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يهدف إلى إظهار الموروث 
الرفاعي لـ »األنباء«: مخطوطات معرض السادة الرفاعية الثقافي الكويتي العريق

بشرى الزين
لم تكن مجرد فكرة تقوده إلى التجربة، بل كان حلما عاش تفاصيله وحتقق بجهود كانت عربونا للمحبة والوفاء 
ألجداد وآباء صنعوا التاريخ وتذكيرا مبوروث ماض قاوموا فيه مظاهر احلياة الصعبة. انه ميالد معرض املخطوطات 
التاريخية للسادة الرفاعية الذي حفل بوثائق ومقتنيات ومخطوطات نادرة دهش لها اجلمهور الزائر الذي تعرف 
على حقبة مشرقة من تاريخ الكويت ورجاالتها الذين سطروا لنهضة الكويت واجنازاتها التي بدأت قبل 300 عام. 
صاحب املعرض أنور محمد الرفاعي رأى ان عرض مقتنيات ومخطوطات أصلية تعود الى القرنني الـ 18 والـ 19 
ليس الهدف منه اظهارها للجمهور فقط، بل غايتها ترسـيخ مفهوم املواطنة والهوية الكويتية والشـعور بالفخر 
واالعتزاز مبا يتضمن املعرض من مقتنيات بلغـت 80 مخطوطة نادرة. الرفاعي وهو يجول في أروقة املعرض في 
ديوان الرفاعي بالشامية تتملكه نشـوة الفخر بعبق التاريخ الذي يفوح من بني صفحات املخطوطات وتنطق بها 
صور األجداد الذين ربطوا الكويت برحالتهم وأسفارهم ومواقفهم بدول عظمى في تلك احلقبة. وأضاف الرفاعي ان 
االقبال واالعجاب الذي حظي به املعرض كان حافزا في تنظيم اسبوع ثقافي للسادة الرفاعية العام املقبل يحوي 

مقتنيات ومخطوطات لم تعرض من قبل، إضافة الى ندوات ومحاضرات تتطرق الى املوروث الكويتي ورواده.
»األنباء« كان لها لقاء مع أنور الرفاعي، وفيما يلي تفاصيله:

بداي��ة حدثن��ا ع��ن فك��رة اقام��ة معرض الس��ادة 
الرفاعية؟

ب����دأت الفك����رة أوال بتأليف كت����اب يجمع صورا 
ومخطوطات ألسرة السادة الرفاعية لتوثيق ما هو 
موجود من وثائق ومخطوطات وصور للعائلة وسرد 
السيرة الذاتية لها، إال أن ما مت جتميعه كان مادة غنية 
جدا فارتأيت ان أعرضها للجمهور في شكل املعرض 
ال����ذي اقمناه في ديوان الرفاع����ي، ألن هذا ال يخص 
عائلة الرفاعي فق����ط بل ان املوروث القدمي يجب ان 
يظهر جلميع الكويتيني ويخص هذا الوطن ونرد له 
اجلميل ونتذكر ماضي اجدادنا وآبائنا الذين قاوموا 
مظاهر احلياة العصيبة في ذلك الزمان واستطاعوا 
ان يرق����وا بنهضة الكويت اليوم واملعرض يجس����د 

هذه الروح.
كيف بدأت رحلة جتميع الصور واملخطوطات؟

ب����دأت في جتميع املادة من عدد من أقاربي وممن 
أعرفهم الذين ميلكون هذه الصور شخصيا واستعنت 
بعدة جهات ايضا منها بن����ك الكويت الوطني الذي 
زودني ببعض الوثائق للسيد الرفاعي واالمانة العامة 
لالوق����اف متمثلة في محمد اجلالهم����ة الذي زودنا 
بالوقفيات االصلية من االمانة ونشكر الشيخة منى 
عبداهلل اجلابر التي زودتنا ببعض الصور من كتبها 
اخلاصة وجهات أخرى شاركت وبحثنا خارج الكويت 
حيث مت االتصال بوزارة اخلارجية البريطانية عبر 
تصريح للدخ����ول ملكتبتها وكذلك وصلنا الى تركيا 
وجلبن����ا وثائق تخص العائل����ة الرفاعية في العهد 
العثماني وهذا جزء عرضناه وهناك جزء آخر احتفظنا 

به وارتأينا أن نظهره في السنوات املقبلة.
املدة الزمنية لتجميع هذه املادة كم استغرقت؟

الفكرة متتد إلى عام وأكثر لكن االعداد وجتميع 
قدر اكبر ممكن من الوثائق استغرق نحو ثالثة أشهر 
حيث تفرغت لهذا العمل ليخ����رج إلى اجلمهور وال 
أنسى مساعدة العم محمد السيد عبدالرحمن الرفاعي 
الذي كان له دور مهم والسيد جمال الرفاعي ودوره 

الكبير في ابراز هذا املعرض.
ك��م عدد الص��ور واملخطوطات الت��ي يتضمنه هذا 

املعرض؟
يبلغ عدد املخطوطات التي مت عرضها فقط نحو 
80 مخطوطة نادرة وبعضها يعرض للجمهور للمرة 
األولى وتصور وجميعها نسخ أصلية ولم تعرض أي 
نسخة غير ذلك وهذه النسخ تتحدث عن حقبة تزيد 
على 300 عام بعضها موثقة في أحكامها الشرعية من 
محاكم مكة وما حولها وبعضها حجج شرعية وبيوعات 

ووثائق بيوت وجميعها للسادة الرفاعية.
هل ميكن ان يستمر هذا املعرض ويقام في السنوات 

املقبلة؟
اقامة هذا املعرض للمرة االولى خلق لدينا حافزا 
كبيرا الس����تمراريته، وقد فوجئت من بعض االخوة 
الذي����ن حضروا املعرض في االع����داد القامة معرض 
مشابه ملعرض السادة الرفاعية وذلك على مستوى 
الكويت واشعر بالفخر جتاه هذه اخلطوة وفي العام 
املقبل سيكون هناك معرض من خالل االسبوع الثقافي 
االول للسادة الرفاعية ومن ضمنه سينظم معرض 

وندوات وبعض االنشطة الثقافية.

فقدنا أوسـمة ونياشـين ومخطوطات ال تقـدر بثمن إبان االحتالل العراقي ونناشـد َمن حصلـوا عليها إعادتها إلـى ديوان العائلة

ديوان الرفاعي

نبذة تاريخية

النقيب الرفاعي

قال السيد انور محمد الرفاعي ان ديوان الرفاعي الذي 
احتضن املعرض كان بناؤه تنفيذا لوصية العم س����ليمان 
الس����يد علي الرفاعي الذي امر بان يبنى ويكون في خدمة 
افراد االسرة الرفاعية، معبرا عن شكره البنه محمد سليمان 
الس����يد علي مستشار صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد لتنفي����ذه وصية والده ليكون الديوان وقفا جلميع 
العائلة وخدمتها في كل املناسبات، معربا عن شكره جلميع 

افراد العائلة الرفاعية لتعزيز الوصل وصلة الرحم.

ذكر الس����يد انور محمد الرفاعي ان آل الرفاعي هم جزء 
ال يتجزأ من آل البيت الكرام االشراف االخيار.

وأش����ار إلى ان افرع هذه الشجرة الكرمية ومن ضمنها 
السيد احمد الرفاعي الكبير املسمى في ذلك العهد الذي يعود 
الى 650 عاما، وتسلسلت الساللة الكرمية من هذه الشخصية 
العظيم����ة الى ان وصلت الى الكويت بعد خروج الس����ادة 
الرفاعية من مك����ة قبل 350 عاما الى منطقة تدعى الزبارة 
تقع بني البحرين وقطر واستقروا فيها مدة من الزمان، لكن 
وصلتهم اخبار عن وجود ارض آمنة وهي التي تسمى اآلن 
الكويت، فاجتهوا اليها واستقروا فيها ليرحل بعض افراد 
العائلة الى البصرة بعدما دب����ت فيها اخلالفات واختارت 

الدولة العثمانية، السيد طالب الرفاعي حاكما عليها.

اشار انور محمد الرفاعي الى ان اسرة النقيب هم افراد 
السرة الرفاعي الكرام، وهم جزء ال يتجزأ منها حملوا لقب 
النقيب فقط ألن السيد طالب اعطي شرف »نقيب« االشراف 
فحمل اس����مه لقب نقيب وتوارثه اوالده، مؤكدا انهم ابناء 
عمومة آل الرفاعي من الدرجة االولى، واستقر بعض افراد 
عائلة النقيب في الكويت واالخرى في البصرة ونصب طالب 
الرفاعي حاكما عليها في تل����ك الفترة وبعد انهيار الدولة 

العثمانية عاد اجلميع الى موطنهم االصلي الكويت.

الشيخ عبداهلل السالم أثناء زيارته إلى سفارة الكويت ببغداد 1965صور متعددة آلل الرفاعي

سيد أحمد حامد الرفاعي في أواخر ثالثينيات القرن املاضي السيد حامد محمد الرفاعي أول مهندس كويتي تخرج من الواليات املتحدة

كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

السيد طالب النقيب جد سمو رئيس الوزراء

شجرة عائلة السادة الرفاعية

صور لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد أيام الشبابالسيد أنور محمد الرفاعي متحدثا إلى الزميلة بشرى الزين

موازين اللؤلؤ وأحجامهاسطوانة حجريةالرئيس األملاني والسفير الكويتي جالل الدين النقيب في العام 1977

كتاب شكر خاص من سموه إلى السيد أنور محمد الرفاعي




