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»ثوابت األمة« لنصرة أم المؤمنين

مبشاركة عدد كبير من النواب واملشايخ 
والقوى السياسية يقيم جتمع ثوابت األمة 
ندوة نصرة ألم املؤمنني عائشة رضي اهلل 
عنها ولتوضيح املوقف الشرعي والسياسي 
من مس���ألة الطعن في أم املؤمنني رضي 
اهلل عنها والتي تعتبر من أخطر مسائل 
العقيدة وأثارت الفتنة في األمة، وذلك يوم 

غد االثنني بعد صالة العشاء في ديوان أمني 
عام التجمع النائب محمد هايف املطيري 
في منطقة الفردوس ق4 بجانب مدرسة 

الفردوس املتوسطة بنني.
وتعقد الندوة حتت عنوان »عائش���ة 
رضي اهلل عنها أم املؤمنني رغم كيد الزنادقة 

واملنافقني«.

دورها بارز في الحياة االجتماعية والسياسية.. ومنها خرجت فكرة مدرسة المباركية

الديوانية الكويتية عمرها 250 عاماً.. بدأت اقتصادية وتحولت إلى منبر الشعب
مبنى خاص كما نشاهده حاليا.

واشار الى ان الديوانية كانت 
منذ اخلمسينيات مكانا لتجمع أبناء 
الفريج وكانوا يلعبون »احمليبس« 
وخصوص����ا الكبار م����ن الرجال، 
مضيفا ان الكويتيني وبجهودهم 
اخلاصة وبفطرتهم نقلوا الديوانية 
من الكويت الى املدن الهندية منذ 
عشرينيات القرن املاضي فأسسوا 
الديواني����ات الس����تقبال التجار 
والبحارة في الهند وكذلك أسسوا 
املقاهي الشعبية في مدن هندية مثل 
بومباي وكلكوتا والنبيار وكراتشي 

عندما كانت تابعة للهند.
من جهته قال أستاذ االجتماع 
واخلدمة االجتماعية بجامعة الكويت 
د.يعقوب الكن����دري ان الدواوين 
تعتبر ظاهرة اجتماعية كويتية 
وميكن وصفها مبنتدى سياس����ي 
وثقافي واجتماع����ي حيث تنفرد 
بكونها ملتقى دوريا يناقش فيه 
روادها آخر األخبار واملوضوعات 
وفيها يصن����ع جزء م����ن تاريخ 
الكويت السياس����ي واالجتماعي 
الكندري  واالقتصادي. وأض����اف 
ان الديوانية الكويتية مرت بثالث 
مراحل أساسية متثلت االولى في 
الديوانية الكويتية التقليدية التي 
اقتصرت على طبقة معينة من أعيان 
البلد وعلى أفراد االسرة احلاكمة 
في املجتمع الكويتي ما قبل النفط 
نتيجة للظروف االقتصادية واملادية 
في تلك الفترة كم����ا كانت اللبنة 
االولى لترسيخ دعائم الدميوقراطية 
وتقدمي املشورة والرأي في غياب 
احلياة النيابية. وأش����ار الى انه 
كان للديوانية دورها االجتماعي 
والثقاف����ي واالعالمي حيث كانت 
ديوانية احلاج محمد حمد بودي 
أول مستش����فى في الكويت قبل 
بناء املستشفى األميركاني كما كان 
ديوان محمد صالح اجلوعان مقر 
النادي االدبي الذي أنشأه مثقفو 
الكويت عام 1923. وقال ان الديوانية 
لعبت دورا في التكافل والتماسك 
االجتماعي من خ����الل عمل نظام 
للمناوبة في الديوانيات ذات املواقع 
االس����تراتيجية للمراقبة وتوفير 
جو م����ن االمان البناء املنطقة الى 
جانب متابعة أحوال االسر وتقدمي 
املساعدة للمحتاجني وتوزيع املبالغ 

املالية على الكويتيني.
واشار الى بعض العوامل التي 
ساهمت في انتش����ار الديوانيات 
الوف����رة املادية  احلديث����ة ومنها 
والتصاميم الهندس����ية احلديثة 
للمنازل والتشجيع احلكومي من 
خالل زيارة املسؤولني في الدولة 
للدواوين فضال عن ان الديوانية 
قد حتقق بعض املكاسب السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية لصاحبها 
السيما في ظل قلة وندرة االماكن 

الترفيهية.

بعضهم بعضا.
وشرح الهاجري معنى الديوانية 
لغويا بالقول انها مشتقة من كلمة 
ديوان وتعني مجتمع الصحف أو 
الكتاب الذي جتم����ع فيه قصائد 
الشعراء كما جاء في املنجد »فحينما 
نقول يدون الشاعر قصائده والكاتب 
مقاالته فاننا نقصد هنا انه يجمعها 
بعضها مع بعض فلذلك الديوانية 
مجموعة من الرجال يجتمعون في 

مكان واحد«.
واض����اف ان الديوانية انتقلت 
من س����احل البحر )العمارة( الى 
داخل الس����وق في محالت التجار 
فصارت اقتصادية وجتارية معا 
للبيع والشراء حيث يجتمع الرجال 
من التج����ار والعم����ال في احملل 
ويتداولون اطراف احلديث، وهنا 
شعر الكويتيون بأهمية جتمعهم 
في احملالت و»العماير« واستحسنوا 
ذل����ك التجمع فنش����أت الديوانية 
املنزلية التي يكون صاحبها عادة 
هو من التجار القادرين على تقدمي 
القهوة قدميا والشاي عندما دخل 

الى الكويت.
وذكر الهاجري ان التجار أسسوا 
فيما بعد الديوانية في بيوتهم على 
أن يختار التاجر جزءا من منزله 
وهي اما غرفة كبيرة بحيث تكون 
بداية مدخل املنزل وبابها على جزء 
من »حوش« البيت لدخول وخروج 
الرجال أو أن يقيم »حوشا« خاصا 

للديوانية.
واشار الى ان الديوانية كانت 
تضم »مطارح« ومس����اند منجدة 
من القطن، حيث يتصدر مقاعدها 
صاحبه����ا وروادها عل����ى اليمني 
والش����مال ومنها ما تفتح أبوابها 
لروادها بعد ص����الة الفجر لغاية 
وقت الضحى ومنها ما تفتح خالل 
الفترة بني صالتي املغرب والعشاء 

وبحسب املناسبة.
واوضح انها تعد ملتقى في األيام 
العادية وفي األفراح تكون مكانا 
الستقبال املهنئني وفي حال الوفاة 
مكانا لتقدمي التعازي وتبقى أبواب 
الديوانية الرئيسة مفتوحة طوال 

اليوم الستقبال الرواد.
وعن الديوانية السياسية، قال 
انها ظهرت عام 1921 أثناء تأسيس 
املجلس التشريعي األول فكان يجتمع 
فيها املرشحون لطرح ما عندهم 
من أفكار وتطورت هذه الديوانية 
السياسية عامي 1938 و1939 أثناء 
تأسيس املجلس التشريعي الثاني 
وزادت تطورا عام 1961 الى 1963 
أثناء االستقالل وانتخابات املجلس 
التأسيسي وانتخابات مجلس األمة 
عام 1963 فكان لها دور كبير في تلك 
االنتخابات، حيث متيزت وبرزت 
وانتخب����ت نوابا على املس����توى 
املطلوب وتطورت من غرفة واحدة 
في البداية الى حوش الديوانية الى 

وحتى املساء على فترتني، حيث 
يحضر اليه املش����تري لشراء ما 
يحتاج اليه من قطع وخالل فترة 
انتظ����اره مع عدد من املش����ترين 
ريثما يتم جتهيز طلبياتهم يدور 
احلديث بينهم وهكذا حتى باتت 
اس����تراحة للحاضرين ومكانا لم 
يقتصر فقط على قضاء احلاجات 
بل للتعارف والسؤال عن احوال 

والسفن األخرى الكبيرة والصغيرة 
بحاجة الى قطع غيار للس����فينة، 
حيث اسست وبنيت ما كان يعرف 
بالعمارة وهي مخازن ألدوات السفن 
مثل احلبال واألخشاب وقطع احلديد 
»الباوزة« )املرس����اة( والش����باك 
والزيوت وغيرها من مستلزمات 
وأدوات. واستذكر كيف كان التاجر 
يجلس ف����ي عمارته منذ الصباح 

كونا: تعتبر الديوانية س����مة 
كويتية بامتياز وعالمة فارقة للبالد 
نظرا الى دورها البارز في احلياة 
الشعبية والسياس����ية والتكافل 
والتماس����ك االجتماع����ي وعرفها 
الكويتيون من����ذ 250 عاما عندما 
كانت الكويت امارة صغيرة حيث 
كان السكان يعملون في البحر سواء 
للسفر بواسطة السفن الشراعية أو 
للغوص بحثا عن اللؤلؤ أو صيد 

األسماك.
الكات����ب والباحث في  وق����ال 
التراث الزميل منصور الهاجري ان 
الديوانية اصبحت احملرك الرئيسي 
واملؤشر القياسي لكثير من القرارات 
في مختلف النواحي السياس����ية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

واالدبية في البالد.
وأضاف الهاجري ان الديوانية 
في نشأتها األولى بدأت »اقتصادية«، 
وكان العمل في البحر أحد أسباب 
وجوده����ا باعتب����ار ان التاج����ر 
والنوخذة ومالك السفن الشراعية 

الفريق الركن خالد اجلراح لدى وصوله إلى موقع قوة الواجب

..ومصافحا كبار ضباط الدفاع اجلوي

الديوانية الكويتية عالمة فارقة في تاريخ البالد

الفريق الركن خالد اجلراح متوسطا ضباطاً وضباط صف في قوة الواجب

تفقد لواء السور اآللي 26 في المنطقة الشمالية وقوة الدفاع

الجراح أشاد باستعدادات القوات البرية والجوية 
لتنفيذ المهام المسندة إليها والذود عن حمى الوطن

قام رئيس األركان العامة للجيش باإلنابة الفريق الركن 
خالد اجلراح بزيارة تفقدية لقوة الواجب من لواء السور 
اآللي 26 في املنطقة الش����مالية للبالد أول ايام عيد الفطر 
السعيد، وكان في استقباله آمر لواء السور اآللي 26 العقيد 
الركن صالح الناجم وضباط وضباط صف وأفراد الكتيبة 

املكلفة.
 حيث اس����تمع الفريق اجلراح إل����ى إيجاز من آمر لواء 
السور اآللي عن اإلجراءات واملهام املكلفة بها قوة الواجب 

إضافة إلى اجلاهزية القتالية للكتيبة.
وقد أشاد اجلراح بدور القوة البرية واستعدادهم لتنفيذ 

املهام املس����ندة لقوة الواجب للزود عن حمى الوطن، ناقال 
لهم حتيات وتهاني رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك ورئيس األركان العامة للجيش 

الفريق الركن أحمد اخلالد بعيد الفطر السعيد.
وانتق����ل الفريق اجلراح الى جزي����رة فيلكا عبر طائرة 
الهيليكوبت����ر لزي����ارة موقع قوة الدف����اع اجلوي املرابطة 
باجلزيرة، حيث صافح ضباط وأف����راد القوة، وثمن دور 
وجهد ويقظة رجال الدف����اع اجلوي في أداء عملهم، وأنهم 

العني الساهرة حلماية سماء الكويت.
وفي ختام الزيارة نقل الفريق اجلراح لهم حتيات وتهاني 

رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك ورئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن أحمد 
اخلالد بعيد الفطر السعيد، سائال اهلل العلي القدير أن يحفظ 
الكويت وش����عبها من كل مكروه حتت ظل قائد مس����يرتنا 
صاحب الس����و األمير الش����يخ صباح األحمد القائد األعلى 
للقوات املسلحة ، وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء.  رافق رئيس األركان باإلنابة في الزيارة التفقدية 
مس����اعد آمر القوة البرية اللواء الركن ناصر السمار وآمر 
القوة اجلوية اللواء الركن طيار عبدالعزيز اجلاسم وعدد 

من قادة اجليش.

د.يعقوب الكندري منصور الهاجري


