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يزخر تاريخ العرب واملسلمني بالعديد من
األسماء الالمعة في مجاالت العلم املختلفة ،هؤالء
العلماء ذاع صيتهم قدميا ً ،وتبارى كل منهم في
إثراء احلياة بعلمه واكتشافاته التي مازالت مؤثرة
وذات بصمة واضحة منذ مئات السنني حتى اليوم.
ونحن ب��دورن��ا في «ال��وس��ط» نحاول إلقاء الضوء على
مسيرة عدد من هؤالء العلماء واملفكرين والدعاة  ،سواء على
املستوى احمللي أو العربي واإلسالمي ،محاولني مجددا ً منحهم
القدر اليسير من حقهم علينا  ،وليتواصل اجليل احلالي مع
ذكراهم العطرة .فعلى مدى الشهر الكرمي سنبحر في ذكريات
رموزنا ،لننهل من علمهم الوفير ،ونتعلم كيف
برع كل منهم في مجاله ،آملني التوفيق في عرض
مسيرتهم.

ال��ع��م ص��ال��ح ه��و م��ن م��وال��ي��د 23
يونيو  1920واسمه بالكامل صالح
محمد صالح عبد العزيز العجيري,
وه��و عالم فلك كويتي ق��دم الكثير
لعلم الفلك ومحبي علك الفلك وجاب
األرض شرقا وغ��رب��ا ذه��اب��ا وإيابا
باحثا عن كل جديد ومبتكر في هذا
العلم فقد قدم هذا العلم على طبق من
ذه��ب ألبنائه من العرب واملسلمني
املتخصصني وال��ب��اح��ث�ين وال��ه��واة
وق��دم الكثير من اإلض��اف��ات العلمية
في مجال علم الفلك من خالل أبحاثه
العلمية والعديد من الكتب واملؤلفات
والندوات واحملاضرات التي قدمها في
املراكز العلمية املتخصصة واألندية
العلمية واملشاركة بفعالية متميزة في
املؤمترات العلمية احمللية والدولية.
استطاع العجيري أن يثبت أن
ال��ب��روج ث�لاث��ة عشر فعليا وأثنى
عشر اصطالحيا من خالل كتابه (هل
البروج ثالثة عشر؟) فقدم للمكتبة
العربية العديد من الكتب واملؤلفات
ال��ف��ل��ك��ي��ة وال���ت���ي ت��ت��ض��م��ن جميع
اجلوانب العلمية لعلم الفلك والكثير
من األبحاث العلمية ذات اإلضافات
املتميزة في علم الفلك ومتيز بأسلوبه
املميز في تبسيط علوم الفلك حتى
يتسنى لكافة طالبي العلم االستفادة
من ه��ذه الكتب املتميزة والتي تعد
ق��اع��دة عريضة لطالبي ه��ذا العلم.
صدر كتاب عن العجيري (مالم يذكر
عن حياة العجيري) سنة 1980م
مبناسبة قيام دول��ة الكويت للتقدم
العلمي والنادي العلمي بتكرمي عاملنا
اجلليل على مستوى دول��ة الكويت.
ص��در الكتاب الثاني عن العجيري
وه��و (اجل��ان��ب ال��ت��رب��وي م��ن حياة
ال��دك��ت��ور ص��ال��ح ال��ع��ج��ي��ري) سنة
1988م م��ن تأليف األس��ت��اذ محمد
محمد أحمد عيسوي مشاركة منه في
مؤمتر التربوي الثامن عشر الذي
نظمته جمعية املعلمني الكويتية.
ول���د ال��ع��ج��ي��ري ف��ي ال��ك��وي��ت في
منطقة القبلة ف��ي منزل وال���ده املال
محمد صالح عبد العزيز العجيري
ال��ذي يقع ف��ي فريج عثمان الراشد
الكائن في مدينة الكويت العاصمة.
ترتيبه م��ن ب�ين أخ��وت��ه ه��و االب��ن
األكبر من بني أخوته التسعة خمسة
م��ن ال��ذك��ور وأرب���ع م��ن اإلن���اث .نشأ
العجيري في بيئة بسيطة خالية من
الوسائل التكنولوجية تقريبا يغلب
عليها طابع البادية بسبب انتماء
الكويتيني منهم إلى املجتمع البدوي
فأرسله والده إلى البادية في صغره
ليعيش حياة القبائل ويتعلم منهم
شظف العيش والقدرة على التحمل
والصبر وتعلم الفروسية وحمل
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صاحب السمو أمير البالد يستقبل العم صالح العجيري

العجيري مسيرة حافلة من الهواية إلى التخصص

السالح في الرابعة من عمر العجيري
أخ��ذه وال��ده إل��ى الكتاب حيث تعلم
ال��ق��راءة والكتابة وال��ق��رآن الكرمي
واحلساب وبعض الفقه واحلديث.
وت��ل��ق��ى تعليمه االب��ت��دائ��ي في
الكتاتيب فتعلم اللغة العربية والفقه
واحلساب ومبادئ اللغة اإلنكليزية
وط��رق مسك الدفاتر املتعلقة بعلم
احل��س��اب ال��ت��ج��اري ث��م ان��ت��ق��ل إل��ى
مدرسة لتربية األطفال أنشأها والده
في الفترة 1922م حتى عام 1928م
ث��م التحق ب��امل��درس��ة املباركية في
العام 1937م واستمر فيها حتى أمت
بنجاح دراسة الصف الثاني الثانوي
فقط لعدم وج��ود العدد الكافي من
الطالب الفتتاح فصل جديد للصف
الثالث الثانوي باملدرسة .أول من
شجعه على دراسة علم الفلك والده،
وق��د اكتشف فيه حبه لعلم الفلك،
فأرسله إل��ى قبيلة الرشايدة في بر
رحية جنوب غ��رب اجل��ه��راء لتعلم
الرماية والفروسية واحلياة اخلشنة
وكان يتأمل في السماء ليرى الشمس
والقمر والسماء الزرقاء مما أدى إلى
زي��ادة حبه لعلم الفلك.وقد انتسب
إل��ى مدرسة عبد الرحمن بن حجي
مؤسس علم الفلك في الكويت ودرس
على يديه وتعلم من عدد من املراجع
التاريخية.
التحق العجيري مبدرسة محمد
ب��ن ش��رف بسبب انتقال سكنه إلى
حي الرشايدة ثم انتقل إلى مدرسة
“عبد احملسن الصقالوي” ثم انتقل
العجيري إلى “مدرسة املال مرشد”
لتغيير مكان سكنه إلى حي الصاحلية
وظ���ل ف��ي ه���ذه امل��درس��ة ح��ت��ى ع��ام
1937م وذلك لكي يتمكن من دراسة
احلساب واللغة اإلجنليزية وإمساك
الدفاتر والدين متهيدا لدخوله عالم
ال��ت��ج��ارة حسب رغ��ب��ة أب��ي��ه .يقول
العجيري أن املال مرشد رجل ذو خلق
محب للعلم ت��واض��ع��ه ج��م يتصف
ب��احل��رص ال��ش��دي��د واحل����زم حيث
يغرس في نفوس طالبه حب العلم
والعلماء ،قام والد العجيري بإدخال
ولده مدرسة املباركية بناء على طلب
بعض من أعضاء املجلس التشريعي
بعد أن ذاع صيت العجيري حول
تفوقه ف��ي ع��ل��وم الفلك لكي تكون
البعثة إل��ى إجنلترا بعثة حكومية
لكي ي��درس علوم البحار لكن ماتت
فكرة السفر إلجنلترا بعد أن أجل
املجلس التشريعي لم يدم وقد جاء
ذلك وفق ميول العجيري ألنه شعر
بأن ذلك سيعرقل دراسته لعلم الفلك.
كان العجيري مميزا في علم احلساب
حيث كان يحل املسائل احلسابية قبل
كل طالب الصف وقد تأثر العجيري

صورة الدكتوراه الفخرية التي منحتها جامعة الكويت للعم صالح العجيري

ك��ث��ي��را ب��امل��رح��وم األس���ت���اذ فيصل
الطاهر ألن معلوماته في الكيمياء
والطبيعة تتواءم مع ميوله الفلكية.
يذكر أن صاحب السمو أمير البالد
الشيخ جابر األح��م��د الصباح كان
زميال للعجيري في املدرسة املباركية
وش���ارك معه ف��ي مسرحية (إس�لام
عمر).
س��اف��ر إل��ى ع��دد كبير م��ن ال��دول
العربية واألجنبية م��ن أج��ل حبه
لعلم الفلك وكانت أول دولة قصدها
العجيري ه��ي مصر وك��ان ذل��ك في
ع��ام 1945م وك��ان السبب ف��ي هذا
حصوله على كتاب يسمى (الزيج
امل��ص��ري) ال��ذي يبحث ف��ي حركات
النجوم والكواكب والشمس والقمر
فتوجه العجيري إل��ى القاهرة في
مصر إل��ى جامعة امللك ف��ؤاد األول
ودرس في مدرسة اآلداب والعلوم
– كلية اآلداب وكلية العلوم حاليا
– وخضع الختبار إمتام الدراسة في
ه��ذه امل��درس��ة في قسم الفلك وجنح
بتفوق كبير في .1946/2/10
بعد أن أمت العجيري دراسته في
القاهرة توجه إلى مدينة املنصورة
ف��ي شمال مصر واستكمل دراسته
الفلكية حتى حصل على شهادة علمية
فلكية تفيد بتخصصه في علم الفلك
من االحتاد الفلكي املصري في أول من
أكتوبر عام 1952م استمر في القاهرة
في طلب علم الفلك من خالل البحث
واالط��ل�اع وال��رص��د واالستكشاف
ومراسلة املراصد العلمية واملؤسسات
العلمية الفلكية املتخصصة وزار كثير

من الدول العالم منها اململكة املتحدة
األمريكية وسوريا ولبنان واألردن
وفلسطني والسعودية وال��س��ودان
وتونس واجلزائر وسويسرا وأملانيا
وفرنسا وتركيا والعراق وإيران كما
شارك في كثير من املؤمترات الفلكية
العربية والدولية.
إضافة إلى أن العجيري كان محبا
للعمل بالتجارة فما أن سنحت له
الفرصة حتى قرر ترك مهنة التدريس
واالجت��اه للعمل التجاري وكان ذلك
في عام 1943م فتلقى عرضا للعمل
كرئيسا لكتاب احلسابات م��ن قبل
ياسني السيد هاشم الغربلي للعمل
في مكتب أخيه وحاز العجيري على
ثقة صاحب العمل أحمد السيد هاشم
الغربلي رغم أنه كان شديد احلزم مع
املوظفني إال أن العجيري كان املوظف
الوحيد الذي كان يحظى بتقديره.
ب���دأت م��س��ي��رة ح��ي��اة العجيري
الفلكية كهواية عام 1933م – 1945م
وكانت مرحلة التخصص واالحتراف
عام 1946م وحتى يومنا هذا .بدأت
قصة العجيري مع علم الفلك وحبه
وش��غ��ف��ه ب��ه م��ب��ك��را ع��ن��دم��ا ك���ان في
الثانية عشرة من عمره عندما أرسله
والده إلى البادية عام 1933م .ومن
األسباب التي دفعته إلى دراسة علوم
الفلك هي الظواهر الطبيعية التي
دفعته للبحث ف��ي أس���رار الطبيعة
وال��ك��ون .حيث تلقى العجيري أول
درس في حياته بعلم الفلك في البادية
وك��ان��ت أول���ى ان��ط�لاق��ات العجيري
في علم الفلك بعد عودته من البادية

بسبب حبه وشغفه للمزيد من علم
الفلك وأخ��ذ يبحث عمن يعلمه هذا
العلم العظيم .تلقى العجيري دروس
في علم الربع املجيب من خ�لال آلة
قدمية تسمى آلة “الربع املجيب”على
يد بيت آل النبهان باحلجاز في مكة
املكرمة وك��ان أول من درس ودرب
العجيري على استعمال آل��ة الربع
املجيب هو األستاذ عبد الرحمن قاسم
احلجي.
ف��ي ع���ام 1915م ط��ب��ع عيسى
القطامي دليل احملتار في علوم البحار
وفيه ج��داول تقوميية واستمر في
إصداره وتطويره إلى أن قام بطباعته
ف��ي ع��ام 1945م ف��ي ب��غ��داد وع��رف
منذ ذلك التاريخ بتقومي العجيري.
ق��ام العجيري بعد أول إص���دار له
وه��و تقومي العجيري ب��إص��دارات
عديدة مثل تقومي احل��ائ��ط ,نتيجة
اجليب ,مفكرة اجليب ,أجندة املكتب,
مذكرة الطاولة وفي عام 1944م كتب
العجيري تقوميا صغيرا مختصرا
من ورق��ة واح��دة لكل شهر وطبعه
على نفقته اخلاصة في بغداد .وفي
عام 1945م عمل العجيري تقوميا
كبيرا وأرس��ل��ه إل��ى ص��دي��ق ل��ه في
بغداد ليطبع  500نسخة في مطبعة
(السريان) وه��ي متخصصة بطبع
التقاومي في العراق.
ق��ام ب��إرس��ال تقومي ع��ام 1951م
إل��ى بيت الكويت في القاهرة الذي
كان يعني بشؤون الطلبة الكويتيني
هناك وقام بطبع التقومي عبد العزيز
حسني وعبد الله زكريا األنصاري

وبعد جتهيزه للشحن تبني أن وزارة
التموين متنع تصدير ال��ورق خارج
مصر وب��ع��د جهد كبير استطاعوا
احل��ص��ول على ترخيص م��ن إح��دى
الشركات وكانت اللوحة التي في
التقومي حتمل صورة الشيخ عبد الله
السالم الصباح ومنذ ع��ام 1951م
ق��ام بطباعة ال��ت��ق��ومي ف��ي ع��دد من
الدول مثل الكويت وسوريا في حلب
ودمشق ومصر في القاهرة واليابان
ون��اب��ل��س ف��ي فلسطني ول��ب��ن��ان في
بيروت والعراق في بغداد وباكستان
وسنغافورة.
كانت فكرة بناء مرصد فلكي تراود
العجيري مل��دة طويلة وف��ي أواخ��ر
الستينات وأوائ���ل السبعينات من
القرن العشرين أراد بأن يبني مرصدا
فلكيا على نفقته اخلاصة وأشترى
قسيمة مب��س��اح��ة  1000م��ت��ر في
الزاوية الغربية اجلنوبية من منطقة
األندلس وفي عام 1973م توجه إلى
ال��والي��ات املتحدة األمريكية لشراء
القبة اخلاصة باملركز واشترى قبة
طولها ثالثة أمتار وقام بإحضارها
إل��ى الكويت وف��ي ع��ام 1977م مت
اقتراح تسمية املرصد باسم مرصد
ال��ع��ج��ي��ري .وشكلت جلنة خاصة
إلنشاء مرصد العجيري في  3مارس
ع��ام 1981م تضم الدكتور صالح
العجيري وممثلني ملؤسسة الكويت
للتقدم العلمي والنادي العلمي
وفي عام 1980م قام الشيخ جابر
األح��م��د اجل��اب��ر ال��ص��ب��اح بتكرميه
وبعد هذا التكرمي بدأ العمل في إنشاء
مركز علوم الفلك واألرص��اد اجلوية
بالنادي العلمي في مقرة اجلديد في
جنوب السره وترك العجيري العمل
في بناء املرصد ال��ذي في األندلس
وف��ي  15ابريل ع��ام 1986م افتتح
الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح
املرصد.
ن��ال العجيري حفلة من التكرمي
خالل مسيرة حياته احلافلة باألعمال
واإلجن��ازات فقد نال من كتب الشكر
م��اال يعد وال يحصى وم��ن األوسمة
والنياشني ما يفوق القدرة على حمله
ك��ذل��ك م��ن املناسبات واالح��ت��ف��االت
الرائعة التي أقيمت خصيصا لتكرميه
والتي حضرها عليه القوم وسادتهم
وت��ق��دي��را جل��ه��وده امل��ث��م��رة ف��ي هذا
املجال منحته كلية العلوم بجامعة
الكويت درجة الدكتوراة الفخرية عام
1981م وهي أول دكتوراه فخرية
متنحها جامعة الكويت في تاريخها
وظل هو الوحيد احلاصل على شهادة
الدكتوراه الفخرية في جامعة الكويت
حتى عام 1993م عندما منحت إلى
مارغريت تاتشر وخافيير دي كويالر

وج���ورج ب��وش .وف��ي ديسمبر عام
1988م قلد ق�لادة مجلس التعاون
اخلليجي للعلوم ف��ي مسقط ومت
اختياره للحصول على جائزة الدولة
التقديرية في عام 2005م مع فاضل
خلف وعبد احلسني عبد الرضا تقديرا
جلهوده في علم الفلك.
احتفال بعيد ميالده  88سنة
ك��م��ا مت ت��ك��رمي��ه م��ن ق��ب��ل وزارة
التربية في يوم املعلم عام 1981م
وك��ان تكرم العجيري ع��ام 2000م
حيث انعقد في جامعة آل البيت في
األردن تقرير منح الدكتور صالح
العجيري عضوية الشرف في االحتاد
نظرا جلهوده املتميزة واملتواصلة في
اإلسهام بتطوير علوم الفضاء والفلك
في الوطن العربي .وكرم العجيري
للمرة الرابعة ف��ي حفل كبير أقيم
بالنادي العلمي الكويتي عام 2002م
بل ومنح العجيري درع��ا تذكاريا
تكرميا له مبناسبة تقاعده عن العمل
ف��ي ب��ن��ك التسليف واالدخ�����ار ع��ام
1970م وكرم أيضا من قبل جمعية
املعلمني الكويتية مبناسبة عيد املعلم
ومنح شهادة تقدير بهذه املناسبة
عام 1976م كما أنه قام الشيخ سالم
الصباح وزير الشؤون االجتماعية
والعمل بتكرميه عام 1977م ومنحه
درع��ا بصفته فنانا مسرحيا سابقا
ولدوره الرائد في احلركة املسرحية
في الكويت.
وأيضا ك��رم من املجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب عام 1981م
مبناسبة ح��ص��ول كتابه (ح���وادث
الكسوف واخل��س��وف) على درج��ة
امتياز وتلقى كتاب شكر من جمعية
الثقافة االجتماعية ع��ام 1986م
وتلقى ك��ت��اب شكر وت��ق��دي��ر أيضا
م��ن السيد اس��ح��ق األن��ص��اري عام
1980م ودرع م��ن وزي���ر الصحة
السابق السيد الدكتور عبد الرحمن
عبد الله العوضي ودرع��ا تذكاريا
آخ��ر م��ن املجلس ال��وط��ن��ي للثقافة
والفنون واآلداب مبناسبة أسبوع
الطفل العاملي ع��ام 2000م ومنح
شهادة تقدير من مدرسة عاتكة بنت
زيد االبتدائية عام 2000م كما تلقى
رسالة شكر وتقدير من األمير سلطان
ب��ن سليمان اب��ن عبد العزيز وهو
أول رائ��د فضاء عربي عام 1407هـ
وحصل على العشرات من كتب الشكر
من النادي العلمي الكويتي وجامعة
الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم
العلمي ووزارة التربية والعديد
من ال��وزارات واملؤسسات واجلهات
اخلاصة ومن أجمل الكتب التي حصل
عليها العجيري كتاب من الشيخ عبد
العزيز السعود الصباح.

