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افتتاح معرض »الكويت في الخرائط القديمة« تحت رعاية وزير اإلعالم وبحضور 13 سفيرًا

الغنيم: كيان الكويت مستقل قبل أكثر من 3 قرون

عادل السعدون يشرح لسفراء الدول ما حتتويه اخلرائط

ليلى الشافعي
البحوث  اكد رئي����س مرك����ز 
والدراس����ات الكويتية د.عبداهلل 
الغني����م ان اخلرائ����ط التاريخية 
كله����ا تؤك����د ان ح����دود الكويت 
كانت واضحة متام����ا منذ الدولة 
العثمانية الت����ي قدمت كثيرا من 

األدلة واإلثباتات على وجود هذا 
الكيان ونشأة هذا الكيان املستقل 

منذ اكثر من ثالثة قرون.
وق����ال د.الغنيم ل����� »األنباء« 
خالل افتتاح معرض الكويت في 
اخلرائط القدمية الذي نظمه وقدمه 
الفلكي عادل السعدون بالتعاون مع 

مركز الدراسات والبحوث الكويتية 
والذي حضره سفراء دول اوروبية 
وآسيوية وافريقية شملت اكثر من 
13 دولة وجمع من صفوة املجتمع 
الكويتي والذي  املهتمني بالتراث 
اقيم في قاعة احمد العدواني التابعة 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب بضاحية عبداهلل السالم، 
ان آخر اص����دارات املركز رحالت 
وزيارات الرحالة البريطانية الرائدة 
والتي جاءت الى الكويت عام 1932 
حتى عام 1937 وكتبت عن املجتمع 
الكويتي في تلك الفترة باإلضافة 
الى مجموعة مهمة جدا من الصور 
الت����ي صورتها وقدمتها ووصلت 
الينا بشكل جيد هي وزميلها الذي 
كان طي����ارا بريطانيا ورافقها في 
رحلتها وصور العديد من الصور 
اكثر من 30 صورة متميزة للكويت. 
وعن األنشطة القادمة للمركز أشار 
الغنيم الى أن اإلصدارات املتعلقة 
بالكويت وصل اعدادها اكثر من 250 
عنوانا هذا لم يحدث ويعتبر انشاء 
مكتبة كاملة كويتية في مختلف 
فروع املعرف����ة املتعلقة بالكويت 
س����واء كانت عن البيئة البحرية 
البادية حت����ى النواحي  أو ع����ن 
املتصل����ة بالبيئة الكويتية قدمنا 
اكثر من الدراسات املستقبلية حول 
الكويت فيما يتعلق بقضايا الطاقة 
أو قضايا املياه واضاف عندنا جانب 
مهم يتعلق بقضية اخلرائط وهو 
توثيق او جمع الوثائق احلكومية 
واألهلية وثمة العديد من اجلهود في 
هذا املجال وفيما يتعلق بالوثائق 
احلكومية فعندنا اكثر من 5 ماليني 
وثيقة وهذا عدد ضخم جدا للوثائق 
باالضافة الى م����ا يزيد على 100 
الف وثيقة اهلية وهذه س����تظهر 
نتائجها في املستقبل على تاريخ 
الكويت وس����تزود كتاب التاريخ 

مبادة تضيف الكثير.

التاريخ الكويتي

وفي حديثه ل����� »األنباء« قال 
الكويت����ي م.محمد غالب  املؤرخ 
املنص����وري: نحن م����ن العائالت 
املؤسسة للكويت ونحن نؤكد ان 
الكويت اصال ال متت للعراق بصلة 
ولكننا مهاجرون من مناطق ليست 
مناطق ش����مالية ولكنها كلها من 
او من االمارات  العربية  اجلزيرة 
او من سواحل اخلليج العربي مثل 
هذه الوثائق تعطيني تقييما بأن 
هناك من كان يهتم لألس����ف من 
األجانب املستش����رقني باجلزيرة 
العربي����ة واهتمامه����م بتاريخنا 
ولكن ليس لدينا هنا تشجيع من 

امثال االخ  الكويتي����ني  املؤرخني 
صالح املسباح ود.مرزوق الغنيم 
وسيف الشمالن، وطالل الرميضي 
هذا الشاب الذي أتنبأ له بالكثير 
الى  مستقبال، فالكويت محتاجة 
بحوث كثي����رة وتقدمي الدكتوراه 
ف����ي تاريخها. وق����دم املنصوري 
رس����الة الى الكويت قائال امتنى 
ان تض����ع وزارة االعالم برنامجا 
خاصا لتشجيع الشباب الكويتي 
في البحث والتاريخ وعندنا أمثال 
ذلك واكررها املؤرخ صالح املسباح 
الذي ميتلك اكثر من 70 الف كتاب.

نسأل اهلل ان تدعمهم وزارة اإلعالم 
واحلكومة، ايضا أمتنى ان يكون 
هناك نظام CSR خدمة مجتمعية 
املتقدمة والش����ركات  الدول  مثل 
تس����اهم في دع����م املؤرخني وفي 
دعم الباحثني في التاريخ الكويتي، 
وأشكر عادل السعدون الذي قدم 
حتفة وإضافة للتاريخ الكويتي.

حدود واضحة

وقال صاح����ب فكرة املعرض 
الفلكي عادل السعدون: أردت ان 
أوض����ح ان الكويت لم تكن تتبع 
الع����راق وان الكويت لها حدودها 
الواضحة منذ 2000 سنة وهناك 
خرائط موجودة تبني ان الكويت 
لم تكن جزءا من العراق، كما اردت 
ان اضيف عمل مكتب األبحاث عمل 
البحوث ايضا عمل  كتابا ومركز 
كتابا ود.الغنيم عمل كتابا فقلت 
البد أن أضيف ايضا لتكون مساحة 
النشر اكثر، وزاد: كما يهدف املعرض 
الى نفي اإلش����اعات املضللة التي 
بثها العراق سابقا وحاليا وصدقها 
الكثير من االخوة العرب من اخلليج 
العربي ال����ى املغرب حول تبعية 
الكويت للعراق، حيث هذه اخلرائط 
توضح بكل دقة رسم حدود فاصلة 
ما بني الكويت والعراق وان الكويت 
وحدة سياسية لم تكن في يوم ما 

تابعة للعراق.
وقد قدم����ت 210 خرائط توزع 
مجانا أثن����اء املعرض من اعدادنا 
وحت����وي كل خريطة مصممها او 
الطبع وجنسية  راسمها وتاريخ 
راسمها باسم الكويت في اخلرائط 
القدمية وهي مجموعة الفلكي عادل 

السعدون.


