
قام مختار اليرموك »القدوة« األخ عبدالعزيز 
املشاري بالدعوة حملاضرة هامة حول بداية 
الدولة الكويتية على مس���رح خدمة املجتمع 
في املنطق���ة حاضر فيها كل م���ن د.ميمونة 
العذبي والسيد أنور الرفاعي وكانت احملاضرة 
حافلة باملعلومات املفيدة التي تستحق ان يتم 
تضمينها كمقررات إلزامية على طلبة املدارس 

ليتفقهوا في تاريخ دولتهم.
> > >

فمما أظهرته د.ميمونة بالوثائق والدالالت 
القاطعة ان انشاء الكويت لم يكن كما يعتقد 
بعض املؤرخني في منتصف القرن الثامن عشر 
بل مع بدايات القرن السابع عشر وحتديدا عام 
1613، كما أشارت الى ان هناك احتفالية كبرى 
ستقام عام 2013 مبناسبة مرور 400 عام على 
نشوء الدولة، وقد عرض السيد أنور الرفاعي 
بعد ذلك مجموعة قيمة من الوثائق والصور 

التاريخية لبدايات الكويت.
> > >

وقد بدأت املداخالت بس���ؤال تاريخي هام 
للدكتور خليفة الوقي���ان وفحواه ان تثبيت 
بداية الدولة بعام 1613 � وهو ما دعمه وكتب 
عنه الدكتور قبل عشرة أعوام � يخلق ثغرة 
زمنية قدرها 150 عامًا تفصل بني بدء الدولة 
وبدء حكم آل الصباح عام 1756 فما الذي جرى 

في تلك احلقبة الفاصلة بني التاريخني؟
> > >

أعتقد ان هناك أكثر من تفس���ير منطقي 
للف���ارق بني هذين التاريخني احدها ان يكون 
احد املؤرخني اعتق���د ان بداية الكويت كانت 
عام 1756 لذا جعل بداية حكم آل الصباح منذ 
ذلك التاريخ وأرخ لفترة حكم كل حاكم طبقا 
لذلك، ولو علم ان نشأة الكويت بدأت في تاريخ 
سابق لعّدل التاريخ تباعا، التفسير اآلخر ان 
بداية حكم آل الصباح كانت بالفعل عام 1613 
وان حق���ب البعض منهم أطول مما هو مدون 
في كتب تاريخنا، أو كما ذكرت د.ميمونة قد 
يكون هناك ح���كام من آل الصباح لم يذكروا 

في بداية الدولة لقلة املؤرخني.
> > >

ومن األمور الهامة التي يجب ان يتم التطرق 
لها وايضاحها لألجيال احلاضرة والقادمة عند 
احلديث عن عالقة الكويت بالدولة العثمانية 
وبوال���ي البصرة حتديدا حقيق���ة ان الدولة 
القطرية املس���تقلة في العالم لم تنشأ اال في 
فترة متأخ���رة من التاريخ اي بعد س���قوط 
االمبراطوريات العظمى عام 1918، اما قبل ذلك 

فقد كانت »جميع« الدول 
تابعة لهذه االمبراطورية 
او تلك فالعراق والشام 
يحكمهم���ا والة أت���راك 
ومصر والسودان ألبان 
من أس���رة محمد علي 
وليبيا إيطاليون واملغرب 

العربي فرنسيون وإسبان، لذا فوجود إمارة 
او دولة في ذلك الوقت املبكر يحكمها بشكل 
مس���تقل ومطلق ابن من ابنائها هو السقف 
»األعلى« الستقاللية الدول قبل 4 قرون حتى 
انتهاء احلرب العاملية األولى، وغني عن القول 
ان االمبراطوري���ات العظمى لم تعط صكوكًا 
ألحد لوراثة ممتلكاته���ا حتى يحق لصدامي 
مغرض ادعاء انه وريث سالطني بني عثمان في 

ممتلكاتهم التي لم نكن على اي حال منها.
> > >

آخر محطة: )1( ق���رأت في وثائق اخلارجية 
البريطانية 1940 � 1958 ان مشكلة ميناء أم قصر 
»اختلقها« ساسة العراق كرد فعل على السخونة 
التي سادت ضفتي ش���ط العرب بني العراق 
وايران في الثالثينيات )وما خص الكويت؟!( 
فقرر نوري السعيد انشاء ميناء »طوارئ« في 
أم قصر يس���تخدم في حال احلرب مع ايران 
واغالق ميناء البصرة وطالب باالس���تحواذ 
دون وجه حق على خ���ور عبداهلل وجزيرة 
وربة حتى ال تتكرر مشاركة شط العرب مع 
ايران وادعى كما أتى في الوثائق ان الكويت 

قد تنقلب ضده خالل 20 عامًا!
)2( أسقط واقع احلرب العراقية � اإليرانية 
1980 � 1988 ذلك التصور اخلاطئ الذي كان سبب 
بداية اإلشكال احلدودي بني العراق والكويت 
حيث لم تكتف احلرب بإغالق املوانئ العراقية 
في شط العرب بل أغلقت كذلك ميناء أم قصر 
اخلليج���ي، ولم يفد الع���راق اال موانئ دولة 
الكويت التي بقيت مفتوحة لذا تقتضي التجربة 
واحلكمة والرؤية االس���تراتيجية الصحيحة 
تسليم العراق ميناء أم قصر للكويت للحفاظ 
عليه مفتوحا إبان احلروب وان  يستخدم ميناء 

البصرة العميق خالل فترة السلم.
)3( لم يعد هناك عذر لعدم وجود سفير 
عراقي في الكويت والواجب طلب االستعجال 
في تعيينه حتى يزول سوء الفهم بني البلدين 
وتنتهي مرحلة الصدامية دون صدام اي حقب 
الش���ك وس���وء النوايا ووصاية الكبير على 
الصغير غير املعم���ول بها في عالقات الدول 

املتقدمة.

تاريخ الكويت وتاريخ أسرة الحكم

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

الفئوية  اإلص����رار عل����ى 
وافت����راض اخلصوصي����ات 
»ممانعة« توهن روح املواطنة 
التي تس����توجب االصطفاف 
سواس����ية في إط����ار الدولة 
املدني����ة، كما ان هذه املمانعة 
تتعارض م����ع أهداف مؤمتر 
يه����دف إلى حتدي����ث مفهوم 
املواطنة وتعزيزها وتشخيص 

معوقاتها!
إن قيام أحد أعضاء اللجنة 
املنظمة ملؤمتر املواطنة بوصف 
زمالئه في اللجنة بأنهم »بدو 
وحض����ر وس����نة وش����يعة« 
يش����كل جزءا من املشكلة ال 
جزءا من احلل. فهذه الكوكبة 
األكادميية املب����ادرة إلى عقد 
مؤمتر املواطنة هم »مواطنون 
كويتي����ون« ويتوجب عليهم 
املش����اركة في املؤمت����ر بهذه 

الصفة »حصريا«.
فف����ي الكوي����ت – مل����ن ال 
يع����رف الكوي����ت – يصعب 
على املرء خارج دور العبادة 
معرفة الشخص الشيعي من 
الس����ني. أما البدو، فال بادية 
في الكويت التي حتضر بداتها 
منذ زم����ن بعي����د. فاملالبس 
الشعبية والصداقات والفنون 
والطعام والهوايات والشراكات 
التجارية والبعثات الدراسية 
واملصاه����رات والديواني����ات 
والوزارات واإلدارات والبرملان 

براهني ال تقبل اجلدل.
لست ضد مؤمتر املواطنة 
كما أثق بوعي وقدرات الصديق 
علي الزعب����ي رئيس اللجنة 
املنظمة لهذا املؤمتر، غير اني 
أه����دف إلى حتص����ني مفهوم 

املواطنة.. ليس إال.

الكويت لمن ال يعرفها

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

واضح

الشعر هذه األيام كاملرأة األرملة تبكي 
ضيم الليالي واأليام.. 

كان���وا يكتب���ون الش���عر حب���ا وفنا 
وأمان���ة، واليوم يكتبون���ه لدواعي املقام 

والبرستيج.. 
تقريب���ا كل ش���يخ او امي���ر او حاكم 
يكتب الشعر بلس���انه ال بيده! وبفلوسه 

ال بفكره!
يكتب الش���عر هذه األيام كل »خبل« في الساحة كما تكتبه 
كل »ش���محوطة« وجدت في بعض الب���دو بالذات ضالتها فهم 

يقرأون اجلسد اكثر من وزن القصيد!
سميرة توفيق في عزها ومجدها كانت تسقط ثالث مناطق 
في الدائرة اخلامسة بغمزة عني على املسرح.. فكيف ال تسقطه 

امرأة ذات غنج وجمال وتتغزل بالرجل »اشكره«.. 
طولك وملستك وحنانك ولون الشامبو اللي تستخدمه، هي 

العاشقة املتيمة به..
يكتب الشعر كل س���اقط والقط.. وفي املاضي كان الشعر 
العربي الفصيح هو القصيد وهو الذي يعاني، أما اليوم فالشعر 

الفصيح يكاد يندثر أمام املد النبطي املدمر.
في الفصحى أفهم ان يكتبه »بربري« األصل ولكن في النبطي 

كيف ميكن إليراني أن يكتبه؟!
في هذا الزمن الذي تقام فيه بعض األمسيات لشعراء بعضهم 
من اجلنوس وبعضهم من »خريجي الطب النفس���ي«، جاءنا 
الشيخ خليفة علي اخلليفة بكوكبة رائعة )اال ماندر( من الشعراء 

نسقها له الشاعر املبدع سعود الفهد في ليالي فبراير.
فزان القصيد وراقت االس���ماع وطابت احلروف ملن يتغنى 

الشعر بهم بكل تأكيد.
الليلة هناك مبدع من رحم »آل عطا«، مبدع يتغزل بالكلمة 

وينسجها من رحم الطبيعة وجمالها اآلسر.
مبدع يرّوض الكلم���ة ويداعبها ويصنع منها فنا راقيا في 

زمن »بوس الواوا«!
هذه ليلة محمد مريب���د العازمي التي هي وبكل أمانة ليلة 

للفن اجلميل وللشعر النبطي األصيل.
هي ليلة لألصالة واإلبداع والرقي واألمانة، هي ليلة يتجمع 
فيها بإذن اهلل كل من يفهم الش���عر ويعشق الشعر.. ويحترم 

الشعراء.
ي���ا محمد.. ف���ي عيوننا انت ش���اعر امللي���ون واملليونني 

والثالثة..
والوعد معك الليلة، فسيتحرك من أجلك مدد يأتيك من شمال 

البالد وجنوبها، مدد للكلمة ومدد لألصالة ومدد للتاريخ.
ابن عمي كما يقول اخواننا السوريون، ال تخف فنحن على 
املسرح معك، وفي القلب معك، وعلى الطريق معك فأمتعنا وال 

تخف فالقاعة قد امتألت قبل أن تبدأ األمسية.
< أوردت في مقالتي باألمس ان النجم الهندي »ش���اه روك 
خان« ليس مس���لما والصحيح انه مسلم، ولكن بغض النظر 
في احلالتني ال أس���تطيع اال ان اقول شكرا ل� »شاه روك خان« 

.»My Name Is Khan« االنسان على فيلمه األكثر من رائع

ليلة مريبد

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دعوات عربية إلحياء التضامن العربي األفريقي.

ـ وماذا عن التضامن العربي العربي الذي يعاني من موت سريري مزمن؟!
دراسة: األميركيون يتفادون عالقات الحب في العمل.

ـ احنا عكسهم بدليل ان الجملة المفضلة عند القياديين في الوزارات 
أبواللطفواحدهي »ال حبتك عيني ما ضامك الدهر«.

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

سعود جاسم عتيق املطيري � 73 عاما � عبداهلل 
املبارك � ق8 � ش826 � م9 ت: 99625591 

.99714181 �
نرجس رمضان محمد حسن، أرملة هاشم حسني 
هاشم � 78 عاما � الرجال: الرميثية � ق12 
� ش الشافعي � م15 � حسينية النور ت: 
97989411، النساء: حسينية أم صادق 
� الرميثي���ة � ق4 � ش44 � م3 مكرر ت: 

.99308956
عبداهلل سلمان خضير احلربي � 72 عاما � الرجال: 
ضاحية علي صباح السالم � ق9 � ش26 
� م32 ت: 66422777، النساء: الرقة � ق6 

� ش14 � م152 ت: 99779282.
نويـر غدفان علي العازمـي، أرملة فالح مبارك 
احلوري � 77 عاما � الرقة � ق3 � ش12 

� م 176 ت: 66241010 � 99809599.
عبداحملسن جابر رمضان اجلابر � 64 عاما � الرجال: 
العديلي���ة � ق2 � ش عبداهلل النوري � 
ج29 � م5 )ديوان اجلابر( ت: 22522279، 
النساء: جنوب السرة )الزهراء( � ق5 

� ش501 � م5.
مبـرك غنيم فهيد احليـص � 81 عاما � الرجال: 
س���لوى � ق5 � ش املتنب���ي � م48 ت: 
66090970، النساء: سلوى � ق5 � ش7 

� م50 ت: 55955552.
فاطمة عبداهلل منصور احملمد � 72 عاما � الرجال: 
ضاحية عبداهلل السالم � ق2 � ش معن 
بن زائ���دة � ج25 � م10 ت: 67004115، 
النساء: اليرموك � ق3 � ش3 � ج2 � م16 

ت: 99012543.
فيصـل عبداللطيف دخيل احلبشـي � 36 عاما � 
الرجال: اجلهراء القدمية خلف املطافئ 
)ديوان جاسم احمليسن احلبشي( � ت: 
99797002 � النساء: القصر � ق 3 � ش 4 
� م 40 � ت: 24574441 � الدفن التاسعة 

صباحا مبقبرة اجلهراء.

البقاء هلل

مواقيت الصالة والخدمات ص45


