وي�ساعدهم في العمل خبراء محترفون. لكن ح�سب ما قاله 
بدر الخالد، والذي اأ�سبح الممثل ال�سخ�سي لحاكم الكويت في لجنة 
لتقـرير  نتيجـة  اأُن�سـئت  والتي  العربية،  الدول  لجامعة  التابعة  الخليج 
العربية  الجامعـة  "قررت  قـائاًل:  اأو�سـح  حيث  1964م؛  �سنة  بعـثة 
اإ�سترليني  في القـاهـرة تقـديم م�سـاعدة قيمتها خم�سة ماليين جنيه 
�سترا�سل  وربما  ال�ساحل،  لإمارات  المقبلة  الخم�ص  ال�سنوات  خالل 

الحكام لتطلب موافقتهم".
اإلى دبي الدكتور  1965م، و�سل  العا�سر من مايو من �سنة  في 
وبعد  العـربية.  الـدول  لجامعة  العام  الأمين  م�سـاعد  نوفـل  �سـيد 
توم�سـون"  "جـورج  دبـي  اإلـى  و�سـل  �سـاعة  وع�سـرين  اأربع 

"George Thomson " وزير الدولة البريطاني لل�سوؤون الخارجية.

مبلغ  هنـالك  اأن  زعم  فقد  هدًرا،  الوقـت  نوفـل  �سيـد  يبدد  لم 
و250.000  اإمرته،  تحت  بالفعل  موجودة  اإ�سترليني  جنيه   900.000

جنيه اإ�سترليني اأخرى من الكويت، ومثلها اأي�ًسا من العراق، و400.000 
جنيه اإ�سترليني من الجمهورية العربية المتحدة.

في �سباح اليوم الحادي ع�سر من مايو من �سنة 1965م، قام �سيد 



202

نوفل بزيارة ال�سيخ �سقر بن �سلطان القا�سمي حاكم ال�سارقة في مجل�سه 
في ال�سارقة. وبعد محادثات مطولة حمل معه الر�سالة التالية لالأمين 

العام لجامعة الدول العربية: 
"تاأكيًدا للمحادثة التي جرت هذا اليوم بيني وبني الدكتور �سيد 
�سكري  عن  اأعرب  اأن  اأحب  اجلامعة،  عام  اأمني  م�ساعد  نوفل 
اأرحب  واأنا  و�سعتها،  التي  التنمية  خلطط  للجامعة  وامتناين 
لإن�ساء  التي و�سعت  للرتتيبات  بتنفيذها، وكذلك  فوًرا  بالبدء 

مكتب يف اإمارة ال�سارقة".
في �سباح اليوم الثاني ع�سر من مايو من �سنة 1965م، ذهب ال�سيخ 
�سقر بن �سلطان القا�سمي متوجًها اإلى دبي لح�سور اللقاء الذي رتبه 
الوكيل ال�سيا�سي البريطاني في دبي بين وزير الدولة البريطاني "جورج 
دبي،  في  البريطانية  الوكالة  في  ال�ساحل،  اإمارات  وحكام  توم�سون" 

بالتتابع - ولم يح�سر حاكم الفجيرة حيث كان في الحج.
كان حديث الوزير البريطاني يدور حول المو�سوعات التي تبّناها 
لو�ص"  وليام  "�سير  الخليج  في  البريطاني  ال�سيا�سي  المقيم  من  كل 

والوكيل ال�سيا�سي البريطاني في دبي، وهي كالتالي:
 لقد �سممت حكومة �ساحبة الجاللة على البقاء في منطقة . 1

الخليج، و�سيانة اتفاقياتهم والتزاماتهم تجاه الحكام.
على . 2 وكذلك  موقعنا،  على  والعدائي  المتزايد  ال�سغط  اإن 

مع  الحكام  يتعاون  اأن  بمكان  ال�سـرورة  من  يجعـل  الحكام، 
بع�سهم بع�ًسا ومعنا؛ فالم�سريون والعراقيون �سوف ي�ستثمرون 
اأية خالفات لإلحاق الأذى بالجميع. وبالتالي �ستعمل حكومة 
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ودفن  لتجاوز  وحثهم  الحكام،  ت�سجيع  على  الجاللة  �ساحبة 
مع  تعاونهم  ت�ستوعب  التي  المجالت  يجدوا  واأن  خالفاتهم، 

بع�سهم بع�ًسا.
جميًعا . 3 يقفوا  اأن  الحكام  على  يجب  الخ�سو�ص،  وجه  وعلى 

المت�سالحة،  الإمارات  مجل�ص  لقرارات  وم�ساندين  داعمين 
ح�سبما تقرر في اجتماع الأول من مار�ص، والإ�سرار على اأن 
تطوير  �سندوق  قنوات  عبر  الخارج  من  ياأتي  دعم  كل  يكون 

الإمارات.
اأن  يفتر�ص  الذي  الخيمة  راأ�ص  حاكم  كان  اللقاءات  خالل  من 
يقابل ال�سيد نوفل اإثر ذلك، قد تلكاأ وعقد ما بين حاجبيه.. اأما حاكم 
ال�سارقة الذي لم يف�سـح حتى ذلك الوقـت عما كان قد اتفق حوله 

مع �سيد نوفل فقد بدا غير لطيف، وكان قا�سًيا نوًعا ما.
في م�ساء اليوم نف�سه، قام �سيد نوفل بزيارة كل من ال�سيخ را�سد بن 
حميد النعيمي حاكم عجمان، وال�سيخ اأحمد بن را�سد المعال حاكم 

اأم القيوين، وال�سيخ �سقر بن محمد القا�سمي حاكم راأ�ص الخيمة. 
كان  عجمان،  حاكم  النعيمي  حميد  بن  را�سد  ال�سيخ  مقابلة  في 
�سبيهة  ر�سالة  يعطيه  اأن  بن حميد  را�سد  ال�سيخ  على  يلح  نوفل  �سيد 
بر�سالة ال�سيخ �سقر بن �سلطان القا�سمي، لكن ال�سيخ را�سد بن حميد 
النعيمي بيَّن اأن الحكام قد اتفقوا على اإن�ساء �سندوق لمجل�ص التطوير 

تو�سع فيه كل المنح المقدمة لالإمارات. 
وتحت اإ�سرار �سيد نوفل، منحه حاكم عجمان ر�سالة �سبيهة بر�سالة 
ال�سيخ �سقر بن �سلطان القا�سمي با�ستثناء الجملة الأخيرة بخ�سو�ص 
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فتح مكتب لجامعة الدول العربية.
اأم  حاكم  المعال  را�سد  بن  اأحمد  لل�سيخ  نوفل  �سيد  مقابلة  وفي 
الدول  لجامعة  العام  لالأمين  الموجهة  التالية  الر�سالة  ت�سّلم  القيوين، 

العربية:
يعتزم  التي  بامل�ساعدة  ترحيبي  ل�سعادتكم  اأر�سل  اأن  "ي�سرين 
�ساحل  يف  ولإخواننا  اإلينا  تقدميها  العربية  اجلامعة  يف  القائمون 
اأحطتمونا  الذي  والهتمام  للتعاطف  �سعادتكم  ون�سكر  ُعمان. 

به، ون�ساأل اهلل التوفيق لنا ولكم". 
اأما ال�سيخ �سقر بن محمد القا�سمي حاكم راأ�ص الخيمة فقد كتب 

الر�سالة التالية لالأمين العام لجامعة الدول العربية:
"اليوم زارنا �سعادة الدكتور نوفل، ولقد �سرنا ما قاله لنا. وتاأكيًدا 
بجميع  نرحب  اأننا  �سعادتكم  اأبلغ  اأن  ي�سرين  معه،  ملحادثتنا 
واإننا نعلن  جهودكم يف م�ساعدة هذا اجلزء من الوطن العربي. 
راأ�ص  يف  العربية  اجلامعة  مكتب  فتح  اإمكانية  على  موافقتنا 
العربية  للجامعة  نقدم  اأن  ي�سعدنا  ال�سياق،  هذا  ويف  اخليمة. 
كهدية متوا�سعة اإحدى بناياتنا اجلديدة يف �سارع ُعمان، متمنًيا 
اأنها �ستكون منا�سبة املوا�سفات كي تتخذ كمكتب للجامعة يف 

الإمارة".

مقابلة بين حاكم ال�صارقة والوزير البريطاني
�سلطان  بن  �سقر  ال�سيخ  دعوة  قبل  قد  البريطاني  الدولة  وزير  كان 
القا�سمي حاكم ال�سارقة لتناول ال�ساي معه في اليوم التالي، الموافـق 
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للثـالث ع�سر من مايـو �سنة 1965م؛ حيث قـرر الـوزير تاأجيـل المواجهة 
الختامية مع ال�سيخ �سقر حتى ذلك الوقت. واأثناء حفلة ال�ساي التي 
ُعقد  بال�سارقة،  الم�سيف  في  العام  المجل�ص  في  �سقر  ال�سيخ  اأقامها 
اإلى  توم�سون".  "جورج  البريطاني  والوزير  �سقر  ال�سيخ  بين  اجتماع 
المقيم  لو�ص"  وليام  "�سير  الجتماع  ح�سر  البريطاني  الوزير  جانب 
ال�سيا�سي البريطاني في الخليج، وال�سيد "بلفور بول" الوكيل ال�سيا�سي 
البريطاني في دبي، والذي تولى الترجمة بين الحاكم والوزير البريطاني.

قال الوزير البريطاني:
وبّلغتني  العربية،  اجلامعة  مع  العمل  من  �سابًقا  حذرتك  "لقد 
باأنك توؤيد هذا التعاون، و�ستوافق على فتح مكتب للجامعة يف 
ال�سارقة. واأريد اأن اأحتدث اليوم عن هذا الأمر مرة ثانية، بطريقة 
ر�سمية. واأود اأن اأ�سالك: هل اأعطيت الدكتور �سيد نوفل ر�سالة 

توافق فيها على خطط اجلامعة العربية؟".
احلاكم: "نعم، اأعطيته ر�سالة اأوافق فيها على التعاون مع اجلامعة، 

وقد مت ح�سم الأمر". 
الوزير الربيطاين: "اإن املعاهدة املربمة بينك وبني بريطانيا متنعك 
من الت�سال باأي اأجنبي فيما يتعلق بال�سوؤون اخلارجية، اإل من 
منطقتك.  يف  اأو  اخلليج،  يف  الربيطاين  ال�سيا�سي  املقيم  خالل 
وكما تعلم، فاإن م�ساحلنا هي م�ساحلكم، ويجب املحافظة عليها". 
احلاكم: "نحن جوعى وعط�سى، واجلائع يقبل امل�ساعدة من اأي 

دولة تعر�سها". 
الوزير الربيطاين: "هذا ل يقع يف حدود اخت�سا�سك". 
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"جاءت بعثة اجلامعة العربية قبل �ستة �سهور..ملاذا مل  احلاكم: 
تعرت�سوا عليها يف ذلك الوقت؟".

الوزير الربيطاين: "نحن نهتم مب�ساحلكم". 
احلاكم: "هل تهتمون مب�ساحلكم اأم مب�ساحلنا؟".

الوزير الربيطاين: "دعنا نعود اإلى املو�سوع جمدًدا، هل ل تزال 
ًرا على ما قلته للجامعة العربية؟". م�سّ

احلاكم: "لقد مت ُح�سم املو�سوع".
الوزير الربيطاين: "اإن هذا يتعار�ص مع املعاهدة املربمة بيننا". 

احلاكم: "ل�ست اأول من وافق على التعاون مع اجلامعة العربية. 
بل  فقط،  قدميها  اإلى  بالنظر  بريطانيا  تكتفي  اأّل  اأطلب  واإنني 
تنظر للم�ستقبل، واإل فاإن م�سكلة �ستن�ساأ مثل م�سكلة عدن اأو 

البحرين". 
اأي  اإجراء  م�سيختكم على عدم  توافق  "اأمل  الربيطاين:  الوزير 

ات�سالت خارجية قبل الت�ساور مع املقيم ال�سيا�سي؟".
احلاكم: "لقد تعهدت باأن اأهـتم مب�سـالح بلدي قبل كل �سيء 

اآخر". 
الوزير الربيطاين: "ولكنك ملزم باملعاهدة؛ وتن�ص املعاهدة على 

اأن تدير بريطانيا �سوؤونكم اخلارجية لكم". 
طرف  بني  اأبرمت  لأنها  عادلة  معاهدة  لي�ست  "هذه  احلاكم: 

�سعيف وطرف قوي، ويجب اإعادة النظر فيها". 
اجلامعة  مكتب  فتح  عدم  على  ّر  ُن�سِ "نحن  الربيطاين:  الوزير 

العربية يف املنطقة". 
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ولدى  املنطقة،  يف  عربية  غري  لدول  مكاتب  "هناك  احلاكم: 
الكويت مكتب يف املنطقة". 

الوزير الربيطاين: "اإن املكتب الكويتي مو�سوع قدمي". 
اإنه  ملًيا،  الأمر  يف  تفكر  اأن  منك  اأطلب  "اإنني  قائاًل:  واأ�ساف 

مو�سوع خطري". 
احلاكم: "اإنني ل اأفكر ملًيا يف الوقت احلا�سر يف اأمور خطرية اأو 

غري خطرية، فالذي يهّمني هو تطوير بلدي". 
الوزير الربيطاين: "لقد كنت موافًقا وموقًعا على قرارات جمل�ص 
على  مار�ص،  من  الأول  اجتماع  يف  تقرر  ح�سبما  الإمــارات، 
قنـوات  ياأتي مـن اخلـارج يجب من مـروره عرب  اأن كل دعـم 

�سـندوق تنمـية الإمارات". 
احلاكم: "اعتربه اأمًرا لغًيا وغري ملزم". 

البريطاني حوله في  الوزير  فترة �سمت، نظر خاللها  واأعقب ذلك 
الغرفة، ومن ثم ا�ستوؤنف النقا�ص:

كل  به  جميل،  منزل  يف  تقيم  "اإنـك  الربيطاين:  الوزير 
الت�سهيالت". 

قبيًحا،  اأو  جمياًل  كان  �سواء  باملنزل،  مهتًما  "ل�ست  احلاكم: 
اأن  بعد  اأبنائي  يلعنون  وهم  النا�ص  اأ�سمع  اأن  اأريد  ل  ولكنني 

اأذهب". 
الوزير الربيطاين: "نحن ننفق املاليني �سنوًيا على مئة األف ن�سمة 

يف الإمارات". 
�ساحل  اأو ك�سافة  تنفقونه على اجلي�ص  ما  تق�سد  "هل  احلاكم: 



208

ُعمان املت�سالح؟".
املت�سالح  ُعمان  �ساحل  اأُن�سئت ك�سافة  "لقد  الربيطاين:  الوزير 
حلماية احلاكم يف املقام الأول، واأنابيب النفط يف املقام الثاين". 
الربيطانية  احلكومة  اأ�سكر  كي  �سيء  من  لدّي  "لي�ص  احلاكم: 

عليه على مّر ال�سنني". 
الوزير الربيطاين: "للمرة الثالثة، اأطلب منك التفكري جمدًدا يف 

هذا الأمر؛ نحن ل نريد فتح مكتب للجامعة العربية". 
احلاكم: "كال، ل اأ�ستطيع اأن اأ�سحب موافقتي. وت�ستطيعون اأن 
تفعلوا ما تريدونه بالقوة. وعموًما، اأود اأن اأذكركم اأن نائًبا بريطانًيا 
قال موؤخًرا يف الربملان الربيطاين: اإن الإمارات م�ستقلة، وم�سوؤولة 

عن ت�سرفاتها اخلا�سة، ونحن ل�سنا م�سوؤولني عن تخلفها". 
ولكنني  الربملان.  الذي حتدث يف  اأنا  "كنت  الربيطاين:  الوزير 
قلت اإنكم م�ستقلون يف ال�سوؤون الداخلية، واأما بالن�سبة لل�سوؤون 
اخلارجية والدفاع فالتي تتولهما هي بريطانيا.. ويجب عليَّ اأن 

ا على عدم فتح مكتب للجامعة العربية".  اأبقى م�سرًّ
اجلامعة  مينع  اأن  ي�ستطيع  عربي  حاكم  اأي  ول  اأنا  "ل  احلاكم: 
الأخوية  امل�ساعدات  مينع  اأو  ال�ساحل،  اإلى  املجيء  من  العربية 
من الو�سول اإلى هنا، بينما ت�سمحون باملعونات الأجنبية منكم 

ومن اآخرين". 
الوزير الربيطاين: "ت�ستطيع اأن تقرت�ص من اأي م�سدر، وميكنك 
اآخر، ولكننا لن  اأو اأي مكان  اأو ال�سني  قبول العون من رو�سيا 
ن�سمح بفتح مكتب للجامعة العربية، و�سنمنع حدوث هذا بكل 
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قوتنا". 
احلاكم: "لقد اأ�سبحت �سداقة بريطانيا طعنة يف الظهر، وحاجًزا 
تطوير  مكتب  تفتح  بريطانيا  يجعل  الذي  ما  ثم  تقدمنا.  اأمام 
الآن؟ اإذا كان �سبب ذلك احلب، فلماذا يحدث هذا الآن؟ واإذا 
نرف�ص  اإخواننا، ونحن لن  فالعـرب هم  الدافع هو اخلوف،  كان 

عونهم". 
تتعجل  ولكن ل  �سراحتك،  على  "اأ�سكرك  الربيطاين:  الوزير 
رئي�ص  اإلى  اأفكارك  و�ساأرفع  العربية..  للجامعة  مكتب  فتح 

الوزراء". 
بالترغـيب  البريطانية  ال�سلطات  �سهر حاولت  من  اأكثر  مدى  على 
تجاه  القا�سمي  �سلطان  بن  �سقـر  ال�سيخ  موقـف  تغـيير  والترهـيب 
ل�سـيد  �سلمها  التي  الر�سالة  ي�سحب  وجعله  العربية،  الدول  جامعة 
اإلى  اإر�ساله  اأو  العـربية،  الـدول  لجـامعة  العام  الأمين  م�ساعد  نوفـل 
الأمين العام لجامعة الدول العربية ر�سالة يقول فيها باأنه يقبل م�ساعدة 
جامعة الدول العربية لإمارته، ولكن على اأن يحول اأي تـبرع من الدول 

الأع�سـاء في الجامعة اإلى �سنـدوق تطوير الإمارات.
لكن ال�سيخ �سقر بن �سلطان القا�سمي كان قد اأحرق جميع �سفنه، 

ول عودة له عما اتخذه من قرارات.
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الف�صل الحادي ع�صر
الدرا�صة الجامعية

الجزء الأول
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و�سلت اإلى القاهرة في نهاية �سهر �سبتمبر �سنة 1965م، قبل بداية 
�سهر  مدة  وبعد  اأكتوبر،  اأوائل  في  بداأت  حيث  الجامعية،  الدرا�سة 

ون�سف علمت بقبولي في كلية الزراعة بجامعة القاهرة.
 

�صدفة خير من األف ميعاد
كلية  في  يدر�ص  عبدالنبي  محمود  ويدعى  ُعمان  طلبة  اأحد  كان 
الزراعة، وكانت له معرفة بمدير �سوؤون الطلبة ال�سيد ح�سين جاد؛ وفي 
�سباح اأحد الأيام قال ح�سين جاد لمحمود عبدالنبي: "اليوم ُقبل في 

الكلية طالب من بالدكم". 
قلب  اأن  بعد  جاد  ح�سين  فقال  الطالب،  ا�سم  عن  محمود  ف�ساأل 
في اأوراقه: "�سلطان بن محمد القا�سمي"، )كنت قد كتبت في جواز 

�سفري: ُعمان بدًل من الإمارات(.
�سكن  اإلى  واتجـه  الزراعة،  كليـة  من  عبدالنبي  محمـود  خرج 
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طلبة ال�سارقة، وح�سل على عنوان �سكني وهو قريب من �سكن طلبة 
ال�سارقة، فاأخبرني باأنني قد قبلت طالًبا في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، 

وذاك كان مطلبي. 
خرجت مع محمود عبدالنبي اإلى كلية الزراعة حيث زّودني ال�سيد 
ح�سين جاد بالمطلوب اإجراوؤه لدى م�سجل الكلية، والذي طلب مني 
عدد ثالث �سور �سخ�سية ونتائج الفح�ص الطبي. خرجت مبا�سرة من 
اأ�سرع طريقة ل�ستخراج ال�سور ال�سخ�سية، فقيل  الكلية، و�ساألت عن 
بالكاميرا  �سور  لي  فاأُخذت  التحرير..  ميدان  في  "المجمع"  اأمام  لي 
مركز  اإلى  التحرير  ميدان  ومن  ت�سبهني.  ال�سور  تكن  فلم  القديمة، 
اإلى  وتوجيهي  علّي  الك�سف  تم  حيث  الجيزة،  في  الطبي  الك�سف 
الت�سوير الإ�سعاعي، حيث تزاحم عدد  الك�سف على النظر، ومن ثم 
من الطلبة، فخرج علينا الدكتور الم�سوؤول عن المركز ليقول باأن اأفالم 
الجميع،  التالي. خرج  اليوم  في  نح�سر  اأن  وعلينا  نفدت،  قد  الأ�سعة 

وبقيت اأنا اأنظر اإلى الدكتور، حيث قال:
"واأنت ماذا تريد؟".

قلت: "اأنا لدّي و�سع خا�ص؛ حيث لبد اأن اأ�ستخرج الإقامة غًدا، 
اأو اأن اأدفع غرامة مبقدار خم�سني جنيًها عن التاأخري.. والإقامة ل 
ُتعطى اإل بعد ا�ستخراج بطاقة الكلية، وبطاقة الكلية متوقفة على 

فيلم الأ�سعة، فاأنا على ا�ستعداد ل�سرائه من اأي مكان..".
قاطعني الدكتور امل�سوؤول قائاًل: "الأفالم موجودة". 

الت�سوير،  عملية  لي  ُتجرى  اأن  واأمر  الأ�سعة،  غرفة  اإلى  فاأخذني 
واأو�ساني اأن اأرجع اإليهم في �سباح اليوم التالي.
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في �سباح اليوم التالي، اأخذت اأفالم الت�سوير الإ�سعاعي والنتائج 
الطبية، وقدمتها لمكتب الت�سجيل؛ حيث قبلوا كل الأوراق مني، اإل 
�ساأح�سر  باأنني  واعًدا  جاد  ح�سين  فتدخل  ت�سبهني،  ل  التي  ال�سور 
�سوًرا "نظيفة" - كما و�سفها - في القريب العاجل، على اأن ت�ستعمل 
وع�سرين  اأربع  في  الزراعة  كلية  ت�سجيلي في  فتم  موؤقًتا..  ال�سور  تلك 
�ساعة، بدًل من اأن تكتب كلية الزراعة لمكتب التن�سيق في القاهرة، 
ومنه اإلى وزارة التعليم العالي في م�سر، والتي بدورها تكتب ل�سفارة 
اإلى وزارة التربية والتعليم  الكويت في القاهرة، وهي تنقل المو�سوع 
في الكويت، ومنها اإلى مكتب الكويت في دبي، حيث �سيت�سلون بي 
القاهرة.. وقد  بجامعة  الزراعة  بالقبول في كلية  ال�سارقة لإعالمي  في 
و�سل لعلمي، فيما بعد، اأن مكتب الكويت في دبي قد ات�سلوا فعاًل 
بالم�سوؤولين في ال�سارقة حيث اأعلمـوهم بقبولي بكلية الزراعة بجامعـة 
في  الزراعة  كلية  في  قبولي  من  �سهر  من  اأكثر  بعد  ولكـن  القاهـرة، 

ال�سنة الدرا�سية الأولى 1965 - 1966م.

بي  مرت  القاهرة  بجامعة  الزراعة  كلية  في  درا�ستي  فترة  خالل 
هنا  اأ�سفها  خارجها،  هو  ما  ومنها  بالكلية،  هو  ما  منها  كثيرة،  اأحداث 

ح�سب �سنوات الدرا�سة بالكلية:

الماء الملكي
بعد ت�سّلم بطاقة الكلية، �سارعت للح�سول على جدول المحا�سرات، 
التالي،  اليوم  في  اأما  اأح�سرها.  اأن  يجب  محا�سرة  هناك  اأن  فوجدت 
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الكيمياء  لدر�ص  الباكر  ال�سباح  الكلية في  اإلى  اأح�سر  اأن  فكان علّي 
العملي. 

دخلت اإلى مبنى ق�سم الكيمياء واتجهت اإلى اأحد المعامل حيث 
اأر�سدوني؛ فلما دفعت الباب المتحرك انفتح على عدد كبير من الطلبة 
وهو  رقمي  كان  حيث  وطالبة،  طالًبا  و�ستين  باثنين  يقدر  والطالبات 

الأخير: الثالث وال�ستون.
ح�سر الدكتور، و�سرح الدر�ص العملي، ومن ثم طلب منا الك�سف 
هناك  اأن  ذلك  معنى  ال�ساد�سة؛  المجموعة  في  المطلوبة  المادة  عن 
الأ�سبوع  اإليها  م�ساًفا  اأ�سابيع،  مدى خم�سة  وعلى  مجموعات  خم�ص 
الأول من الدرا�سة يكون فيه ال�سرح والتعريف حول الأجهزة وطرق 

البحث، قد فاتتني.
والم�سفوف عليها  المعمل،  والطالبات على طاولت  الطلبة  توّزع 
المعمل؛  في  الجميع  وانهمك  الكيميائية..  بالمواد  مليئة  زجاجات 
اأحد  بي  مّر  به.  يقومون  عّما  �سيًئا  اأعرف  واجًما، ل  فقد كنت  اأنا  اأما 
الأ�ساتذة، وكان يدعى الدكتور األبرت لطيف، وكان حًقا لطيًفا، �سرح 
الزجاجة  من  اأ�سف  يقوله..  ما  اأكتب  واأنا  المطلوبة،  الخطوات  لي 
الماء  اأ�سف ثالث قطرات من  ثم  الزجاجة رقم كذا،  رقم كذا..ومن 

الملكي.. ثم قال:
"بعد ذلك انتظرين حتى اأعود اإليك". 

انتهيت من العمل المطلوب، وبحثت عن "الماء الملكي" في جميع 
الزجاجات فلم اأجده، ف�ساألت دكتوًرا اآخر كان ماًرا بقربي، قائاًل له:

"هو املاء امللكي زجاجة رقم كم؟".
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والطالبات من  الطلبة  انتباه  ليثير  الطاولة  بيده على  الدكتور  طرق 
حولي قائاًل:

"قولوا لهذا العبيط... املاء امللكي زجاجة رقم كم!".
مـن  بالخـروج  اأهـّم  واأنـا  األعنـه  واأخـذت  ـًا،  غيظ ا�ست�سطـت 

المعمل. اأما هو فقد اأخذ يقول:
"اهلل.. اهلل.. اهلل، اهلل.. اهلل.. اهلل!".

ندمت على ما فعلت، ولو اأنني ذهبت للدكتور األبرت لطيف لأر�سدني. 
له ما  األبرت لطيف، و�سرحت  بقية، فذهبت للدكتور  اليوم فيه  ما زال 

اأ�سابني من اإهانة. فما كان منه اإل اأن نادى على "عم ب�سطاوي"..
"النوبة"،  اأهالي  من  نحيًفا  رجاًل  وكان  ب�سطاوي،  عم  علينا  دخل 

وقال له:
عايزك  اخلليج..  اأهل  عندنا..من  طالب  �سلطان،  الأ�ستاذ  "هذا 

تدي له فر�سة يجري العملي اللي فاته". 
بعد اأن �سلمني الدكتور األبرت لطيف �سرح العمليات الكيميائية، قمت 
باإجراء تلك العمليات في المعمل، وتمكنت من فهم تلك العمليات. 
وكان "الماء الملكي" ما هو اإل قطرة واحدة من حام�ص النيتريك المرّكز، 
ت�ساف اإلى ثالث قطرات من حام�ص الهيدروكلوريك المرّكز، للك�سف 

رها الطالب بنف�سه، ولي�ست في زجاجات!  عن مادة الذهب، يح�سِّ
وثوًقا  اأكثر  وكنت  المعمل،  لنف�ص  ح�سرت  التالي  الأ�سبوع  في 
المدرج،  اإلى  خرجت  وبعدها  المطلوبة،  التجارب  فاأجريت  بنف�سي، 
اثنان و�ستون،  اإلى هناك زميلي ويدعى �سعيد، هو رقم  حيث �سبقني 
له كانت  فقلت  التجربة،  نتيجة  ف�ساألني عن  بجانبه،  لي مكانًا  حاجًزا 
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مادة الذهب، واأخرجت له الورقة التي ُتر�سد بها النتائج.
قال �سعيد: "هـذه الـورقة يجـب اأن تكون يف ال�سندوق الذي 

بقرب باب املعمل". 
قلت: "اأنا ل اأعلم ذلك، ولكني �ساأذهب الآن لأ�سعها هناك". 
و�سل،  قد  فالدكتور  الذهاب،  ت�ستطيع  ل  "الآن  �سعيد:  قال 

واملحا�سرة �ستبداأ، بعد املحا�سرة باإمكانك اأن تذهب". 
بعد المحا�سرة ذهبت اإلى المعمل. فلم اأجد ال�سندوق المذكور، 
المقابل،  المعمل  اإلى  توجهت  النا�ص.  من  خالًيا  المعمل  وكان 
وعندما دفعت درفة الباب، �ساهدت المعمل مليًئا بالطلبة المن�سغلين 
بتجاربهم؛ وكان �سخ�ص يجل�ص على من�سة المعمل، لم اأتبين �سكله 
لبعده، ولكثرة الأبخرة المت�ساعدة في المعمل.. توجهت اإليه.. وفي 
منت�سف الم�سافة، تبيَّن لي باأنه هو ال�سخ�ص الذي اأهانني، فتراجعت 

اإلى الخلف، اأنوي الخروج من المعمل، واإذا به ينادي:
"تعال يا بتاع املاء امللكي.. تعال.. تعال..".

اأهل  يا  الإهانات  من  مزيد  هناك  "هل  له:  وقلت  منه،  اقرتبت 
م�سر ل�سيف نزل ببالدكم؟!".

قال: "ل واهلل".
نـزل من على المن�سـة، واأخذني معه اإلى مكتب بقرب المدخل 

الرئي�سي للمبنى، وهناك قّدم نف�سه:
"اأنا الدكتور حممد اإبراهيم". 

تاأخيري ب�سهادة  قّدمت له نف�سي، و�سرحت له و�سعي، واأثبتُّ له 
من �سوؤون الطلبة تو�سح تاريخ قبولي.
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فقام، وبعد اأن ر�سد لي الدرجة لذاك اليوم، كتب قائاًل:
غياب بعذر ل�ستة اأ�سابيع لتاأخر القبول.

واأ�ساف قائاًل يل: "غياب �ستة اأ�سابيع يحرم الطالب من دخول 
المتحان!".

فقلت يف نف�سي: "رب �سارة نافعة!".

�صحك بال �صبب
في الأ�سبوع الثالث، وفي المكان نف�سه من معمل الكيمياء، وقبل 
العمل  من�سة  على  الجال�ص  الدكتور  �سوت  �سمعت  العمل،  بداية 

ينادي ب�سوت غا�سب:
"اأنت يا ثالثة و�ستني!".

لم اأكن تعودت بعد على ذلك الرقم..
يعاود الدكتور: "اأنت يا ثالثة و�ستني!".

بين  الممـر  اإلى  فخـرجـت  المق�سـود،  اأنـا  باأننـي  �سعـيد  نبهني 
الطاولت، واأ�سرت اإلى نف�سي ب�سبابتي، اأي اأنا المق�سود؟

الدكتور: "خذ حاجتك واخرج من املعمل.. اإنت فاكر نف�سك 
فني.. ت�سحك يف املعمل". 

هنا تدخل �سعيد جاري، وب�سوت مرتفع قائاًل:
"ل.. اأنا الذي كنت اأ�سحك، هذا الإن�سان ل يعرف اأحًدا هنا.. 

كيف ميزح وي�سحك؟ مع َمْن؟ هذا غريب هنا يف م�سر". 
الدكتور: "تعال، واإنت كذلك يا ثالثة و�ستني". 

توقف المعمل، وا�سطف الطلبة والطالبات على جهتي الممر بين 
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واإذا  اأمامه،  كنا  ما  اإذا  الدكتور، حتى  نحو  وتقدمنا  المعمل،  طاولت 
بطالب اآخر يتقدم من جهة الطاولة التي كّنا عليها نحونا، ويقف اأمام 

الدكتور، وبيني وبين �سعيد، ليقول:
"اأنا الذي كنت اأ�سحك!".

�سكر الدكتور الطالب الذي اعترف بذنبه، و�سكر �سعيد ل�سهامته، 
واعتذر لي.

�سعيد ال�سهم انتقل من كلية الزراعة وان�سم للكلية الحربية.. وفي 
حرب �سنة �سبع و�ستين ُدِفع بطلبة الكلية الحربية للمعركة، فكان من 

�سمن ال�سهداء، رحمه اهلل. 

بين الجميلة وال�صبورة
انتهى الف�سل الدرا�سي الأول، فنجحت باأربع مواد وتخلفت باثنتين.

في الف�سل الدرا�سي الثاني، كان الجتهاد منذ بداية ذلك الف�سل، 
ل يلهيني عن الدرا�سة اأي �سيء اإل مرة واحدة عندما كنا في محا�سرة 
مادة الكيمياء الع�سوية للدكتور األبرت لطيف.. ومنذ بداية المحا�سرة 
كانت  عندما  بنظراتها  فان�سغلت  بنظراتها،  جميلة  بنت  �ساغلتني 
اأما هي  الب�سر،  ال�سبورة لمح  ن�سيب  الثالث خالية.. كان  ال�سبورات 
فكانت ت�ستحوذ على كل الب�سر.. وانتبهت لأجد ال�سبورات الثالث 

مليئة بمادة المحا�سرة، والتي لم اأعلم عنها اأي �سيء.
المحا�سرة  فيها  �ساأكتب  كنت  التي  الكيمياء  كرا�سة  في  فكتبت 

الق�سيدة التالية:
نظراتك حـــــلوة  يا  دعيــــني اأفهــــم در�ســــيدعـي 
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يق�ســو ل  اإن�ســـــــان  تق�سـياأنــا  اأن  منــك  اأخــاف 
�ستالتي الآن  رويت  �ستحجبين المـاء عن غر�سيلئن 
حمرة به  اليـــــوم  وغــــًدا ي�سبــح كالــور�صفوجهي 
لنظـراتـــــك جئـت  ح�ســـرت للعـلم والــدر�صفمــا 
طهــــــر بـــه  خــال مـن العـار والرجـ�صفمكاننــــــا 
بالهــم�صفكـفــي خبــــث الـمـــارد النـــا�ص  بـــــداأ 
نظراتك للنــــــا�ص  نفـــ�سيفبيعي  ت�سـتري  اأن  اأبــت 

نجحت في جميع مواد الف�سل الدرا�سي الثاني وانتقلت اإلى ال�سنة 
الدرا�سية الثانية حاماًل معي مادتين لل�سنة الأولى.

نادي العروبة
في الإجازة ال�سيفية، وهي من منت�سف يونيو �سنة 1966م، عدت 
اإلى ال�سارقة لأجد نادي العروبة قد اكتمل البناء في المبنى الرئي�سي 
مجلة  اأ�سدرت  ومنه  النادي،  وُفتح  فاأكملتها،  المرافق،  وبقيت  منه، 
"اليقظة" الأ�سبوعية، حيث كنت اأطبعها بمطبعة خليفة النابودة بدبي. 
ا�ستمرت تلك المجلة مدة ما بقيت في ال�سارقة في تلك الفترة، حيث 
الثانية  الدرا�سية  ال�سنة  في  للدرا�سة  القاهرة  اإلى  عودتي  بعد  توقفت 

بكلية الزراعة 1966 - 1967م، في بداية �سبتمبر �سنة 1966م.
"علم  الدرا�سية  المواد  اإحدى  كانت  الثانية،  الدرا�سية  ال�سنة  في 
يقوم  الذي  وكان  والغنم،  والبقر  الإبل  تعني  والما�سية  الما�سية"، 
ال�سابق  العميد  بدرالدين،  عبداللطيف  الدكتور  الأ�ستاذ  بتدري�سها 
لكلية الزراعة، و�سديق الطالب. حّدثنا يوًما عن فترة درا�سته في معهد 
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تربية الحيوان بجامعة اأدنبره با�سكتلندا لنيل الدكتوراه، قائاًل: 
اإلى مدير  بر�سالة  لل�سودان  الإجنليزي  الع�سكري  "بعث احلاكم 
معهد تربية احليوان بجامعة اأدنربه يطلب منه فيها كيفية اإ�سالح 
اأن حّول الطلب  اإّل  ما�سية ال�سودان، فما كان من مدير املعهد 
اإلى طالب الدرا�سات العليا لديه باملعهد، طالًبا منهم اأن يكتبوا 

له تقارير عن اإ�سالح ما�سية ال�سودان.
الطالب  احتج  فلما  جانًبا،  املعهد  مدير  فو�سعها  التقارير،  اأتت 
على ذلك، رّد مدير املعهد عليهم قائاًل باأن التقارير لي�ص بها ما 
ُي�سِلح ما�سية ال�سودان، واأمر �سكرتريه اأن يكتب الر�سالة التالية:
اإلى احلاكم الع�سكري الإجنليزي لل�سودان، اإذا اأردت اأن ُت�سِلح 

ما�سية ال�سودان، فاأ�سِلح اأهلها اأوًل". 

الق�صر الجمهوري
منذ  ن�سيطة  للطلبة،  اأندية  بمثابة  وهي  الطالبيـة،  الروابط  كانـت 
بداية العـام الدرا�سي؛ حيـث تبداأ النتخابات لمجال�ص تلك الروابط، 
في  �سقطت  الطـالبية  الـروابط  معظـم  المتـوقعة:  غير  بالمفاجاأة  واإذا 
قبلهم  من  الحتفالت  فكانت  العرب..  القوميين  من  الطلبة  اأيدي 
نكاية في الآخرين من الوحدويين وال�سيوعيين. كان على الوحدويين، 
بعد اأن خ�سروا كل مراكز ن�ساطهم، اأن ي�ستعيدوا ن�ساطهم، فلم يجدوا 
ليجعلوا  العربي؛  الجنوب  "المجدلي"، من  ال�سهيد  لوفاة  منا�سبة  اإل 
من تلك المنا�سبة حدًثا يلفت الأنظار اإليهم، بتنظيم م�سيرة في �سوارع 
اأن  فتقرر  بذلك.  الت�سريح  رف�ست  الم�سرية  ال�سلطات  لكن  القاهرة. 
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جمال  الرئي�ص  لمقابلة  واأنا  ُعمان  طلبة  من  عبدالنبي  محمود  يذهب 
عبدالنا�سر. 

الق�سر  اإلى  ال�سباح  في  ذهبنا  المقابلة،  موعد  ت�سّلمنا  اأن  بعد 
اإلى  واأُدخلنا  البوابة،  عند  ال�سباط  اأحد  ا�ستقبلنا  حيث  الجمهوري 
تاأتي  ب�سيارة  واإذا  لحظات  اإل  هي  وما  المدخل.  من  بالقرب  مجل�ص 
من مبنى الق�سر بها �سخ�ص مدني، ل نعرف مركزه اأو رتبته، لكنه كان 

ُيعطى التحية من الع�ساكر على طول الطريق اإلى مبنى الق�سر. 
واأجل�سنا  الباب،  َفْتح  نبيل  ال�سيد  ا�ستقبلنا  الجمهوري  الق�سر  في 
في مجل�ص بالقرب من مكتبه بعد اأن اأخذ منا طلبنا. وبعد طول انتظار 

دخل علينا ال�سيد نبيل َفْتح الباب ليقول لنا:
" اإن الرئي�ص م�سغول جًدا، ويقول لكم اأقيموا التاأبني، ولكن ل 

تخرجوا اإلى ال�سوارع ".
بين  ومن  التاأبين.  اأُقيم  الجمهورية  ب�سارع  ال�سحفيين  نقابة  في 
الطلبة  رابطة  رئا�سة  خ�سر  الذي  جدعان"،  "اأمين  كان  المتحدثين 
ال�سوريين، والذي اأخذ يكيل للطرف الآخر؛ اأي القوميين كل ما اأوتي 
من كلمات لذعة، فبداأ التال�سن، ومن ثم الت�سابك بالأيادي، ثم عراك 
وقذف بكرا�سي م�سرح النقابة، فته�سم زجاج الواجهة، وخرج الجميع اإلى 
فتوقف  والوحدويون يالحقونهم،  يهربون،  القوميون  الجمهورية..  �سارع 

المرور، وتجمهر المارة على الأر�سفة - ذاك ما اأراده الوحدويون.

الدراجة الهوائية
كان اأبو ق�سيدة من الطلبة الُعمانيين، من اأهل ظفار، والطالب في 
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القاهرة، قد قام مع �سخ�ص من �سكان �ساللة بظفار بعمان - قدم اإلى 
القاهرة بعد �سجنه لفترة اأيام في �ساللة؛ لركوبه دراجة هوائية في �سوق 
�ساللة المزدحم؛ حيث كان ركوب الدراجات في ال�سوق ممنوًعا.. 
وقد �سدم اأحد الأ�سخا�ص - بتكوين "جبهة تحرير ظفار". وبينما نحن 
نمر باأحد �سوارع القاهرة، واإذا بتلك الالفتة تطل من الدور الأول من 

اإحدى العمارات وقد ُكتب عليها: "مكتب جبهة تحرير ظفار".
ذهبنا لن�ساهد المكتب، واإذا بذلك ال�سخ�ص الذي تعرفنا عليه قبل 
مدة، والذي كانت حكايته ل تتعدى ركوب دراجة هوائية في �سوق 
�ساللة و�سجنه لعدة اأيام، وقد �سنع منها كفاًحا، وحّول ذلك الكفاح 

اإلى ثورة. 
ات�سلنا بال�سيد فتحي الديب ع�سو الأمانة العامة لالتحاد ال�سـتراكي، 
العـالم  في  التحـرر  "حركـات  ملـف  م�سـوؤول  الحقـيقـة  في  وهـو 
العـربي"، وبّينـا له حقيقة ذاك الرجل، واأن ظفـار جـزء مـن ُعمـان. فمـا 

كـان مـن ال�سـلطـات الم�سـرية اإل اأن قـامـت واأغلقت المكتب.
وبعد عدة اأيام اأعيد افتتاح المكتب، فعلمنا اأن اأبا ق�سيدة والقوميين 

العرب وراء افتتاح ذلك المكتب للمرة الثانية.
م�سكلة دراجة هوائية تحولت لم�سكلة �سعب واأمة!

حرب يونيو 1967م
�سنة  يونيو  �سهر  بداأ  اإن  وما  قائمة،  للحرب  ال�ستعدادات  كانت 
1967م حتى بداأت معه امتحانات الف�سل الثاني لل�سنة الثانية في كلية 

الزراعة. 
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كنا قد امتحنا في بع�ص المواد عندما �سمعنا �سوت المدافع ظهر 
فوجدت  ال�سارع  اإلى  خرجت  1967م.  �سنة  يونيو  من  الخام�ص  يوم 
النا�ص تهلل وتكبر، وكان اآخرون ينظرون اإلى ال�سماء محاولين م�ساهدة 

بع�ص الطائرات الحربية وهي تحلق على ارتفاع عاٍل في يوم مغبر.
توجهت اإلى حي العجوزة، واإلى بيت يو�سف الح�سن وريا�ص اأبو 
التحاد  مبنى  اإلى  هناك  ومن  الزراعة،  كلية  في  زميلي  وهو  محمود، 

ال�ستراكي لمقابلة ال�سيد فتحي الديب. 
وهناك تجّمع الطلبة من جميع البالد العربية، وتقرر اأن نن�سم اإلى 
المتطوعين من الرجال الذين يطلـبون نقلهم اإلى الجبهة. لم نكن قد 
خ�سعـنا لأية دورة ع�سكـرية تدريبيـة، فلذلك تقرر نقـلنا اإلى مع�سكر 
بني يو�سف في الهرم. وعلى مدى يومين تعلمنا وتدربنا على ال�سالح، 

ثم اأتت الأوامر بنقلنا اإلى المع�سكر المقام في نادي الجزيرة.
يوم  م�ساء  المفاجاأة  جاءت  التدريبات،  من  اآخرين  يومين  وبعد 

التا�سع من يونيو �سنة 1967م: تنحي الرئي�ص جمال عبدالنا�سر!
ال�سوارع، وغابت  اأن مالأت  الغفيرة تتدافع بعد  خرجت الجماهير 
جميع  اأطفئت  حيث  دام�ص؛  ظالم  في  ودخلنا  اليوم  ذلك  �سم�ص 
الأنوار، فلم اأ�ستطع اأن اأتقدم اأي خطوة لالأمام لوجود كتل من الب�سر 
تمالأ ال�سوارع، فجل�ست على دكة بر�سيف �سارع الجيزة، من بعد ج�سر 

الجالء، وكانت النا�ص تمر اأمام ناظري، فجادت القريحة:
 بـالدي فيــك �ســر عجيــب

�ســاحب الــدار فيــك غــريب
 من اأولـج الفجر فيـك بالمغيب

من اأذاب ال�سحك فيك بالنحيب
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يا ندامه يا بالدي، يا ندامه
ال�سغيـرات ببــراءة الطفـولة

وفتــاة بم�سـيتهــا خجــولــــه
وفتيـــان بكامـــل الرجــولة

و�ســاب كــم اأحجـم ميـولـــه
و�سيـخ لم يــاأبــه بالكهــولـة

كلهـــم �سلبــوا البـت�ســــامـه
يا ندامه يا بالدي، يا ندامه

القمـري كــان هنــا يغــــني
فــوق كــــل بيــت وغ�ســــِن

 واأتـــــت البــــــومة تعــّني
تــــــدك اآثـار من بنى ويبـني

 تزّيف التاريخ ت�سرق كل لحن
فوجــودها بيننـا لـه عــــالمه

يا ندامه يا بالدي، يا ندامه
 و�ســاب بيــن الطرقــــــات

ترك اأمـا واأبًا ك�سيًحا واأخــوات
 وم�ســى نحــو تلك الحانات

همه قمـار وح�سي�ص وم�ســكرات
 ليتـه قبـل اأن يــولد مـــات

هجــر البيـــت بــال �سهـــامه
يا ندامه يا بالدي، يا ندامه
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 حتى ال�سماء بخلت عليهم بالمطر
واآبار مـاء غــدت كماء البحــر

 والقطيـع يـلهث بال مفـــر فوق
الرمال وفي ال�سهول وبين ال�سخر

 والراعــي ي�ســكو القــــدر اأين
القطيع؟ غطت الأر�ص عظـامه

يا ندامه يا بالدي، يا ندامه
 ن�سجت باأر�سي خيوط العنكبوت

وهنــاك حــاجز بيـن البيــوت
 ومري�ص في الفرا�ص واآخر يموت

وم�ســلول يجـلب للعيـال قـوت
 حبــة تمـــر ورغيف وحوت

والنــا�ص ت�سحـــك بـال مالمــه
يا ندامه يا بالدي، يا ندامه

 يا اأخي قم بنـا نمحـو ال�سـرر
يــا اأخــي ل تقــل هـذا قــدر!

 بالأمل،بالعمل نبلغ نيل الظفر
بال�سفـا، بالـوفـاء نبلـغ المنتظـر

ــــر  فــاللـه بالإيمــــان نَـ�سَ
يـا اأخي قم بنـا نرعى الكـرامـه

بال�سهامه يا بالدي، بال�سهامه
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تقرر ا�ستئناف المتحانات في الجامعات، فلم اأوفق في اجتياز بع�ص 
المواد للحالة النف�سية التي كنت فيها. �سافرت بعد ذلك اإلى ال�سارقة، 

لأجد بع�ص الحوادث التي جرت هناك قبل قدومي اإلى ال�سارقة.
جميع  من  القادمة  النا�ص  تجمعت  1967م  �سنة  يونيو   7 بتاريخ 
الإمارات اأمام مبنى مكتب الكويت في دبي مطالبة بنقلها اإلى الكويت 
للتطوع في الجيو�ص الم�سرية. الكابتن عبدالعزيز بن محمد القا�سمي 
والكابتن في�سل بن �سلطان القا�سمي ا�ستقال من قوة �ساحل ُعمان من 
�سمن الجماعات المطالبة بالتطوع في الجيو�ص الم�سرية على مدى 
اأربعة اأيام بالهتافات وال�سب واللعن على بريطانيا واأمريكا، بدون فائدة، 

فلم تفتح الكويت بابًا لنقل تلك الأعداد اإلى الكويت.
1967م  �سنة  يونيو  من  ال�سابع  يوم  م�ساء  ففي  ال�سارقة،  في  اأما 
�سبت النار في النادي البحري قبالة الحيرة، والتابع لقوة �ساحل ُعمان 
الذي  المبنى  التهمت  قد  النيران  كانت  البريطانية.  الجوية  والقوات 
كان مبنًيا من ال�سعف وبع�ص الزوارق، قبل اأن ت�سل �سيارة المطافئ 
التابعة للقوات الجوية البريطانية لإطفاء الحريق. وما اإن و�سلت �سيارة 
مما  بالحجارة،  ال�سيارة  بر�سق  هناك  المتجمهرون  بداأ  حتى  المطافئ 
ا�سطر تلك ال�سيارة لفتح خراطيم مياهها على المتجمهرين، بدًل من 

الحريق. 
اإذاعة  بين  يونيو تم اكت�ساف قطع الأ�سالك  الثامن من  اليوم  وفي 
كامل.  ليوم  البث  عن  فتوقفت  الإر�سال،  ومحطة  ال�ساحل"  "�سوت 

تلك الإذاعة اأن�ساأها الإنجليز في القاعدة البريطانية في ال�سارقة، وتذيع 
باللغة العربية. 
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زيارة لمدينة كرات�صي
الأل�سن  تتناقلها  كانت  والتي  ال�سارقة  في  الأخبار  �سماع  اأطق  لم 
اإلى  اأ�سافر  اأن  فقررت  الحرب،  ومجريات  الحرب  عن  ب�ساعة  �ساعة 

باك�ستان، واإلى مدينة كرات�سي تحديًدا.
على  اطلعت خاللها  كرات�سي،  مدينة  في  اأيام  ع�سرة  مدة  مكثت 
الدفاع،  حي  م�سجد  فيها  ما  اأهم  كثيرة؛  لي�ست  وهي  المدينة  معالم 
من  اآلًفا  وي�ستوعب  اأعمدة،  بدون  كبيرة،  قبة  �سكل  على  المبني 
من  قليل  عدد  اإل  المغرب  �سالة  وقت  به  كان  ما  لكن  الم�سلين، 
الم�سلين. كان ذاك الم�سجد في اأرقى حي من اأحياء مدينة كرات�سي، 
مرتفعة،  اأر�ص  على  مبنًيا  كان  حيث  المدينة،  �سرق  في  الدفاع  حي 
و�سوارع الحّي نظيفة، وبيوته جميلة، تزينها الحدائق، وتتدلى الأ�سجار 

المزهرة من فوق اأ�سوارها.
في اليوم التالي ذهبت في الم�ساء اإلى اأفقر حي في كرات�سي، يقال 
اأوقفت ال�سيارة  له لياري في غرب المدينة، ويمتد لعدة كيلومترات. 
وترجلت وجلت بين طرقاته. كانت بيوته مبنية من ال�سفيح والع�س�ص، 

طرقاته طافحة بالمجاري ذات الرائحة الكريهة.

هدم البيوت في حّي ال�صرق
ناعمة  �سقيقتي  مع  ارتحلت  ثم  ال�سارقة لأيام معدودة،  اإلى  عدت 
واأولدها، اأولد ال�سيخ �سعود بن �سلطان القا�سمي، اإلى الهند لنق�سي 
بها عدة اأ�سابيع. لم يح�سر ال�سيخ �سعود معنا في تلك الرحلة لأنه كان 
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م�سغوًل بق�سية البلدية و�سكان حي ال�سرق، فهو رئي�ص البلدية.
�سلطان  بن  �سعود  ال�سيخ  مع  تحدثت  ال�سارقة،  اإلى  عدت  عندما 
مـدير  التوم  مختار  باأن  لي  وتبين  الم�سكلة،  مو�سوع  عن  القا�سمي 
بلـدية ال�سارقة، وباتيا الهندي م�سـوؤول التخطيط في البلدية، واإبراهيم 
الكردي مدير دائرة الأرا�سي، قد قرروا هدم اأجـزاء مـن حـي ال�سـرق 
بيوتهم  هدم  يرف�سون  الأهالي  واأن  تعوي�ص،  دون  بيًتا  باأربعين  تقـدر 

ويهددون باأنهم �سيرحلون اإلى دبي. 
قابلت ال�سيخ خالد بن محمد القا�سمي حاكم ال�سارقة، واأقـنعـته 
بتاأجـيل الهـدم حـتى تتـوفـر ال�سـيولة المطـلـوبة للتعـوي�ص، ومعنى 
ذلك باأن البيوت لن تهدم. ات�سلت بالأهالي اأ�سحاب البيوت المهددة 
ال�سارقة؛ حيث  الرحـيل من  بالعدول عن مو�سوع  واأقنعتهم  بالهدم، 
كان بيني وبينـهم ود؛ حـيث عـملت مدر�ًسا في المدر�سة ال�سناعية 

في ذلك الحي لمدة ثالث �سنوات.

لظوغلي
عدت اإلى القاهرة لأكمل درا�ستي في المواد المتبقية من ال�سنة 
الدرا�سية الثانية )1967/1968م( في كلية الزراعة، فاأر�سل لي �سقيقي 
اللون،  "بي�ساء  "مر�سيد�ص  �سيارة  القا�سمي  محمد  بن  خالد  ال�سيخ 

طرازها ل�سنة 68، وقد نزل في الأ�سواق مبكًرا.
وكان لدّي من المواد الدرا�سية عدد قليل، لذلك ا�ستثمرت الوقت 
كـانت  التراثية.  والمباني  الم�ساجد  على  الإ�سالمية  النقو�ص  لدرا�سة 
�سـيارتي لفتة للنظـر، تتـوقـف كـثيًرا اأمام الم�ساجد والمباني التراثية، 
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يدخـلها،  َثم  ومن  بنظره  المباني  تلك  يتفحـ�ص  �ساب  منهـا  ينزل 
ومـرات ي�سـعد كـومة زبـالة قد غطـت جـزًءا من المبنى. تعب رجال 
�سيارتي  كـانت  حيث  بمراقبتي؛  مكلفين  كانوا  الذين  المخابرات 
اأ�سرع منهم، مما ا�سطر المباحث العامة اإلى اأن تكلف الرائد �سوكت 
ح�سني - المكّلف بمتابعة ن�ساط الطلبة العرب، وقد التقيته مرات عدة 
في بع�ص المنا�سبات، وكان اللقاء بالتحية فقط - اأن يت�سل بي، حيث 

قال لي:
"اأريد اأن اأتعرف عليك!".

قلت:"ب�سرط، اأن تزيل الظل الذي يتبعني!".
قال: "ذاك اأمره لدى "الراجل الكبري". 

قلت: "من؟! عبدالنا�سر؟!".
قال: "ل.. الراجل بتاعنا يف لظوغلي". 

قلت: "اأين؟!".
قال: "يف املباحث العامة". 

رّتب لي الرائد �سوكت ح�سني لقاء اللواء محمود �سعراوي؛ رئي�ص 
ا�ستقباًل ح�سًنا، ثم طلب  فا�ستقبلني  العربي،  الن�ساط  �سعبة مجموعة 

اأحد الموظفين، فلما ح�سر، قال له: "هات لي ملف �سلطان". 
قلت: "هو اأنا يل ملف عندكم؟".
قال: "طبًعا، لكل واحد ملف". 

وفي لمح الب�سر ح�سر الملف، وكاأنما قد كان مح�سًرا لذاك اللقاء.. 
ويقراأ  �سفحاته،  يقلب  �سعراوي  محمود  اللواء  واأخذ  الملف،  فتح 

اأجزاًء منه قائاًل:
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"يف يوم كذا زار املكان كذا". 

بتعمل  "اأنت  قال:  ثم  اأزورها،  كنت  التي  الأماكن  يعد  واأخذ 
اإيه؟".

قلت: "اأتعّرف على م�سر". 
قال: "تتعّرف على م�سر من هذه الأماكن؟".

قلت: "تريدين اأن اأتعّرف عليها من �سارع الهرم؟!".
)�سارع الهرم مليء باملالهي الليلية(.

قال: "ا�ستغفر اهلل!".
وقف مودًعا، وما زال امللف مفتوًحا..
قلت: "هل �سيبقى امللف مفتوًحا؟".
هّم باإغالق امللف، قائاًل: "�سنغلقه!".

قلت: "بالطريقة الأخرى؟!".
قال: "وبالطريقة الأخرى كذلك". 

عبدالعزيز نائًبا للحاكم في خورفكان
نجحت في المواد المتبقية لي من ال�سنة الدرا�سية الثانية، وعدت 
بين  الخالف  لأجد  1968م؛  �سنة  يونيو  منت�سف  في  ال�سارقة  اإلى 
ال�سيخ  اأخيه  ابتعد عن  قد  الحاكم  نائب  ف�سقر  قائًما؛  الثالثة  الأخوة 
ال�سيد  مع  ان�سجامه  لعدم  ال�سارقة  حاكم  القا�سمي  محمد  بن  خالد 

جا�سم بن �سيف المدفع �سكرتير الحاكم.
بقي ال�سيخ عبدالعزيز بدون عمل في وقت كان ال�سيخ خالد ابن 
الوكيل  وبمراجعة  ال�سارقة.  �سرطة  تاأ�سي�ص  ينوي  القا�سمي  محمد 
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ال�سيا�سي البريطاني في دبي، رحب الوكيل ال�سيا�سي بالفكرة. وعندما 
ال�سرطة،  بتاأ�سي�ص  عبدالعزيز  تكليف  مو�سوع  خالد  ال�سيخ  عر�ص 
اعتر�ص الوكيل ال�سيا�سي البريطاني قائاًل باأن تاأ�سي�ص موؤ�س�سة �سرطية 
باإح�سار  الإنجليز  المجال. و�سارع  يتطلب �سخ�ًسا متخ�س�ًسا في ذاك 
ال�سيد "بيرنز" "Burns"، بريطاني الجن�سية، فعّين ال�سيخ خالد ال�سيد 

"بيرنز" قائًدا ل�سرطة ال�سارقة. 
باأنه �سيّعين  البريطاني  ال�سيا�سي  الوكيل  واأخبر  ال�سيخ خالد  عاود 
ال�سيخ عبدالعزيز رئي�ًسا لل�سرطة، على اأن يكون "بيرنز" تابًعا لعبدالعزيز. 
باأن  خالد  ال�سيخ  فاأخبر  البريطاني  ال�سيا�سي  الوكيل  اعتر�ص  وهنا 
"بيرنز" يتلقى الأوامر من ال�سيخ خالد حاكم ال�سارقة فقط ول غير، ول 

داعي لتعيين عبدالعزيز.
محمد  بن  خالد  ال�سيخ  عين  1968م  �سنة  مايو  �سهر  بداية  في 
في  للحاكم  نائًبا  القا�سمي  محمد  بن  عبدالعزيز  ال�سيخ  القا�سمي 
المنطقة ال�سرقية ومقره في خورفكان، بدًل من عثمان باروت والذي 

ُنقل اإلى وظيفة اأقل من ال�سابقة.

كنت نائًبا للحاكم
طلبني ال�سيخ خالد بن محمد القا�سمي حاكم ال�سارقة ليعر�ص 

علّي اأن اأنوب عنه في فترة غيابه في اإنجلترا، فطلبت منه اأن اأ�سلح 
ات�سلت  ال�سيخ �سقر قبل �سفره، فوافق على ذلك.  بينه وبين �سقيقه 
"اإن  وقال:  ال�سيخ،  اإلى  اأن يذهب  فرف�ص  الأمر  ب�سقر وعر�ست عليه 

الواجب عليه اأن ياأتي هو اإلّي". 
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حجرة  في  جال�سين  نكون  نحن  بينما  اإليك  �سياأتي  باأنه  له  قلت 
ال�سيخ خالد.  و�سيدخل علينا  بالق�سر،  الخا�ص  ال�سكن  الجلو�ص في 

فوافق على ذاك الترتيب.
كنا جال�سين في حجرة الجلو�ص عندما دخل علينا ال�سيخ خالد؛ 
فتمت م�سافحة ال�سيخ �سقر ل�سقيقه ال�سيخ خالد. تحّدث ال�سيخ خالد 

في اأمور بعيدة عما نحن ب�سدده، فتقدمت من ال�سيخ خالد قائاًل:
"ا�سمح يل يا طويل العمر... لقد كلفتني اأن اأنوب عنك، وكان 
ذلك وقت اخلالف بينك وبني �سقر، والآن واحلمد هلل زال كل 
اخلالف بلقائكما، فهل لديك يا اأخ �سقر اأّي اعرتا�ص على هذا 

التكليف؟".
كله  اأنت  اأو  اأنا  اعرتا�ص،  اأّي  لدّي  لي�ص  "ل،  �سقر:  ال�سيخ 

واحد". 
وملا هممـنا باخلـروج، قال ال�سيـخ خالد: "هل تتناولن الغداء 

معي؟!".
قلت: "الأخ �سقر دعاين لتناول الغداء معه". 

في  ال�سارقة  حاكم  القا�سمي  محمد  بن  خالد  ال�سيخ  �سفر  تقرر 
الأ�سبوع الأول من يوليو �سنة 1968م. كان هناك ح�سد كبير في وداع 
ال�سيخ خالد بن محمد القا�سمي حاكم ال�سارقة في مطار دبي. ح�سر 
ال�سيخ عبدالعزيز متاأخًرا وقبل اإغالق باب الطائرة فاأ�سرع اإلى الطائرة، 

وهناك وّدع ال�سيخ عبدالعزيز ال�سيخ خالد، قائاًل:
"اأتاأمر ب�سيء يا طويل العمر؟".

ال�سيخ خالد: "كما اأخربتك �سابًقا... اأنت م�سوؤول عن احلكومة 
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يف املنطقة ال�سرقية، ول �سيء غري ذلك". 
يف  ا�سطرابات  حدثت  لو  اأفعل  "مــاذا  عبدالعزيز:  ال�سيخ 

ال�سارقة؟".
ال�سيخ خالد: "�سلطان بن حممد �سيت�سرف معها". 

غاب ال�سيخ خالد مدة �ستة اأ�سابيع عن ال�سارقة، ق�ساها في لندن، 
درا�ستي  لإكمال  م�سر  اإلى  بال�سفر  اأ�ستاأذنه  اأن  وقبل  عودته،  وحني 
خالد  ال�سيخ  م�ست�سار  الدويك،  ي�سري  مني  طلب  هناك  الجامعية 

القانوني، اأن يقابلني لأمر هام.
وعند مقابلته، عر�ص علّي وظيفة نائب الحاكم في المنطقة ال�سرقية 
بدًل من ال�سيخ عبدالعزيز، فرف�ست ذاك العر�ص بحجة اأنني �ساأكمل 

درا�ستي. 
في اليوم التالي عر�ص علّي ي�سري الدويك من�سًبا اآخر، وهو نائب 

حاكم ال�سارقة، قائاًل:
"اإن الأمر ل يتطلب مر�سوًما جديًدا، فاأنت ما زلت نائب احلاكم".
لآخذ  عبدالعزيز  وال�سيخ  �سقـر  ال�سيـخ  ذهـب  "اأين  قلـت: 

مكـانهما؟". 
قال: "لقد �ساءت العالقة بينه وبينهما، ومل يبق اإّل اأنت". 

قلت: " اأعتذر عن ذلك، واأنا الآن م�سافر اإلى القاهرة". 
مو�سوع  اأفتح  اأن  دون  الباكر،  ال�سباح  في  خالد  ال�سيخ  وّدعت 

المن�سب الجديد.
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الف�صل الثاني ع�صر
الدرا�صة الجامعية

الجزء الثاني
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الدرا�سة  القاهرة لأبداأ  اإلى  1968م و�سلت  �سنة  �سبتمبر  �سهر  في 
في ال�سنة الدرا�سية الثالثة 1968 - 1969م بكلية الزراعة، وفي الف�سل 

الدرا�سي الأول منها.

القرافة ومجرى العيون
زارني �سقيقي ال�سيخ �سقر بن محمد القا�سمي في منزلي بالقاهرة 
في �سهر رم�سان من تلك ال�سنة، وقد ح�سر من المطار مبا�سرًة.. وهو 

يتاأفف. وبعد اأن حييته �ساألته:
"ما بك؟".

قال: "بلد تدخلها باملقابر والروائح الكريهة". 
عرفت لماذا كان يتاأفف؛ حيث اإن �ساحب �سيارة الأجرة قد اأتى 
اأي المقابر -   – القرافة  به من المطار عن طريق �سالح �سالم، حيث 
ومّر كذلك بمجرى العيون، حيث المدابغ التي تنبعث منها الروائح 
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الكريهة.
قلت: "بعد اأن ت�سرتيح �ساآخذك للتفرج على القاهرة". 

بعد اأن ا�ستراح قلياًل، اأخذته اإلى مدخل القاهرة من ناحية المطار، 
ومن ثّم رجعنا ب�سارع العروبة، ومنه اإلى م�سر الجديدة حيث المباني 
الجميلة وال�سوارع الحديثة المزّينة بالأ�سجار على اأر�سفتها، وعدنا اإلى 

المنزل لتناول طعام الإفطار.
في  التراويح  ل�سالة  الح�سين  اإلى  �ساآخذك  له  قلت  الإفطار،  بعد 

م�سجد الح�سين.
اإقامة �سالة  كانت ال�ساحات وال�سوارع العامة مليئة بالب�سر، تنتظر 
كاأنهم  النا�ص  انف�ّص  ال�سالة  اأداء  بعد  التراويح.  بعدها  ومن  الع�ساء، 
جراد منت�سر. كان هناك معر�ص للكتاب، وم�سرح موؤقت تعر�ص عليه 
الفرق ال�سعبية فنونها. وقتها كان زكريا الحجاوي قد عاد من الأرياف 
على  برق�ساتها  "البحيرة"  وفرقة  "خ�سراء"  الريفية  المغنية  لنا  ليقّدم 

الدفوف.
المباني  �سور  غطتها  قد  القرافة  ب�سورة  واإذ  اأيام  عدة  اإّل  هي  وما 
وتحل  تزول  للمدابغ  الكريهة  بالروائح  واإذا  بالقاهرة،  الجميلة  التراثية 

محلها الروائح الزكية لحدائق القاهرة وب�ساتينها.

ما اأكثر الموؤمنين فيك يا م�صر
الثالثة،  الدرا�سية  ال�سنة  من  الأول  للف�سل  المتحان  تقديم  بعد 
من  الثاني  الدرا�سي  الف�سل  اإلى  انتقلنا  المواد،  جميع  في  والنجاح 

ال�سنة الدرا�سية الثالثة.
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في تلك الفترة زار القاهرة ال�سيد عمير بن عبداهلل الفال�سي، وكان 
الفنادق  ال�سديد على  نزياًل في فندق عمر الخيام. ونتيجة لالزدحام 
في  الخ�سب  من  اإ�سافية  غرف  ببناء  الفندق  اأ�سحاب  قام  بالقاهرة 
حديقة الفندق. كان ال�سيد عمير بن عبداهلل اأحد النازلين في اإحدى 
تلك الغرف الإ�سافية؛ وحيث اإنها مبنية من الخ�سب، فلم تكن ت�سّد 

الأ�سوات العالية.
اأ�سوات  من  ي�ستكي  غرفته،  في  زرته  عندما  عمير،  ال�سيد  كان 
الطبول والدفوف والرق�ص والغناء كل ليلة..وعندما اأراد اأن ي�سّيفني، 

اأخذني اإلى المبنى الرئي�سي للفندق حيث �سالة الطعام.
و ما اإن دخلنا اإلى �سالة الفندق، واإذا بزفة عرو�ص بالدفوف والمزامير 
مواجهتنا،  في  بها  واإذا  ال�ساللم،  اأعلى  من  نازلة  وهي  الآذان  ت�سك 
اأن  بًدا من  بالمدعوين للفرح من خلفنا فلم نجد  واإذا  فاأردنا البتعاد، 
يكون واحد منا عن يمين العرو�ص والآخر عن �سمال العري�ص حتى 

انتهت الزفة.
قال لي ال�سيد عمير بن عبداهلل بعدها:

"هل هذا يجوز؟!".

قلت:"هل ت�سّلي معي اجلمعة غًدا؟".
قال: "نعم". 

وقبل �سالة الجمعة، ا�سطحبت ال�سيد عمير بن عبداهلل اإلى �سارع 
ق�سر النيل حيث مقهى" الدار البي�ساء" ل�ساحبه محمد عبدال�سالم، 
اأن  اليوم  ذلك  �سباح  منه  طلبت  قد  كنت  �سجادتين  منه  واأخذت 

رهما لي. يح�سّ
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ذهبنا لن�سّلي بم�سجد "الرحمة" في �سارع ابن ثعلب المتفرع من 
�سارع ق�سر النيل، ولم ن�ستطع الو�سول اإلى الم�سجد ففر�سنا ال�سجادتين 
ترّدد  الم�سلين  جموع  كانت  وقتها  الم�سلين.  �سفوف  انتهت  حيث 

خلف دعاء الخطيب:
- اآمني.. اآمني.. اآمني.. اآمني!

قال ال�سيد عمري بن عبداهلل: "اأين امل�سجد؟".
قلت: "بعيد". 

قال: "ما اأكرث املوؤمنني فيِك يا م�سر!".

رابطة طلبة ُعمان
اأي  بها  يكن  لم  الجمهورية،  �سارع  في  والكائنة  ُعمان،  طلبة  رابطة 
طالب ينتمي للقوميين العرب �سوى اأبو ق�سيدة - اأحد الطلبة الُعمانيين 
من منطقة ظفار، وفي النتخابات التي تجريها الرابطة ل يملك اإل �سوته؛ 
والزنجباريين  الُعمانيين  الطلبة  من  مجموعة  اإدخال  على  يعمل  فاأخذ 
الذين يدر�سون في مدار�ص م�سر في المرحلة الإعدادية والثانوية، وكانوا 
ان�سمامهم  ترتيب  فتم  الم�سرية،  الأوقاف  من  زهيدة  اإعانات  يتلقون 
على  وتوجب  النتخابات.  في  ي�ستركوا  اأّل  على  العمانية،  الرابطة  اإلى 
ال�سارقة، والذين يح�سلون على منحة درا�سية من  كل طالب من طلبة 
عن  توزع  �سهر،  كل  جنيهات  ثالثة  مقدار  للرابطة  يدفع  اأن  الكويت، 

طريق الرابطة على الطلبة غير الجامعيين الذين ان�سموا اإلى الرابطة. 
بعد  اإل  الرابطة  على  لال�ستيالء  و�سيلة  اأي  ق�سيدة  اأبو  يجد  لم 
مرور �سنة كاملة على دخول الطلبة غير الجامعيين في الرابطة؛ حيث 
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وغير  الجامعيين  الطلبة  كبير من  �ساي ح�سرها عدد  ترتيب حفلة  تم 
الجامعيين، وكنت يومها اأنا رئي�ص الرابطة، ورا�سد بن �سلطان المخاوي 
ياأتي  باأحدهم  واإذا  اللقاء،  بذاك  وبينما نحن فرحون  ال�سندوق.  اأمين 

اإلّي ويرمي عند قدمّي طبًقا به كعكة وبع�ص الفواكه، قائاًل:
"نحن ل�سنا �سحاتني، حتى تت�سدقوا علينا!".

قلت: "ل داعي لهذا الكالم، ولي�ص من الالئق هذا الت�سرف". 
دفعني اإلى الخلف، فدافع عني الطلبة الآخرون، وت�سابك الجميع 
في عراك حتى انهزم الطلبة غير الجامعيين، فنزلوا على ال�ساللم من 
اإلى  والركل حتى خرجوا  بال�سرب  يتبعهم  والجميع  ال�ساد�ص،  الدور 

�سارع الجمهورية، فتبعناهم لم�سافة ثم عدنا.
بعد اأن تركنا الرابطة، كان الطلبة غير الجامعيين قد �سجلوا مح�سًرا، 
واأثبتوا بعالمات ال�سرب والعتداء عليهم، وبال�سهود من بواب العمارة 
والمحالت الموجودة بال�سارع، وافتروا قائلين باأن الرابطة لهم، ونحن 
الذين ا�ستولينا عليها؛ فما كان من ال�سرطة اإّل اأن ختمت باب الرابطة 

بال�سمع الأحمر.
الرابطة  فّرا�ص  باأن  قائاًل  المخاوي  را�سد  اأتاني  التالي  اليوم  في 
ات�سل به واأخبره باأن الرابطة قد ُختمت بال�سمع الأحمر، كان ذلك في 
الخت�سا�ص  ذوي  الحكومة من  لدى  موظف  اأّي  يوجد  ول  الم�ساء، 

لكي ن�سكي له حالنا في ذلك الوقت.
في �سباح اليوم الثالث، ذهبت للم�سوؤولين الم�سريين وبّينت لهم 
باأن هوؤلء الطلبة غير جامعيين، ول ي�سح لهم النتماء للرابطة ح�سـب 

قوانيـن الروابط الطالبية؛ فـاأزالوا ختم ال�سمع الأحمر.
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علم الطلبة غير الجامعيين بما حدث.. وعندما راجعوا الم�سوؤولين 
الم�سريين اأخبروهم بالأ�سباب، فما كان منهم اإّل اأن ك�سروا قفل مقر 
بما  ليخبره  المخاوي  برا�سد  الرابطة  فرا�ص  فات�سل  واحتلوها،  الرابطة 

حدث؛ واإذا برا�سد يهرع اإلّي وهو م�ستغرب من ت�سرفاتهم.
قلت له:

نربط  فلماذا  بعماين،  ل�ست  كذلك  واأنا  ُعمانًيا،  ل�ست  "اأنت 
راأ�سينا بدون وجع؟!".

فتركنا الرابطة لهم.
وفي  بالنجاح.  الثالثة  ال�سنة  من  الثاني  الدرا�سي  الف�سل  انتهى 
اإلى  واأولدهما  وزوجها  ناعمة  �سقيقتي  مع  �سافرت  ال�سيفية،  الإجازة 

لندن لنق�سي فترة ال�سيف هناك.

 القائمة ال�صوداء
الزراعة،  بكلية  - 1970م   1969 الرابعة  الدرا�سية  ال�سنة  في  كنت 
في الف�سل الدرا�سي الأول؛ حيث كان علينا اأن ندر�ص عـلم كيمياء 
التغـذية الحـيوانـية، وفي اأول در�ص عمـلي لتـلك المـادة كنت اأول 
 "Black List" لي�ست"  "بالك  في  يو�سع  الرابعة  ال�سنة  في  طالب 
اأ�ستاذ  راأفت  ال�سوداء، وكان قد اخترعها الدكتور محمد علي  القائمة 

علم كيمياء التغذية الحيوانية ليعاقب بها الطلبة.
لكيمياء  العملي  مادة  �سرح  من  الم�ساعد  الدكتور  انتهى  اأن  بعد 
التغذية الحيوانية، وقبل البدء بالتجارب، خرجت من المعمل وجل�ست 
اأمام باب المعمل على كر�سي في الردهة. كان ذلك الكر�سي قد و�سع 
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اأدخن  اأخذت  راأفت.  علي  محمد  الدكتور  باب  اأمام  لالنتظار  هناك 
راأفت،  علي  محمد  الدكتور  مكتب  اإلى  الدخان  الهواء  فنقل  �سيجارة 
اإلى  الم�سودة  كرا�سة  من  الدر�ص  مادة  اأنقل  كنت  بينما  اإلّي  فخرج 
الكرا�سة الرئي�سية الخا�سة بي، ولم التفت اإليه، ف�ساح بي: "ِفْز.. قم!".

وجرني من كتف البالطو.
نظرت اإليه، واإذا به رجل ق�سير �سئيل، ف�سربته على يده ليتركني، 

ففتح باب المعمل وهو ينادي:
"يا حممد.. يا حممد!"

محمد عبدالمنعم، معيد في ق�سم كيمياء التغذية الحيوانية، عند 
تخرجه كان الأول على الكلية مع مرتبة ال�سرف، وكان زمياًل لمحمود 

عبدالنبي، الطالب العماني الذي عّرفني عليه.
في  يتدخل  اأن  يحاول  عبدالمنعم  ومحمد  الطلبة،  حولنا  التّف 

الم�ساألة، قائاًل:
"اترك املو�سوع علّي يا دكتور!".

الدكتور حممد علي راأفت: "م�ص ممكن.. واهلل لأ�سعه يف بالك 
لي�ست!".

قلت: "جاءت الطوبة على املعطوبة!".
لأ�سع  واهلل  ح�سرتك؟  "بتنكت  راأفت:  علي  حممد  الدكتور 

لك "بالك لي�ست" م�ساعًفا". 
عبدالمنعم  محمد  م�سطحًبا  راأفت  علي  محمد  الدكتور  خرج 
ليعطيه رقم بطاقتي. وبعد برهة رجع محمد عبدالمنعم واأخذ يطمئنني 

باأنه �سيعالج المو�سوع.
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قلت: "يا اأ�ستاذ حممد، هي غرامة "بالك لي�ست" بكم؟".
قال: "بخ�سم ع�سر درجات!".

قلت: "وم�ساعف؟!".
قال: "بخ�سم ع�سرين درجة!".

قلت: "وكم عدد درجات العملي؟".
قال: "ع�سرون درجة". 

قلت: "ال�سالم عليكم!".
وهممت بالخروج، وكان محمد عبدالمنعم مم�سًكا بي.

قلت: "مل يبق يل من �سيء هنا!".
قال: "اأترك املو�سوع علّي، واأنا �ساأحل امل�سكلة". 

اأمام  تتوقف  قديمة  مر�سيد�ص  طراز  من  ب�سيارة  واإذا  الأيام،  مرت 
اأحد المحال التجارية في �سارع الدقي، فاأوقفت �سيارتي خلفها لأدخل 
ذاك المحل. وعندما نزل �ساحب �سيارة المر�سيد�ص القديمة الطراز 
فاإذا به الدكتور محمد علي راأفت. كان في حيرة من اأمره، يتلفت يميًنا 
وي�ساًرا عّله يجد من ي�سلح �سيارته. ثم جل�ص القرف�ساء ينظر اإلى اأ�سفل 
ال�سيارة. نزلت من �سيارتي، وتوجهت اإليه، واأم�سكته من كتفه، قائاًل:

"ِفز.. قم!".
قال: "فيه اإيه؟".

واأعطني  �سيارتي،  "خذ  بلطف:  له  قائاًل  �سيارتي،  اإلى  اأ�سرت 
مفاتيح �سيارتك لأ�سلحها واأرجعها اإليك". 

قـال: "ل.. يكـفي اأن تو�سـلني اإلى امليكـانيكي الـذي تعـودت 
اأن اأ�سلح �سيارتي لديه". 
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اإلى  بالطريق  مني  اأدرى  باأنه  له  قائاًل  �سيارتي،  مفاتيح  اأعطيته 
الميكانيكي. ونحن في الطريق اإلى الميكانيكي، قال لي:

"الوجه لي�ص بغريب علّي! هل تقابلنا من قبل؟".
قلت: "نعم.. يف بالك لي�ست!".

قال: "فني؟!".
قلت: "اأمام باب مكتبك.. يف الأ�سبوع الفائت". 

�سحك، وهو يقول: "يا خرب!!".
قلت: "اعذرين يا دكتور، فاملثل يقول: الذي ل يعرفك يجهلك. 

واأنا ظننت اأن اأحد الطلبة كان ميزح معي". 
قال: "ل عليك.. مر علّي مبكتبي غًدا يف ال�ساعة العا�سرة". 

وفي ال�ساعة العا�سرة من اليوم التالي، طرقت باب مكتب الدكتور 
محمد علي راأفت، فاأدخلني ورحب بي و�سغط على زر جر�ص، فح�سر 

بعدها عم ب�سطاوي.
الدكتور محمد علي راأفت:

"عم ب�سطاوي، �سوف الأ�ستاذ �سلطان قهوته اإيه". 

قلت: "�سادة!".
قال: "ليه؟".

قلت: "ع�سان اأنا يف بالك لي�ست!".
ب�سطاوي.. "عم  قال:  ثم  راأفت،  علي  حممد  الدكتور  �سحك 

خليها �سكر زيادة!".
هرع عم ب�سطاوي اإلى حممد عبداملنعم، وقال له:"اإحلق الأ�ستاذ 

�سلطان عند الدكتور حممد علي راأفت!".
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بادره  ينطق  اأن  وقبل  عبداملنعم،  حممد  فدخل  الباب،  ُطِرق 
الدكتور حممد علي راأفت قائاًل: "تعال يا حممد.. اأعرفك على 

هذا الراجل الطيب". 
قلت: "والذي بدون بالك لي�ست!".

بالك  ــدون  "وب وقــال:  ــت،  راأف علي  حممد  الدكتور  �سحك 
لي�ست". 

هدم ح�صن ال�صارقة
قبل امتحان الف�سل الأول من ال�سنة الرابعة بكلية الزراعة، وكان 
ي�سادف �سهر يناير �سنة 1970م، ات�سل بي اأحد الأ�سدقاء من ال�سارقة 
هاتفًيا ليخبرني باأن ح�سن ال�سارقة قد بداأ الهدم فيه، فما كان مني اإل 

اأن اأ�سافر اإلى ال�سارقة لإيقاف ذلك الهدم. 
كان قد تبقى يومان عن موعد امتحانات الف�سل الأول.

و�سلت اإلى ال�سارقة لياًل لأ�سبح على موقع الح�سن. لم يبق من 
الح�سن اإل برج واحد ي�سمى برج "الكب�ص"، وجدار طوله ب�سعة اأمتار 

كان مت�ساًل بالبرج. 
اأوقفت عملية الهدم، و�سارعت اإلى الق�سر لمقابلة ال�سيخ خالد ابن 
الح�سن  يمثله ذلك  ما  له  ال�سارقة، و�سرحت  القا�سمي حاكم  محمد 

بالن�سبة لأهالي ال�سارقة.
و�ساألت ال�سيخ خالد: "ملاذا تهدم احل�سن؟".

�سلطان  بن  �سقر  ال�سيخ  يق�سد  )كان  اأثًرا".  له  اأريد  "ل  قال: 
القا�سمي حاكم ال�سارقة الأ�سبق(.
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ال�سيخ  اأثر  اأما  اأجدادك واأجدادي،  اآثار  اأثر من  "احل�سن  قلت: 
�سقر بن �سلطان فهو الق�سر الذي ت�سكنه اأنت". 

اأُفحم ال�سيخ خالد، وقال: "اذهب واأوقف عملية الهدم". 
قلت: "لقد اأوقفتها منذ ال�سباح الباكر". 

رجعت اإلى موقع الح�سن، واأخذت اأنقل تفا�سيل مقا�سات المباني 
وجود  المقا�سات  نقل  عملية  �سهل  وقد  الح�سن..  منها  يتكون  التي 
ال�سبابيك  وبع�ص  الأبواب  جمعت  كما  للعيان.  ظاهرة  الأ�سا�سات 
الخ�سبية، ثم دهنتها بمادة طاردة للح�سرات، واحتفظت بها في مكان 

اآمن، اآماًل اأن اأُعيد الح�سن يوًما ما)1).
في اليوم الذي تبقى لي قبل المتحان، ذهبت اإلى مطار دبي، ومن 
هناك �سافرت اإلى بيروت عابًرا اإلى القاهرة. لكنني بعد اأن و�سلت اإلى 
باأنه ل يوجد لدي حجز  بيروت قال لي الم�سوؤول في �سركة الطيران 
لل�سفر اإلى القاهرة، فحاولت مع جميع �سركات الطيران اأن اأجد مكانًا 
لي حتى ولو ا�سطرني الأمر لأن اأرحل اإلى اأوربا ومن هناك اأعود اإلى 

القاهرة، ولكن بدون فائدة.
اأعلنت  عندما  المتحان،  يوم  من  �سباًحا  الواحدة  ال�ساعة  كانت 
الخطوط الجوية ال�سودانية عن رحلتها اإلى القاهرة ومن ثم الخرطوم. 
قلت في نف�سي لقد زرت ذلك المكتب واعتذر الموظف قائاًل: "العدد 

كامل.. ل يوجد اأي مكان". 
اأنّزه نف�سي اأن اأعملها، لكن  اأنني   قلت لأجرب هذه الطريقة، ولو 

الموقف يتطلب ذلك، قال ال�ساعر:

1    أعدت بناء الحصن، ووضعت األبواب والشبابيك األصلية في مكانها الصحيح.. وال تزال شاخصة هناك.
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اإذا لم تجد غير الأ�سنة مركًبا           فما حيلة الم�سطر اإل ركوبها
و�سعت ورقة من فئة المائة دولر في جواز �سفري، والذي ي�سبق 
ا�سمي فيه كلمة ال�سيخ، ودفعت بتذكرتي التي لي�ص بها حجز للقاهرة 
وجواز �سفري وبه المائة دولر للموظف الم�سوؤول عن الحجز بالخطوط 
الجوية ال�سودانية، قائاًل: "لبد لي اأن اأ�سل القاهرة �سباح هذا اليوم 

باأي و�سيلة". 
فتح الموظف جواز �سفري.. واإذا به يقول: "مرحًبا �سيخنا!".

على  المطبوعة  فرانكلن"  "بنجامين  �سورة  اإلى  ينظر  كان  عندها 
الدولر.

�سطب ذلك الموظف اأحد اأ�سماء الركاب، وطلب مني اأن اأدخل 
منطقة العبور اإلى الطائرة.

في الطائرة كان اإلى يميني اأحد الركاب ال�سودانيين، فطلبت منه 
األ يوقظني، ول اأريد اأي �سيء من �سرب اأو ماأكل.

بعد لحظات، واإذا بجاري ال�سوداني يوقظني.
قلت: "ماذا تريد؟".

قال: "امل�سيفة ت�ساألك اإن كنت تريد اأن ت�سرب اأي �سيء". 
قلت: "قلت لك ل اأريد اأي �سيء، اتركني اأنام". 

ثم اأغفيت..
وبعد لحظات، واإذا به يوقظني..

قلت: "وماذا تريد هذه املرة؟".
قال: "امل�سيفة ت�ساألك اإن كنت تريد فطوًرا". 

قلت: "ل اأريد �سيًئا". 
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واأغفيت ثانية، واإذا به يوقظني..
قلت: "حرام عليك.. حرام عليك!".

قال: "حرام عليك اأنت.. اأنا ل اأحتمل �سماع �سخريك.. يا اأخي 
طوال الوقت اأنا واقف يف الطائرة!".

مطار  �سن�سل  مقاعدكم..  اأحزمة  "اربطوا  الطائرة:  قائد  �سوت 
القاهرة بعد خم�ص ع�سرة دقيقة". 

نزلت في مطار القاهرة. كانت ال�سم�ص قد بزغت.. فاأ�سرعت اأنهي 
اإجراءات الدخول وركبت �سيارة اأجرة لأ�سل اإلى البيت لآخذ بطاقتي 

وقلمي واأتوجه اإلى المتحان.
تلك  في  اأوفق  لم  اأنني  لدرجة  جًدا  م�سطربًا  كنت  المتحان  في 

المادة.. فكانت �سريبة ح�سن ال�سارقة. 
اأنهيت الف�سل الأول من ال�سنة الدرا�سية الرابعة بالنجاح في المواد 

المتبقية.

�صاحب الروح المرحة
�سنة  اأي  1970م،   –  1969 الرابعة  ال�سنة  من  الثاني  الف�سل  في 
بتدري�سها  يقوم  كان  والتي  الوراثة؛  مادة  ندر�ص  كنا  البكالوريو�ص، 
الروح  �ساحب  الوراثة،  اأ�ستاذ  رفعت  محمود  اأ�سامة  الدكتور  الأ�ستاذ 
بالكلمات،  كاريكاتيًرا  لنا  ر�سم  المحا�سرات  اإحدى  وفي  المرحة. 
قال  حيث  عبدال�سالم،  اأفندي  ح�سن  الكاريكاتير  �سخ�سية  وكانت 

الدكتور اأ�سامة:
"ح�سن اأفندي عبدال�سالم موظف حكومي، كان طول وقت الدوام 
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اإليه  بال�ستماع  زمالءه  و�ساغاًل  الحكومة،  على  بالحتجاج  من�سغاًل 
ترد  �سهر.  اآخر كل  تفتكره  الحكومة  اأن  مع  تفتكره،  الحكومة ل  باأن 
عبدال�سالم،  اأفندي  اإليه ح�سن  يجل�ص  الذي  المكتب  اإلى  الملفات 
فاإذا ما انتهى الدوام اختفى ح�سن اأفندي عبدال�سالم خلف الملفات.
الظهر،  بعد  الدوام،  من  عبدال�سالم  اأفندي  مـا خـرج ح�سـن  اإذا 
ل�سعت ال�سم�ص الحامية قرعته، فما كان منه اإّل اأن اأخرج منديله من 
جيبه وعمل منه ظليلة فوق راأ�سه، مم�سًكا منديله من طرفيه ورافًعا يديه 

اإلى اأعلى، وم�سرًعا ل�سـراء بطيخة. 
كل �سـعوب الأر�ص لها غطاء على روؤو�سها اإّل نحن!

الحافلة  في  اليمنى  بيده  عبدال�سالم  اأفندي  ح�سن  يتعلق 
اأفندي  ح�سن  يدخل  بطيخته.  حاملة  والي�سرى  )الأوتوبي�ص(، 
عبدال�سـالم بيته، ويلب�ص في رجله قبقابه، فردة منه �سالحة والأخرى 
المقطوعة  الجلدة  من  تبقى  بما  كالعادة،  فيم�سك،  جلدتها،  ُقطعت 
في  عبدال�سالم  اأفندي  نظر ح�سن  لو  قبقابه.  وي�سحب  رجله،  باأ�سابع 

�سوارعنا لوجد مليون م�سمار ُي�سلح بها قبقابه.
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الف�صل الثالث ع�صر
الوطن
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اأن  بعد  1971م،  �سنة  اأغ�سط�ص  منت�سف  في  ال�سارقة  اإلى  عدت 
اأكملت درا�ستي في كلية الزراعة بجامعة القاهرة. 

وذات يوم اأوقفت �سيارتي عند اأحد محال البقالة في �سارع العروبة، 
واأذا ب�سائق �سيارة اأجرة من اأبوظبي يقف ي�ساألني عن الطريق اإلى مطار 
ال�سارقة. كان هناك رجل اأجنبي يجل�ص في تلك ال�سيارة، وكان متعًبا 

من طول الطريق غير المعبد.
اأ�سرعت بزجاجة مرطبات من المحل وقدمتها له. نزل الرجل من 
من   ""Carl Hegges هّجز  كارل  "ا�سمي  قائاًل:  نف�سه  وقدم  ال�سيارة 
باأمريكا،  اأريزونا،  بجامعة  الجافة  الرا�سي  نبـاتات  ق�سم  الزراعة  كلية 
لدينا م�سروع زراعي بال�سعديات في اأبوظبي، وهو الزراعة في ال�سوب 

الزجاجية المبردة.
مهند�ص  القا�سمي،  بن حممد  �سلطان  قائاًل:"اأنا  نف�سي  قدمت 
تخـرجت  وقد  القاهرة.  بجامعة  الزراعة  كلية  خريج  زراعي، 
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حديًثا، فهل يل اأن اأو�سلك بنف�سي اإلى املطار؟".
تردد "كارل هّجز" في الذهاب معي اإلى المطار لول تدخل �ساحب 

المحل قائاًل له: "هذا �سقيق الحاكم، ل تخف".
ركب معي كارل هّجز في ال�سيارة، حيث اأو�سلته اإلى المطار لي�ستقل 
الطائرة المتجهة اإلى م�سقط، والتي لم ت�سل بعد؛ فجل�سنا في ا�ستراحة 
المطار نتحدث عن الم�سروع الزراعي بال�سعديات في اأبوظبي. بعد ذلك 
عر�ص علّي اأن التحق بكلية الزراعة ق�سم نباتات الأرا�سي الجافة بجامعة 
تتم  اأن  على  العر�ص  ذلك  فقبلت  الماج�ستير،  لدرا�سة  باأمريكا  اأريزونا 

المرا�سالت بينه وبيني لترتيب اللتحاق بجامعة اأريزونا)1).

مدير مكتب �صمو الحاكم
في بداية �سهر اأكتوبر �سنة 1971م طلب ال�سيخ محمد بن �سلطان 

القا�سمي اأن يتحدث اإلّي في المو�سوع التالي:
يقول ال�سيخ محمد بن �سلطان القا�سمي باأنه عندما زار ال�سيخ خالد 
ابن محمد القا�سمي حاكم ال�سارقة اأخبره باأنه �سيعين مختار التوم مدير 
ال�سيخ  فاعتر�ص  ال�سارقة،  حاكم  �سمو  لمكتب  مديًرا  ال�سارقة  بلدية 
بن محمد  �سلطان  "اإن  قائاًل:  القا�سمي على ذلك  �سلطان  بن  محمد 
القا�سمي قد عاد من القاهرة، ولم ُيعيَّن في اأّي من�سب في الحكومة، 

وهو اأن�سب �سخ�ص يكون مديًرا لمكتب �سمو الحاكم".
يقول ال�سيخ محمد بن �سلطان القا�سمي باأن ال�سيخ خالد بن محمد 

القا�سمي رّد عليه قائاًل: "عليك اأن تقنعه ليقبل ذلك المن�سب".
1    استمرت عالقة المؤلف بكارل هّجز حتى يومنا هذا.
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اأن  "اأرجوك  اإلّي قائاًل:  التفت ال�سيخ محمد بن �سلطان القا�سمي 
تقبل هذا المن�سب؛ لأنه ح�سا�ص جًدا لت�ساله بالمواطنين".. 

فقبلت...
�سارع  على  "فيال"  عن  عبارة  ال�سارقة  حاكم  �سمو  مكتب  كان 
الكويت بحي "الفيحاء" في مدينة ال�سارقة، بعيًدا عن مجل�ص ال�سيخ 
مهمين:  اأمرين  تبحث  ووحدانا،  زرافات  الوفود  ترد  حيث  خالد، 
مناق�سة تاأ�سي�ص اتحـاد الإمارات العربية، وق�سـية جـزيرة "اأبو مو�سى"، 
ولم اأكن اأعلم اأي �سيء عن تلك المباحثات، حيث كنت طوال تلك 
رئي�سيين  اأدر�ص مو�سوعين  اأن  القاهرة؛ لذلك وجب علّي  المدة في 

هما:
تاأ�سي�ص دولة الإمارات العربية المتحدة. 1
ق�سية جزيرة اأبو مو�سى. 2

1. تاأ�صي�س دولة الإمارات العربية المتحدة
كانت اإمكانيات قيام اتحـاد �ست اإمارات )دون راأ�ص الخيمـة، والتـي 
تمّنعـت عن الدخـول في التحـاد( قـد تحققـت بعـد ا�ستقالل البحرين 

وقطر، بعد اأن كانتا �سمن م�سروع اتحاد الإمارات الت�سع. 
كان التفاق بين ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان حاكم اأبوظبي، 
وال�سيخ را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي، والذي تّم توقيعه بينهما، 

قد اأ�سرع في قيام اتحاد ال�ست اإمارات.
ُعقد  1971م،  �سنة  يوليو  �سهر  من  ع�سر  الثامن  الأحد  يوم  في 
حاكم  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  الإمــارات:  حكام  اجتماع 
اأبوظبي، وال�سيخ را�سد بن �سعيد المكتوم حاكم دبي، وال�سيخ خالد 
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ابن محمد القا�سمي حاكم ال�سارقة، وال�سيخ محمد بن حمد ال�سرقي 
حاكم الفجيرة، وال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ولي عهد عجمان، 
وال�سيخ را�سد بن اأحمد المعال ولي عهد اأم القيوين، وقد تّم التوقيع 

على الد�ستور الموؤقت لتحاد الإمارات العربية.

2. ق�صية جزيرة اأبو مو�صى
كان النقا�ص حول ق�سية اأبو مو�سى يت�سارع لإيجاد حل بين ال�سيخ 
خالد بن محمد القا�سمي حاكم ال�سارقة و�ساه اإيران، وكان "�سير وليام 
اأبو  جزيرة  م�ستقبل  بخ�سو�ص  الخا�ص  البريطاني  المبعوث  لو�ص" 
مو�سى قد اأتّم اإعداد البيان الذي �سيرتب و�سع جزيرة اأبو مو�سى منذ 
مايو �سنة 1971م؛ لكن التزّمت الإيراني عّطل النقا�ص حول ق�سية اأبو 

مو�سى.
الثامن ع�سر  بتاريخ  قام  فقد  القا�سمي  بن محمد  ال�سيخ خالد  اأما 
من اأغ�سط�ص �سنة 1971م باإر�سال ر�سائل لجميع ملوك وروؤ�ساء الدول 
العربية، مبّيًنا فيها ما تو�سلت اإليه بريطانيا مع اإيران ب�ساأن و�سع جزيرة 

اأبو مو�سى.
لم يتلق ال�سيخ خالد بن محمد القا�سمي ردوًدا على ر�سائله اإل من 
الرئي�ص جعفر النميري رئي�ص جمهورية ال�سودان والذي بارك التفاق، 
ور�سالة من الملك في�سل بن عبدالعزيز اآل �سعود ملك المملكة العربية 
ال�سعودية والتي كان فحواها باأنه ينبغي اأن ُتحل الم�سكلة حاًل �سلمًيا 
فكان  الها�سمية  الأردنية  المملكة  الملك ح�سين ملك  اأما  اإيران.  مع 
العربية  العالقات  لتح�سين  �سيبذل كل جهد ممكن  الأردن  باأن  رّده 
الإيرانية. اأما عبدالخالق ح�ّسونة الأمين العام للجامعة العربية فقد كان 
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رّده اأن تقوم الحكومات العربية بالت�سال بالحكومة الإيرانية.
كّلفني ال�سيخ خالد بن محمد القا�سمي اأن اأنقل �سورة من ر�سالة 
اأبوظبي.  حاكم  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  اإلى  في�سل  الملك 
�سافرت اإلى اأبوظبي يوم الخام�ص ع�سر من اأكتوبر �سنة 1971م لأقابل 
ال�سيد اأحمد بن خليفة ال�سويدي في مكتبه في ق�سر "المنهل"؛ وقد 
ح�سر اللقاء ال�سيد حمودة بن علي، والذي كان اأحد الم�سوؤولين عن 
الأمن في اأبوظبي وقتها. تم ترتيب اللقاء بال�سيخ زايد ابن �سلطان اآل 
نهيان في �سباح اليوم التالي، واأن اأُقيم في ال�سيافة حتى يحين موعد 

اللقاء. 
اأُقيمت حفلة في تلك الليلة اأحيتها ال�سيدة "اأم كلثوم"، وقيل اإنها 
بمنا�سبة يوم جلو�ص ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، وقد طلب ال�سيد 

اأحمد ال�سويدي مني الح�سور، فح�سرت.
وا�سطحبني معه  ال�سويدي،  اأحمد  ال�سيد  بي  مّر  التالي  اليوم  في 
لمقابلة ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان في ال�سباح الباكر في مجل�ص 
بيت والدته، حيث كان يزورها في ذلك الوقت. قابلت ال�سيخ زايد، 
وكان ذلك اأول لقاء بيننا، ف�سّلمته �سورة من ر�سالة الملك في�سل. وبعد 
ال�سويدي،  اأحمد  ال�سيد  في ح�سور  وبيني  بينه  دار حديث  قراأها  اأن 
تبّين لي من حديثه اأنه غير را�ٍص عن الترتيبات حول جزيرة اأبو مو�سى.
في�سل  الملك  ر�سالة  من  �سورة  بنقل  تكليفي  تم  اأيام  عدة  بعد 
وت�سليمها اإلى الحكومة الم�سرية. وفي م�سر قابلت ال�سيد محمود ريـا�ص 

وزير الخارجية الم�سـرية و�سّلمته �سورة من ر�سـالة الملك في�سل.
عدت من القاهرة في نهاية �سهر اأكتوبر �سنة 1971م. وفي الأول من 
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الموؤ�س�سة على  "الخليج" -  ن�سرت جريدة  1971م،  �سنة  نوفمبر  �سهر 
يد الأخوين تريم بن عمران وعبداهلل بن عمران، والمرّخ�سة بال�سارقة، 
والتي يتم طبعها في الكويت - اأجزاء من المباحثات ال�سرية الدائرة 
بين ال�سيخ خالد بن محمد القا�سمي حاكم ال�سارقة و"�سير وليام لو�ص" 
مو�سى،  اأبو  جزيرة  م�ستقبل  بخ�سو�ص  الخا�ص  البريطاني  المبعوث 
وكذلك ت�سريحات على ل�سان ال�سيخ خالد بن محمد القا�سمي، وفي 
ال�سفحة الأولى من تلك الجريدة، حيث ورد: اإن ال�سيخ خالد رف�ص 
البريطاني  المبعوث  لو�ص"  وليام  "�سير  من  المقدم  القتراح  ب�سدة 

الخا�ص بخ�سو�ص م�ستقبل جزيرة اأبو مو�سى.
ُطِلـب من وزارة الإعـالم في الكـويت م�سادرة عـدد الأول مـن 
اإعدامه.  وتّم  ن�سخة،  اآلف  باأربعة  ُقّدر  وقد  طبعه؛  تم  والذي  نوفمبر، 
وتم  الخليـج،  جـريدة  في  ُن�ِسر  الذي  الخبر  الأنباء  وكـالت  تناقلت 
ن�سره ثانية في �سباح اليوم الثاني من نوفمبر. انزعج "�سير وليام لو�ص" 
بال�سيخ  بالت�سال  وقام  اليوم،  ذلك  م�ساء  في  بلغه  عندما  الخبر  من 
جريدة  ترخي�ص  باإلغاء  عليه  يلح  واأخذ  القا�سمي،  محمد  بن  خالد 
�سينتج  القرار  ذلك  اتخاذ  اأن  خالد  ال�سيخ  رد  كان  مبا�سرة.  الخليج 
عنه م�سكالت اأمنية داخلية، وتعّهد باأن الجريدة لن تن�سر اأي مقالت 
ال�سيخ  اأمام  تعّهد  قد  بن عمران  ال�سيد عبداهلل  مو�سى. كان  اأبو  عن 
مقالت  اأي  ن�سر  بعدم  اليوم  ذلك  م�ساء  القا�سمي  محمد  بن  خالد 
كان  الخليج  جريدة  ترخي�ص  باإلغاء  الإلحاح  لكن  مو�سى.  اأبو  عن 
م�ستمًرا، حتى كتب ال�سيد عبداهلل بن عمران ب�سفته رئي�ص التحرير 
ر�سالة بتاريخ العا�سر من نوفمبر �سنة 1971م لل�سيخ خالد ابن محمد 
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القا�سمي يتعهد فيها بعدم ن�سر اأي �سيء عن المباحثات الجارية حول 
الجزر العربية.

اتفاقية اأبو مو�صى
في تمام ال�ساعة ال�سابعة من يوم الثالثين من نوفمبر �سنة 1971م 
اأعلن ال�سيخ خالد بن محمد القا�سمي حاكم ال�سارقة بيانًا مطوًل عن 
التفاق الذي تم بينه وبين الحكومة الإيرانية، وجاء في الترتيبات التي 

تمت:
�سيادتها على . 1 ال�سارقة في  راأي  توؤثر على  التفاقية ل  اإن هذه 

جزيرة اأبو مو�سى.
والآخر . 2 بال�سارقة،  خا�ص  ق�سم  ق�سمين:  اإلى  الجزيرة  تق�ّسم 

باإيران.
ال�سارقة في . 3 �سارية �سرطة  يرفع على  ال�سارقة �سي�ستمر  اإن علم 

الجزيرة.
الجزء . 4 على  �ست�ستمران  الجزيرة  واإدارة  ال�سارقة  �سرطة  اإن 

المتبقي بعد تق�سيم الجزيرة.
�سي�ستمر المواطنون هناك تحت �سلطة ال�سارقة.. 5

من  وفد  توّجه  1971م  �سنة  دي�سمبر  من  الأول  يوم  �سباح  في 
ال�سارقة برئا�سة ال�سيخ �سقر بن محمد القا�سمي نائب الحاكم لمقابلة 
الوفد الإيراني الذي نزل على الجزيرة. وفي م�ساء ذلك اليوم خرجت 
المظاهـرات، لي�ص في ال�سـارقة وحـدهـا واإنمـا في معظم الإمـارات، 

م�ستنكرة تلك الترتيبات. 
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حاكم  نائب  القا�سمي  محمد  بن  �سقر  ال�سيخ  برئا�سة  الوفد  عاد 
بن  �سقر  ال�سيخ  هّم  وعندما  اليوم؛  ذلك  �سم�ص  بعد غروب  ال�سارقة 
محمد القا�سمي لياًل بالدخول اإلى بيته اأطلقت عليه ر�سا�سة اخترقت 

ج�سمه دون اأن ت�سبب له اأّي اأذى.

مولد دولة
من  الثاني  يوم  �سباح  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  مولد  كان 
عدا  )ما  اإمارات،  �ست  حكام  اجتمع  عندما  1971م،  �سنة  دي�سمبر 
حاكم راأ�ص الخيمة( في مبنى ال�سيافة في "جميراء"؛ بعد اأن وّقع كل 
حاكم في اإمارته على اإنهاء التفاقيات الخا�سة بينه وبين بريطانيا يوم 
الأول من دي�سمبر �سنة 1971م؛ فباجتماع الحكام يكون قد انعقد اأول 
اجتماع للمجل�ص الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي قام 

بتفعيل الد�ستور الموؤقت. 
تّم انتخاب ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان رئي�ًسا لدولة الإمارات 
العربية المتحدة، كما تّم انتخاب ال�سيخ را�سد بن �سعيد المكتوم نائًبا 
لرئي�ص دولة الإمارات العربية المتحـدة. وكـذلك تّم تكـليف ال�سيخ 

مكتوم بن را�سد المكـتوم رئي�ًسا للوزراء. 
الوليدة  الدولة  بين  العالقة  مناق�سة  تمت  الجتماع  ذلك  في 
والحكومة البريطانية، وانتهى النقا�ص بتوقيع اتفاقية ال�سداقة بين دولة 

الإمارات العربية المتحدة والحكومة البريطانية. 
�سلطان  زايد بن  ال�سيـخ  الأعلى لالتحـاد  المجل�ص  اأع�سـاء  خّول 
اآل نهيان ب�سفته رئي�ًسا للدولة، بالتوقيع على التفاقية اإلى جانب المقيم 
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ال�سيا�سي البريطاني في البحرين عن الجانب البريطاني.
في اليوم التا�سع من دي�سمبر تم ت�سكيل مجل�ص الوزراء برئا�سة ال�سيخ 

مكتوم بن را�سد المكتوم، ولقد كنت يومها وزيًرا للتربية والتعليم.

اأيام ال�صدة

1391هـ،  �صنة  عرفة،  يوم  الحجة،  ذي  من  التا�صع  الثالثاء  1.  يوم 
الموافق للخام�س والع�صرين من يناير �صنة 1972م:

جاء َمْن ي�ساألني في �سباح ذلك اليوم:
"اأين �سيكون اجتماع العائلة؟".

فقلت: "يف منزل ال�سيخ حمد بن ماجد القا�سمي".
فقلت: "يف ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباًحا". 

قبل ال�ساعة الحادية ع�سرة �سباًحا خرجت من منزل ال�سيخ �سعود 
في  الم�ساركة  على  العزم  عاقًدا  اأ�سكن،  حيث  القا�سمي  �سلطان  بن 
ح�سًدا  �سعود  ال�سيخ  منزل  بوابة  اأمام  اأجد  بي  واإذا  العائلة،  اجتماع 
من الع�ساكر الذين كانوا تابعين للمرحوم ال�سيخ خالد، واإذا ب�سيارته، 
�سيارة  باب  فاتًحا  كان  والذي  للمرحوم  الع�سكري  والمرافق  و�سائقها 

المرحوم، ثم اأغلقه بعد اأن دخلت بها.
دخلت مجل�ص ال�سيخ حمد بن ماجد القا�سمي، واإذا باأفراد عائلة 
الأريكة  على  واحد  مكان  من  اإّل  بهم  المكان  اغت�ص  قد  القوا�سم 
الرئي�سية في �سدر المجل�ص، حيث كان كبير العائلة ال�سيخ خالد بن 
على  مكاني  فاأخذت  منها.  الي�سار  جهة  على  يجل�ص  القا�سمي  خالد 
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الأريكة الرئي�سية في �سدر المجل�ص.
تحدث ال�سيخ خالد بن خالد القا�سمي، وهو جال�ص، عن اأموٍر تخ�ص 
العائلة. بعد ذلك وقف ال�سيخ محمد بن �سلطان القا�سمي حيث كان 
يجل�ص في و�سط ال�سف الذي في الجهة الي�سرى من المجل�ص، قائاًل:
"هناك اأمور اأهم من ذلك، ف�سفينتكم يف خطر، حتتاج اإلى من 

يقودها اإلى بر الأمان. ل اأقول لكم كبرينا اأو �سغرينا، واإمنا اأقول 
من ي�ستطيع حتّمل امل�سوؤولية؛ اإنه �سلطان بن حممد القا�سمي". 

في  كنت  فقد  اأنا  اأما  بالإجماع.  الموافقة  بكلمات  المجل�ص  �سّج 
�سمت كان �سيطول، لول اأن تقدم ال�سيخ محمد بن �سلطان القا�سمي 
نحوي، ومّد يده اإلّي لأ�سافحها، ف�سافحتها، وجل�ست معه على الأريكة. 
بن  محمد  ال�سيخ  بينما  والتبريك،  بالتقبيل  علّي  العائلة  اأفراد  انهال 

�سلطان القا�سمي مم�سًكا بيدي لم يتركها حتى قّبلني. عندها قلت:
لأو�سطكم،  وفًيا  واأًخا  لكبريكم،  باًرا  ابًنا  اأكون  لكي  "اأعينوين 

واأبًا حنونًا لأ�سغركم".

�صنة  الأ�صحى،  عيد  يوم  الحجة،  ذي  من  العا�صر  الأربعاء  2.  يوم 
1391هـ، الموافق لل�صاد�س والع�صرين من يناير �صنة 1972م:

العيد  اإلى م�سلى  النا�ص  ُهرع  اليوم،  الباكر من ذلك  ال�سباح  في 
الجمعة،  خطبة  واأُلقيت  ف�سلينا،  العيد،  �سالة  اأُقيمت  بال�سارقة. 

فا�ستمعنا، فكان جّلها ذكر محا�سن المتوفى والدعاء له بالغفران. 
بعد ذلك تمت �سالة الجنازة، وُنقل الجثمان اإلى مقبرة الجبيل، 

حيث قمنا بدفنه. رحمه اهلل، عا�ص بيننا تقًيا عفيًفا.
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في المجل�ص العام، ا�ستقبلت النا�ص بين معزٍّ ومهّنئ:
- اأح�سن اهلل عزاءكم.

- نهنئكم بالعيد.
- جرب اهلل خاطركم.

- نهنئكم باحلكم.
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ملحق ال�صور
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ص 1: الشيخ سلطان بن صقر القاسمي حاكم الشارقة.
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ص 3: الصورة أمام حصن الشارقة: الشيخ سلطان بن صقر القاسمي حاكم الشارقة، وإىل 
ميينه الشيخ سيف بن حممد بن جمالد، وإىل يساره ضيف إجنليزي، وإىل يسار الضيف الوزير السيد 

ابراهيم بن حممد املدفع.

ص 2: حصن الشارقة.
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ص 5: طلبة وطالبات مدرسة التيمية بالشارقة سنة 1942م.

ص 4: شجرة الرولة يوم العيد.
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ص 7: الشيخ حممد بن صقر القاسمي نائب حاكم الشارقة.

ص 6: طلبة مدرسة اإلصالح القاسمية حتت مظالت سعف النخيل.
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ص 9: الشيخ حممد بن صقر القاسمي نائب حاكم الشارقة وإىل ميينه الشيخ صقر بن سلطان القاسمي 
وامامه ابنه خالد بن صقر بن سلطان القاسمي والذي استبدل إسمه بسلطان بعد وفاة جده، ويف آخر 

الصف الرسام الهندي.

ص 8: الشيخ سلطان بن صقر القاسمي حاكم الشارقة، يف فرتة عالجه بالهند.
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ص 11: الشيخ حممد بن صقر القاسمي حاكم الشارقة.

ص 10: علم الشارقة منّكس على حصن الشارقة.
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ص 13: الطائرة املقلة جلثمان املرحوم الشيخ سلطان بن صقر القاسمي.

ص 12: الشيخ خالد بن سلطان القاسمي والشيخ حممد بن سلطان القاسمي يف لندن، مع 
والدهما الذي يتعالج هناك.
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ص 15: طلبة املدرسة القاسمية.

ص 14: رسم يوضح جلوس املدعوين يف خيمة احتفال التنصيب..
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ص 17: الشيخ صقر بن سلطان القاسمي حاكم الشارقة يلقي خطابه يف حفل تنصيبه.

ص 16: الشيخ راشد بن سعيد املكتوم نائب حاكم دبي يف احتفال التنصيب.
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 ص 18: طالب الصف الرابع يف املدرسة القاسمية بالشارقة للعام الدراسي 1951 - 1952م،
أُخذت الصورة بعد أن انتقلُت إىل الصف اخلامس.

ص 19: طالبات من فصل البنات يف املدرسة القاسمية بالشارقة للعام الدراسي 1951 - 1952م.
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 ص 20: أول فريق لكرة القدم للمدرسة القاسمية للعام الدراسي 1953 - 1954م.
سلطان بن حممد القاسمي يف الصف الثالث )الثاين ميني الصورة(.

ص 21: فريق األشبال باملدرسة القاسمية بالشارقة.
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ص 22: املدّرسة شريفة وطالبات الصف أوىل روضة يف املدرسة القاسمية للبنات للعام الدراسي 
1954 - 1955م.

ص 23: املدّرسة شريفة وطالبات الصف الثاين روضة يف املدرسة القاسمية بالشارقة العام 
الدراسي 1954 - 1955م.
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ص 24: احلفل الذي أقيم يف املدرسة القاسمية )بيت ابن كامل( احتفاًء بالوفد الكويتي الذي زار املدرسة.

ص 25: كشافة وأشبال املدرسة القاسمية للعام الدراسي 1955م - 1956م.
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ص 26: املبنى اجلديد للمدرسة القاسمية بالشارقة. أول يوم رياضي يف املدرسة اجلديدة.

ص 27: اول يوم رياضي يف املدرسة اجلديدة.



283

ص 28: الوفد يف مطار الكويت، يتوسطهم السيد سامل بن عبداهلل احملمود.

ص 29: اخمليم الكشفي العاشر بالكويت.
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ص 30: قيادة فرقة كشافة املدرسة القاسمية بالشارقة للعام الدراسي 1955 - 1956م.

ص 31: فريق كرة القدم باملدرسة القاسمية بالشارقة للعام الدراسي 1955 - 1956م.
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ص 16:  الشيخ راشد بن سعيد املكتوم نائب حاكم دبي يف احتفال التنصيب.

ص 33: سلطان بن حممد القاسمي، يف فريق وزارة األشغال الربيطانية يف القاعدة الربيطانية، 
وجميعهم يعملون هناك، سنة 1956م.
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ص 34: مربض الطائرات احلربية الربيطانية.

ص 35: سلطان بن حممد القاسمي - جابر عرثات الكرام يف مسرحية "املروءة املقّنعة". 



287

ص 36: ترمي بن عمران بن ترمي - اخلليفة، يحاكم جابر عرثات الكرام - سلطان بن حممد القاسمي، 
بعد أن أُخرج من سجنه.

ص 37: سلطان بن حممد القاسمي عند زيارته لقطر يف يونيو 1958م.
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ص 38: الشيخ حممد بن صقر القاسمي، اللواء رحماين، الشيخ خالد بن حممد القاسمي، السيد 
عمران بن ترمي يف طهران سنة 1957م .

ص 39: قلعة الشيخ سلطان بن أحمد املرزوقي شيخ مغوه.



289

ص 40: طهران - إيران/ سنة 1959م، على السور: سلطان القاسمي، وإىل ميينه: حممد 
الشامسي، ترمي عمران، وشاهيني )صاحب صحيفة اطالعات بإيران(. وعلى األرض: عبداهلل عمران 

وإىل ميينه: يعقوب الدوخي.

ص 41: النادي الثقايف يف الشارقة يف فرتة إغالقه. 
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ص 42: النادي الثقايف يف الشارقة بعد افتتاحه ثانية يف سنة 1959م.

ص 43: سلطان بن حممد القاسمي قائد الكشافة يف استعراض يف املهرجان الرياضي لسنة 1958م.
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ص 44: سلطان بن حممد القاسمي األول يف سباق 100م يف املهرجان الرياضي لسنة 1958م.  

ص 45: سلطان بن حممد القاسمي يستلم اجلوائز من حاكم الشارقة يف املهرجان الرياضي 
لسنة 1957م، ويظهر يف الصورة )على اليمني( االستاذ فايز ابو النعاج واألستاذ حممد ذياب املوسى 

.
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ص 46: سلطان بن حممد القاسمي الثاين يف القفز العايل. 

ص 47:  سلطان بن حممد القاسمي األول يف املوانع يف املهرجان الرياضي لسنة 1957م، 
والصورة لقفزة خالل الطوق امللتهب.
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ص 48: طلبة منزل رقم 12 يف يوم رياضي.

ص 49: احتفاالت الشارقة بإعالن الوحدة الثالثية بني مصر وسوريا والعراق.
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ص 50: احتفاالت الشارقة بإعالن الوحدة الثالثية بني مصر وسوريا والعراق.

ص 51: فريق دبي لكرة القدم سنة 1955م.
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ص 52: فريق نادي الشعب سنة 1963م.

ص 53: فريق نادي الشعب لكرة الطائرة مع فريق النادي العماين لكرة الطائرة.
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ص 54: املضيف، حيث يوجد جملس الشيخ صقر بن سلطان القاسمي حاكم الشارقة.

ص 55: الساحة أمام املضيف واحلصن مزدحمة باملواطنني من الشارقة الستقبال السيد 
عبداخلالق حسونة األمني العام جلامعة الدول العربية.
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ص 56: قوة ساحل عمان ملرافقة الشيخ خالد بن حممد القاسمي احلاكم اجلديد للشارقة إىل 
املضيف بالشارقة.

ص 57: الشيخ خالد بن حممد القاسمي حاكم الشارقة.
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 ص 58: الطالب سلطان بن حممد القاسمي يف سنة أوىل بكلية الزراعة - جامعة القاهرة،
يف العام الدراسي 1965 - 1966م.

ص 59: يف كلية اآلداب بجامعة القاهرة يف سنة 1969م.
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ص 60: سلطان بن حممد القاسمي يف مسكنه يف حّي الدقي.

ص 61: سلطان بن حممد القاسمي مع زمالئه يف بساتني كلية الزراعة، سنة ثالثة. 
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ص 62: الصورة التي التقطت قبل إلقاء القبض على الطالب سلطان بن حممد القاسمي.

ص 63: املهندس الزراعي سلطان بن حممد القاسمي يف إحدى التجارب.
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ص 64: الشهيد الشيخ خالد بن حممد القاسمي حاكم الشارقة.

ص 65: الشيخ سلطان بن حممد القاسمي حاكم الشارقة يتقبل العزاء.
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التعليم الهجين يف المدرسة اإلماراتية

يف إطار البعد اإلستراتيجي لخطط التطوير يف وزارة 
التعليم  قــنــوات  لتنويع  وسعيها  والتعليم،  التربية 
دونــه، وضمان  تحول  قد  التي  التحديات  وتــجــاوز كل 
استمراره يف جميع الظروف، فقد طبقت الوزارة خطة 
التعليم الهجين للطلبة جميعهم يف المراحل الدراسّية 

كافة.

الخطة الدراسية
ماقبل 

الروضة/
الحلقة الثالثةالحلقة الثانيةالحلقة األوىلرياض األطفال

التعلم 
المدرسي

التعلم 
اإللكتروين

المباشر

الذايت

قنوات الحصول على الكتاب المدرسي:

الوحدات اإللكترونّية



)2 سنتان( )2 سنتان(

)5-3 سنوات(

برنامج النخبة )الصفوف 5-8(
أعلى 10 يف المئة من الطلبة يف نتائج االختبارات الوطنية

األعمار 13-10 )4سنوات(

رياض األطفال | األعمار من 6-4 سنوات )غير إلزامي(
حضانة/ رعاية | األعمار 4-0 )غير إلزامي(

الصفوف 5-8
األعمار 13-10 )4 سنوات(

الصفوف 4-1
األعمار 9-6 )4 سنوات(

)4 - 5 سنوات(

)3 - 4 سنوات( )3 - 4 سنوات(

أعلى 10 يف المئة 
من الطلبة يف نتائج 
االختبارات الوطنية 

برامج ثانويات التكنولوجيا 
التطبيقي

تقوم الوزارة بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العايل الوطنية يف قبول الطلبة يف التخصصات المختلفة بما يتسق مع احتياجات سوق 
العمل وخطط التنمية البشرية المستقبلية. كما تحدد مؤسسات التعليم العايل أعداد الطلبة الذين يمكن قبولهم طبًقا إلمكانياتها 
ورسالتها وأهدافها. كما تضع مؤسسات التعليم العايل شروط قبول الطلبة يف البرامج المختلفة بحسب المسار الذي تخرجوا منه 

ومستويات أدائهم يف المرحلة الثانوية ونتائجهم يف اختبار اإلمارات القياسي.
يتيح التكامل والتنسيق بين منظومتي التعليم العام والعايل اعتماد واحتساب مساقات دراسية مدرسية ضمن الدراسة 

الجامعية بحسب المسار المدرسي والتخصص الجامعي مما يتيح تقليص مدة الدراسة الجامعية.

دبلوم الدراسات العليا
)1 - 2 سنتين(

دبلوم الدراسات العليا
)سنة واحدة(

درجة الماجستير درجة الماجستير

درجة الدكتوراه

الحلقة الثانية

الحلقة األوىل

الطفولة المبكرة 

شهادة مشتركة
 البكالوريوس والماجستير

درجة البكالوريوس درجة البكالوريوس

الحلقة الثالثة المرحلة الثانوية

)الصفوف 12-9( األعمار من 14 إىل 18 عاًما )4 سنوات(

المسارات التقنية والمهنيةالمسارات األكاديمية
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سن البداية النظري

3

6

12

12

18

18

22

24

المسار التقني المسار العامالمسار المتقدممسار النخبة
المتقدم

المسار التقني 
العام

األكاديميات 
المتخصصة

المسار 
التطبيقي



المؤهالت المهنية

دبلوم /  دبلوم عايل

)2 - 3 سنوات(

)5-3 سنوات(

)2 سنتان(

)3 - 4 سنوات(

برنامج 
تجسيري

دبلوم الدراسات العليا/ العلوم التطبيقية
)1 - 2 سنتين(

 االلتحاق 
بالعمل التعليـــــــم المستـــــــمر

المسار العام المسار التطبيقيمحو األمية
األكاديمي

التعليم المنزيل

مركز التعليم والتطوير الِمْهني

منظومة التعليـم يف دولة
اإلمـارات العربـيـــــة الـمتحـــــــدة 

درجة الدكتوراه / العلوم التطبيقية

درجة الماجستير / العلوم التطبيقية

درجة البكالوريوس / العلوم التطبيقية




