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سمو األمير الوالد الشيخ سعد العبداهلل خالل زفة املعرس أحمد العميري في املرقاب ومن اليسار عبدالوهاب العريفان وسليمان اجلاسم ورشيد الرشيد والعم الزبن والعم مبارك أحمد العميري 

العم أحمد حمد العميري 

صورة من السبعينيات في لندن مع زمالء الدراسة من اليمني حامد العصيمي وسعود العصيمي وأحمد العميري ومطلق العصيميصورة في لندن تضم الشيخ سالم صباح السالم ـ رحمه اهلل ـ ومن اليمني فيصل اجلعفر وأحمد العميري وعبدالوهاب املزين

..مع حفيده سلمان علي العميري

أحمد العميري: رمضان فرصة للتصالح وطي صفحة الخالفات 
محمد هالل الخالدي

في تاري���خ الكويت محطات 
كثيرة تستوجب التوقف عندها 
وتأمله���ا، ورجال كثر س���طروا 
النماذج  بأفعالهم املشرفة أروع 
للمواطنة احلقة، فكانوا بسلوكهم 
قدوة حسنة لألجيال عبر الزمان. 
وما أجمل احلديث عن الكويت في 
ماضيها وفي حاضرها، ويصبح 
احلديث أجمل عندما يخرج ممن 
عاصروا عدة مراحل في تاريخ 
الكويت، إذ يروون لنا ما كانت 
عليه الكويت قدميا، وكيف كان 
الناس يتصرفون وكيف يأتلفون 
ف���ي تضامنه���م وتعاونهم مع 
بعضهم البعض وكأنهم أهل أسرة 
واحدة، ومن هؤالء الرجال العم 
أحمد حمد العميري الذي يجذبك 
بحديثه املليء باحلكمة والتفاؤل 
والقيم، يأخذك في رحلة مميزة 
مليئة بالصور والذكريات اجلميلة 
عبر أرشيف الصور القدمية التي 

تعج بها مكتبته العامرة.
وق���د التقين���ا بالع���م أحمد 
العميري في »ديوانية العماير« 
بالدعي���ة فكانت ص���ورة زفافه 
ع���ام 1956 أبرز ما يش���دك في 
ذلك املجلس، فهي ليست مجرد 
صورة بقدر ما حتمل من تاريخ 
وحكايات عن واقع الكويت قدميا 
وحديثا، ففي الصورة جند صاحب 

له أساس من الصحة، فالتجارب 
التاريخية أثبتت وحدة الكويتيني 
والتفافهم حول األسرة احلاكمة 
التي كان���ت ومازالت قريبة من 
جميع أفراد الشعب، ويكفي أن 
نستذكر جتربة االحتالل الصدامي 
وما سطره الكويتيون من أروع 
التضام���ن االجتماعي  ص���ور 
والوحدة الوطنية. وحول تسمية 
ديوانية »العماير« بهذا االس���م 
أوضح أن االسم األصلي لعائلة 
العميري هو »العماير« وهم فخذ 
من قبيلة بن���ي خالد املعروفة، 
العميري أن ما يقلقه  ويضيف 
حاليا كث���رة حاالت الطالق وما 
ينتج عنها من خالفات بني أسر 
الزوجني، فهذا األمر جديد علينا لم 
نعرفه في السابق، ووجه حديثه 
إلى الش���باب قائ���ال: إن الزواج 
مسؤولية والتزام وفيه ترابط 
اجتماعي بني األسر، وال ينبغي 
جت���اوز كل هذه األم���ور ملجرد 
خالفات زوجية بسيطة، كما يجب 
أن يتعلم الشباب الصبر والتحمل 
والق���درة على ح���ل اخلالفات، 
وخت���م حديثه قائال إن رمضان 
ش���هر خير وعبادة وتس���امح، 
وهو ش���هر فضيل تتسامى فيه 
النف���وس وتصفو، وهو فرصة 
لنبذ اخلالفات والتواصل مع األهل 

وأبناء املجتمع وصلة الرحم.

متان���ة هذا املجتم���ع وأصالته 
وأبلغ رد على املشككني بالوحدة 

الوطنية. 
ويضيف العميري أن الكويت 
لم تعرف قط صراعا اجتماعيا 
بني أبنائها، وأن احلديث الطائفي 
والقبل���ي الذي يث���ار بني فترة 
وأخرى ما هو إال حديث عابر ليس 

فيها ويتبادلون كل ما هو مفيد، 
وه���ي ظاهرة قلما توجد في أي 
مجتمع آخر، وأك���د أن التطور 
التكنولوجي س���اهم في تغيير 
وجه الكويت العمراني بش���كل 
كبير، ولكنه لم يغير في العادات 
والتقالي���د األصيل���ة للمجتمع 
الكويتي، وفي ه���ذا داللة على 

التجوال الدائم بني مدن بريطانيا 
خالل الدراسة. 

يروي لنا العميري مناذج من 
تاريخ الكويت قدميا، حيث كانت 
العالقات االجتماعية القوية أهم 
ما مييز املجتمع الكويتي، يقول: 
إن الدواوين كانت ومازالت مراكز 
متميزة ألهل الكويت، يجتمعون 

وبعدها سافر في بعثة دراسية 
مع عدد من زمالئه إلى اجنلترا 
بعد تخرجه من ثانوية الشويخ، 
ليعمل بعدها في وزارة الداخلية 
ثم باألعمال احلرة بعد التقاعد. 
وقد أثرت جتربة الدراس���ة في 
اجنلترا فيه تأثيرا كبيرا، وأبقت 
فيه حبا كبيرا للسفر، رمبا بفعل 

وأحزانهم. 
العميري  العم أحم���د  درس 
في ثانوية الش���ويخ، ومن أبرز 
زمالء الدراس���ة في تلك الفترة 
املرحوم الش���يخ س���الم صباح 
الس���الم واملرحوم فيصل أحمد 
الفهد والشهيد عبدالوهاب املزين 
وبراك البابط���ني وفهد الهديب. 

السمو األمير الوالد الشيخ سعد 
العبداهلل، رحمه اهلل وطيب ثراه، 
في طليعة املش���اركني في »زفة 
املعرس«، وفي هذه داللة بليغة 
على قرب األس���رة احلاكمة من 
أبناء الكويت وتآلفهم منذ نشأة 
الكويت وحتى اليوم، فهم دائما 
موجودون مع الناس، في أفراحهم 

تتغي�ر ل�م  األصيل�ة  والتقالي�د  الع�ادات  ولك�ن  الكوي�ت  مالم�ح  كثي�رًا  غي�ر  والعمران�ي  التكنولوج�ي  التط�ور 

الحياة االجتماعية والدواوين وتبادل الزيارات من مميزات المجتمع الكويتي 


