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 تأسـس مركـز دراسـات اخلليـج واجلزيرة العربيـة يف جامعة الكويـت يف عام 1994، 
كمركـز بحثـي هيتـم بالبحوث والدراسـات العلميـة ذات الصلة بالقضايا التـي هتم دولة 
الكويـت ومنطقـة اخلليـج واجلزيرة العربية عىل وجـه التحديد، ومنطقة الرشق األوسـط 

والقضايـا الدولية عمومًا. 
ومـن هـذا املنطلـق يقـوم املركـز بإصدار سلسـلة »وثائـق تارخييـة«، وهي دوريـة ُتعنى 
بنـرش الوثائـق التارخييـة التـي تتعلـق بتاريـخ دولـة الكويـت ومنطقـة اخلليـج واجلزيـرة 
العربيـة، ويقـوم نخبـة مـن اخلـراء واملختصـن بالتعليـق عـىل هـذه الوثائـق مـن ناحيـة 
حمتواهـا والظـروف التارخييـة التـي صاحبـت إصدارها. وهتدف هـذه الدوريـة إىل تزويد 
الباحثـن واملهتمـن بمراجـع تارخييـة مـن خـال االسـتفادة مـن أرشـيف املركـز الـذي 

حيتـوي عـىل العديـد مـن الوثائـق التارخييـة النـادرة. 





أ .  د . رشيد العنزي
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املدرس املساعد في قسم التاريخ , كلية اآلداب، جامعة الُكَوْيت
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الوثائـق  سـجات  تقريـر  وفـق  الكويتـي  ـ  الريطـاين  األمنـي  التعـاون  ـــ 
الريطانيـة F.O مراسـلة مـن وزارة اخلارجيـة الريطانيـة: S. W. I السـجل 
EA /14 164– 1950 رسي وخـاص...................................
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كلية التربية األساسية ـ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
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وصُف الكويت ومحيطها عام 1765م
مناركيِّ كارسنت نيبور الة الدِّ يف كتاب الرحَّ

تقديم وترمجة وتعليق
أ. بدر نارص احلتيتة املطرييِّ   

باحث ومرتجم مستقل

تقدمي
إنَّ املعلومـاِت املتاحـة عـن نشـأة الكويـِت وحميطهـا والظُّـروف التـي أحاطـْت هبـذه 

النَّشـأة يف أواسـط القـرن الثَّامـن عـرش امليـاديِّ أو مطلعـه أو قبـل ذلـك شـحيحة. 
م لنـا املصـادر القليلة املكتوبة، سـواء املنشـور منها أو املخطوط صـورًة كاملًة  وال تقـدِّ

حـول مابسـاِت تلك النَّشـأة، رغم أمهيَّة مـا ورَد فيها مـن معلوماٍت.
ر الكويـِت كـام  واملصـادر التـي يتـمُّ اسـتقاء املعلومـاِت منهـا عـن تاريـِخ نشـأة وتطـوُّ

دهتـا جلنـة تاريـخ الكويـِت )1959م( كمنهـٍج هلـا، هـي: حدَّ
قيَّة اإلنجليزيَّة. أوًل: وثائق رشكة اهلنِد الرشَّ

ة. ة والكويت خاصَّ حالة األوربيُّون عن تاريِخ اخلليِج عامَّ نه الرَّ ثانًيا: ما دوَّ
ثالًثا: املصادر العربيَّة واألوربيَّة املطبوعة واملخطوطة.

واية املحليَّة الكويتيَّة.)55( رابًعا: الرِّ
ــة  ــت، مطبع ــخ الكوي ــة تاري ل، إرشاف جلن ــم األوَّ ــاين، القس ــزء الثَّ ــت، اجل ــخ الكوي ــة، تاري ــو حاكم ــى أب ــد مصطف 55ـ  د. أمح

حكومــة الكويــت، 1973م، ص. 1.
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الـة األوربين الذيـن زاروا  نامركـيُّ كارسـتن نيبـور مـْن أبـرز الرحَّ الـُة الدِّ ويعتـر الرحَّ
امليـاديِّ وحتديـًدا يف  الثَّامـن عـرَش  القـرن  العربيَّـة واخلليـج يف منتصـِف  شـبه اجلزيـرة 
كتور أمحد مصطفـى أبو حاكمة)53(.  األعـوام مـن 1765 حتَّـى 1765م، وفق ما يـراه الدَّ

وترجع أمهيَّة كتابات نيبور عن املنطقِة إىل سببني: 
ل منهام هو توقيت رحلته الذي جاَء يف منتصف القرِن الثَّامن عرَش )1765م(.  األوَّ

وقـد شـهدت هـذه الفـرتُة خصوًصـا وقـوَع أحـداٍث وهجـراٍت اجتامعيَّـة وسياسـيَّة 
ت لقروٍن وفتحـت صفحة حقبـة تارخييَّة أخرى  فارقـة طـَوت صفحـة حقبة تارخييَّة امتـدَّ
ول املعـارصة يف  ياسـيَّة والـدُّ مغايـرة متاًمـا نتـَج عنهـا نشـوء املجتمعـاِت والكيانـات السِّ

منطقـِة اخلليـِج واجلزيـرة العربيَّـة.
ة األوىل )1744م(  ـعوديَّ ولة السُّ ابيَّة ونشـأة الدَّ عوة الوهَّ ومْن هذه األحداِث العظام ظهور الدَّ

وهجرة العتوب مْن نجٍد واسـتقرارهم يف الكويِت )1756م( ويف غريها من املواقع. 
قـة العاليَّـة  ـبب الثَّـاين ألمهيَّـة كتابـات كارسـتن نيبـور هـو املهنيَّـة العْلميَّـة والدِّ والسَّ
اللـذان  متيَّـز هبـام يف: كتاباتـِه ورسـوماتِه وخرائطـِه التـي أنشـأها وفًقـا ملعطيـات زمنـِه.
العربيَّـة  البـاِد  عـَر  )رحـات  امُلعنـَون:  نيبـور  كارسـتن  كتـاُب  والزاَل 
ورسـوماته  واليمـن  األمحـر  والبحـر  للخليـِج  رسـمها  التـي  قيَّة()54(وخرائطـه  والرشَّ

خالـًدا. كاسـيكيًّا  تراًثـا  ُيعتـر  واألشـخاص  للمواقـِع 
التـي  للمنطقـِة،  نمركيَّـة  الدِّ االستكشـافيَّة  البعثـِة  ضمـَن  برحلتـه  نيبـور  قـام  وقـْد   

1767م.  نوفمـر  حتَّـى   1761 ينايـر  منـُذ  سـنواٍت  سـبَع  اسـتغرقت 
اللغـة  إىل  ترمجتـه  ت  متَـّ الـذي  املجلديـن  ذي  كتابـه  يف  لرحلتـِه  وصًفـا  نيبـور  ونـرش 

1795م.  عـام  إدنـرة  يف  ونـرشُه  ـة  اإلنجليزيَّ

ل، جلنــة تاريــخ الكويــت، الكويــت، مطبعــة حكومــة  53ـ أمحــد مصطفــى أبــو حاكمــة، تاريــخ الكويــت، اجلــزء األول، القســم األوَّ
الكويــت، 1387هـــ - 1967م، الفصــل األول )مقدمــة يف مصادر تاريخ الكويــت(، ص. 44-7.

54-  Travels Through Arabia and Other Countries in the East, Performed by M. Neibuhr, now a Captain of 
Engineers in the Service of the King of Denmark, translated into English by Robert Heron, Two Volumes, 
Edinburgh: Printed for R. Morison and Son, London, 1792.
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وقـد جـاَء يف هـذا الكتـاِب وصـٌف مقتضـٌب للكويـِت أو القريـن وحميطهـا يف الفـرتِة 
منيَّـة التـي تلـْت نشـأة الكويـِت، كام هـي اآلَن وموقعها عىل خريطة اخلليِج كام رسـمها  الزَّ

ل عليـِه مـن معلوماٍت. مـن ومـا حتصَّ وفًقـا ملعطيـات ذلـك الزَّ
ـلٍّ بالبعثـة  وسـنتناوُل يف هـذا املقـال تعريًفـا ورشًحـا متـًرا، نرجـو أن يكـوَن غـري ُمِ
الـة كارسـتن نيبـور  حلـة التـي قامـت هبـا، والرحَّ نمركيَّـة، والرَّ العلميَّـة االستكشـافيَّة الدِّ
الـذي أمتَّهـا وحيـًدا، والكتـاب الـذي أصـدرُه عنها، ومـا ورَد به من وصٍف عـن الكويِت 
ص  النَـّ عـن  صـوٍر  إرفـاق  مـع  اخلليـج،  وسـواحل  العربيَّـة  اجلزيـرِة  شـبه  يف  وحميطهـا 

اإلنجليـزيِّ واخلريطـة التـي رسـمها كارسـتن نيبـور للخليـج.

ة ومحيطها لعام 1761 ـ 1767م ة لشبه اجلزيرة العربيَّ منركيَّ ة الدِّ البعثُة االستكشافيَّ
نمركيَّـة لبـاد شـبه اجلزيـرِة العربيَّة وحميطهـا بتكليٍف  لت بعثـة االستكشـاف الدِّ تشـكَّ
نـامرك والنّرويـج فردريـك اخلامـس )الـذي حَكـم خال الفـرتِة ما  ورعايـٍة مـن ملـك الدِّ

بـن 1746 و1766م(. 
وقـد متيَّـز عهـد هذا امللـك باتباع سياسـة احلياد وعدم االنجـراِر إىل احلـروِب األوربيَّة 
ـبع )1756-1763م( التـي نشـبْت بـن فرنسـا  ـنوات السَّ ة، ومنهـا حـرب السَّ املسـتمرَّ
وحلفائهـا  وبريطانيـا  جهـٍة  مـن  وروسـيا(  ـويد  والسُّ وسكسـونيا  )النِّمسـا  وحلفائهـا 
ـويد. نـامرك لكلِّ من روسـيا والسُّ )بروسـيا وهانوفـر( مـن جهـٍة ُأخـرى رغـم جمـاورة الدِّ
نتها من  نـامرك اخلارجيَّـة، ومكَّ وقـد أثمـرت سياسـة احليـاِد هـذه ازدهـاًرا يف جتـارة الدِّ
راعـة، كـام شـهدت الفنـون والعلوم  البـدِء يف إدخـاِل إصاحـات حكوميَّـة يف وسـائل الزِّ
نامركيَّة للفنـون يف كوبنهاجن  هنضـًة بـا قيـوٍد السـيَّام بعد تأسـيس األكاديميَّـة امللكيَّـة الدِّ

يف عـام 1754م)55(.                                                        
صات  دي التَّخصُّ نامركيَّـة من سـتِة أعضـاء متعـدِّ وقـْد تألَّفـت البعثـُة االستكشـافيَّة الدِّ

حلـة وهم:                                 واملهـام التـي تتـاءم مَع أهـداف الرِّ
55-  Frederic V - Britannica Online Encyclopedia, http://www.britannica.com/print/article/217969.
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1ـ فردريــش كرســتيان فــون هيفــن)Friedrich Christian von Haven(، مســترشق 
ــات دنامركــّي. وعــامل لغويَّ

ــام )يف عــر مــا قبــَل  ـان ورسَّ 5ـ جــورج باورنفاينــد)Georg Baurenfeind(، فنََّـّ
ــايّن. ــر( أمل التَّصوي

3ـ بيرت فورسكال)PeterForsskal(، عامل نبات سويدّي.
4ـ كرستيان كارل كرايمر )Christian Carl Kramer(، طبيب وعامِل حيوان دنامركّي.

اح أملايّن.   5ـ كارستن نيبور )Carsten Niebuhr(، جغرايف ومسَّ
6ـ الرس برجرن)Lars Berggren(، جندي سويدّي.

العربيـة  للبـاد  استكشـاف علمـيٍّ  برحلـة  القيـاَم  البعثـِة يف األسـاس  كانـت مهمـُة 
وسـوريا. العربيَّـة،  اجلزيـرة  وشـبه  مـر،  التَّاليـة: 

بـدأ  بزيـارِة مـَر آخـذة مسـاًرا  ينايـر 1761م  البعثـُة يف مهمتهـا يف  انطلقـت  وقـد 
ـويس. وأبحرت  ـويس وطور سـيناء ثمَّ عادت البعثُة للسُّ ة ثمَّ هنر النِّيل فالسُّ باإلسـكندريَّ

ا إىل امَلخـاء باليمـن. ة باحلجـاز وسـارت بـرًّ ـويس إىل مينـاء جـدَّ البعثـُة مـن السُّ

 وكانـت البعثـُة تقـوم يف كلِّ حمطَّـة رئيسـة هلـا باستكشـاِف حميـط املنطقـِة مـن مـدٍن 
أمهيَّـة.  ذات  ومناطـق 

وتـويفِّ يف اليمـن يف شـهر مايـو 1763م عضـُو البعثـِة: اللغـوي فـون هيفـن وتبعـه 
بوقـت قصـرٍي عـامل النَّبـات فورسـكال. واسـتأنفت البعثـُة ترحاهلـا إىل صنعـاء عاصمـة 
اليمـن؛ لكـنَّ معانـاة بقيَّـة األعضـاء من قسـوِة املنـاخ ونمط احليـاة؛ اضطرهم للعـودِة إىل 

ـاحليَّة. مدينـة امَلخـاء السَّ

ة مغادرة إىل بومبي.  ل سفينٍة إنجليزيَّ وغادرت البعثُة اليمَن بحًرا عىل ظهر أوَّ
ـام باورينفاينـد واجلنـدي برجـرن قبـَل الوصـوِل إىل بومبـي  وتـويفِّ عضـو البعثـِة الرسَّ

وحلقهـام زميلهـام الطَّبيـب كرايمـر فـور وصـول البعثـِة إىل بومبـي حيـُث ُدفـن. 
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بقـي عضـُو البعثـِة األسـايسِّ اجلغـرايفِّ كارسـتن نيبـور يف بومبـي حيـُث أقـام فيها 14 
نـامرك.  حـال وحيـًدا يف طريـق عودتـِه إىل الدِّ شـهًرا ليكمـَل الرتِّ

وقـد سـافر نيبـور مـن بومبـي إىل مسـقط بُعـامن وانتقـل منهـا إىل بوشـهر فشـرياز يف 
ـة  ل نيبـور خاهلـا يف أطـال برسـيبوليس )عاصمـة الطُّقـوس لإلمراطوريَّ إيـران، وجتـوَّ
بابـل  وأطـال  امليـاد(  قبـل   515 عـام  سـت  تأسَّ التـي  القديمـة  الفارسـيَّة  اإلمخينيَّـة 
ـة اإلمخينيَّـة(. وأكمل نيبور ترحالـه إىل بغداد فاملوصل  ياسـيَّة لإلمراطوريَّ )العاصمـة السِّ

ـام. بالعـراق ثـمَّ حلـب يف الشَّ

 وبعـَد زيـارٍة قصـريٍة إىل قـرص؛ أكمـَل نيبـور رحلتُه مـروًرا بفلسـطن وعابـًرا جبال 
ة  طـوروس وصـواًل إىل بورصـة يف تركيا ومتتاًم رحلتُه يف إسـطنبول عاصمة اإلمراطوريَّ

العثامنيَّـة التـي وصلها يف شـهر فراير 1767م. 

الـة كارسـتن نيبـور إىل بلـده متتـاًم رحلـة البعثـِة االستكشـافيَّة  وعـاد النَّاجـي الوحيـد الرحَّ
نمركيَّة التي انطلقت مْن كوبنهاجن يف يناير 1761م وعادْت إليها يف شـهر نوفمر 1767م. الدِّ

مناركيُّ كارسنت نيبــور )1733-1815م(: الة الدِّ الرحَّ

ـفىل  الـة واملستكشـف واجلغـرايف واملّسـاح ُولِـد يف سكسـونيا السُّ كارسـتن نيبـور الرحَّ
بأملانيـا يف عـام ١733م،

ياضيـات ملـدة عـام ونصـف يف  وكان نيبـور يتمتَّـع بمهـارة قـراءة اخلرائـِط، ودرس الرِّ
ل للمشـاركة  ى دروًسـا يف املسـاحة واجلغرافيا لكي يتأهَّ جامعـِة جويتنغـن بأملانيـا، كام تلقَّ

نامركيَّـة عمـًا بنصيحِة أحِد أسـاتذته. يف البعثـِة االستكشـافيَّة الدِّ

وحرَص نيبور كذلك عىل اكتساب معرفة اللغِة العربيَّة؛ لتعينُه عىل أداء عمله.

نتـه مـن اإلقامـة يف  نامركـيِّ لسـنوات عديـدٍة مكَّ ـلك العسـكريِّ الدِّ عمـَل نيبـور بالسِّ
كوبنهاجـن حتَّـى عـام 1773م، حيـُث انتقـل بعدهـا للعمـِل يف وظيفـة مدنيَّـة يف مدينـة 

ملـدورف بأملانيـا حيـُث تـويفِّ يف عـام 1815م. 
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حيحـة مـَع احلـرص عـىل  قيقـة والصَّ متتَّـع نيبـور بقـدراٍت عاليـٍة عـىل املاحظـة الدَّ
ا جعـَل أعاملـُه حتظـى بتقديـر كبـري بحيـُث  تدويـن نتائـج مشـاهداتِه أثنـاَء الرحلـة؛ ممَـّ
ـعوب واآلثـار القديمـة وآثـار  ُصنِّفـت كمراجـع كاسـيكيَّة يف اجلغرافيـا ودراسـة الشُّ

ل فيهـا. البـاِد العربيَّـة التـي جتـوَّ
حلـة االستكشـافيَّة بتقديـم تقريـر رسـميٍّ  قـام كارسـتن نيبـور بعـد عودتـِه مـن الرِّ

نامركيَّـة، وقـد تـمَّ نـرُش هـذا التَّقريـر يف عـام 1775م.  عنهـا للحكومـِة الدِّ
وقـد ظهـرْت عـىل وجـه اخلصـوص أمهيَّـة وجـدوى اخلرائـِط التـي رسـمها نيبـور، 
ل خريطـة  ، ومنهـا أوَّ حيـُث بقيـت هـذه اخلرائـط مسـتخدمًة ملـا يزيـُد عـن مائـة عـامٍّ
نتهـم مـن التَّخطيط؛ لشـقِّ  ُرِسـَمت للبحـر األمحـر التـي اسـتفاَد منهـا الريطانيـون ومكَّ
ـويس )التي تـمَّ حفرها خـاَل الفرتة  طريـق جديـد لتجارهتـم مـع اهلنـِد عـر )قنـاة( السُّ
بـرأس  مـروًرا  التفـايف طويـل  بـداًل مـن اإلبحـار عـَر طريـق  مـْن 1859-1869م( 

الـح بأفريقيـا. جـاء الصَّ الرَّ
ــوان  ــن بعن ــام 1775م يف كوبنهاج ــة يف ع ــه العلميَّ ــن أعامل ل م ــد األوَّ ــور املجلَّ ــرش نيب ن
ــم  ــة؛ ث نامركيَّ ــة الدِّ ــِة احلكوم ــىل نفق ــرِب )Beschreibung von Arabien( ع ــف الع وص
حلــة للبــاِد  نــرَش جملديــن اثنــن خــاَل الفــرتِة مــا بــن 1774 و1778م بعنــوان وصــِف الرِّ
 .)Reisebeschreibung von Arabien und anderenLandern( ــة ومــا جاورهــا العربيَّ
ابـع مـن أعـامل نيبـور يف عـام 1837م أْي بعـد وفاتـِه وأرشفت  وتـمَّ نـرُش املجلـد الرَّ

عـىل حتريـرِه ابنتُه.
ـويديِّ بيرت فورسـكال  كـام اعتنـى نيبـور بنـرش أعامِل زميلـِه يف البعثة عـامل النَّبات السُّ

حلة. الذي تـويفِّ أثنـاَء الرِّ
ـة يف حياتـه؛ كـام قـاَم  وُنـرشت ترمجـاٌت ألعـامِل نيبـور باللغتـن: الفرنسـيَّة واهلولنديَّ
روبـرت هـريون برتمجـِة ثاثـِة جملـداٍت مـن أعـامِل نيبـور مـن اللغـة األملانيَّـة إىل اللغـة 

ـة وصـدرت مضغوطـًة يف جزأيـن يف عـام 1795م)56(. اإلنجليزيَّ
56ـ يقول د. أمحد أبو حاكمة أن الرتمجة اإلنجليزية ملؤلفات نيبور هزيلة، مرجع سابق، ص. 14.
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ة فقد أطلقـت جامعة كوبنهاجن   وتقديـًرا إلسـهاماِت كارسـتن نيبور العلميَّـة املهمَّ
ه معهد كارسـتن نيبور)57(. قيَّـة فيها؛ ليصبَح مسـامَّ راسـات الرشَّ اسـمه عـىل معهِد الدِّ

ة رقيَّ ة والشَّ كتاب: رحالت عبر البالد العربيَّ
ــة لكتــاب نيبــور رحــات عــر البــاد العربيَّــة والرشقيَّــة  مجــة اإلنجليزيَّ صــدرت الرتَّ
TravelsThrough Arabia and other Countries of the East وقــاَم  بعنــوان 
برتمجتهــا روبــرت هــريون Robert Heron وُنــرشت الطَّبعــة األوىل يف جملديــن يف 
ــا عليهــا يف إعــداد هــذا املقــاِل. إدنــرة يف عــام 1795م، وهــي النُّســخة التــي اعتمدن

قيَّة( يف مطلعه خريطة  ل مـن كتاب )رحات عر الباد العربيَّـة والرشَّ يضـمُّ املجلََّّـد األوَّ
ل اخلمسـَة عرَش،  ( يليهـا متهيـٌد كتبه املرتجـُم، ثمَّ تتواىل أقسـام اجلزء األوَّ للخليـج )الفـاريسِّ

ة فصوٍل )بحسـب التَّصنيف املتََّّبع يف القـرن الثَّامن عرش(.  وحيـوي كلُّ قسـم عـدَّ
ل 454 صفحة.  وتبلغ عدُد صفحاِت املجلد األوَّ

حلـة وجمرياهتا، وذلـك عىل النَّحو  ويظهـر مـن عناوين األقسـام والفصوِل مسـاُر الرِّ
التَّايل:

ة: حلة من كوبنهاجن إىل اإلسكندريَّ ل: الرَّ القسم األوَّ
ل: مغادرة كوبنهاجن. الفصل األوَّ

القسـطنطينيَّة  إىل  مالطـا  ومـن  مالطـا،  إىل  مارسـيليا  مـن  العبـور  الثَّـاين:  الفصـل 
)إسـطنبول(،

الفصل الثَّالث: القسطنطينيَّة.
ة. حلة من القسطنطينيَّة إىل اإلسكندريَّ ابع: الرَّ الفصل الرَّ

القسم الثَّاين: عن مرَص عموًما:
ة. ل: عن مدينة اإلسكندريَّ الفصل األوَّ

57-  http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Special:Cite?page=Carsten_Niebuhr.
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ة إىل رشيد. حلة من اإلسكندريَّ الفصل الثَّاين: الرَّ
حلة من رشيد إىل القاهرة. الفصل الثَّالث: الرَّ
حلة من القاهرة إىل ِدمياط. ابع: الرَّ الفصل الرَّ

فىل. الفصل اخلامس: عن املدن القديمة يف مرص السُّ
ادس: عن مدينة القاهرة. الفصل السَّ

ابع: عن املناطق املحيطة بالقاهرة. الفصل السَّ
الفصل الثَّامن: عن مقياس النِّيل، وعن ارتفاع منسوب النِّيل.

القسم الثَّالث: عن احلكومة، وفنون )اإلنتاج(، والتِّجارة يف مرَص:
ة. ل: عن طبيعة احلكومة املرصيَّ الفصل األوَّ

.) لطان األعظم )العثامينِّ الفصل الثَّاين: عن ولة السُّ
يوان والوايل. الفصل الثَّالث: عن الدِّ

ابع: عن رشطة املدن. الفصل الرَّ
ة. راعة املرصيَّ الفصل اخلامس: عن الزِّ

جاج. ادس: عن طُرق استخالص ملح النَّشادر، وتفقيس بيض الدَّ الفصل السَّ
ابع: عن جتارة مرَص. الفصل السَّ

قيني عموًما، واملرصيني خصوًصا: ابع: عن طباع الشَّ القسم الرَّ
ان القاهرة وحميطها. ل: عن سكَّ الفصل األوَّ

الفصل الثَّاين: عن األقباط.
الفصل الثَّالث: عن العرِب يف مرَص.

ق. جال يف الشَّ ابع: عن لباس الرِّ الفصل الرَّ
الفصل اخلامس: عن لباس النِّساء.

قيني. فيه لدى الشَّ ادس: عن الرتَّ الفصل السَّ
ق. ابع: األلعاب يف الشَّ الفصل السَّ
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ق. الفصل الثَّامن: عن موسيقى الشَّ
ق. قص كام تتمُّ ممارسته يف الشَّ الفصل التَّاسع: عن الرَّ

ق. ة يف الشَّ الفصل العارش: العروض )املرسحيَّة( العامَّ
الفصل احلادي عش: أعراُس املرصيني.

ة: القسم اخلامس: اآلثار املرصيَّ
ة عموًما. ل: اآلثاُر املرصيَّ الفصل األوَّ

الفصل الثَّاين: عن األهرامات.
الفصل الثَّالث: )الكتابة(  اهلريوغليفيَّة.

ويس وطور سيناء: حلة من القاهرة إىل السُّ ادس: الرِّ القسم السَّ
ل: الستعدادات ملغادرتنا. الفصل األوَّ

ويس. حلة من القاهرة إىل السُّ الفصل الثَّاين: الرِّ
ويس. الفصل الثَّالث: عن مدينة السُّ

ويس. ة بالعرِب القاطنني يف حميط السُّ امت اخلاصَّ ابع: السَّ الفصل الرَّ
ويس إىل طور سيناء. حلة من السُّ الفصل اخلامس: الرِّ

ادس: عن طور سيناء، ودير سانت كاترين. الفصل السَّ
ابع: العودة من طور سيناء. الفصل السَّ

سوم، ومدفن مرصّي. الفصل الثَّامن: جبل الرَّ
حراء. الفصل التَّاسع: عن بعض عاداِت العرب يف الصَّ

ة واللُّحيَّة )باليمن(: ويس إىل جدَّ حلة من السُّ ابع: الرَّ القسم السَّ
ويس. ل: مغادرة السُّ الفصل األوَّ

الفصل الثَّاين: عن ميناء الطور.
ة. حلة من الطور إىل جدَّ الفصل الثَّالث: الرِّ

ة وحميطها. ابع: عن جدَّ الفصل الرَّ
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ة.  الفصل اخلامس: حكومة وجتارة جدَّ
ة إىل اللُّّحيَّة. حلة من جدَّ ادس: الرَّ الفصل السَّ

القسم الثَّامن: الطَّريق من اللُّّحيَّة إىل بيت الفقيه:
ل: عن إقامتنا يف اللُّّحيَّة. الفصل األوَّ

الفصل الثَّاين: عن مدينة اللُّّحيَّة.
ان اللُّّحيَّة. الفصل الثَّالث: عن سكَّ

ابع: مغادرة اللُّّحيَّة. الفصل الرَّ
الفصل اخلامس: الطَّريق إىل هتامة.

ادس: عن مدينة بيت الفقيه. الفصل السَّ
يف حول بيت الفقيه: القسم التَّاسع: جولت يف الرِّ

حلة إىل غاليشكا )هكذا()5)(.  ل: الرِّ الفصل األوَّ
الفصل الثَّاين: العودُة إىل بيت الفقيه، عن طريق احُلديدِة.

حلة إىل زبيد. الفصل الثَّالث: الرَّ
حلة إىل قحمة )هكذا(. ابع: الرَّ الفصل الرَّ

حلة إىل جبال القهوة.  الفصل اخلامس: الرِّ
حلة عرب القسم اجلبيلِّ من اليمن: القسم العارش: الرَّ

ل: املغادرة من بيت الفقيه. الفصل األوَّ
الفصل الثَّاين: الطَّريق إىل عودن )هكذا(.

الفصل الثَّالث: من عودن إىل دُجبله )هكذا(.
ابع: الطَّريق من دُجبله، عرب توز )هكذا(، إىل حيز )هكذا(. الفصل الرَّ

الفصل اخلامس: العودة إىل بيت الفقيه.
58ـ  أضفــت كلمــة )هكــذا( للداللــة عــىل االســم كــام ورد يف األصــل الــذي كتبــه نيبــور معتمــًدا عــىل نطــق األســامء، وقــد حاولــت 
البحــث عــن األســامء املحليــة هلــذه املــدن والقــرى يف املصــادر كــام ســألت مــن أعرفهــم مــن اليمنيــن ولكــن دون طائــل، ورّبــام 

حصــل تصحيــف وحتويــر يف األســامء بفعــل الزمــن بعــد مــرور مــا يزيــد عــن مائتــن ومخســن عاًمــا عــىل زيــارة نيبــور هلــا.



وثائق تارخيية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية يف جامعة الكويت ـ العدد )٣(
21

مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت

حلة من بيت الفقيه إىل امَلخاء: القسم احلادي عش: الرَّ
ل: الطَّريق إىل امَلخاء. الفصل األوَّ

الفصل الثَّاين: الوصول إىل امَلخاء.
الفصل الثَّالث: حوادث مؤسفة يف امَلخاء.

يد فون هيفن. ت، ووفاة السَّ ابع: إقامتنا يف امَلخاء استمرَّ الفصل الرَّ
الفصل اخلامس: غادرنا امَلخاء.

حلة من امَلخاء إىل تعز: القسم الثَّاين عش: الرِّ
ل: مسرينا نحو تعز. الفصل األوَّ

الفصل الثَّاين: عن مدينة تعز.
الفصل الثَّالث: ثورة تعز األخريِة.

ابع: إقامتنا يف تعز. الفصل الرَّ
الفصل اخلامس: املغادرُة من تعز إىل صنعاء.

حلة إىل صنعاء: القسم الثَّالث عش: الرِّ
ل: الطَّريق من تعز إىل ِجِرم )هكذا(. الفصل األوَّ

الفصل الثَّاين: عن مدينة ِجِرم.
يد فورسكال. الفصل الثَّالث: وفاُة السَّ

ابع: الطَّريق من ِجِرم إىل صنعاء. الفصل الرَّ
ابع عش: إقامتنا يف صنعاء، يف بالط اإلمام: القسم الرَّ

ل: وصولنا إىل صنعاء. الفصل األوَّ
الفصل الثَّاين: استقباُل اإلمام لنا.

الفصل الثَّالث: زيارة الوزير فقيه أمحد.
ابع: عن مدينة صنعاء. الفصل الرَّ
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يف حول صنعاء. الفصل اخلامس: عن الرِّ
ادس: احتفاليَّة عودة اإلمام من املسجد )ألداء صالة اجلمعة(. الفصل السَّ

ابع: استئذان )اإلمام( للمغادرة. الفصل السَّ
الفصل الثَّامن: مغادرتنا من صنعاء.

القسم اخلامس عش: عودتنا من صنعاء إىل امَلخاء:
ل: الطَّريق من صنعاء إىل بيت الفقيه. الفصل األوَّ

الفصل الثَّاين: الطَّريق من بيت الفقيه إىل امَلخاء.
الفصل الثَّالث: عن مدينة امَلُخاء.

ابع: قصف الفرنسيني للَمخاء. الفصل الرَّ
الفصل اخلامس: عن جتارة امَلخاء.

قيَّة(  حيـوي املجلـد الثَّاين من كتاب كارسـتن نيبور )رحات عر البـاد العربيَّة والرشَّ
يف مطلعـه خريطتـان األوىل لليمـن والثَّانيـة للبحـر األمحـر؛ يليهـام تتمـة ألقسـام الكتـاب 

ـادس عـرش حتَّـى الواحد والثَّاثـن، وتقـع يف 439 صفحًة، وهـي كام ييل: مـن السَّ
ادس عش: عن شبه اجلزيرة العربيَّة عموًما: القسم السَّ

ل: بشأن وصف شبه اجلزيرة العربيَّة. الفصل األوَّ
الفصل الثَّاين: عن التَّقسيامت ومداها يف شبه اجلزيرة العربيَّة.

الفصل الثَّالث: عن ثورات شبه اجلزيرة العربيَّة.
ابع: عن احلكومة لدى العرِب. الفصل الرَّ

ابع عش: عن إقليم احلجاز: القسم السَّ
ل: عن املظهر العامِّ هلذا اإلقليم، وبعض املدن فيه. الفصل األوَّ

الفصل الثَّاين: عن سلطة األتراك يف احلجاز.
الفصل الثَّالث: عن رشيف مكة.

ابع: عن مدينة مكة. الفصل الرَّ
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الفصل اخلامس: عن حج املسلمني.
ادس: عن املدينة. الفصل السَّ

يوخ املستقلني: العرب واليهود. ابع: عن الشُّ الفصل السَّ
القسم الثَّامن عش: عن اليمن عموًما:

ل: عن حدود اليمن وتقسيامته الفرعيَّة. الفصل األوَّ
ة عدن. الفصل الثَّاين: عن معتمديَّ

ة كوكبان. الفصل الثَّالث: عن معتمديَّ
ابع: عن األمراء املتحالفني: حلاشٍد وبكيل. الفصل الرَّ

ة أبو عريش، والبدو املجاورين. الفصل اخلامس: عن معتمديَّ
ادس: عن مناطق: سهم وخولن. الفصل السَّ

: نجران وكشتان )هكذا(. ابع: عن معتمديتيِّ الفصل السَّ
: هِنم وخولن. الفصل الثَّامن: عن معتمديتيِّ

الفصل التاسع: عن بالد اجلوف.
الفصل العارش: عن بالد جافا )هكذا(.

القسم التَّاسع عش: عن مناطق نفوذ إمام صنعاء:
ل: عن تقسيامت مناطق نفوِذ اإلمام ومداها. الفصل األوَّ

ة. الفصل الثَّاين: أصل وتاريخ األئمَّ
الفصل الثَّالث: عن املهديِّ اإلمام احلاكم.

ب. يخ عبد الرَّ ابع: تاريخ الشَّ الفصل الرَّ
الفصل اخلامس: عن احلكومة وتنظيمها يف مناطق نفوذ صنعاء.

ادس: عن إيرادات اإلمام. الفصل السَّ
ة لصنعاء. ة العسكريَّ ابع: عن القوَّ الفصل السَّ

الفصل الثَّامن: عن جتارة وصناعة اليمِن.
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ئيسة اخلاضعة لنفوذ اإلمام. الفصل التَّاسع: عن املدن الرَّ
يوخ يف مناطق نفوذ اإلمام. الفصل العارش: عن األمراء والشُّ

القسم العشون: عن إقليم حرضموت:
ة، وعن جتارة هذا اإلقليم. ل: عن الطَّبيعة العامَّ الفصل األوَّ

ئيسة يف حرضموت. الفصل الثَّاين: عن املدن الرَّ
يادة يف حرضموت. الفصل الثَّالث: عن األمراء ذوي السِّ

القسم الواحد والعشون: عن إقليم ُعامن:
. الفصل األول: عن ُعامن بشكل عامٍّ

الفصل الثَّاين: عن املناطق التَّابعة إلمام ُعامن، أو مسقط.
الفصل الثَّالث: عن ثورات ُعامن.
ابع: عن اإلمام احلاكم. الفصل الرَّ

الفصل اخلامس: عن معتمديَّة صري.
: اإلحساء ونجد: القسم الثَّاين والعشون: عن إقليميِّ

. ل: عن اإلحساء بشكل خاصٍّ الفصل األوَّ
الفصل الثَّاين: عن إقليم نجد.

ينية اجلديدة يف جزء من نجد. عوة الدِّ الفصل الثَّالث: عن الدَّ
ول العربيَّة املستقلَّة عىل ساحل فارس: القسم الثَّالث والعشون: عن الدُّ

. ل: عن العرب القاطنني حول اخلليج الفاريسِّ الفصل األوَّ
الفصل الثَّاين: عن األماكن اخلاضعة لنفوذ فارس.

الفصل الثَّالث: عن ديار قبيلة اهلَولة.
: بوِشْهر وبندر ركك. ابع: عن معتمديتيِّ الفصل الرَّ

الفصل اخلامس: عن قبيلة )بني( كعب وشيخهم سليامن.
ويالت املستقلَّة. ادس: عن بعض الدُّ الفصل السَّ
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ابع: عن جزيرة خرج. الفصل السَّ
ل: حَّ ابع والعشون: عن البدو، أو العرب الرُّ القسم الرَّ

ة يف سلوكيات البدو. امت اخلاصَّ ل: السِّ الفصل األوَّ
ل. حَّ يايسِّ لدى العرب الرُّ الفصل الثَّاين: عن التَّنظيم السِّ

حراء. الفصل الثَّالث: عن البدو )القاطنني( عىل مشارف الصَّ
ابع: عن بدو بالد ما بني النَّهرين. الفصل الرَّ

الفصل اخلامس: عن بدو سوريا.
ادس: عن بدو البرتاء العربيَّة وفلسطني. الفصل السَّ

القسم اخلامس والعشون: عن ديِن وشخصيَّة العرب:
ل: عن خمتلف مذاهب املحمديني )هكذا( يف شبه اجلزيرة العربيَّة. الفصل األوَّ

الفصل الثَّاين: عن األديان األخرى املسموح هبا يف شبه اجلزيرة العربيَّة.
الفصل الثَّالث: عن شخصيَّة العرب.

ابع: عن انتقام العرب. الفصل الرَّ
. الفصل اخلامس: عن النُّبل العريبِّ

ادس والعشون: عن أخالق العرب وسلوكياهتم: القسم السَّ
واج لدى العرِب. ل: عن الزَّ الفصل األوَّ
الفصل الثَّاين: عن حياِة العرب املنزليَّة. 

الفصل الثَّالث: عن طعام العرِب، وطريقة أكلهم.
ابع: عن مالبس العرب وأزيائهم. الفصل الرَّ

. الفصل اخلامس: األدُب العريبُّ
ادس: عن بعض العاداِت املميَّزة. الفصل السَّ

ابع والعشون: عن لغة العرب وعلومهم: القسم السَّ
ل: عن لغِة وكتابة العرِب. الفصل األوَّ
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الفصل الثَّاين: عن التَّعليم ومدارس العرِب.
عر والبالغة العربيَّة. الفصل الثَّالث: عن الشِّ
ابع: عن ِعْلم الفلك لدى العرِب. الفصل الرَّ

الفصل اخلامس: عن األمراض والطِّب لدى العرِب.
عَوذة لدى العرِب. حر والشَّ ادس: عن علوم السِّ الفصل السَّ

راعة لدى العرِب: القسم الثَّامن والعشون: الزَّ
بة. ل: خصوبة الرتُّ  الفصل األوَّ

الفصل الثاَّين: عن طُرق احلرث والبذر.
الفصل الثَّالث: عن احلصاد.

اجنة. ابع: عن احليوانات الدَّ الفصل الرَّ
القسم التَّاسع والعشون: التَّاريخ الطَّبيعي لشبه اجلزيرة العربيَّة:

ة حول التَّاريخ الطَّبيعي لشبه اجلزيرِة العربيَّة. ل: انطباعات عامَّ الفصل األوَّ
الفصل الثَّاين: املناخ وامللح يف شبه جزيرة العرب.

الفصل الثَّالث: عن )احليوانات( ذوات األربع لدى العرِب.
ابع: عن الطُّيور يف شبه اجلزيرة العربيَّة. الفصل الرَّ

الفصل اخلامس: عن الربمائيَّاِت واألسامك.
ادس: احلشات والصدفيَّات. الفصل السَّ

ائعة والنَّادرة. ابع: النباتات الشَّ الفصل السَّ
الفصل الثَّامن: عن األشجاِر واحلشائش.

 الفصل التَّاسع: املعادن يف شبه اجلزيرة العربيَّة.
حلة من امَلخاء إىل بومبي: القسم الثَّالثون: الرِّ

ل: مغادرة امَلخاء. الفصل األوَّ
الفصل الثَّاين: عن جزيرة ومدينة بومبي.
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ان بومبي. الفصل الثَّالث: عن سكَّ
ابع: عن حكومة ونفوذ اإلنجليز وساحل مالبار. الفصل الرَّ

الفصل اخلامس: عن جتارة بومبي.
ادس: اآلثار القديمة جلزيرة إيليفانتا )غايل بوري(. الفصل السَّ

حلة إىل سورات: القسم الواحد والثَّالثون: الرِّ
حلة، مغادرة بومبي. ل: مناسبة القيام هبذه الرِّ الفصل األوَّ

الفصل الثَّاين: عن مدينة سورات وحميطها.
ة. ان سورات، وبعض العادات اخلاصَّ الفصل الثَّالث: عن سكَّ

ت عليها. ابع: عن حكومة سورات، والثَّورات التي مرَّ الفصل الرَّ
الفصل اخلامس: جتارة سورات. 

الفصل الّسادس: سلوكيَّات اهلندوس.
ابع: عن دين اهلندوس. الفصل السَّ

رادشتيني(.  الفصل الثَّامن: عن البارسيني )الزَّ

وصف الكويت ومحيطها يف عام 1765م
ورد وصـف للكويـِت وحميطهـا اجلغـرايفِّ والبـرشيِّ يف شـبه اجلزيـرة العربيَّـة وسـواحل 
ابع والعرشين مـن املجلَّد الثَّاين  اخلليـج يف األقسـام الثَّـاين والعرشين والثَّالـث والعرشين والرَّ
قيَّـة(. وال يذكر نيبور مصـدر املعلوماِت  مـن كتـاب نيبور )رحـات عر البـاد العربيَّة والرشَّ

حه)59(.  ومـا إذا كانـت ثمـرة زيـارة ميدانيَّة أم اسـتقصاء وسـامع مـن آخرين، وهـو مـا ُأرجِّ
وسـننقُل فيـام يـيل ملخًصـا ملا ورد فيهـا من انطباعـات ومعلومات توثيقيَّـة ال ختلو من 

أحياًنا. طرافٍة 
59ـ  يقــول ســلوت: »مل يــزر نيبــور الكويــت أبــدًا، ولذلــك فــإن دليلــه اجلغــرايف -وليــس الكتــاب اخلــاص برحاتــه- هــو الــذي 
حيتــوي عــىل مــادة تتعلــق بالكويــت، ويبــدو أنــه حصــل عــىل معلوماتــه عــن األماكــن الســاحلية يف اخلليــج عندمــا كان يف 
ــة  ــد الرشقي ــة اهلن ــس لرشك ــم الرئي ــر )املقي ــن تقري ــا م ــوخة حرفيًّ ــج منس ــرب اخللي ــاراته إىل ع ــدو أن كل إش ــام يب ــرج، ك خ
اهلولنديــة يف البــرة، 1750-1759م، البــارون تيــدو فردريــك فــان( كنيبهــاوزن يف عــام 1756م«.ب. ج. ســلوت، نشــأة 

ــة، 5005م، ص. 135 و158. ــات الكويتي ــوث والدراس ــز البح ــت، مرك الكوي
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وَصـف كارسـتن نيبـور يف القسـم الثَّـاين والعرشين من اجلـزء الثَّاين من كتابـه املعنون 
»عـن إقليمي: اإلحسـاء ونجد« هـذان اإلقليامن. 

صـه لوصـف إقليـم اإلحسـاء  ل الـذي خصَّ واسـتهلَّ نيبـور هـذا القسـم بالفصـل األوَّ
قال: حيـُث 

، ومـن اجلنـوب ُعـامن، ومـن  ق اخلليـج الفـاريسُّ هـا مـن الـرشَّ »اإلحسـاء بـاد حيدُّ
للبـرة«. املحاذيـة  ـل  حَّ الرُّ العـرب  ديـار ومراعـي  ـامل  الشَّ الغـرب نجـد، ومـن 

ى هَجـر قديـاًم، وُيطلق عليها اسـم البحرين يف بعـض األحيان،  كانـت اإلحسـاء ُتسـمَّ
وهـذا االسـم األخـري خيصُّ جزيـرة أوال واجلُـُزر التَّابعـة هلا حًرا. 

عة كثرية. ليس لدى اإلحساُء منتجاٍت متنوَّ

ـاالت املمتـازِة، وُتبـاع اآلالف مـن إبـل  وُتعتـر اإلبـُل واحلمـرُي احلسـاّوية مـن السُّ
ا. اإلحسـاء يف سـوريا سـنويَّ

ـاحل  السَّ ان  وسـكَّ  ، أسـايسٍّ بشـكٍل  التُّمـور  عـىل  اإلحسـاء  داخـَل  ان  السـكَّ يعيـش 
األجنبيَّـة. بالبضائـع  التِّجـارة  يزاولـون  كـام  اللؤلـؤ  عـىل  الغـوص  يمتهنـون 

ان اإلحسـاِء منقسـمون: فالذيـن يعيشـون يف املـدن هم  يـن، فـإنَّ سـكَّ أّمـا بالنِّسـبة للدِّ
ـا الفّاحـون والبـدو فهم سـنِّيون. ـيعة أمَّ مـن الشِّ

 ويوجد كذلك هيود والكثري من الصابئة املندائين أو املسيحين«.

ـة العثامنيَّـة، لكـنَّ العرب ختلَّّصوا مـن النُّفوذ  »كان إقليـم اإلحسـاء تابًعـا لإلمراطوريَّ
العثـامينِّ منذ أمـٍد بعيٍد. 

ـابقن يف اإلحسـاء، وهلم أماك  وبقي الكثري من أبناء وأحفاد الباشـوات األتراك السَّ
كبـرية، ولكنَّهـم ال دوَر هلم يف حكومة اإلقليم.

ـيخ   يتوىلَّ ُحْكم اإلحسـاء حاليًّا شـيخ قبيلة بني خالد العربيَّة وهلا سـيادة كاملة، والشَّ
احلاكـم يف عـام 1765م هـو عرعـر )عريعـر بـن دجن بن سـعدون بن حممد بـن غرير آل 
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محيد)60(،امتـدَّ حكمـه طـوال الفرتة مـا بـن 1755 و1774م)61((. وقبيلة بنـي خالد هي 
ة ونفوًذا يف شـبه اجلزيـرة العربيَّة.  واحـدٌة مـن أكثـر القبائل قوَّ

اجلميـع  لكـنَّ  اإلحسـاء؛  مناطـق  أغلـِب  يف  أخـرى  هامشـيَّة  وقبائـل  البـدو  يعيـش 
خالـد«. بنـي  شـيخ  لنفـوِذ  خيضعـون 

ـه مل يسـتطع معرفـَة يشٍء عـن امُلـدن يف داخل إقليم اإلحسـاِء.  يقـول كارسـتن نيبـور أنَّ
ـيخ احلاكـم، وهي  ويسرتسـُل ذاكـًرا مـا بلغـه قائـًا: »مدينـة اإلحسـاء هـي مقـرُّ إقامة الشَّ

عـىل األرجـح مدينـٌة كبـريٌة فيها عمـران كثرٌي.

اهنا بالغـوص عـىل اللؤلـؤ؛  ـاحل ويعمـل سـكَّ والقطيـُف مدينـة كبـرية، تقـُع عـىل السَّ
وعندمـا ال يسـتطيع بعـض أهلهـا القيـام بالغـوِص بأنفسـهم فإهنـم يسـتأجرون مـْن يقوم 

 . يـف احلـارِّ بذلـك نيابـًة عنهـم مـن بـن الغربـاء يف موسـم الصَّ

يف.  ا يف الصَّ واهلواء يف هذه الباِد حارٌّ جدًّ

ويوجُد بالقرب من املدينة أطاُل قلعٍة برتغاليَّة قديمة«.

يقـوُل:  حيـُث  الكويـت   - القطيـف  عـن  حديثـه  بعـد   - نيبـور  كارسـتن  ويصـف 
. بحـريِّ مينـاء  هـي  واألوربيـون،  الُفـرس  يها  يسـمِّ كـام  القريـن،  أو  »الكويـت 

تبعد الكويت مسافًة تستغرق سفر ثاثة أيام من الزبري أو البرة القديمِة. 

ـم  إهنَّ وُيقـال:  اللؤلـؤ؛  عـىل  والغـوص  ـمك  السَّ صيـد  يف  الكويـت  ان  سـكَّ يعمـل 
سـفينة)65(.  ثامنامئـة  عـن  يزيـد  مـا  هـذه  ـة  البحريَّ أعامهلـم  يف  يسـتخدمون 

ان، فاجلميـع  ـا خاليـة مـن السـكَّ ـنوي وكأهنَّ تظهـر املدينـة خـاَل موسـم الغـوص السَّ
ـة مـن نـوع مـا. ـا للغـوِص أو يف مغامـرة جتاريَّ يغـادُر إمَّ

60ـ  محــد اجلــارس، مجهــرة أنســاب اأُلرس املتحــرة يف نجــد، القســم الثــاين، منشــورات دار الياممــة، اململكــة العربيــة الســعودية، 
5001، ص. 535.

61ـ د. عويضة بن مترييك اجلهني، نجد قبل الوهابية، جسور للرتمجة والنرش، بريوت، 5016، ص. 151.  
65ـ يرّجــح ســلوت أن يكــون عــدد ســفن الكويــت وقتهــا هــو 300 ســفينة وليــس 800، ويقــول إن نيبــور ربــام أخطــأ عندمــا 

نســخ وثيقــة هولنديــة فكتــب 8 بــدال مــن 3. ب. ج. ســلوت، نشــأة الكويــت، مرجــع ســابق، ص. 164.
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 حيكـُم القريـن شـيًخا معيَّنًـا مـن )قبيلـة( العتـوب، يتبـع شـيخ اإلحسـاء؛ ولكنـه ينزُع 
ان القرين ينسـحبون إىل  أحياًنـا لاسـتقال عنـه، وعندمـا يكـون احلـال كذلـك فـإنَّ سـكَّ

ـدام مع جيش شـيخ اإلحسـاء.  جزيـرة فيلـكا حاملـن معهـم مـا يملكـون حتاشـًيا للصِّ
وتوجد بالقرِب من القرين بقايا قلعة برتغاليَّة ُأخرى«)63(.

ثـمَّ ينتقـل نيبـور يف الفصـل الثَّـاين مـن القسـم الثَّـاين والعرشيـن لوصـف إقليـم نجـد 
اخلية يف شـبه اجلزيرة  ـة املناطـق الدَّ قائـًا: » هـذا اإلقليـم مرتامـي األطراف، فيشـمُل كافَّ

العربيَّـة وحيـاذي أقاليـم احلجـاز واليمـن وُعـامن واإلحسـاء وصحراء سـوريا.
عة؛ فهي خصبٌة يف التِّال، وُمنتجـة ملحاصيل وفرية خصوًصا   ُتربـة هـذا اإلقليـم متنوِّ
مـن التُّمـور؛ ولكـن لكوهنا حُماطة بمسـاحاٍت من املناطق اجلافَّة، فإن سـيول مياه األمطار 
مليَّة قبـل أن تصَل إىل  هـا الودياُن الرَّ ال تزيـُد عـن تشـكيل جـداوَل قصريٍة رسعان ما متتصَّ
ان يف العديـد من املناطق إىل حفـر آباٍر عميقـٍة للحصوِل عىل  البحـر؛ لذلـك يضطـر السـكَّ

راعة تكون صعبًة إن مل تكن مسـتحيلة«. املـاء، ولذلـك أيًضا فـإنَّ الزِّ
ـيايّس،  ان إقليـم نجـٍد وتنظيمهـم االجتامعـّي والسِّ ثـم يعـرج نيبـور عـىل وصـِف سـكَّ
حيـُث يقـول: »يقطـُن البـدو يف القسـم األكر مـن هذا اإلقليـم؛ وينترش يف القسـم املرتفِع 
ام مسـتقلُّّون ذوو نفـوٍذ حمـدود، فلـكلِّ مدينـٍة  مـن نجـٍد مـدٌن وُقـرى كثـريٌة، يرأسـها حـكَّ
هتـم يف املـايض، كان العديُد من شـيوخ  صغـرية شـيُخها. عندمـا كاَن األرشاُف يف أوجِّ قوَّ
ة أو خـاوة حسـب  هـذه املـدِن التـي تقـُع يف حمـاذاة احلجـاز جُمَريـن عـىل دفـع إتـاوة )خـوَّ

َة. الُعـرف البـدوي، هـي رسـٌم يتـمُّ دفعـه نظـري احلاميـة و/أو حـقُّ العبـور( لرشيـف مكَّ
ا اآلن فا يدفعون له أيَّ يشٍء.   أمَّ

اق  ان هـذا اإلقليم الواسـِع أقراهنم العـرب يف صفاهتم األخاقيَّـة؛ فهم رُسَّ ُيشـبه سـكَّ
وُكرمـاء يف نفس الوقت. 

63ـ يــورد ســلوت )رئيــس األرشــيف اهلولنــدي( نّصــا متلفــا ومفّصــا ملــا ورد عــن الكويــت يف كتــاب كارســتن نيبــور )وصــف 
شــبه جزيــرة العــرب( الصــادر باللغــة األملانيــة عــام 1775م، حيــث ترجــم ســلوت الفقــرات اخلاصــة بالكويــت إىل اللغــة 
ــوث  ــز البح ــام مرك ــذي ق ــام 1991م، وال ــدا ع ــدن هبولن ــادر يف لي ــه The Origins of Kuwait الص ــا لكتاب ــة وضّمه اإلنجليزي
والدراســات الكويتيــة برتمجتــه ونــرشه بعنــوان )نشــأة الكويــت( يف عــام 5005م. ولاطــاع عــىل النــص املفّصــل ملــا أورده 
نيبــور عــن الكويــت مــن معلومــات وتعليقــات ســلوت عليهــا انظــر الفصــل اخلامــس املعنــَون )مصــادر أوربيــة تذكــر اســم 

الكويــت( مــن كتــاب نشــأة الكويــت، ص. 157- 165.
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الة أن  غـار كثـريون يف نجـٍد، فمـن املسـتحيِل عـىل أيِّ رحَّ ـيوخ الصِّ وبـام أنَّ هـؤالء الشُّ
يمـرَّ عره بسـام.

د أن حيرم شـيخ  ل شـيخ يصـل املسـافر لبلدتـه برسقتـِه، ملجـرَّ ـد أن يقـوم أوَّ  فمـن املؤكَّ
ـنيع  القريـِة املجـاورة امُلعاديـة لـه من فرصـِة احلصوِل عىل هـذه الغنيمِة عر هذا الفعل الشَّ

يف حـاِل مل يسـلبها هو.
راويش  حاذين )الدَّ ة ألنَّ املسـافرين فيها من الشَّ  تسـافُر القوافُل بسـام بَن ُعامن ومكَّ

ون( الذيـن ال يملكون ما ُيطمع فيه. كام ُيسـمُّ
 لكـن شـيوخ قبائـل نجـٍد يأخـذون إتـاوًة عـىل القوافل املسـافرِة مـن بغـداد يف طريقها 
ـَة، بنفـس الكيفيَّـة التـي جيبـي هبـا شـيوخ احلجـاز إتـاوًة مـن القوافـل القادمـِة مـن  إىل مكَّ

ومر.  سـوريا 
ان نجـد يامرسـون التِّجارة فيام بينهـم ومع جرياهنـم القريبن؛ لذا  وقـد عرفـت أن سـكَّ
فليـس مـن املسـتبعِد أن يسـتطيَع األوريبُّ أن يسـافر بأمـاٍن حتَّـى يف هـذا اجلـزء البعيـِد من 

شـبه اجلزيـرة العربيَّة. 
والنَّاس هنا هلم مظهُر املحاربني، فهم حيملوَن سالحهم دائاًم. 

اب ل يتزوُج إلَّ بعد أْن يقوَم بعمل ينمُّ عن شجاعة«. ويقاُل: إنَّ الشَّ
تزامنـْت رحلـُة كارسـتن نيبـور لشـبِه اجلزيـرِة العربيَّـِة التـي قـام هبـا خـاَل الفـرتة مـا 
ة األوىل: )1744-1811م()64(؛ لـذا  ـعوديَّ ولـة السُّ بـَن 1761 و1765م مـع نشـأِة الدَّ
الة نيبـور وحرصه عىل  فمـن الطَّبيعـي أن تلفـَت أحـداُث النَّشـأة ورصاعاهتـا، انتبـاه الرحَّ

ووصفها.  تسـجيلها 
ويسـتهلُّ نيبـور وصفـه هلـا بالتَّعريف بنجـد، حيث يقوُل: »ينقسـم إقليم نجٍد إىل قسـمن 

واسـعن مهـا: العـارض والـذي حياذي ُعـامن واخلرج الـذي يمتد حتَّى حـدود اليمن. 
ـيخ  اعية الشَّ ُذكـرت يل بعـض مـدِن األرض ومـن بينهـا العيينـة وهي مسـقط رأس الدَّ

اب.  حممد بـن عبـد الوهَّ
64ـ  أليكيس فاسيليف، تاريخ العربية السعودية، دار التقدم، موسكو، 1986م، ص. 100.
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ومنطقـُة اخلـرج التـي متتـدُّ شـاماًل مـن احلجـاِز حتَّـى الصحـراء هـي مدينـة اإلمـام، 
ة  ـا املدينـة األمُّ ملّدعـي النبـوَّ املشـهورة - قبـل ظهـور دعـوة حممـد بـن عبـد الوهـاب- بأهنَّ
ـامل من نجد  مسـيلمة، وحتـوي منطقـة العـارض أيًضـا مدنا عديـدة أخرى. ويقـع إىل الشَّ
ر املشـهور الواسـع واخلصـب، وهـو عـىل ُبعـد مسـريِة عـرشة أيـام )عـىل ظهور  جبـل شـمَّ
ر وسـوريا ذات مسـالك جبليَّة ُتعرف باسـم  اإلبـل( مـن بغـداد. والطَّريـق بـن جبل شـمَّ

حـان وهـي بـاد مأهولـة ومزروعـة«. جـوف الرسَّ
عـوة  ـص نيبـور الفصـل الثَّالـث مـن القسـم الثَّـاين والعرشيـن للحديـث عـن الدَّ خصَّ
ـيخ حممد بـن عبد الوهاِب  ينيَّـة اجلديـدة يف جـزء من نجـٍد، ويقصد هبا نيبور دعوة الشَّ الدِّ

وحتالفـه مـع حممد بن سـعود. 
ويسـتهلُّ الفصـُل بالقـول: »يوجـد يف هـذا اإلقليـم صابئـون ومسـيحيون وقليـٌل مـن 

ان فهـم مسـلمون، وهـم سـنِّيون جامدون.  ـواد األعظـُم مـن السـكَّ اليهـوِد. أمـا السَّ
وظهرْت منُذ فرتٍة وجيزٍة دعوة دينيَّة جديدة يف منطقة العارض. 

عـوة ثـورًة يف نظـام ُحكـم شـبه اجلزيـرة العربيَّـة، وسـيكون هلا  وقـد أحدثـْت هـذه الدَّ
تأثـرٌي الحـٌق عـىل الوضـع يف هـذه البـاِد يف املسـتقبِل. 

ان مدينة العيينـة يف إقليم  ـاِب هو من سـكَّ عـوة )حممـد( بن عبِد الوهَّ ـس هـذه الدَّ مؤسِّ
العارِض.

ـائدة لدى العرِب؛ ثـم أمىض فرتًة يف  جـل يف شـبابِه يف بلدتـه العلوم السَّ  درس هـذا الرَّ
البـرة، وقـام بعدِة رحاٍت إىل بغـداد وباد فارس.

ـد بن عبد الوهاب بعـَد عودتِه بنرش آرائِه بن أبناَء بلدتـه ودعوهتم العتناقها،  قـاَم حممَّ
وقـد نجـَح يف إقنـاِع واسـتقطاِب عدٍد من شـيوخ البلداِت املسـتقلَّة وأصبـح رعاياهم من 

اعية. أتباع هـذا الدَّ
 شـيوخ البلـدات هـؤالء، الذيـن كانـوا حتَّـى ذلـك الوقـت يف حالـة حـرٍب دائمـٍة فيام 
بينهـم، أصبحـوا عـىل وفـاق بعـَد وسـاطٍة قـام هبـا حممـد بـن عبـد الوهـاب؛ واتفقـوا عىل 
تيب  عـدم القيـام بـأيِّ يشء يف املسـتقبل بـدون الرجـوع إليه. وبسـبب هـذا التَّفاهـم والرتَّ
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غـار، الذين  ـيوخ الصَّ ـائد يف نجـد: بحيث أصبـح هؤالء الشُّ تـمَّ تدمـري تـوازن الُقـوى السَّ
كانـوا قادريـن عـىل املحافظة عىل اسـتقاهلم يف وجـه نظرائهم منفردين، غـري قادرين عىل 
ـيوخ جمتمعـن. وأصبـح خـوض احلـروب أيًضـا، ولنفس األسـباِب،  ات الشُّ مقاومـِة قـوَّ
يتـمُّ بحامسـة وتكـرار أكـر؛ وأصبـَح العامـل الدينـيِّ متلًطـا بالبواعـث األخـرى املسـببة 

اعـات وُمضاًفـا إليها. للرِّ
وبعـد أن أخضـع حممـد بـن عبـد الوهـاب اجلـزء األعظـم مـن منطقـة العـارِض، 
ـيوخ املهزومون بشـيِخ اإلحسـاِء عرعر)عريعر بن دجن(. اسـتجاَب هذا  اسـتنجَد الشُّ
األمـري لطلبهـم وأرسـل جيًشـا إىل العارض بدوافـع ودواعي سياسـيَّة ودينيَّـة. وعندما 
ـيخ عرعـر عـىل رأس  هزمـْت قـواُت حممـٍد بـن عبـد الوهـاب، ذلـك اجليـش، سـار الشَّ
نـة مـن ثاثـة مدافـع  جيـش قوامـه أربعـة آالف مقاتـٍل ومعهـا منظومـة مدفعيَّـة مكوَّ

قديمـة وقاذفـة. 
ـٍة؛ ولكنـه تعـّذر اسـتخدام املدافـع، ُأجر عىل  وفـرض حصـاًرا عـىل قلعـة تقـع عـىل تلَّ

العـودِة إىل اإلحسـاء بعـد أن تكبَّـد بعـَض اخلسـائر.)65(

يون من اضطهاد اإلمام لهم يشتكي السنِّ
ولكـنَّ األرجـَح أن هـذه الطَّائفـة اجلامـدة واملؤمنـة باخلُرافات تكره وتأخـذ عىل حممد 

ين.  بـن عبـد الوهاب ما تـراه ابتداًعـا يف الدِّ
عوة  ان نجٍد الذيـن ال يريدون اعتناق هـذه الدَّ ـد أن سـكَّ ومهـام كان األمـر، فمـن املؤكَّ

الدينيَّـة اجلديـدة قـد نزحـوا إىل نواحـي ومناطق أخرى من باد شـبه اجلزيـرة العربيَّة.
بـري أو البـرة القديمـِة -التـي تضـاءل حجمهـا قبـل ذلـك حتَّـى صـارت  فمدينـة الزُّ

نها هـؤالء الاجئـن«.    قريـًة صغـريًة - قـد نمـت وأصبحـت مدينـًة كبـريًة بعـد مـا سـكَّ
65ـ يقــول فاســيليف عــن ذلــك عنــد اســتعراضه لتطــورات األحــداث املؤديــة لقيــام الدولــة الســعودية األوىل مــا يــيل: »وعــىل 
ــادي(،  ــرش املي ــن ع ــرن الثام ــن الق ــينيات )م ــر اخلمس ــد يف أواخ ــن جدي ــائيون م ــر اإلحس ــد ظه ــداث يف نج ــرسح األح م
وقــد قادهــم خــال بضــع ســنن حتــى ذلــك احلــن زعيــم نشــيط هــو عريعــر بــن دجــن. فقــد قامــوا بحملــة عــىل وســط 
اجلزيــرة، ولكنهــم مل يوفقــوا فيهــا. وانتقلــت املبــادرة مــرة أخــرى إىل الدرعيــة.... ووصلــت قــوات عريعــر املســلحة باملدافــع 
إىل ضواحــي الدرعيــة يف بدايــة عــام 1765م. وانضــم إليهــا الكثــري مــن النجديــن، بمــن فيهــم دهــام أمــري الريــاض وزيــد 

بــن زامــل أمــري اخلــرج، إال أن حصــار الدرعيــة أخفــق«. تاريــخ العربيــة الســعودية، مرجــع ســابق، ص. 105.
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ويات  ثـمَّ ينتقـُل كارسـتن نيبـور؛ ليصـَف يف القسـم الثَّالث والعرشيـن من كتابـه الدُّ
العربيَّـة املسـتقلَّة الواقعـة عىل سـاحل بحـِر فارس.

القاطنـن حـوَل  العـرب  ـا عـن  القسـم وصًفـا عامَّ مـن هـذا  ل  األوَّ الفصـل  م  ويقـدِّ
اخلليـج الفـاريسِّ حيـُث يقـول نيبـور: »جغرافّيونـا مطئـون يف وصـف جـزٍء مـن العـرب 
ـاحل  ـم رعايـا ملـوك فارس؛ بـِل احلاُل عكـس ذلك متاًما، فالعـرُب يمتلكون كلَّ السَّ بأهنَّ
ـة الفارسـيَّة، بدًءا مـن مصبِّ هنر الفراِت حتَّـى مصب هنر جيحون  البحـريِّ لإلمراطوريَّ

)أموردريـا( وهنـر سـيحون )سـريدريا( الواقعـِن يف دولـة باكسـتان احلاليَّـة تقريًبـا.
هـذه املسـتعمراُت الواقعـُة عـىل سـاحِل فـارٍس ال تنتمـي يف الواقـع إىل شـبه اجلزيـرة 
اهنا  ى؛ ولكـن نظـًرا السـتقاهلا عـن فـارٍس، وألنَّ سـكَّ العربيَّـة باملعنـى احلـريفِّ للمسـمَّ
ـلوكيَّات ويتصفون بنفس األخـاق، مثل  يتكلمـون نفـَس اللغـِة، ويتعاملـون بنفـس السُّ

أقراهنـم يف شـبه اجلزيـرة العربيَّـة؛ لـذا فسـأرد وصًفـا متـًرا عنهـا.
احل بدقٍة. س فيها العرُب مستعمراهتم عىل هذا السَّ من املستحيل حتديُد الفرتة التي أسَّ

ة قـروٍن، اسـتناًدا عـىل بعـض القرائـِن  سـت هنـا منـُذ عـدَّ ـا تأسَّ وايـاُت أهنَّ ـد الرِّ  وتؤكِّ
ت يف  مـَن التَّاريـخ القديـم، لـذا فيمكـُن افـرتاض أنَّ هـذه املسـتعمراِت العربيَّة قد اسـتقرَّ

ل ملـوك فـارٍس.  مواقعهـا احلاليَّـة يف عهـِد أوِّ
 )Ichthyophagi(ــواحِل القدمــاء ان السَّ هنــاك متاثــٌل مدهــٌش بــن ســلوكيَّات ســكَّ

العــرب.  وهــؤالء 
فجميـع هـؤالء تقريًبـا يعيشـون بنفـس الطَّريقـِة، فهـم يامرسـون حيـاَة ركـوب البحـِر 

ـمك والغـوص عـىل اللؤلـؤ. ويعملـون يف صيـد السَّ
مك. مك والتَّمر، كام يطعمون مواشيهم السَّ  ويقتُر غذاؤهم عىل السَّ

ـة بنفـس القـدر الـذي يعتـزُّ هبـا أقراهنـم القاطنـون يف  ـكان احلريَّ ويعشـُق هـؤالء السُّ
ـيخ أيَّ مـوارد مـن  البـوادي. فـكلُّ قريـة تقريًبـا هلـا شـيخها؛ وال يـكاُد يتقـاىض هـذا الشَّ
ـة، أن يعمـَل يف حرفة مثلام  ـيخ، إذا مل يكن لديـه ثروٌة خاصَّ رعايـاه؛ ولكـْن جيـب عـىل الشَّ

. يـد البحـريِّ يعمـُل رعايـاه إلعالـة نفسـِه، كنقـِل البضائـع أو أْن يعمـَل يف الصَّ
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ـم يعزلونـه وخيتـارون  ـيخ احلاكـم فإهنَّ ان األساسـيون عـن الشَّ  وإذا مل يـرَض السـكَّ
بديـًا عنـه مـن نفـس األرُسِة.

ن مـن بندقيَّـة )أم فتيلـة( وسـيٍف ودرع. ويسـتعملون  أسـلحة هـؤالء العـرِب تتكـوَّ
يـد أحياًنـا كسـفٍن حربيَّـة. سـفَن الصَّ

ر   لكـن أسـطوال مثـل هـذا ال يسـتطيُع حتقيـَق مغانَم كثـريٍة ألنَّه يلزمـه الوقـوُف املتكرِّ
ـمك والطَّعام. للتَّـزود بالسَّ

اٍت، وال تنتهي مطلًقـا بأيِّ عمٍل  د مناوشـاٍت وتوغُّ  وحـروب هـؤالء عبارة عـْن جمرَّ
. حاسـم، ولكنَّهـا تورث نزاعـاٍت دائمة وحالة من العداء املسـتمرِّ

ة  هم مشـقَّ ـم عدوَّ آلة والتَّواضع بمكان بحيُث ال يتجشَّ بيـوت هـؤالء العرِب مـن الضَّ
هدمهـا؛ لـذا ال خيـرُس هـؤالء شـيًئا عـىل اليابسـِة، فهـم يركبـون سـفنهم ويبحـرون بعيـًدا 
، ويبقـون متبئـن يف إحـدى جزر اخلليـج حلـن زوال اخلطِر. عنـَد اقـرتاب جيـش العـدوِّ

ـاحل القاحـل  ويـرى العـرُب أنَّ الُفـرس ال يفكـرون مطلًقـا يف االسـتقرار يف هـذا السَّ
الـذي ينتـرُش فيه العـرُب ويرتـادون البحـار املجـاورة هلُم.

 - شـيعٌة  ـم  -ألهنَّ الُفـرس  إىل  ينظـرون  وهـم  املذهـب.  سـنِّيو  هـم  العـرُب  هـؤالء 
معهـم. حتالـف  أيَّ  ويتحاشـون  باشـمئزاٍز 

إنَّ الكراهيـَة املتبادلـة بـن الطائفتـن كانْت أحد أسـباب فشـِل حماولِة نادر شـاه )ملك 
الفـرتِة مـن 1736 حتَّـى 1747م()66(إلخضـاع هـؤالِء  الـذي حكمهـا خـال  إيـران، 

العرِب.
ن مـن مخسـٍة وعرشيـن سـفينًة كبـريًة   وقـد قـاَم هـذا املغتصـُب بتجهيـز أسـطوٍل مكـوَّ
ه اضطـر - نتيجـًة  - بتكلفـة باهظـٍة- لتحقيـق مسـعاُه وبسـط سـلطته يف اخلليـج، ولكنَـّ
ارة مـن اهلنِد الذين كانـوا عىل املذهب  ـارة مـن الُفرس- إىل اسـتئجار بحَّ لعـدم وجـود بحَّ

ني.  السُّ
66ـ  استوىل الُفرس يف عهد امللك نادر شاه عىل البحرين وغزا ُعامن. انظر

http://www.britannica.com/biography/Nadir-Shah
االطاع بتاريخ 15 نوفمر 5050.
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ـيعة،  وقـد رفـَض هـؤالء مقاتلـة إخواهنـم يف املذهـب، وقامـوا بقتـل ضبَّاطهـم الشِّ
ـفن.  السُّ واسـتولوا عـىل 

ـر يف آخـر حياتـِه بالقبـض عـىل هـؤالِء العـرِب وإجائهـم إىل  وكان نـادر شـاه يفكِّ
الُفـرس يف منطقتهـم. مـن  قزويـن، وإحـال مسـتعمرٍة  بحـر  سـواحل 

وقـد حـاَل موت نادر شـاه املأسـاويِّ دوَن تنفيـذ هذا املرشوع؛ ومنعـِت االضطرابات 
ة هـؤالِء العرب. ي الفـرس عىل حريَّ التـي اندلعـْت يف فـارس منُذ مقتلـه من تعدِّ

قـي مـن  الرشَّ ـاحل  السَّ لعـرب  احلـايل  ـيايس  السِّ احلُْكـم والوضـع  نظـام  أنَّ  يبـدو يل 
ـائد يف بـاد اإلغريـق القديمـة )اليونـان(؛ فحالـة  اخلليـج يشـبُه إىل حـدٍّ كبـرٍي الوضـع السَّ

ة يف التسـّبب يف القتـال. العـداِء مسـتمرَّ
؛ ولكنَّ العـرب ليس  ـة تندلـع عـىل سـاحل اخلليـج الفـاريسِّ  ومـا زالـْت ثـورات مهمَّ
لدهيـم مؤّرخـون يوثِّقـون هـذه األحـداث وينـرشون شـهرهتم خـارَج حـدود ديارهـم 

يقـة«. الضَّ
الثَّالـث  القسـم  ـابع مـن  السَّ الثَّـاين حتَّـى  الفصـول مـن  نيبـور يف  ويسـتمرَّ كارسـتن 
قـيِّ  ـاحل الرشَّ والعرشيـن يف وصـِف األماكـن واملناطـق واملـدن الواقعـِة عـىل امتـداد السَّ
ـص الفصـل الثَّاين لألماكن اخلاضعِة لسـلطان فارس وهـي بندر عباس  للخليـج. فيخصِّ
وهرمـز واملناطـق املجـاورة هلـام جنوًبـا والتـي يقطنهـا البلـوش، والبـاد التـي تقـُع شـامل 
ة من  يلـم. ويتنـاول الفصل الثَّالـث وصًفا لديـار قبيلة اهلَولـة املمتدَّ بنـدر عبـاس حتَّـى الدَّ

بنـدر عبـاس حتَّـى رأس بردسـتان.
ابع.  ومدن بو ِشْهر وبندر ركك مها حمور الوصِف يف الفصل الرَّ

 ويصـُف نيبـور يف الفصـل اخلامـس املنطقـة التـي تقطنُهـا قبيلـة بنـي كعـب وشـيخها 
ويات املسـتقلَّة األخرى  صه نيبـور لوصِف بعـض الدُّ ـادس خصَّ سـليامن. والفصـل السَّ

قـي وهـي: هنديـان واحلويـزة والبحرين. يف اخلليـج وسـاحله الرشَّ
ـابع واألخـري لوصـف جزيـرة خـْرج الواقعـة بـن مدينتـي:   وأفـرد نيبـور الفصـل السَّ

بوِشـْهر وبنـدر ركك.
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دعوة لترجمة كتاب كارسنت نيبور
الـة األوربيـن الذيـن جالـوا يف منطقـة اخلليـج وشـبه  حَّ يعتـر كارسـتن نيبـور أبـرَز الرَّ
الـة الوحيد الذي  ؛ بل يـكاد يكـون الرحَّ اجلزيـرة العربيَّـة يف القـرن الثَّامـن عـرش امليـاديِّ
الة األوربيـن هي إحدى  تـرك تراًثـا مكتوًبـا بمهنيَّـة عاليٍة يف ذلـك القرن. وكتابـات الرحَّ
املصـادر األجنبيَّـة الثَّاثـة للمعلومـاِت عـن املنطقـة يف القرنـن: الثَّامـن عـرش والتَّاسـع 

عـرش املياديـن ومطلـِع القـرن العرشيـن، كـام ذكرنـا يف مطلـع هـذه الورقِة.
الة مل يعتـَن هبا ومل ترتجـم إىل اللغـِة العربيَّة  ا يؤسـف لـُه أن معظـَم كتابـات هـؤالِء الرحَّ  وممَـّ
ون يف موضوعاهتا وتطبُع بمسـتوى يامثل األصل. قـة وأمينة يقوُم عليها متصُّ ترمجـة علميَّـة حمقَّ
العلميَّـة  فـات  املؤلَّ هـذه  مـع  التَّعامـل  يف  والقاعـدة  األصـل  مهـا  والنسـياُن  اإلمهـال  كاَن 
يـيل  فيـام  ونـورد  االسـتثناء.  هـي  ونرشهـا  ترمجتهـا  يف  عايـة  والرِّ والعنايـة  ـة،  املهمَّ املرجعيَّـة 
فـات التـي نستشـهد هبـا هـي: كتـاب رحـات عـر  اللـة عـىل مـا نقـول، واملؤلَّ أمثلـًة ثاثـًة للدَّ
ـندباد  نامركـي كارسـتن نيبـور، وكتاب أبناء السِّ قيَّـة )1775م( ملؤلفـه الدِّ البـاد العربيَّـة والرشَّ
الـة األسـرتايّل آلـن فالريز، وكتـايب: عرب الباديـة )1949م( والكويت  )1940م( ملؤلفـه الرحَّ
ـيايس  وجاراهتـا)1956م( ملؤلفهـام اإلنجليـزي هارولـد ريتشـارد باتريك دكسـن )الوكيل السِّ

الريطـاين يف الكويـت خـاَل الفـرتة مـن 1959 حتَّـى 1936م(.
آلنفيلــريز  ــندباد )Sons of Sinbad Sindbad( ملؤلفــه  السِّ أبنــاء  ُيعتــر كتــاُب 
ــد  ــة. فق ــِة العربيَّ ــرش باللغ ــة والنَّ مج ــة يف الرتَّ عاي ــة والرِّ ــا للعناي Alan Villiers نموذًج
عايــة الرســميَّة  ق يف مضمونــه وأســلوبه - الرَّ مجــة العربيَّــة للكتــاب - املشــوِّ ــرت للرتَّ توفَّ
ــف  ــور ناي كت ــوم الدُّ ــتاذي املرح ــر - أس ــم القدي ــعبي واملرتج ــل الش ــاون والتَّفاع والتَّع
ــة  ــم اللغ ــبق لقس ــس األس ئي ــت والرَّ ــة الكوي ــة يف جامع ــة اإلنجليزيَّ ــتاذ اللغ ــا أس خرم

ــارص النَّجــاح.  ــة عن ــة فيهــا - كاف اإلنجليزيَّ
ة  م نموذًجا ناجًحا -اسـتعان فيها املرتجم بأهل اخلـرِة البحريَّ مجـة؛ لتقـدِّ وجـاءت الرتَّ
م للمكتبـة العربيَّة أثـًرا علميًّا كاسـيكيًّا ومرجعيًّا مهامًّ عن  ـص األكاديمـي- قـدَّ والتَّخصُّ

اعـي وحيـاة البحِر يف اخلليج عموًمـا والكويت خصوًصا.  اإلبحـار الرشَّ
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ـندباد عـن مطبعة حكومِة الكويِت  مجة العربيَّة للكتاِب بعنوان أبناء السِّ وقـد صـدرت الرتَّ
راسـات الكويتيَّة طبعها يف عام 5006م. يف عام 1985م، وأعاَد مركز البحوث والدِّ

أّمـا ُكُتـب كارسـتن نيبـور وهارولـد باتريـك دكسـن وما حوته عـن الكويـِت وحميطها 
عاية برتمجتهـا ونرشها الـذي تسـتحقه بجدارٍة.  فلـم ُيكتـب هلـا نصيـُب مـن العنايـة والرِّ

The Arab of the Desert  ملؤلفــِه هارولــد ريتشــارد  الباديــة  فكتــاب عــرُب 
باتريــك دكســن H R P Dickson صــدَر يف عــام 1949م وتبعــه كتابــه اآلخــر الكويــت 

وجاراهتــا Kuwait and her Neighbours الــذي صــدَر يف عــام 1956م. 
والكتابـان كانـا يف األصـل عمـًا موسـوعيًّا واحـًدا أنجـزه مؤلفـه يف عـام 1936م؛ 

ـر صدورمهـا بسـبِب ظـروف احلـرِب العامليَّـة الثَّانيـة )1939-1945م(. وتأخَّ
رش جتزئـة العمـل إىل جزأين نظـًرا لضخامته )فقد بلغـت صفحاته  ر عنـد النَـّ  وقـد تقـرَّ

رات. عة من خرائط ورسـومات ومشـجَّ 1591 صفحـًة( وماحقـه املتنوِّ
الباديـِة صـدرت يف عـام 1997م)67(؛  لكتـاب عـرب  ترمجـة عربيَّـة وحيـدة  توجـد 
بينـام توجـُد لكتـاب الكويـِت وجاراهتـا ترمجتـان عربيتـان، صـدرْت األوىل منهـام يف عـامِّ 
مجات  مجـة الثَّانيـة يف عـام 1995م)69(. وقـد شـابت هـذه الرتَّ 1964م)68(، وصـدرت الرتَّ
ص نقًصـا أو زيـادة، أو حـَوت  ـا تدخلـت يف النَـّ ـا أهّنَّ الثَّـاث بعـض العيـوِب، فهـي إمَّ
ُمفسـدين  كانـا  وقـَع  مـا  متـى  األمريـن  األسـامء واملسـميات؛ وكا  فاحشـًة يف  أغاًطـا 

مجـة وُملَّـن بدقتهـا ومصداقيتهـا العلميَّـة.  للرتَّ
وري إعـادة ترمجـة كتـايب هارولـد دكسـن بـإرشاف علمـيِّ  لذلـك أرى أنَّ مـن الـرَّ

واسـتعانة بأهـل اخلـرة واالختصـاص يف موضوعـاِت الكتابـن.
قيَّة فلم حيَظ بام يسـتحقه  ـا كتـاب كارسـتن نيبـور رحات عـر الباد العربيَّـة والرشَّ أمَّ

مـن عنايـة برتمجتِه من اللغـة األملانيَّة إىل اللغـة العربيَّة. 
67ـ  عــرب الصحــراء، الليفتنانــت كولونيــل هـــ. ر. ب. دكســون، ترمجــة د. حممــد حســن التيتــي، إرشاف ونــرش ســعود بــن غانــم 

اجلمــران العجمــي، 1997م.
68ـ  الكويت وجاراهتا، هـ. ر. ب. ديكُسون، النارش جاسم مبارك اجلاسم، الكويت، أغسطس 1964م. 

ــت،  ــل، الكوي ــورات ذات الساس ــرتش، منش ــن اخل ــد املحس ــوح عب ــة فت ــون، ترمج ــا، هـــ. ر. ب. ديكس ــت وجاراهت 69ـ الكوي
نوفمــر 1995م.
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ن كلَّ مـا كتبه نيبور عن  وقـد صـدرت ترمجـٌة عربيَّـة للكتاِب يف عـام 5007م ال تتضمَّ
املنطقة)70(.

دة ومنها كتـاب )رحلة نيبـور الكاملة   كـام صـدرت ترمجـاٌت انتقائيَّـة ملوضوعات حمـدَّ
إىل العـراق()71(، وكتـاب )رحلـة نيبور إىل اجلزيـرة العربيَّة()75(. 

ومل يتسـنَّ مُلعـدِّ هـذه الورقـِة احلصول عىل نسـخة منهام لاطـاع عليهـا والتَّعرف عىل 
مجتـان تتضمنان مـا كتبه  مـا تـمَّ انتقـاؤُه مـن أقسـام كتـاب نيبـور ومـا إذا كانـت هاتـان الرتَّ

. عـن وصـف الكويِت وحميطهـا اجلغـرايفِّ والبرشيِّ
اث العلمـيَّ املكتـوَب عـن الكويـت واملنطقـِة باللغـات األجنبيَّـة حيـوي قـدًرا  إنَّ الـرتُّ
ـة لتجليـة غموض ما جرى مـن أحداٍث تارخييَّة أسـهمت  وريَّ كبـرًيا مـن املعلومـاِت الرَّ
اث  يف تشـكيل الواقـع احلـايلِّ وجـوًدا وحـدوًدا. وإن تبنِّي مـرشوٍع علميٍّ لرتمجة هـذا الرتُّ
وإتاحتـه للباحثـن واملهتمـن سيسـهُم بـا شـكٍّ يف إطـاق حركـة تأليـف واسـعٍة تزاوج 
ـفهي عـن املنطقـِة، وسـيثري معرفتنـا بواقعنا؛ وهـو مرشوٌع  اثـن: املكتـوب والشَّ بـن الرتُّ

عوة؟! ـر كثـرًيا، فهـل من جُميـب هلـذه الدَّ ، تأخَّ علمـيٌّ مسـتحقٌّ

70ـ رحلــة إىل شــبه اجلزيــرة العربيــة وإىل بــاد أخــرى جمــاورة هلــا، كارســتن نيبــور، ترمجــة عبــري املنــذر، مؤسســة االنتشــار العــريب، 
5007م. بريوت، 

71ـ  رحلــة نيبــور الكاملــة إىل العــراق، كارســتن نيبــور، ترمجــة ســعاد هــادي العمــري ومصطفــى جــواد وحممــود حســن األمــن، 
مراجعــة وتعليــق وتقديــم ســامل األلــويس، دار الــوّراق، 5015م.

ــة  ــة، اململك ــز العام ــك عبدالعزي ــة املل ــش، مكتب ــري عري ــة أ. د. من ــور، ترمج ــتن نيب ــة، كارس ــرة العربي ــور إىل اجلزي ــة نيب 75ـ  رحل
العربيــة الســعودية، 5050م.
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الُكَوْيت يف رحلة خورشيد باشا 1848م

د: طالل مجعان اجلويعد العازمي
املدرس املساعد يف قسم التَّاريخ، كليَّة اآلداب، جامعة الُكَوْيت

راسة: مدخل الدِّ
ُتعتـر الوثائـُق والكتابـاُت الُعْثامنِيَّـة مصـدًرا ُمِهـامًّ من مصـادر تاريخ الُكَوْيـت احلديث التي 
ن  ال غنـى للباحـث عنها، وقـد نالت الوثائُق الُعْثامنِيَّـة بعَض االهتامم من ِقَبـِل الباحثن وامُلهتمِّ
الة  حَّ خن واجلغرافيِّن والرَّ بتاريـخ الُكَوْيـت إال َأنَّ الكتابات الُعْثامنِيَّة واملتمثِّلـة يف كتابات املؤرِّ
ة األرشـيفيَّة  العثامنيِّـن ظلَّـْت بعيـدًة عن متنـاول يد الباحثـن واهتامماهتم؛ ربام لعـدم تواُفِر املادَّ
هلـا كالوثائـق، وصعوبـة البحـث عنهـا أو عدم االنتبـاه هلا وألمهيَّتهـا باإلضافـِة إىل وجود عائق 
اللُّغـة لـدى الباحثـن العرب َحْيـُث ُكتِبْت هذه الُكُتـب باللُّغـة الُعْثامنِيَّة القديمـة عربيَّة احلرف، 
حات الُعْثامنِيَّة إىل اللُّغة العربيَّة؛ ليسـتفيَد  ـُه يف اآلونـة األخـرية ُتْرمِجْت بعض الُكُتب والرَّ إال أنَّ
ة بـ »سـياحة نامـة حدود«،  منهـا الباحثـون العـرب، ومنهـا كتاُب رحلة خورشـيد باشـا وامُلَسـامَّ

والتـي سـنتناوُل مـا جاء فيها مـن معلوماٍت عـن الُكَوْيت يف دراسـتنا هذه.

اسع عشر: ى مطلع القرن التَّ ة حتَّ ة اإليرانيَّ العالقاُت الُعْثماِنيَّ
َق  قبـل َأْن نتنـاوَل نـصَّ احلديـث عـن الُكَوْيـت يف رحلـة خورشـيد باشـا جيـُب َأْن نتطرَّ
حلـة، فقد خاضت  إىل طبيعـة العاقـات الُعْثامنِيَّـة اإليرانيَّـة والتـي كانـت سـبًبا يف هـذه الرِّ
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ـادس عرش حتَّى  ـة منُذ مطلـع القرن السَّ فويَّ ْولـة الُعْثامنِيَّـة رصاًعـا مريـًرا مـع إيـران الصَّ الدَّ
سـة  اُع باهلجامت الرشَّ ل مـن القـرن الثَّامـن عرش، وقد اتَّسـَم هـذا الرِّ هنايـة النِّصـف األوَّ
ولتـن واحلروب التي كانت سـجاال َبْينَهام والتـي خلَََّفْت دماًرا  واملعـارك الطَّاحنـة َبـْنَ الدَّ
اع بعـد توقيع معاهدة  ة هـذا الرِّ ْت ِحدَّ واسـًعا وخسـائَر فادحـًة لـكا الطَّرفن، وقـد خفَّ
ـة،  فويَّ ْولـة الصَّ )55( الـذي حكـم إيـران بعـد سـقوط الدَّ 1746م مـع نـادر شـاه األفشـاريِّ
ْولـة الُعْثامنِيَّـة بفـرتة سـام بعـد هـذه املعاهـدة خصوًصـا بعد َأْن انشـغلت  وقـد َنِعمـت الدَّ
ْولـة الُعْثامنِيَّـة  إيـران  بحالـة الفـوىض بعـد مقتـل نـادر شـاه عـام 1747م، وقـد آثـرت الدَّ

ـْلم)53(. ـل يف شـؤون إيران واسـتغال هـذه الفـوىض واجلنوح للسِّ عـدَم التدخُّ
ـر مـن جديـد مـع وصـول كريم خان  وعـادت العاقـاُت الُعْثامنِيَّـة اإليرانيَّـة إىل التَّوتُّ
اع ملْ يلبـْث  نـديِّ إىل احلكـم واسـتيائه عـىل البـرة عـام 1776م، إال َأنَّ هـذا الـرِّ الزِّ
َأْن انتهـى عـام 1779م بوفـاة كريـم خـان ودخـول إيـران  يف مرحلـة فـوىض جديـدة، 
ْت حالـة  األمـر الـذي سـاعَد العثامنيِّـن يف اسـتعادة البـرة يف نفـس العـام، واسـتمرَّ
ة احلكم فيها عـام 1795م،  ـة إىل ُسـدَّ الفـوىض يف إيـران حتَّـى وصـول األرسة القاجاريَّ
ة  ولتـن ولكْن بشـكٍل حمـدوٍد وعىل نقـاٍط حدوديَّ زاُع مـن جديـد َبـْنَ الدَّ َحْيـُث عـاد النِـّ
ة حمـدودة فيـام َبْينَهام، واسـتمرَّ هذا الوضـُع حتَّى  ُمعيَّنـة ال ختلـو مـن اشـتباكاٍت عسـكريَّ

لـح مـع وايل بغـداد العثـامينِّ داود باشـا )54(. عـام 1853م َحْيـُث تـمَّ عقـد الصُّ
زاع وحـّل األزمـات فيـام َبْينَهـام  ْولـة الُعْثامنِيَّـة وإيـران رضورَة وقـف النِـّ ارتـأت الدَّ
َول األوروبيَّة والسـيَّام: بريطانيا  ة للدُّ غوط واألطامع االسـتعامريَّ للوقـوف يف وْجـه الضُّ

تـا إىل توقيـع معاهـدة عـام 1853م والتـي ُعِرفـْت باسـم  وروسـيا، فاْضُطرَّ
ـت عـىل  احلـدود التي اتَّفق عليهـا يف »معاهدة  وم األوىل« والتـي نصَّ »معاهـدة أْرُضُّ
ولتـن بعـد هـذه املعاهـدة إال َأنَّ مشـكلة  عـام ١746م«، ورغـم توقُّـف القتـال َبـْنَ الدَّ
ــاين وحــارب معــه ضــد األفغــان  فــوي طهامســب الثَّ ــاه الصَّ 55- ولــد نــادر شــاه يف حــدود عــام 1688م ودخــل يف خدمــة الشَّ
ــة عــام 1734م وأعلــن نفســه شــاها وبــدأ  فويَّ ــع نفــوذه وســيطرته حتَّــى أســقط األرسة الصَّ عــام 1755م وذاع صيتــه وتوسَّ
ته؛ ممَّــا أدَّى إىل قتلــه عــىل  ــع ضــد جريانــه فحــارب املغــول يف اهلنــد والعثامنيــن يف العــراق، اشــتهر بقســوته وشــدَّ حركــة توسُّ
ــي، دار النَّفائــس، بــريوت،  ْولــة العليَّــة العثامنيَّــة، حتقيــق : إحســان حقِّ ــد، تاريــخ الدَّ يــد قــواده عــام 1747م، فريــد بــك حُمَمَّ

1981م، ص 350
افدين، بريوت، 5016م، ص 35 رها ) 1853- 1875م(، دار الرَّ 53- النَّجار، موسى، العاقات العثامنيَّة اإليرانية وتطوُّ

ابق، ص 37-36 54- النَّجار، املرجع السَّ
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لة َبـْنَ البلدين،  ـّل باإلضافـة إىل مشـكلة حتديـد تبعيَّة العشـائر املتنقِّ َتْرسـيم احلـدود ملْ حُتَ
ـْلب التي تقوم هبـا هذه العشـائر َبـْنَ البلدين، وقد  ووضـع حـدٍّ لعمليـات النَّْهـب والسَّ

اسـتمرَّ هـذا الوضُع طيلـَة عرشين سـنًة)55(.
ْولة الُعْثامنِيَّة وإيران حتت رعاية كلٍّ  ويف عـام 1843م اْسـُتْؤنَِفت املفاوضاُت َبـْنَ الدَّ
ت املفاوضـات طيلة أربعة أعـواٍم انتَهْت عـام 1847م  مـن: روسـيا وبريطانيـا واسـتمرَّ
ولتن وَتْرسـيم  ائـم َبْنَ الدَّ ـام الدَّ وم الثَّانيـة« إلحال السَّ بوضـع »بنـود معاهـدة َأْررُضُّ
احلـدود بشـكل هنائـيٍّ وتنظيـم العاقـة فيـام َبْينَهـام، َحْيـُث بـدأت املفاوضـاُت بشـكل 
ْولـة الُعْثامنِيَّـة، إيران،  ول األربـع: )الدَّ رسـميٍّ يف مايـو 1843م بحضـور وفـود مـن الدِّ
ت املفاوضـاُت ببعـض التعثُّـر نتيجـًة لبعـض االختافات  روسـيا، بريطانيـا(، وقـد مـرَّ
ـة حتَّـى تـمَّ وضْع بنـود املعاهدة يف مايو عـام 1847م،  واألحـداث السياسـيَّة واحلدوديَّ
ْولـة  الدَّ َلت  ولتـن، فَشـكَّ الدَّ َبـْنَ  سـيم احلـدود  والتَّْوصيـة بتشـكيل جلنـٍة مشـرتكة لرَتْ
حلة خورشـيد باشـا)56(. الُعْثامنِيَّـة »جلنـَة درويـش باشـا« والتـي كان يف َمِعيَّتِها كاتُب الرِّ

خورشيد باشا  حياُته ومناصُبه:
د خورشـيد باشـا عام 1813م، ونشـأ يف بيت الوزير عبد اجلليل زادة حييى  ُولد حُمَمَّ
ًفـا يف قلـم الكتابـة يف نِظـارة اخلارجيَّـة الُعْثامنِيَّـة ُثـمَّ كاتًبـا للوزيـر  باشـا)57(، وعمـل مَوظَّ
ْولتـن: الُعْثامنِيَّـة  درويـش باشـا َحْيـُث ُكلِّـف باملشـاركة يف جلنـِة َتْرسـيم احلـدود َبـْنَ الدَّ
ْدَر  وإيـران َبـْنَ عامـي: 1843م ـ 1851م، ويف عام 1860م رافَق خورشـيد باشـا الصَّ
روز،  : املوارنـة والدُّ األعظـم فـؤاد باشـا إىل لبنـان إلمخاد الفتنـة الطَّائفيَّة التي جـرْت َبْنَ
يـف، وُنِقل بعدها بعام؛ ليكـوَن والًيا عىل  ًفـا للقدس الرشَّ َ ُمترِّ ويف عـام 1863م ُعـنِّ
وم عـام 1865م، ُثـمَّ أعيـد إىل  ـَي لدرجـة وزيـر، ثـم والًيـا عـىل َأْررُضُّ أِدْرنـة بعـد َأْن ُرقِّ
أِدْرنـة عـام 1866م حتَّـى عـام 1869م َحْيُث عاد إىل إسـتانبول؛ ليشـغل منصب وزير 

ابق، ص 45 55- النَّجار، املرجع السَّ
ابق، ص 158 56-  النَّجار، املرجع السَّ

ــا يف تاريــخ العــراق احلديــث َحْيــُث تــوىلَّ عــدد مــن أفرادهــا منصــب  57-  ُتَعــدُّ أرسة اجلليــيلِّ مــن  اأُلرس التــي لعبــت دوًرا هامًّ
) فــرتة  ة مــن: 1756 -1834م، انظــر،  رؤوف، عــامد، املوصــل يف العهــد العثــامينِّ الــوايل لواليــة املوصــل مــن الفــرتة املمتــدَّ

احلكــم املحــيلِّ 1756-1834م(، مطبعــة اآلداب، النَّجــف األرشف، 1975، ص 55 و 506
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َرجـة األوىل وُأْرِسـَل والًيـا  األوقـاف، ويف عـام 1870م ُمنِـَح الوسـام العثـاميّن مـن الدَّ
عىل احلجـاز)58(.

مة ووَصَفـه بأنَّه كان  ـة املكرَّ خ مكَّ د طاهـر الكردي مؤرِّ ـْيخ حُمَمَّ  وقـْد أثنـى عليـه  الشَّ
ر قلعـة الطَّائـف وجعل فيهـا مسـجًدا)59(، كام  عامًلـا فاضـا حُيـبُّ أهـل العلـم، وأّنـه عمَّ
أي والتَّدبري وذَكَر دوَره يف إمخـاد الفتنة التي  بـاغ بأنَّـه كان من أهل الـرَّ ـد الصَّ وصفـه حُمَمَّ

ـفهاء)60(. يِّ َبْنَ العسـكر وبعض السُّ حصَلـْت يف احلـرم املكِّ
َ خورشـيد باشـا والًيـا عـىل سـيواس ُثـمَّ وزيـًرا للعـدل عـام  ويف عـام 1875م ُعـنِّ
ـدر  ُثـمَّ مستشـاًرا للصَّ َحَلـب  ُثـمَّ  أِدْرنـة عـام 1874م   ُأعيـد والًيـا عـىل  ُثـمَّ  1873م 
ة ُأخـرى لفـرتة قصـرية، ويف آخـر املطـاف  األعظـم، ُثـمَّ وزيـًرا للعـدل عـام 1878م مـرَّ
َ فيها، وُدفَِن يف سـاحة مسـجد حاجي بـريم، وقْد ترَك  َ والًيـا عـىل أْنَقـرة َحْيُث ُتـُويفِّ ُعـنِّ

العديـَد مـن األوقـاف وأعـامل اخلـري فيهـا)61(.

خورشيد باشا ودوُرُه يف َتْرسيم احلدود الُعْثماِنّية اإليرانّية:
ْولتن:  اَع َبْنَ الدَّ وم األوىل املنعقـدة عام 1853م لُتنهَي الـرِّ ملْ تكـْن معاهـدُة َأْررُضُّ
ْت كلُّ دولـٍة خـطَّ احلـدود كام تـراه مناسـًبا هلا،  َ الُعْثامنِيَّـة وإيـران كـام ذكرنـا، َحْيـُث فـرسَّ
َل إىل حرٍب َبْينَهام لوال َأْن اسـتَقرَّ األمُر  األمـر الـذي أدَّى إىل حـدوِث نـزاٍع كاد َأْن يتحوَّ
ل كلُّ دولٍة جلنًة  ول األوروبيَّـة كروسـيا وبريطانيا عـىل َأْن تشـكِّ بعـد وسـاطة بعـض الـدُّ
لرتسـيم احلـدود فيـام َبْينَهـام بشـكل هنائـيٍّ حتت رقابـة ُكلٍّ مـن: روسـيا وبريطانيا وذلك 
وم  عـام 1843م، وعملـت اللَّجنـة حتَّـى عـام 1847م ، ووَضَعْت بنوَد معاهـدة َأْررُضُّ
الثَّانيـة لكـْن ملْ يتـمَّ التَّصديـُق عليهـا يف حينهـا نتيجـًة لبعـض اخلافـات، ُثـمَّ اْسـُتْؤنَِفت 
ولتـان عـىل تشـكيل جلنـٍة مشـرتكٍة مـن  املفاوضـاُت عـام 1848م، َحْيـُث اتَّفقـت الدَّ
سـيم احلـدود الفاصلـة َبـْنَ الّدولتـن عـىل مـا  ُتهـا القيـاُم برَتْ اخلُـَراء واملهندسـن ُمِهمَّ

مجــة،  ــة وإيــران، ترمجــة : مصطفــى زهــران، املركــز القومــي للرتَّ ْولــة العثامنيَّ ــد، رحلــة احلــدود َبــْنَ الدَّ مَّ 58- خورشــيد باشــا، حُمَ
ــرة، 5009، ص 447 القاه

َة وبيت اهلل الكريم، ج5، دار خر، بريوت، 5000، ص 513 د طاهر، التَّاريخ القويم ملكَّ مَّ 59- الكردي، حُمَ
، مكة املكرمة، 5004، ص 895 د بن أمحد، حتصيل املرام يف أخبار البيت احلرام، ج5، مكتبة األسديِّ مَّ باغ، حُمَ 60- الصَّ

61- رحلة خورشيد ، ص 448-447
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ْتـُه املعاهـدُة مـن تقاُسـٍم للمناطـق الكبـرية امُلتنـاَزع عليها ُمنْـُذ قـروٍن كمنطقة زهاب  أقرَّ
ْولـُة العثامنِيَّـة جلنـًة مـن ِقَبلهـا برئاسـة درويش  لت الدَّ ـرة، وقـْد شـكَّ ـَلْيامنّية وامُلَحمَّ والسُّ
باشـا، وقـد قامـْت هـذه اللَّْجنـة املكلَّفـة بمسـح احلـدود مْسـًحا علميًّـا دقيًقـا ُبْغيـَة إزالِة 

زاع يف املسـتقبل)65(. أيِّ سـبٍب مـن املمكـن َأْن يـؤدِّي إىل النِـّ
ة لدراسـتها عىل الطَّبيعـة نقطًة بنقطٍة  وقـْد ذهبـت اللَّْجنُة بنفسـها إىل املناطق احلدوديَّ
مسـتعينًة باخلرائـط التـي َبـْنَ أيدهيـا وبِسـِجاِت الّرائـب املوجـودة يف كلِّ ناحيـٍة، كام 
ْولَة  ف عىل انتامئهـم الطائفّي، وقد مثََّل الدَّ كانـْت تلجـأ إىل اسـتطاع آراء األهايل والتعرُّ
الُعْثامنِّيـَة يف هـذه اللَّْجنـة درويـش باشـا كـام ذكْرنـا سـابًقا، وقـد كان عمـُل اللَّْجنـة يف 
ًدا بسـبب تشـاُبك احلدود واّدعـاء كلِّ طـرٍف تبعيََّة بعِض  العامـن األولَّـن صعًبـا ومعقَّ
ْولـة  ـرة وقطُّـور هلـا، وادَّعـت الدَّ ْولـة العثامنِيَّـة تبعيَّـة  امُلَحمَّ املناطـق لـه فقـد ادَّعـت الدَّ
ـَل كلٍّ مـن: روسـيا وبريطانيـا  ـَلْيامنيَّة، إال َأنَّ تدخُّ اإليرانيَّـة أنَّ هلـا حقوًقـا يف منطقـة السُّ
ة اخلـاف ومواصلـة عمـل اللَّْجنـة يف  ولتـن أسـهَم يف خفـض ِحـدَّ وضْغَطهـام عـىل الدَّ
سـيم النهائـيِّ للحـدود الـذي انتهـت اللَّْجنـة منـه متاًمـا يف عـام 1851م وبعدهـا َتمَّ  الرَتْ
وم الثانية طِْبًقـا لتوصياهتا وذلك يف  ة بـَأْررُضُّ التصديـُق هنائيًّـا عىل معاهدة احلدود امُلَسـامَّ
أواخـر 1855م وَتـمَّ رْسـُم خرائـَط للحـدود وتسـليمها للّدولتن مـن ِقَبـل اللَّْجنة)63(.
ة قـروٍن  ت عـدَّ ـا أهنَـت احلـروب التـي اسـتمرَّ وتكمـُن أمهيَّـُة هـذه املعاهـدة يف أهنَّ
ْت بمصاحلهـام،  ولتـن: الُعْثامنِيَّـة واإليرانيَّـة وإضعافهـام، وأرضَّ وتسـبََّبْت يف إهنـاك الدَّ

ـل القـوى األوروبيَّـة فيـام َبْينَهـام)64(. وسـبَّبت تدخُّ
وقـد َكلَّـَف درويـش باشـا كاتَِبُه امُلرافَق له خورشـيد بك الـذي كان يرافُقُه كعضٍو يف 
ان  وحياهِتم االجتامعيَّة،  ـكَّ اللَّْجنـة َأْن يقـوَم بتدوين ُكلِّ ما يتعلَُّق من معلوماٍت عن السُّ
ومـا يف املنطقـة مـن عشـائَر وصناعـاٍت ومـوارد، وقـد جـاء التَّقريـُر يف أربِعِمَئـِة صفحٍة 

ُثـمَّ اخَتـَرَ خورشـيد بـك هذا التَّقريـَر بأمٍر من درويش باشـا وتـمَّ طبُعه)65(.
ابق، ص 143 65- النَّجار، املرجع السَّ

ــة مــن تاريــخ العــراق احلديــث، ج1، مكتبــة املثنــى، بغــداد، 5005، ص 158، النَّجــار ،  ، عــيّل، ملحــات اجتامعيَّ 63- الــورديِّ
مرجــع ســابق، ص 148 - 158
، مرجع سابق، ص 95 64- العزاويُّ

ار العربيَّة للموسوعات، بريوت،  ص 94 ، عباس، العراق َبْنَ احتالن، ج 7، الدَّ 65- العزاويُّ
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ُثـمَّ رأى خورشـيد باشـا َأْن ُيعيـَد نـرْشَ هـذا التَّقريـِر ويزيـَد عليـه يف كتـاٍب ُمْسـَتِقلٍّ 
ة  أْسـامُه »سـياحة نامـة حـدود« أي رحلـة احلـدود، وقـد شـملْت رحلُتـه املنطقـَة امُلْمتـدَّ
مـن مدينـة بايزيـد شـامال مـن غـرب رشق ُتركيـا اليـوم وحتَّـى مدينـة البـرة جنوًبـا، 
ـز خـال رحلتِـِه عىل اجلوانـب االجتامعيَّة لألهـايل: كالعادات والتَّقاليـد ودياناهتم  وركَّ
ائب  َق إىل الرَّ ة تطـرَّ ومذاهبهـم ولغاهتـم وطبيعة مسـاكنهم، ومـن النَّاحيـة االقتصاديَّ
راعـات املقامـة والعمـات امُلتداوَلـة فيهـا،  ناعـات والزِّ وهَنـا وأهـمِّ الصِّ التـي كانـوا ُيَؤدُّ
كـام أشـاَر إىل املظاهـر اجلغرافيَّـة للمنطقـة: كاألهنـار واجلبـال وغريمها وما حتويـه الباُد 

من آثـاٍر قديمـة)66(.
ًة  ٍه وسـياحٍة وإنام كانـْت ُمِهمَّ لذلـك نـرى َأنَّ رحلـَة خورشـيد باشـا ملْ تكْن رحلـَة َتنَزُّ
رسـميًَّة ُكلِّـف هبـا كعضـو يف جلنـة َتْرسـيم احلـدود مـع إيـران وعمـل تقريـٍر حـول هـذه 
ان ودياناهتـم وتبعيَّتهم السياسـيَّة،  ـكَّ احلـدود والبـاد الواقعـة عليهـا وطبيعـة حيـاة السُّ
ـا كانـْت يف  َحْيـُث كان  للُكَوْيـت نصيـٌب حمـدوٌد ومتـٌر مـن هـذه الكتابـة بحكـم أهنَّ
وجهـة النَّظـر الُعْثامنِيَّـة ُجـزًءا مـن واليـة البـرة وقريبـًة مـن احلـدود مـع إيـران؛ لذلك 

حلـة بالعـرض والتَّحليـل. سـنتناوُل املعلومـاِت الـواردَة  حـول الُكَوْيـت يف هـذه الرِّ

املعلومات الواردة عند خورشيد باشا فيما يتعلَّق بالُكَوْيت:

: صُّ النَّ
ـا قصبـٌة  وايـاِت تذكـُر أهنَّ نـا ملْ نصـْل إىل مقاطعـة الُكَوْيـت فـإنَّ الرِّ ْغـم مـن أنَّ عـىل الرَّ
حماطـٌة بسـوٍر مـن احلجـارة ذات موقـع متميِّـز عـىل سـاحل خليـج البـرة، وتبعـُد عن 
ا، هبـا مـا َيْقـُرُب مـن ألفـي منـزٍل، وهي  مدينـة البـرة مقـدار أربـٍع وعرشيـن سـاعًة بـرًّ
رجـة األوىل، هبـا متاجـُر عديـدٌة ومينـاء منتظـٌم، إال َأنَّ معظـم  مـكاٌن جتـاريٌّ مـن الدَّ
ب  ْ أهاليهـا يرشبـون ميـاه اآلبـار املاحلـة وذلـك لعـدم وجـود ميـاه عذبـة صاحلـة للـرشُّ
هنـاك، ويقـوم بعـض األهـايل املقتدريـن بجلـب املياه من شـطِّ العـرِب ويرشبـون منها، 

66- رحلة خورشيد باشا، ص 56-55
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ـة وصنـع اآلالت  ـُفن التِّجاريَّ هبـا مـا َيْقـُرُب مـن مخسـن أو سـتن ترسـانًة لصناعـة السُّ
احلربيَّـة، لغتهـم العربيَّـة.

ُيطلُق عىل تلك املقاطعة يف اخلرائط اإلفرنجيَّة اسُم غرين أو جرين)67(.

صِّ : عرٌض وحتليٌل للمعلومات الواردة يف النَّ
ِلنـا للنـصِّ الـذي بـن أيدينـا نجـُد فيـه معلومـاٍت مقتضبـًة وحمـدودًة عـن  عنـد تأمُّ
الُكَوْيـت ُكتَِبـْت يف حـدود عـام 1848م أو بعدهـا بقليـٍل، وقـْد نقَلهـا خورشـيد باشـا 
َح بنفسـه أنَّه ملْ يصـْل يف أثناء جولته عـىل احلدود إىل  ـْن قابَلهـم يف العـراق َحْيـُث رصَّ عمَّ
الُكَوْيـت وملْ يُزْرهـا قـطُّ إنَّـام جـاَءْت معلوماُتـُه من مصـادَر شـفهيٍَّة عراقيَّـة؛ لذلك نرى 
مـن خـال قـراءة النصِّ قـراءًة حتليليَّة وجـوَد العديِد مـن النِّقاط التي يمكُن اسـتنتاُجها 

ُصها عـىل النحـو التَّايل: مـن خـال مـا كَتَبـُه خورشـيد باشـا عـن الُكَوْيـت ُنَلخِّ
اهنا رغـم وصولـه يف  يْلَتـق بأحـٍد مـن ُسـكَّ الُكَوْيـت أو  َيـُزر  إنَّ خورشـيد باشـا ملْ 
ـة إىل  البـرة وشـطِّ العـرب ومهـا قريبتـان نِْسـبِيًّا مـن الُكَوْيـت،  أثنـاء جولتـه احلدوديَّ
ة امُلتامخة إليـران، والتي  َتـُه كانـْت زيارَة املناطـق احلدوديَّ ـبَب يف ذلـك َأنَّ ُمِهمَّ ولعـلَّ السَّ
ـا الُكَوْيـت فلـْم تُكـْن هلـا  جـرى عليهـا اخلـاُف ومطلـوٌب منـه كتابـُة تقريـٍر عنهـا، أمَّ
حـدوٌد ُماصقـٌة إليـران؛ لذلـك ملْ َيـَر خورشـيد باشـا أمهيَّـًة يف زيارهتـا؛ فاكتفـى بذكـر 
املعلومـاِت التـي سـِمَعها عنهـا وذلـك لكوهنـا مـن وجهـة النَّظـر الُعْثامنِيَّـة تابعـًة لواليـة 

البـرة وليسـْت حمـلَّ خـاٍف مـع إيـران.
ا  ـا مـن َحْيـُث املعلومـات عـن الُكَوْيـت، فيذكـر خورشـيد باشـا الُكَوْيـت عـىل أهنَّ أمَّ
، وذاُت موقـٍع متميِّـز عـىل خليـج البـرة، وهنـا يشـرُي إىل  مدينـٌة ذاُت سـوٍر حجـريٍّ

وجـود سـوٍر مـن احلجـر حييـط املدينـة، وهنـا يسـتوقُفنا أمـران: 
ـور هي احلجارة، وهو أمٌر ُمسـتبَعٌد لسـبٍب بسـيٍط  ل ذكُره َأنَّ مادَة بناء السُّ األمُر األوَّ
وهـو َأنَّ أرض الُكَوْيـت ال توجـد هبـا جباٌل أو حماجُر؛ لُتْسـَتْخَرَج منها احلجـارُة للبناء، 

67- رحلة خورشيد باشا، ص 105
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ـوُر، وإنَّـام اسـتخدَمها الُكَوْيتيُّـون كشـواهَد  وحجـارُة البحـر ال تصلـُح َأْن ُيبنـى هبـا السُّ
للقبـور أو كأحجـاٍر ألسـاس بيوهتـم، لذلـك فـإنَّ البيـوَت يف الُكَوْيـت كانـْت ُتبنـى من 
ـوُر، وهو مـا تذكـُره املصادُر األُخـرى؛ فلعـلَّ املعلومة  الطِّـن واللَّبِـن وكذلـك ُبنِـَي السُّ

وصلـْت غـرَي واضحٍة إىل خورشـيد باشـا أو مغلوطًة.
ـْيخ يوُسـُف بُن عيسـى القناعّي َأنَّ الُكَوْيـت ملْ يكْن هلا سـوٌر عندما كانت   فقـد ذكـر الشَّ
ابيِّن  دهم عشـائُر املنتفـق والوهَّ حتـت محايـة بنـي خالد، وملَّا ضعفت سـلطُتهم، وبـدأْت هتدِّ
ـْيخ جابـر بن عبد  ـوُر يف اجلهـة الغربيَّة يف عهد الشَّ ة وجيـزٍة، ُثـمَّ ِزيـَد السُّ ـور يف ُمـدَّ بنـوا السُّ
ـَدُه يف ذلك أبو حاكمة الـذي ذكَر َأنَّ  ـور سـتُّ بوابـاٍت )68(، وقـد أيَّ بـاح، وكان  للسُّ اهلل الصُّ
سـوَر الُكَوْيـت ُبنِـَي يف حـدود عـام 1760م مـن الطِّـن وذلـك بعـد َأنَّ َضُعَفْت سـلطُة بني 
ـور كان ُعْرضًة لاهنيار  خالـد عـىل املنطقـة؛ وحلامية املدينة من هجـامت البدو، وَأنَّ هذا السُّ
ـه لألمطـار الغزيـرة)69(،  وذكـر لوريمـر بـَأنَّ مدينـة الُكَوْيـت كان حييطهـا  يف حالـة َتَعُرضِّ
الـة اإلنجليزيُّ  حَّ ُع أيـاَم املطـر)70(، وذكـر الرَّ عـام 1793م سـوٌر مـن الطِّـن كثـرًيا مـا يتصدَّ
بكنجهـام سـوَر الُكَوْيـت يف أثنـاء زيارتـه هلـا عـام 1816م فذكـر َأنَّ أسـوار املدينـة كانـْت 
ـا سـتوكويلر اإلنجليـزيُّ الـذي زار الُكَوْيـت عـام  حـراء، أمَّ ُتعـاين مـن ضْغـِط رمـال الصَّ
ـور ال يـزاُل حييـط بالُكَوْيـت  وحماًطـا بخندق غري أنَّه ال يسـتطيُع محايَة  1831م ذكـر َأنَّ السُّ

املدينـة؛ ألَنَّ عرَضـُه نحـو َقـَدٍم ولـه بواباٌت ثـاٌث  حتمـُل كلُّ بوابـٍة ِمْدَفَعْن)71(.
َرًة فَإنَّ ذلك يعكس احلالـة األمنيَّة للمنطقة َحْيُث   األمـُر اآلخـُر َأنَّ كون املدينة مسـوَّ
ُض  ُعـِرَف عـن وضـع اجلزيـرة العربيَّـة آنذاك عـدم االسـتقرار َحْيـُث كانت املدينـة تتعرَّ
ـًة بعـد  ا جعلهـا ُتْضَطـرُّ لبنـاء األسـوار حلاميتهـا خاصَّ هلجـامِت القبائـل املحيطـة هبـا؛ ممَـّ
ـِعهم يف اجلزيرة  ابيِّـن يف منتصـف القـرن الثَّامـن عـرش يف املنطقـة وَتَوسُّ ة الوهَّ تنامـي قـوَّ
اٍت لكنَّهـم ملْ ينجحـوا  العربيَّـة حتَّـى وصوهِلـم إىل حـدود الُكَوْيـت وغزوهـا ثـاَث مـرَّ
ابيَّـة بقيـادة إبراهيـم بـن  ضـت عـام 1793م لغـارة وهَّ يف االسـتياء عليهـا، َحْيـُث تعرَّ
ــت، الطَّبعــة اخلامســة، 1988م،  اســل، الُكَوْي ــت، ذات السَّ ــخ الُكَوْي ــن عيســى، صفحــات مــن تاري ، يوســف ب 68- القناعــيُّ

ص 18
69- أبو حاكمة، أمحد ،تاريخ الُكَوْيت احلديث، ذات الساسل، الُكَوْيت ، 1984،ص 35

وحة، ص 1508 70- لوريمر، دليل اخلليج، القسم التَّارخيي، ج3، ترمجة مكتب أمري قطر ، الدَّ
71- أبو حاكمة ، مرجع سابق، ص 199- 501
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اع أبـو رجلـن ُثـمَّ حارَصهـا األمـرُي سـعود بـن  عفيصـان، ويف عـام 1798م غزاهـا منَـّ
ـور كان  سـبًبا  ه ملْ يسـتطْع اقتحاَمها، ولعلَّ وجود هذا السُّ عبدالعزيـز عـام 1801م لكنَـّ
يف منعـه مـن االقتحـام، باإلضافـة إىل وقـوع الُكَوْيـت عـىل سـاحل البحـر، وسـهولة 

ا جيعُل أمـر احلصـار دون َجـْدوى)75(. وصـول اإلمـدادات إليهـا؛ ممَـّ
يه  ويشـري خورشـيد باشـا إىل موقع الُكَوْيت املتميِّز عىل اخلليج العريب، والذي ُيسـمِّ
خليـَج البـرة وليـس خليـَج فارس كـام هو متعـارٌف عليـه يف ذلك الوقـت يف اخلرائط 
َدهـا بأربـٍع  الُكَوْيـت والبـرة َحْيـُث حدَّ َبـْنَ  ـة  ُثـمَّ أشـار إىل املسـافة الريَّ األجنبيَّـة، 
ـفر إليهـا عن طريـق البحر مثل مـا ذكر مرتىض  وعرشيـن سـاعًة، ولعلََّّـه كان يقصـد السَّ

بـن علـوان بـَأنَّ الطَّريـَق مـن الُكَوْيت إىل البـرة يسـتغرق يوًمـا يف املركب)73(.
َدهـا بألفـي منزٍل،  كـام أشـاَر خورشـيد باشـا إىل عـدد املنـازل يف الُكَوْيـت والتـي حدَّ
ان  أو  ـكَّ مـن إحصـاٌء أو تعـداٌد للسُّ وهـذا طبًعـا رْقـٌم تقديـريٌّ فلـْم يكـْن يف ذلـك الزَّ
البيـوت، فكانـت احلسـبُة دائـاَم تقريبيَّـًة تصـُل أحياًنـا إىل املبالغـة يف العـدد، لكـنَّ العـدَد 
ـة حـال َأنَّ املدينـَة ملْ تكـْن مدينـًة متواضعـة بـْل كانـْت مدينـًة نشـطًة عامرًة؛  يـدلُّ عـىل أيَّ
بدليـل َأنَّ عـدَد منازهلـا وصَل إىل هـذا العدد، وهنا نرى سـتوكويلر عام 1831م يصُف 

ـا مبنيَّـٌة مـن الطِّـن امَلْكسـوِّ بطبقـٍة خشـنٍة من املِـاط)74(. هـذه املنـازَل أهنَّ
رجـة األوىل وهلـا  ـا مركـٌز جتـاريٌّ مـن الدَّ كـام يصـُف خورشـيد باشـا الُكَوْيـت بأهنَّ
متاجـُر عديـدٌة ومينـاٌء منتظـٌم وهـذا ما يتَّفق مـع ما ذكـره بكنجهام عـام 1816م َحْيُث 
ن يعملـون يف التِّجارة  ار ممَـّ اهنا مـن التُّجَّ ذكـَر َأنَّ للكويـت مينـاًء عظيـاًم وَأنَّ غالبيـة ُسـكَّ
املحليَّـة واخلارجيَّـة، ويوافقـه يف ذلـك الكابتـن بروكـس الـذي كتـَب عـام 1859م بَأنَّ 

ًة هبـم)75(. ان الُكَوْيـت حُيبُّـون املاحـة وَأنَّ هلـم جتـارًة عظيمـًة خاصَّ ُسـكَّ
ـا  ب فنجـد خورشـيد باشـا يصـُف ميـاه اآلبـار يف الُكَوْيـت بأهنَّ ْ ـا عـن ميـاه الـرشُّ وأمَّ
ب مـن شـطِّ العـرب، وقـد سـاعَدهم يف  ْ ماحلـٌة، وَأنَّ أهـَل الُكَوْيـت جيلبـون ميـاَه الـرشُّ

75- أبو حاكمة، مرجع سابق، ص 156
73- علــوان، مرتــىض، رحلــة حــج مرتــىض بــن علــوان، دراســة وحتقيــق، عيســى أبــو ســليم، جملــة العلــوم اإلنســانيَّة واالجتامعيَّة، 

جامعــة الريمــوك، العدد 55،عــامن، 5006، ص 1158
74- أبو حاكمة، مرجع سابق، ص 501

75- أبو حاكمة، نفس املرجع، ص 589- 591
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ذلـك كوهُنـم مـن األثريـاء وهنـا نستِشـفُّ َأنَّ عمليَّـة نقـل امليـاه مـن شـطِّ العـرِب إىل 
ـة، لكـنَّ ثـراَء أهـِل الُكَوْيـت مـن وجهـة نظـر  َفـًة مـن النَّاحيـة املاديَّ الُكَوْيـت كانـْت ُمَكلِّ
ـد يوُسـُف بـُن عيسـى القناعـّي عـىل  َل هـذه العمليَّـَة، وقـد أكَّ خورشـيد باشـا قـد سـهَّ
ملوحـة اآلبـار يف الُكَوْيـت وُشـحِّ امليـاه العذبـة عند توقُّـف األمطار)76(، أمـا جلب أهل 
شـيد  ـْيخ عبـد العزيز الرَّ ـُفن فقـد تناوهَلا الشَّ الُكَوْيـت مليـاه شـطِّ العـرِب عـن طريـق السُّ
هـا، وذكـر مـا يواجـُه هـذه العمليَّـَة مـن أخطـاٍر ومصاعـَب باإلضافـة إىل كوهِنـا  وأكدَّ

ُتعتـُر عنـد البعـض جتـارًة رابحـة)77(.
الُكَوْيـت مخسـن أو سـتن ترسـانًة لصنـع  َأنَّ يف مينـاء  باشـا  كـام يذكـُر خورشـيد 
باملصطلـح  يعـرف  مـا  سـانة  بالرتِّ يقصـد  وهنـا  احلربيَّـة،  واآلالت  ـة  التِّجاريَّ ـُفن  السُّ
ـة لصـدِّ  خـور البحريَّ ر بالصُّ ـاطئ ُيَسـوَّ ـُفن عـىل الشَّ الُكَوْيتـّي بالنَّْقعـة وهـي َمْرسـى للسُّ
ـُفن ويتِـمُّ إصاُحهـا وتنظيُفهـا، ويف الُكَوْيـت عـدٌد مـن هذه  األمـواج، وفيـه ترسـو السُّ
ـُفن؛  ـام كاَن يقصـُد هبـا املدافـَع التـي ُتوضـُع يف السُّ النَُّقـع)78(، أّمـا اآلالت احلربيَّـة فربَّ
ـُفن احلربيَّة  د كاَم خورشـيد باشـا َأنَّ يف الُكَوْيت كانت ُتصنُِّع السُّ ألنَّنـي ملْ أجـْد مـا يُؤكِّ
ُه نقـل معلوماتِه  ولوازُمهـا مـن مدافـَع وأسـلحٍة، ولعـّل ما ُيعاُب عىل خورشـيد باشـا أنَّ
وايـة وملْ يـْر بنفسـه أْو يـُزِر الُكَوْيـت؛ فمـن الطَّبيعـيِّ َأْن تكـوَن معلوماُتـه  عـن طريـق الرِّ
ا كـوُن أهلهـا يتحدثـون اللُّغة العربيَّـة؛ فهذا  عنهـا غـرَي دقيقـٍة يف كلِّ مـا يـورُده عنهـا، أمَّ
اهُنا يف غالبيَّتهـم عـرٌب  يشٌء طبيعـيٌّ لكـون الُكَوْيـت جـزًءا مـن البـاد العربيَّـة، وُسـكَّ

أقحـاٌح جـاؤوا مـن بـاد عربيَّة.
ويف خامتـِة معلوماتِـه عـن الُكَوْيـت يذكـُر خورشـيد باشـا اسـاًم آخـًرا للُكَوْيـت وهو 
جريـن أو غريـن يتداولـه األوروبيُّون بدال من اسـم الُكَوْيت، وهنا يقصـد القرين وهو 
بالفعـل االسـُم األقـدُم للُكَوْيـت، وقد َذَكَر هذا االسـَم ابُن علوان يف رحلتـه)79(، وورَد 
كثـرًيا يف املصـادر واخلرائـط األوروبيَّـة، وقـد اسـتمرَّ هـذا االسـُم ُيطَلـُق عـىل الُكَوْيـت 

حتَّـى أواخـر القرن التَّاسـع عرش)80(.
، مصدر سابق، ص 13 76- القناعيُّ

شيد، مكتبة احلياة، بريوت، 1978م، ص 60 77- الرشيد، عبد العزيز، تاريخ الُكَوْيت، تعليق: يعقوب عبد العزيز الرَّ
عيدان، املوسوعة الُكَوْيتية املخترة، اجلزء الثَّالث، الطَّبعة الثَّالثة، وكالة املطبوعات، الُكَوْيت، 1981، ص 1554 78- السَّ

79- ابن علوان، مصدر سابق، 1158
ْولة، الُكَوْيت، 5017، ص 88 ، عبد اهلل، تاريخ الُكَوْيت اإلمارة والدَّ 80- اهلاجريُّ
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ـه عـن الُكَوْيـت ملْ ُيسـهْب يف معلوماتـه عنهـا،  وهنـا نـرى َأنَّ خورشـيد باشـا يف نصِّ
بـاح األرُسة  ْق لنظـام احلكـم يف الُكَوْيـت، وال آلل الصُّ فهـو عـىل سـبيل املثـال ملْ يتطـرَّ
اهلل  عبـد  ابـن  ل  األوَّ جابـر  ـْيخ  الشَّ عهـَد  عـارصْت  رحلَتـه  َأنَّ  رغـم  فيهـا،  احلاكمـة 
ـة والطَّيبة  املعـروف بــ »جابـر العيـش« )1813-1859( وهـو املعـروُف بعاقتِـه القويَّ
عامـات املحليَّة يف العـراق،  كام أنَّه  ْولـة الُعْثامنِيَّـة)81(، مـع أنَّـه ذَكَر العديـَد من الزَّ مـع الدَّ
ــبب هـو  ـة فيهـا، ولعـلَّ السَّ ْق لطبيعـة املجتمـع الُكَوْيتـيِّ وال لألنشـطة التِّجاريَّ ملْ يتطـرَّ
ْولـة الُعْثامنِيَّـة كام  : إيـران والدَّ كـوُن الُكَوْيـت ملْ تكـْن عـىل خـطِّ التَّـامس مـع احلـدود َبـْنَ
ًة ومتـرًة عنـد حديثـه  ذكرنـا سـابًقا، وإنَّـام جـاءْت معلوماُتـه عـن الُكَوْيـت اسـتطراديَّ

عـن البـرة وتوابِعهـا.

ــيخ جابــر األول يف مســاعدة العثامنيــن يف فــك احلصــار عــن البــرة عــام 1831م، وشــارك القــوات العثامنيَّــة يف غــزو  81- ســاهم الشَّ
ــرة عــام 1837م، أبــو حاكمــة، مرجــع ســابق، ص 554 املحمَّ
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اخلامتُة:
ويف ختام البحث نستطيُع أْن نخرَج بالنَّتائج التَّالية:

ا  مـن؛ ممَـّ اع العثـاميِنِّ اإليـرايِنِّ اسـتمرَّ ُقرابـَة ثاثـِة قـروٍن ونصـٍف مـن الزَّ إنَّ الـرِّ
هـذا  ع  كـام شـجَّ ـة،  واالقتصاديَّ ة  العسـكريَّ النَّواحـي:  مـن  ولتـن  الدَّ إهنـاك  أسـهم يف 
اع وفـرض هيمنتها  ـل يف هـذا الرِّ ة عـىل التََّدخُّ وَل األوروبيَّـة االسـتعامريَّ اُع الـدُّ الـرِّ

املفاوضـات. يف 
ْولـة الُعْثامنِيَّـة ظلَّـْت قائمـًة ُمنْـُذ  إنَّ مشـكلة َتْرسـيم احلـدود َبـْنَ كل مـن: إيـران والدَّ
ْت بعراقيـَل وتعقيـداٍت حتَّـى َتـمَّ إقـرار معاهـدة احلدود بشـكٍل  معاهـدة 1747م ومـرَّ
وم الثَّانية 1847 التي  َتـمَّ الّتصديُق عليها  هنائـيٍّ حسـب ما جـاَء يف بنود معاهـدة أْررُضُّ

1855م. عام 
ة  َل يف املناطق احلدوديَّ ُة خورشـيد باشـا كعضٍو يف جلنة َتْرسـيم احلدود التَّنَقُّ كانت ُمِهمَّ
ْولة الُعْثامنِيَّـة، وما هو خارٌج عن تبعيَّتها ُمْسـَتْقِصًيا تضاريَسـها وطبيعَة  ملعرفـة مـا يْتَبـُع الدَّ

اهنا ومعتقداهِتم وانتامءاهِتم الِعْرقّية، وكتابة تقريٍر شـامٍل عن ذلك. ُسـكَّ
رغـم َأنَّ خورشـيد باشـا ملْ يدخـل الُكَوْيـت وملْ َيُزْرهـا إال َأنَّ كتاباتِـه كانـْت مفيـدًة 
وَبـْنَ  َبْينَهـا  واملسـافِة  اجلغـرايفِّ  إىل موقعهـا  َق  تطـرَّ َحْيـُث  تهـا  للباحثـن رغـم حمدوديَّ
متاجرهـا وعـدد  وكثـرة  ـة  التِّجاريَّ هبـا، ومكانتهـا  املحيـط  البـرة، ووجـوِد سـورها 
ث عـن وجـود  البيـوت فيهـا، وعمليـة جلـب امليـاه إليهـا مـن شـطِّ العـرِب، كـام حتـدَّ
ـُفن فيهـا؛ ثم خَتـَم حديَثه عن االسـم امُلتـداَول عنـد األوروبيِّن  ترسـانات لصناعـة السُّ

للُكَوْيـت وهـو اسـم »القريـن«.
نـات  ومكوِّ الُكَوْيـت  يف  ان  ـكَّ السُّ طبيعـة  إىل  تقريـره  يف  باشـا  خورشـيد  ْق  يتطـرَّ ملْ 
ـة فيهـا، كـام أسـهَب يف حديثـه عـن  التِّجاريَّ ، وال طبيعـة األنشـطة  الُكَوْيتـيِّ املجتمـع 
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ْق خورشـيد باشـا لنظام احلكـم واألرُسة  اهنا، كـام ملْ يتطرَّ طبيعـة املناطـق العراقيَّـة وُسـكَّ
ْولـة الُعْثامنِيَّة آنذاك؛  باح رغم عاقتهـم الطَّيبة مع الدَّ احلاكمـة يف الُكَوْيـت وهـم آل الصُّ
ـة من التَّاريـخ عارَصْت هنـوَض الُكَوْيت  ُل قصـوًرا يف املعلومـات يف فـرتة ُمِهمَّ ا ُيَشـكِّ ممَـّ

 . وبروَزهـا يف املجالـن: السـيايسِّ واالقتصـاديِّ
كـام أورد خورشـيد باشـا بعـض املعلومـات التـي ملْ نجْدهـا يف املصـادر املعـارصة 
والاحقـة لـه وهـو ذكره )َأنَّ سـور الُكَوْيت مبنيٌّ مـن احلجارة، وَأنَّ الُكَوْيت هبا سـتن 
ـفن واآلالت احلربيَّـة(، وهـي معلومـاٌت ملْ نجـْد هلـا ذكـًرا  أو تأكيًدا  ترسـانًة لصنـع السُّ
ا جيعـُل الباحثـن يقفـون موقـَف احلـذر مـن األخـذ هبـذه املعلومـات أو  تهـا؛ ممَـّ لصحَّ

تهـا يف املصـادر املحليَّـة كـام ذكرنـا آنًفـا.  ـد صحَّ الّتسـليم هبـا؛ الفتقادهـا مـا ُيؤكِّ
ـة املعلومات الـواردة فيها،  ويف خامتـة املطـاف فـإنَّ رحلَة خورشـيد باشـا مع حمدوديَّ
ـا متثِّـُل وجهـَة نظـٍر عثامنِيَّـٍة جتـاَه الُكَوْيـت ومصـدًرا ال ُيمكـُن  ـة بعضهـا فإهنَّ وعـدم دقَّ

إغفاُلـُه للباحثـن يف تارخيهـا.
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ة ة اخليريَّ وثيقة وقف اجلمعيَّ
ست عام 1913م ة تأسَّ ة كويتيَّ ة خيريَّ ل جمعيَّ أوَّ

طيُّ د. خالد الشَّ
رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل اإلنساينِّ )فنار(

متهيٌد:
سـت الكويـت يف مطلـع القـرن  العمـل اخلـرييُّ يف دولـة الكويـت قديـم منـُذ أْن تأسَّ
ـابع عـرش امليـاديِّ وبالتَّحديـد يف عـام 1613م)55(، وهنـاك العديـُد مـن األعـامل  السَّ
ذهـا أبناُء الكويت َعـْر تارخيها)53(، ووثائـق الوقف اخلرييِّ  ـة والتَّطوعيَّـة التـي نفَّ اخلرييَّ
ـة مليئـة هبـا، وشـاهدة عـىل ذلـك العطـاء اإلنسـاينِّ اخلرييِّ  واألثـاث والوصايـا اخلرييَّ

متـه الكويـت حكاًمـا وحمكومن. املتميِّـز الـذي قدَّ
وحمسـناٍت،  حمسـنن  يـد  عـىل  ُيـدار  ـا،  عفويًّ الكويتـيُّ  اخلـرييُّ  العمـُل  كان  ولقـد 
عـىل املسـتوين: الفـردي واجلامعـي، والـذي ُعـرف قديـاًم بالفزعـة، حينـام يفـزع أبنـاء 
عـون لتقديـم خدمـاٍت اجتامعيَّة وإنسـانيَّة أثنـاَء األزمـات والكوارث،  الكويـت ويتطوَّ

ول والقبائـل املجـاورة. التـي يتطلَّبهـا املجتمـع الكويتـي والـدُّ واالحتياجـات 
احتياجاتـِه  وزيـادة  الكويتـيِّ  املجتمـع  تطـور  ومـَع  العرشيـن  القـرن  مطلـع  ويف 
ـة، ظهـر يف  سـات اخلرييَّ التَّطوعيَّـة واملؤسَّ ول يف األعـامل  الـدُّ واطِّاعـه عـىل جتـارب 

راسات الكويتيَّة 55ـ الكويت وجوًدا وحدوًدا، د. يعقوب يوسف الغنيم، 1997م، ط3، مركز البحوث والدِّ
53ـ العمــل التطوعــي الكويتــي يف أربعــة قــرون، د.خالــد يوســف الشــطي، ط1،5018م، مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل 

ــار«. ــاين »فن اإلنس
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هلا املدرسـة املباركيَّة  ـة، كان أوَّ سـات التَّطوعيَّة واخلرييَّ الكويـت نـواة اجلمعيَّـات واملؤسَّ
سـة أهليَّـة تطوعيَّـة تعليميَّة)55(، تبعها بعامن تأسـيس اجلمعيَّة  عـام 1911م)54(، كمؤسَّ
ـة كويتيَّـة ظهـرت يف الكويـِت وربـام  ل مجعيَّـة خرييَّ ـة يف عـام 1913م)56(، كأوَّ اخلرييَّ
ـة نـواًة وبدايـًة لعمـل مؤسـيسٍّ  )57(، وقـد كانـت اجلمعيَّـة اخلرييَّ يف دول اخلليـج العـريبِّ

للعمـل اخلـرييِّ الكويتـيِّ يف مطلـع القـرن العرشيـن.
ع مع إخوانـه بوقٍف خرييٍّ ملقـرِّ اجلمعيَّة  ـس هـذه اجلمعيَّـة فرحـان فهد اخلالد وتـرَّ أسَّ
حيـان، واسـتمرَّ هذا  ـيخ عبـد اهلل اخللـف الدَّ تـمَّ توثيقـه واعتـامده مـن قـايض الكويـِت الشَّ
الوقف اخلرييُّ سـنوات عديدًة، ولعلَّ هذا البحث يكون سـبًبا يف معرفة مصري ومصارف 
ل منُذ عام  هـذا الوقـف بعـد حتولـِه من النّظـارة األهليَّـة إىل النّظـارة احلكوميَّة، والذي حتـوَّ

ـة لألوقـاف كجهٍة حكوميَّة مسـؤولة عـن األوقاف اخلرييَّة. 1994 إىل األمانـة العامَّ

ة ة اخليريَّ اجلمعيَّ
ـاب النَّشـط ورجـل األعـامل  ـة عـام 1913م عـىل يـد الشَّ سـت اجلمعيَّـة اخلرييَّ تأسَّ
ل فرحـان اخلالد  فرحـان فهـد اخلالـد مـع جمموعـة من أبنـاء الكويـت األخيار، فقـد جتوَّ
ف عـىل عدٍد من العلـامء واملصلحن  ول لطلـب العلم وللتِّجـارة، وتعرَّ يف عـدٍد مـن الـدُّ
، ورغب يف أن  ة يف العامل: العريبِّ واإلسـاميِّ ورواِد العمـل اخلـرييِّ واجلمعيَّـات اخلرييَّ

ـًة يف الكويت. ـس مجعيَّـًة خرييَّ يؤسِّ
القـرن  ـهري حممـد رشـيد رضـا للكويـت يف مطلـع  الشَّ لزيـارة املصلـح  ولقـد كان 
عـوة  ـة )مجعيَّـة الدَّ العرشيـن، وبالتَّحديـد يف عـام 1915م، وتأسيسـه جلمعيتـِه اخلرييَّ
واإلرشـاد( يف مـَر عـام 1915م احلافـز الكبـري لفرحـان وألبنـاء الكويِت يف تأسـيس 
العـريبِّ  العـامل  دول  بعـض  النَّاشـئة يف  اجلمعيَّـات  لتلـك  مماثلـة  كويتيَّـة  ـة  خرييَّ مجعيَّـة 
واإلسـاميِّ كـام كان ملـا قامـت بـه اإلرسـاليَّة األمريكيَّـة يف الكويـت عنـد قدومهـا عام 

54ـ ذكرى مرور مائة عام عىل إنشاء املدرسة املباركيَّة، بدر الزوير، ط1، 5011م.
55ـ مــن أوائــل املؤسســات التطوعيــة واخلرييــة يف دولــة الكويــت، د.خالــد يوســف الشــطي،5019م، مركــز الكويــت لتوثيــق 

العمــل اإلنســاين »فنــار«. 
56ـ أعام الكويت، فرحان بن فهد اخلالد، تأليف سيف مرزوق الشمان، ص57، ط1، 1985م، ذات الساسل.

57ـ اجلمعية اخلريية، بدر املطريي، 1998، مركز البحوث والدراسات الكويتية.
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سـته اإلرسـاليَّة منُذ عـام 1910م  1910م)58(مـن بنـاء املستشـفى األمريـكاينِّ الذي أسَّ
يانـة املسـيحيَّة يف الكويـِت،  وانتقالـه عـام 1915م يف منطقـة الِقبلـة، يف حماولـة نـرش الدِّ
ـٍة ُتعالـج  دور مهـّم يف محـاس فرحـان اخلالـد وأبنـاء الكويـِت يف تأسـيس مجعيَّـٍة خرييَّ
املـرىض باملجـان وتقـوم بـدور الوعـظ والتَّعليـم وحماولـة صـدِّ مـا تقـوم بـه اإلرسـاليَّة.
ٍة كويتيَّة عام 1913م باسـم )اجلمعيَّة  كلُّ تلـك األسـباب دعت لوجوِد مجعيَّـٍة خرييَّ

العربيَّة(. ة  اخلرييَّ

ة أهداف اجلمعيَّ
وري رمحـه اهلل: )كان الغـرُض من تأسيسـها باطنًـا مقاومة  ـيخ عبـد اهلل النُـّ يقـول الشَّ
ة يف الكويـِت وباد اخلليج، وظاهـًرا لنرش العلم ومسـاعدِة طلبته)59(. احلركـة التَّبشـرييَّ
ـة أهدافهـا مـن خـال منشـور وزعتـُه داخـَل الكويـِت ويف  نـرشت اجلمعيَّـة اخلرييَّ

صحـف البـرة)60( قالـت فيـِه:
1-إرسال طاب العلم إىل اجلامعاِت اإلساميَّة يف الباد العربيَّة.

ث فاضل يعُظ النَّاس. 5-جلب حمدِّ
وإعطائهـم  واملسـاكن  الفقـراء  ملـداواة  املسـلمن  مـن  وصيـدالينٍّ  طبيـٍب  3-جلـب 

جماًنـا. لذلـك  املفرتضـة  العاجـاِت 
4-توزيع املاِء.

5-جتهيز موتى املسلمن الفقراء والغرباء.

ة. أعضاء مجلس إدارة اجلمعيَّ
ة ودعا عـدًدا من أبناء الكويِت للمشـاركِة  ـس فرحـان فهد اخلالـد اجلمعيَّة اخلرييَّ أسَّ

58ـ أعام الكويت، فرحان اخلالد، سيف مرزوق الشمان، ص77
59ـ قصة التعليم يف الكويت، الشيخ عبداهلل النوري، ص59-57

60ـ املرجع السابق، ص59-57
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ع يف أنشـطتها  يف إدارة جملـس إدارة اجلمعيَّـة، كـام دعـا أبنـاء املجتمـع الكويتـيِّ للتطـوُّ
ع ملشـاريعها، وكان أعضـاُء جملـس إدارة اجلمعيَّـة كالتَّايل: والتـرُّ

١-فرحان فهد اخلالد.                         رئيس جملس إدارة اجلمعيَّة. 
٢-أمحد فهد اخلالد.                              نائب رئيس جملس اإلدارِة.

ومي.               عضو جملس إدارة. 3-عيل شمالن الرُّ
ومي                        عضو جملس إدارة. 4-حممد شمالن الرَّ
)-عيل إبراهيم الكليب.                       عضو جملس إدارة.
سكرتري اجلمعيَّة. 6-مشاري عبد العزيز الكليب.     

ة ووقفها اخليرّي مقرُّ اجلمعيَّ
ع أبنـاء فهـد اخلالـد )فرحان وأمحد وعيل( يف غـرة ذي القعدة املوافـق 13 أكتوبر  تـرَّ
1913م ببيـت وعـامرة مـْن طابقـن عـىل سـاحل البحر، كوقٍف خـرييٍّ ومقـرٍّ للجمعيَّة 

ة وأنشـطتها)61(. اخلرييَّ

ة ة اخليريَّ أهمُّ أنشطة ومشاريع اجلمعيَّ
ل 1331هــ  املوافق فراير 1913م)65(،  ة أنشطتها يف ربيع األوَّ بدأت اجلمعيَّة اخلرييَّ
وافتتحـت اجلمعيَّـة مسـتوصًفا أهليًّـا يعالـُج باملجـان، وأحـرت طبيًبـا ُتركيًّـا مسـلاًم؛ 
ع املحسـنون بُكُتبهـا وأصبحـْت مكاًنـا  ـٍة تـرَّ ليعالـَج املـرىض، وتـمَّ تأسـيُس مكتبـٍة عامَّ
للتَّعليـم  دراسـيَّة  فصـول  افتتـاح  وتـمَّ  واالطِّـاع،  للقـراءِة  الكويـِت  شـباب  اللتقـاء 
ـنقيطي واعًظـا يف اجلمعيَّـة ويف  ـيخ حممـد الشَّ املجـاينِّ يف مبنـى اجلمعيَّـة، وتـمَّ تعيـن الشَّ
بـري للوعـِظ واإلرشـاِد،  مسـاجد الكويـِت، بعـد دعوتـه للحضـور إىل الكويـِت مـن الزُّ

بـري يف العـراق. حيـُث كان مديـًرا ملـدارس النَّجـاة يف مدينـة الزُّ

61ـ اجلمعية اخلريية، بدر املطريي
65ـ اجلمعية اخلريية، بدر املطريي، ص39
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ل يف  ـة، فـكان الطَّابـق األوَّ كان مقـرُّ اجلمعيَّـة مكاًنـا هلـذه األنشـطِة واملشـاريع اخلرييَّ
العـامرة للطَّبيـب والصيدليَّـة، والطَّابق األريض للواعِظ املرشـد وطابـه وللمكتبِة)63(، 
ووفَّـرت اجلمعيَّة سـفينًة خشـبيًَّة )بـوم( إلحضار املاِء العذِب من شـطِّ العرِب؛ لتوزيعِه 
جماًنـا يف الكويـِت)64(، وكان للجمعيَّـة دوٌر بـارٌز يف ترميم املسـاجِد وتوفـري احتياجاهتا، 
، وقد أسـلم  يـن اإلسـاميِّ ونشـطت لتعريـِف غـري املسـلمن املقيمـن يف الكويـت بالدِّ

عـىل يدهيـا عدٌد مـن الوافديـن الذين قامـت اجلمعيَّـة بتعليمهم.
ع  ع يف أنشـطة وبرامج اجلمعيَّة، وتطوَّ وفتحـت اجلمعيَّـة الباب ألبناء الكويت للتطوُّ
انـع ملسـاعدة الطَّبيـب يف املسـتوصف  مسـاعد عبـد العزيـز الكليـب وعبـد احلميـد الصَّ

الـذي أقامتـه اجلمعيَّة.

ة ة اخليريَّ نصُّ وثيقة الوقف اخليريِّ للجمعيَّ
﷽

اة  احلمـد هلل الـذي وفَّـق مـن أراد بـه خـرًيا لفعـل اخلـريات وعمـل الُقربـات، والصَّ
ـد باآليـاِت البينـاِت وعـىل آلـه وأصحابـه الذيـن آمنـوا  ـد املؤيَّ ـام عـىل سـيدنا حممَّ والسَّ

احلـات. وعملـوا الصَّ
أما بعد

فـإن املقتـىض مـن كتابـة هـذه األحـرف هو أنـه ملَّـا كان الوقف مـن أفضـل الطَّاعات 
فيـه حـرات  اجلاريـة رغـب  دقـة  املنجيـة والصَّ وأنَّـه مـن األعـامل  القربـات  وأجـلِّ 
الفضـاء األماجـد وهـم: أمحـد وفرحـان وعـيل أوالد املرحـوم بكـرم اهلل فهـد اخلالـد 
اخلضـري وسـابقوا إليـه؛ فوقفـوا كلهـم مجيًعـا وحبَّسـوا أو سـلَّبوا مـا هـو ملكهـم وحتت 
ار العامـرة أرضهـا وبنائهـا ومـا كان متَّصـا هبـا ملصلحتهـا وهـي  ترفهـم وهـي الـدَّ
قسـامن: بيـت وعـامرة بحسـب ُعرفنـا الكائـن يف حمّلة سـعود فهـو أحد حمـّات الكويت 

63ـ قصة التعليم يف الكويت، الشيخ عبد اهلل النوري
64ـ ســقيا املــاء وجهــود أبنــاء الكويــت التطوعيــة قديــام وحديثــا، د.خالــد يوســف الشــطي، ص105، مركــز الكويــت لتوثيــق 

ــار«، ط1، 5019 العمــل اإلنســاين »فن
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املحـدودة ِقبَلـة الطَّريـق النَّافذ وشـامال شـاطئ البحر، ورشًقـا وجنوًبا عـامرة إبراهيم بن 
ـطي وبيته. حسـن الشَّ

ار املحدودة املشـتملة عىل القسـمن: البيت  وقف كلٌّ من أولئك املذكورين هذه الدَّ
ـة العربيَّـة التـي تألَّفـت يف الكويـت يف أوائـل هـذه السـنِة  والعـامرة عـىل اجلمعيَّـة اخلرييَّ
بركـة سـعيهم املشـكور، ُضوعفـْت هلـم األجـور، عـىل أن تكـون مستشـفى للمـرىض 
ر  وحمـا لعيـادة الطَّبيـب املسـلم، وأْن جيلـَس فيهـا أعضاؤهـا، وإْن مل ينتظم أمرهـا ال قدَّ
ُب يف أحد قسـميها عامًلا صاحلًـا يدرُس فيه  اهلل ذلـك فقـد رشطـوا أنَّ النَّاظـر عليهـا ُينصِّ
ـر القسـم اآلخـر ويدفـُع أجرتـه، وإْن مل ينتظـْم فيهـا أمـُر التَّعليـم  العلـوم النَّافعـة ويؤجِّ
رهـا النَّاظر مجيًعا  نيـا مًعا فليؤجِّ ين والدُّ بـَأْن مل حيصـل عـامل ُيرجـى بإقامته فيها النَّفـع للدِّ
ويـرُف غلَّتهـا إىل فقـراء الكويـت املحاويج العاجزين عن تعاطي األسـباِب املعيشـيَّة 
ميـم بإقامـة املائـل وإصـاح املنكـرس وتعمـري  بعـد اإلنفـاق عليهـا مـا حتتاجـه مـن الرتَّ
، فالنِّظارة أوال  اخلـراِب، وقـد رشط الواقفـون النَّظـارة ألنفسـهم وأنَّه لألسـنِّ فاألسـنِّ
هم  ألمحـَد ُثـمَّ لفرحـان ُثـمَّ لعيلٍّ وبعدهـم تكـون النِّظارة لألكر مـن أعاممهـم أوالد َجدِّ
خالـد ُثـمَّ الكبري األرشـد من أوالدهم وذرياهتـم وقًفا صحيًحا رشعيًّا معتـًرا مرعيًّا قد 
رت  ف، راغًبـا يف اخلري ُمسـارٌع إليـه، وُحرِّ صـدر عنهـم، وكلٌّ منهـم متـاٌر جائـُز التـرُّ

هـذه األحـرف لئا خيفـى، وحسـُبنا اهلل وكفى.
القعـدة سـنة  ة ذي  ُغـرَّ بتاريـخ  بـن خلـف  الفقـري عبـد اهلل  أشـهد عـىل ذلـك وأنـا 

1331هــ.
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صورُة الوثيقِة

ة ة اخليريَّ املتبرعون بالوقف اخليريِّ للجمعيَّ
ا للجمعيَّة واملسـتوصف  ة؛ ليكوَن مقرًّ ع أبنـاء فهد اخلالد بـأرض وقف ملبنى اجلمعيَّـة اخلرييَّ تـرَّ
واملكتبـة والتَّعليـم، وهـؤالء الكرام املترعون مـن عائلة اخلالد الكريمة املعروفـة بعطاِئها وترعاهِتا 

ـيخ يوسـف بن عيسـى القناعـيُّ فقال عنْهم: يف تاريـخ الكويت، وقد مدحهم الشَّ
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إِْن قيـل مـن هـم يف الكويـت أويل املـكارم واملحامـِد
واملقــاصـــد املبـــادئ  علـــى  الثَّـــابتون  امحـــون  الـرَّ
الطَّيبـــون املحســـنون علــى املـــدارس واملســاجــد
خالـٍد آل  يف  عـت  جتمَّ فـات  الصِّ هـذى  ألجبتهـم 

ة ة اخليريَّ ق الوقف اخليريِّ للجمعيَّ موثِّ
ـة عاَّمـة الكويـت وفقيههـا وقاضيهـا  وثـقَّ نـصَّ الوقـف اخلـرييِّ للجمعيَّـة اخلرييَّ
ـيخ عبد اهلل اخللف جهـوًدا يف دعم  ـيُخ عبـد اهلل اخللـف الّدحيـان)65(، وقـْد بذَل الشَّ الشَّ

ة. ع هلـا وملشـاريعها اخلرييَّ عـوة للتـرُّ وتشـجيع اجلمعيَّـة والدَّ

ة ف اجلمعيَّ توقُّ
ة أسباٍب: توقَّفِت اجلمعيَّة بعد مرور ما يقارُب عام عىل تأسيسها وذلك لعدَّ

اعم الكبري للجمعيَّة وفكرة تأسيسها. س اجلمعيَّة بعد مرضه، وقد كان الدَّ 1-وفاة مؤسِّ
ـيسِّ يف الكويـت وظهـوره بشـكٍل مل يكـن معروًفـا مـن قبـل؛ ممَّا  5-حداثـة العمـل املؤسَّ
ًة  كان سـبًبا يف معارضتـه مـن البعـض الذيـن مل يعتـادوا عـىل مثل هـذا العمـل، خاصَّ
سـن للجمعيَّة الذين مل يستشـريوا ِكبار السـنِّ وبعض الوجهاء  ـباب املؤسِّ محاس الشَّ

الذيـن عارضـوا هذه الفكـرة اجلديدَة.
اجلمعيَّـة،  تأسـيس  أثنـاَء  الكويـت  هبـا  ت  مـرَّ التـي  اخلارجيَّـة  السياسـيَّة  3-الظُّـروف 
ولـة  والعاقـة املتوتـرة بـن: بريطانيـا التـي وقَّعـت معاهـدَة محايـٍة للكويـِت، والدَّ
املسـؤولن  آثـار غضـب  ا  ممَـّ عنهـا؛  فـاع  للدِّ الكويـت  أبنـاُء  ـس  التـي حتمِّ العثامنيَّـة 
كـيِّ  الرتُّ الطَّبيـب  إلبعـاد:  الكويتيَّـة  احلكومـَة  ودعـوا  الكويـِت،  يف  الريطانيـن 
ـنقيطي اللذيـن كان هلـام أثًرا يف دعوة شـباب  ـيخ حممـد الشِّ والواعـظ يف اجلمعيَّـة الشَّ

العثامنيَّـة. ولـِة  الدَّ ملنـارصة  اجلمعيَّـة  وأعضـاء  الكويـِت 
65ـ عامة الكويت الشيخ عبداهلل اخللف الدحيان، حممد نارص العجمي، مركز البحوث والدراسات الكويتية.
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ـِف اجلمعيَّـة انتقلـِت الُكُتـب مـن مكتبـِة اجلمعيَّـة إىل بيـت البـدِر؛ ليكـوَن  وبعـد توقُّ
ـٍة، والواضـح أنَّ مقـرَّ اجلمعيَّـة كان خالًيـا لفـرتِة مـا، وقـد  ا ملكتبـٍة عامَّ بيـت البـدِر مقـرًّ
ث عن انتقـال مقرِّ  ـد خلو مقـرِّ اجلمعيَّة عندمـا حتدَّ وري مـا يؤكِّ ـيخ عبـد اهلل النَـّ ذكـر الشَّ
ـة بقولـه :) بعـد أْن كان فارًغـا )66( (. ـة؛ ليكـوَن حمـا للمدرسـة األمحديَّ اجلمعيَّـة اخلرييَّ

ة ا للمدرسة األحمديَّ ة؛ ليكوَن مقّرً ة اخليريَّ انتقاُل مقرِّ اجلمعيَّ
ـة عـام 1951م، وتـمَّ البحـُث عـن مقرٍّ هلـا، اقرتَح  سـت املدرسـة األمحديَّ عندمـا تأسَّ
ـًة وأنَّ وصيَة الواقفـن ملقرِّ اجلمعيَّة  ة، خاصَّ عـدٌد مـن أبنـاء الكويِت مقـرَّ اجلمعيَّة اخلرييَّ
ـة يتـمُّ اسـتخدام الوقـِف اخلـرييِّ  أنَّـه عنـد إغـاق اجلمعيَّـة اخلرييَّ ـة؛ أشـاَر إىل  اخلرييَّ

تعليميَّة. ملدرسـة 
ـة بتسـليم املقـرِّ للمسـؤولن عـْن تأسـيس وبنـاء  فقـام الواقفـون ملقـرِّ اجلمعيَّـة اخلرييَّ
ـة، وتـمَّ بنـاء األرض املقابلـة هلـا لتوسـعة املدرسـِة؛ فأصبـح مقـرُّ  مقـرِّ املدرسـة األمحديَّ

ـة مبنيـن مطلـن عـىل البحـر. املدرسـة األمحديَّ

66ـ قصة التعليم يف الكويت، الشيخ عبد اهلل النوري، ص150، وانظر املدرسة األمحدية، بدر الزوير ص39.
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ة صورة املدرسة األحمديَّ
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ة األولى ف املدرسة األحمديَّ توقُّ
ة يف سريها عىل ثالِث مراحَل: ت املدرسة األمحديَّ مرَّ

كانـت األوىل مـن عـام 1951م إىل عـام 1956م يف مبنـى الوقف اخلـرييِّ للجمعيَّة 
ـة املطـّل عـىل سـاحل البحـر بعـد توسـعة املبنـى، وبعـد افتتـاح مـدارَس جديـدٍة  اخلرييَّ
ـة مـن ثاثمئـٍة وثاثِة طـاٍب إىل مئتـن وثاثٍة  وتناقـص عـدد طـاب املدرسـة األمحديَّ

ومخسـن طالًبـا يف صيـف عـام 1956م.
راسـة فيها)67(؛ فتـمَّ انتقال املدرسـة إىل مبناها  وكانـت املرحلـة الثَّانيـة أن توقَّفـت الدِّ

اجلديـد يف منطقـة الِقبلـة من عـام 1957م إىل عام 1973م.
ة؛  ة إىل مدرسـة بمنطقة املنصوريَّ وكانت املرحلُة الثَّالثة انتقاَل اسـم املدرسـِة األمحديَّ

لتخليِد اسـم وذكرى املدرسة األمحديَّة.

ة األولى هدم مبنى املدرسة األحمديَّ
ـة)68( بسـبب  رت بلديـُة الكويـت هـدَم مبنـى املدرسـة األمحديَّ يف عـام 1956م قـرَّ

ـة. ، حيـُث تـمَّ هـدم مبنـى املدرسـِة األمحديَّ ـاحيلِّ ـارع السَّ غبـة يف توسـعة الشَّ الرَّ

67ـ املدرسة األمحدية، بدر الزوير، ص96
68ـ املدرسة األمحدية، بدر الزوير، ص96
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ة األولى صورُة املدرسة األحمديَّ

ة ة بعدم هدم املدرسة األحمديَّ ة اخليريَّ مصير وقف اجلمعيَّ
ـة، تـمَّ صـدور قـرار بامتـاك األصـل  رت البلديـة هـدم املدرسـة األمحديَّ عندمـا قـرَّ
ـن( لدائـرة األوقـاِف)69(، حيـُث أنَّ دائـرة  املوقـوف، وُدفِـَع ثمـن الوقـف اخلـرييِّ )امُلثمَّ
ـة يف دولـة الكويـِت، وقـد كانـت دائـرُة  األوقـاِف هـي املسـؤولُة عـن األوقـاف اخلرييَّ
سـت عـام 1949م قـد طلبـت مـن ُنظَّـار الوقـِف اخلـرييِّ  ـة التـي تأسَّ األوقـاِف اخلرييَّ
ائـرِة، وقـد اسـتلمت دائـرة  ـة األهليَّـة للدَّ األهـيلِّ يف الكويـِت تسـليم األوقـاِف اخلرييَّ
ـة مـن النَّاظـر عـىل الوقـِف وهـو عـيّل  األوقـاِف مبنـى الوقـِف اخلـرييِّ للجمعيَّـة اخلرييَّ

فهـد اخلالـد، والـذي قـام بنقـل نظارتـه للوقـِف لدائـرة األوقـاِف)70(.

69ـ أعام الكويت )فرحان فهد اخلالد(، سيف مرزوق الشمان
70ـ املرجع السابق، ص51، 57، وانظر اجلمعية اخلريية، بدر املطريي، ص89
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ولـة يف دائـرة األوقـاِف، ثمَّ  ـة إىل عهـدة الدَّ وقـد آل الوقـُف اخلـرييُّ للجمعيَّـة اخلرييَّ
ـة لألوقـاِف  سـت عـام 1965م، ُثـمَّ األمانـة العامَّ انتقـل إىل وزارة األوقـاِف التـي تأسَّ
ة يف دولة  سـت يف عـام 1994م كجهـٍة حكوميَّة مسـؤولة عن األوقـاِف اخلرييَّ التـي تأسَّ
ف منـه  َد أصـَل هـذا الوقـِف اخلـرييِّ والـرَّ الكويـِت، والتـي نرجـو منهـا اآلن أْن حتـدِّ
ف مـن ريعـِه عـىل فقـراء  عـون للوقـِف، وهـو الـرَّ عـىل مـا وصَّ بـه الواقفـون واملترِّ
؛ ليمتـدَّ عطـاُء أولئـك  الكويـِت املحاويـج، كـام ثبـَت يف نـصِّ وثيقـة الوقـِف اخلـرييِّ

املحسـنن الذيـن ترعـوا هبـذا الوقـِف اخلـرييِّ منـُذ عـام 1913م.

ة ة اخليريَّ وثيقة الوقِف اخليريِّ للجمعيَّ
ـمان لنرِش وثيقـة الوقِف  ـيد الفاضل سـيف مرزوق الشَّ خ الكويِت السَّ شـكًرا ملـؤرِّ
ـة، والـذي نرشهـا يف كتابـه أعـام الكويـِت فرحـان بـن فهـد  اخلـرييِّ للجمعيَّـة اخلرييَّ
اسـل بدولـة الكويـِت،  اخلالـد يف طبعتـِه األوىل عـام 1985م يف منشـوراِت ذات السَّ
ة  عـة عـن الوقـِف واجلمعيَّـة اخلرييَّ ـة ومتنوِّ وقـد حفـظ لنـا هبـذه الوثيقـِة معلومـاٍت مهمَّ

ـس اجلمعيَّـة وأعضاِئهـا. والواقفـن عليهـا ومؤسِّ

خامتٌة:
ـة  ل مجعيَّـة خرييَّ ـة، التـي تعتـر أوَّ هـذه قصـة وثيقـة الوقـِف اخلـرييِّ للجمعيَّـة اخلرييَّ
ـكر ملجلـِة وثائـق تارخييَّـة بمركـز دراسـات اخلليـج واجلزيـرة  يف دولـة الكويـِت، والشُّ
العربيَّـة يف جامعـة الكويـِت لدعـوة الباحثـن يف تاريـخ الكويـِت السـتخراج وثائـق 

ـوء عليهـا وحتقيقهـا والكتابـة حوهلـا. الكويـِت التارخييَّـة وتسـليط الضَّ
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املراجع:
مركـز  ط3،  1997م،  الغنيـم،  يوسـف  يعقـوب  د.  وحـدوًدا،  وجـوًدا  الكويـت  1ـ 

الكويتيَّـة. راسـات  والدِّ البحـوِث 
ـطي، ط1، 5018م،  عيُّ الكويتيُّ يف أربعة قرون، د.خالد يوسـف الشَّ 5ـ العمل التطوُّ

مركـز الكويِت لتوثيق العمل اإلنسـاينِّ »فنار«.
وير، ط1، 5011م. 3ـ ذكرى مرور مائة عام عىل إنشاء املدرسِة املباركيَّة، بدر الزِّ

يوسـف  د.خالـد  الكويـِت،  دولـة  يف  ـة  واخلرييَّ التطوعيَّـة  سـات  املؤسَّ أوائـل  مـن  4ـ 
»فنـار«.  اإلنسـاينِّ  العمـل  لتوثيـق  الكويـِت  مركـز  ـطي،5019م،  الشَّ

ـمان، ط1،  5ـ أعـام الكويـِت، فرحـان بـن فهـد اخلالـد، تأليـف سـيف مـرزوق الشَّ
اسـل. 1985م، مكتبـة ذات السَّ

راسات الكويتيَّة. ة، بدر املطريي، 1998م، مركز البحوِث والدِّ 6ـ اجلمعيَّة اخلرييَّ
اسل. يخ عبد اهلل النُّوري، ذات السَّ 7ـ قصة التَّعليم يف الكويِت، الشَّ

ـطي،  8ـ سـقيا املـاء وجهـود أبناء الكويـِت التطوعيَّة قدياًم وحديًثا، د.خالد يوسـف الشَّ
مركـز الكويِت لتوثيق العمِل اإلنسـاينِّ »فنـار«، ط1، 5019م.

حيـان، حممـد نـارص العجمـي، مركـز  ـيخ عبـد اهلل اخللـف الدَّ 9ـ عامـة الكويـت الشَّ
الكويتيَّـة. راسـات  والدِّ البحـوِث 

10ـ املدرسة األمحدية، بدر الزوير، ظ1، 5016م.
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عاون األمنيُّ البريطانيُّ ـ الكويتيُّ التَّ
F. O ة وفق تقرير سجالت الوثائق البريطانيَّ

S. W. I :ة ة البريطانيَّ مراسلة من وزارة اخلارجيَّ
جل EA164-1950/14 سريٌّ وخاصٌّ السِّ

أ. د. موسى غضبان
ة للتَّعليم التَّطبيقي والتَّدريب بية األساسيَّة ـ اهليئة العامَّ كليَّة الرتَّ

تتميَّـز العاقـاُت الكويتيَّـة - الريطانيَّـة بعمـق تارخيها واسـتمرارها عـىل مدى أكثر 
بـاح اتفاقيَّـة احلاميِة بـن البلدين  ـيخ مبـارك الصُّ ـع الشَّ مـان، منـُذ أْن وقَّ مـن قـرن مـن الزَّ
يـاراِت وتوقيـع  رت العاقـاُت فيـام بعـد فتـمَّ تبـادل الزِّ يف 1899/1/53م، وقـد تطـوَّ

ا أسـهم يف متانـة العاقـاِت بـن الطَّرفـن، وحتَّـى يومنـا هذا. االتفاقيَّـات؛ ممَـّ
يـارة قـد قام هبـا املغفور  ، يشـرُي إىل أنَّ الزِّ  إنَّ تقريـًرا حمفوًظـا يف األرشـيف الريطـاينِّ
ـيخ جابر األمحد  بـاح، برفقة شـقيقه املغفور لـه الشَّ ـيخ ُصبـاح األمحـد اجلابـر الصُّ لـه الشَّ
يارة بعـد ترمجة ذلك  بـاح، ورأيـت أْن أعـرَض عـىل القـارئ الكريم فحوى هـذه الزِّ الصُّ
د عمـق العاقات بـن الطَّرفن  التَّقريـر اسـتحضاًرا لذلـك املـايض العتيـد، والـذي يؤكِّ

كـام أرشنا.
باح، فقـد وافقت بريطانيا  ـامل الصُّ ـيخ عبد اهلل السَّ يف عـام 1950 م، وبطلـٍب من الشَّ
ـابق املغفور  عـىل اسـتقبال اثنـن مـن أبنـاء األرُسة احلاكمـة، مها ابنـا حاكـم الكويت السَّ
ـامي يف اخلليـج، وزارة اخلارجيَّة  بـاح، وقـد أبلـَغ املقيـم السَّ ـيخ أمحـد اجلابـر الصُّ لـه الشَّ
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ـيخن: جابـر األمحد وُصبـاح األمحد، كانا يأمـان مًعا  الريطانيَّـة بمراسـلة منـه بـأنَّ الشَّ
يـف يف إنجلـرتا، وحـثَّ املعتمـُد الريطـاينُّ قياداتِه عىل  يف تقضيـة شـهرين يف فصـل الصَّ
ـيخان عـىل  يـارة، والتـي كان اهلـدف منهـا عـىل مـا يبـدو أن يطَّلـَع الشَّ تسـهيِل هـذه الزِّ

طـة الريطانيَّة. أسـلوب عمـل الرشُّ
رشطـة  مقـرَّ  زارا  حيـُث  1950م  سـبتمر  يف  إنجلـرتا  إىل  ـيخان  الشَّ وصـل  وقـد 
ـب  طـة ومدرسـة القيـادِة يف )هونـدون( ورحَّ )سـكوتاند يـارد( وكليـة تدريـب الرشُّ
هبـام املعنيـون وهنـاك وجـدا منهـام كلَّ قبـوٍل وتقديـر، ويذكـر التَّقريـر أنَّ مـا أعجبهـام 
العلميَّـة املسـتخدمة للكشـِف عـن  يـارد( خصوًصـا، تلـك الوسـائل  يف )سـكوتاند 
ـٍة مسـتوى ضبـاط  اجلريمـِة، وكانـت األجهـزُة تعمـل بكفـاءٍة وتقنيـة عاليـة، وبخاصَّ
ـيخن أنَّ حـدوَث أيِّ جريمٍة يشٌء  ة، وقد ُخيِّل للشَّ طـة التَّابعـن هلـذه اإلدارِة املهمَّ الرشُّ

صعـٌب للغايـِة بسـبب التَّنظيـم املتبـع يف عمـل هـذه اإلداراِت.
ـديد نظـًرا لدقة  طـة يف )هونـدون(، فقد أثارْت إعجاهبام الشَّ ـا عـن زيارهتـام لكليَّـة الرشُّ  أمَّ
ر الـذي وصلـت إليـه هـذه الكليَّـة، األمـر الـذي  التَّدريـب والتَّنظيـم وذلـك املسـتوى املتطـوِّ
نهـا مـن أداء وظيفتهـا يف إعـداد رجال رشطة يقومـون بمهام حفظ األمـِن يف بلدهم، وقد  مكَّ

راسـة بمرافقِة مديـر الكليَّة. ر، وقاما بزيـارِة قاعـاِت الدِّ اطَّلعـا عـىل نظـام التَّدريـب املتطـوِّ
كـام أهنـام شـاهدا عن قـرب كيفيَّة تلقي الطُّاب لدروسـهم وتدريباهتـم وقد أعجب 
، وحتَّـى أنَّ أحدمها  ـيخان إعجاًبـا شـديًدا هبـذه الكليَّـة كـام يذكـر التَّقريـر الريطـاينُّ الشَّ
ورات التي كانـت ُتعقد بن احلـن واآلخر. أعـرب عـن أملـه يف أْن يلتحـَق بإحـدى الـدَّ
يـارة شـكرا موظـَف االسـتقبال املسـرت )بـريث( وموظفي )سـكوتاند  وىف هنايـة الزِّ
ـيد )ووكـر( كبـري مفتـي  املسـرت )هاولـت( والسَّ طـة  الرشُّ يـارد( وأيًضـا مديـر كليـة 

ح وتوضيـح العمـِل. لهـام عنـاء الـرشَّ مدرسـة القيـادِة، عـىل حتمُّ
ـيخن، إذ اكتسـبا أفـكاًرا  ـال لـدى الشَّ يـارة األثـر األكـر والفعَّ  لقـد كان هلـذه الزِّ
ومعلومـاٍت كانـت فيـام بعد ذات قيمة كبـرية بالنِّسـبة لتطويـر اإلدارِة يف الكويِت، وهو 

بـاح رمحـه اهلل. ـامل الصُّ ـيخ عبـد اهلل السَّ مـا حـرص عليـه املغفـور لـه الشَّ
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ـيخن  الشَّ املعلـن عنهـا يف اكتسـاب  يـارة فضـا عـن اهلـدف  الزِّ أنَّ هـذه  والواقـع 
ـَة أهدافًا ُأخـرى أرادت احلكومـة الريطانيَّة  جابـر وُصبـاح للمعرفـِة واالطِّاع، فإنَّ ثمَّ
طة  حتقيقهـا مـن وراء ذلـك، ومنهـا رغبـة بريطانيـا يف اإلرشاِف عىل تدريب جهـاز الرشُّ
يف الكويـِت، وإرسـال مستشـارين بريطانيـن هلـذا الغـرِض، وجتـدُر اإلشـارة هنـا إىل 
بـاح وهو  ـيخ أمحـد اجلابر الصُّ أنَّ موضوًعـا كانـت بريطانيـا قـد أثارتـُه مـن قبـل مـع الشَّ
حماولـة قبولـه تعيـن مستشـارين يف احلكومـِة الكويتيَّـة، وعـىل رْأسـهم املستشـار املـايل، 
ت بمحاولتها يف  ـيخ آنـذاك، واسـتمرَّ ولكـنَّ بريطانيـا مل جتـْد آذانـًا  صاغيـًة مـن ِقَبل الشَّ
بـاح بعـد تسـلُّمِه احلكـَم يف عـام 1950 م، ويف تلـك  ـامل الصُّ ـيخ عبـد اهلل السَّ عهـد الشَّ
طـة )حمـل  ـيخ عبـد اهلل بتعيـن مستشـارين يف الرشُّ ـعت دائـرة إقنـاع الشَّ ـا وسَّ الفـرتة فإهنَّ
ًة  احلديـث( فضـا عـن مستشـارين للجـامرِك وغريهـا، وكنُت قد أفـردت دراسـًة خاصَّ
يارة إال طوٌر  هلـذا املوضـوع بعنوان )املستشـارون الريطانيون يف الكويت( وما هـذه الزِّ
ة بـن: بريطانيا وحاكـم الكويِت، إلقناعِه بمسـألة تطوير  مـن أطـوار املباحثاِت املسـتمرَّ
ـة، ويف تقرير  طـة عـن طريق إرسـال مستشـارين بريطانين للقيـام هبذه املهمَّ جهـاز الرشُّ
بريطـاينٍّ آخـر ُأرِسـل مـن الوكيـل السـيايسِّ الريطـاينِّ يف الكويـِت إىل وزارة اخلارجيَّـة 
ـيخن:  الريطانيَّـة يف 30أغسـطس1950م، يشـرُي إىل أنَّ بريطانيـا ترغـُب يف إحلـاق الشَّ
إقناعهـام  طـة يف )هونـدون(، ورضورة  جابـر وُصبـاح يف دورة تدريبيَّـة يف كليَّـة الرشُّ
طـة الكويتيَّة فيام بعد أمـًرا مقبوال لدى احلاكم؛  ات الرشُّ بذلـك؛ ليصبـَح أمـُر تدريِب قوَّ
ـد ذلـك ما ذكـرُه تقريـٌر صادٌر مـن وزارة اخلارجيَّـة يف13 سـبتمر1950م، إذ  ا يؤكِّ وممَـّ
ـيخن حلضـور دورة تدريبيَّـة،  غبـة التـي ُزرعـت لـدى الشَّ ث عـن )أنَّ بـذور الرَّ يتحـدَّ
ـيخن سـيتحدثان إىل احلاكـم عنـد  ُيتـاح هلـا أْن تنمـَو، وال شـكَّ يف أنَّ الشَّ ينبغـي أْن 
ـيخ عبد  عودهتـام إىل الكويـت(، وكانـت تلـك واحـدة مـن الطُّـرق إليصـال رسـالة للشَّ
طـة يف  ـامل ُتفـي إلقناعـه بقبـول اخلـرِة الريطانيَّـة، يف تدريـب وتطويـر الرشُّ اهلل السَّ
ٍة يف فرتة  ـاملة التي حتـدُث يف الكويـِت وبخاصَّ رات الشَّ الكويـِت، ملواجهـِة تلـك التطـوُّ
اخلمسـينيَّات بعـد ظهـور النَّفـط وجتـدُر اإلشـارة هنـا أيًضـا إىل أنَّه تـمَّ االسـتعانة بثاثٍة 
ـيِخ عبـد اهلل مبـارك  ، حتـت إرشاف الشَّ طـة الريطانيَّـة يف األمـِن العـامِّ مـن ضبـاط الرشُّ

بـاح لتطويـر دائـرة األمـِن العـامِّ آنذاك. الصُّ
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طِة  والواقـع فـإنَّ مسـألَة التَّعـاوِن بـن: الكويـِت وبريطانيـا يف تطويـر جهـاز الرشُّ
ـا بـن الطَّرفـن، وكـام أرشُت فإنَّـه يف  واألمـن يف الكويـِت قـد أخـذت اهتامًمـا خاصًّ
باح وهو املسـؤول عـن دائرة األمِن  ـيخ عبد اهلل مبارك الصُّ عـام 1950م، أبـدى الشَّ
ن لدهيـم اخلـرة واإلمكانيَّـة  ، رغبتـه يف إحضـار رجـال رشطـة بريطانيـن ممَـّ العـامِّ
ـدد، وهي  ـة يف هذا الصَّ لتطويـر جهـاز األمـِن يف الكويـِت، وقـد برزت مشـكلة مهمَّ
ن  جـال ممَـّ الرِّ أْن يكـوَن هـؤالء  ـيخ  الشَّ ـل  العربيَّـة، وقـد فضَّ باللغـة  إملامهـم  عـدم 
طـة الفلسـطينيَّة سـابًقا، وربـام سـيكوُن ذلـك سـبًبا حلصوهلـم عـىل  خدمـوا يف الرشُّ
ـيخ عبـد اهلل املبـارك لتعين  القـدر الـكايف مـن اإلملـام باللغـة العربيَّـة، وقد خطَّط الشَّ
طـة يف مدينة  ، وواحـٍد يف دائـرة الرشُّ اثنـن منهـم يف دائـرة األمـِن يف مدينـِة األمحـديِّ

الكويِت. 
بـاط الريطانين  ا عـىل إحضـار هـؤالء الضُّ ً ـيخ مل يكـن ُمـرِّ ويتَّضـح أيًضـا بـأنَّ الشَّ
؛ ولذلـك وأثنـاَء زيارتـِه  طـيِّ بقـدر إرصارِه عـىل مـا لدهيـم مـن اخلـرِة يف العمـل الرشُّ
طِة  ن كانوا يف الرشُّ طة العرب، ممَـّ لدمشـق، كاَن قـد ارتبـَط مع عدٍد آخـر من رجال الرشُّ
الفلسـطينيَّة سـابًقا، كذلـك تـمَّ االرتباط مع رجـِل أمٍن بريطاينٍّ موجـود يف لبنان، وكان 
طـة الفلسـطينيَّة مخـس سـنواٍت، باإلضافـِة إىل أنَّ هنـاك عريفن وجدا  قـد خـدم يف الرشُّ

مناسـبن يف بريطانيـا نفسـها قـد تـمَّ التَّعاقد معهـام للعمـِل يف الكويِت. 
ثـت الوثائـق الريطانيَّـة، عـن جوانـب ُأخـرى متَّصلـة بموضـوع إحضـار  وقـد حتدَّ
هـؤالء  إخضـاع  مسـألة  أمههـا  مـن  كان  الكويـِت،  إىل  الريطانيـن  طـة  الرشُّ ضبـاط 
بـاط لقوانـن الكويـِت حيـُث خيضـُع كلُّ أجنبـيٍّ عـىل أرض الكويـِت لقوانينهـا،  الضُّ
ـلطة القضائيَّة الكويتيَّـة يف حاِل مالفتهم هلـذه القوانن.  وبالطَّبـع سـيخضُع هـؤالء للسُّ
ث املعتمـُد الريطـاينُّ يف الكويـِت، عـن هـذا األمـر مـع حاكـم الكويـِت  وقـد حتـدَّ
ـيخ عـىل رضورِة أْن خيضـَع اجلميـُع للقانـوِن  ـامل، حيـُث أرصَّ الشَّ ـيخ عبـد اهلل السَّ الشَّ
ـة بإخضـاع  ة اخلاصَّ الكويتـيِّ دون اسـتثناٍء، إال أنَّـه ُيمكـن االتِّفـاق عـىل عـدم ذكـر املـادَّ
القضائيَّـة  ـلطة  للسُّ وليـس  الكويتيَّـة،  القضائيَّـة  ـلطة  للسُّ الريطانيـن  طـة  الرشُّ رجـال 

ـيخ فيـام بعـد. الريطانيَّـة، عـىل أسـاس أنَّ ذلـك سـريجُع لتقديـر الشَّ
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عملهـم  مهـام  تسـلَّموا  الكويـِت؛  إىل  الريطانيـن  طـة  الرشُّ رجـاُل  وصـل  عندمـا 
طـة الكويتيَّـة، فضـا عـن مهـام ُأخـرى حلفـِظ األمـِن، وترتيـب  يف تطويـر جهـاز الرشُّ
طـة الكويتيـن، وموظفي رشكـة البرتول مـن الريطانين،  العاقـِة مـا بـن: رجـال الرشُّ
وحـرس اآلبـاِر، وذلـك بسـبب ظهـور بعـض املشـاكِل واملشـاحناِت، مـا بـن رجـال 
، واملقيمـن الريطانيـن واألمريكين العاملن يف جمـال النَّفط وغريهم  رشطـة األمحـديِّ
مـن الباكسـتانين، ونـورد هنـا حادثـة تـدلُّ عـىل ذلـك، حيـُث نشـب شـجاٌر يف سـينام 
، كذلـك حماولـة بعـض العاملـن االعتـداء عـىل مديـر السـينام، الـذي أبلغهـم  األمحـديِّ
ا نتج عن  كِة؛ ممَـّ ـٌص لبعثـِة األجانـِب مـن العاملـن يف الرشَّ أنَّ برنامـج ذلـك اليـوم مصَّ
هـذه املشـكلة إجـراء حتقيـق شـمَل كلَّ املشـرتكن يف حـدوث هـذه املشـاجرة سـواء من 
طـة، ويبـدو أنَّ هـؤالء املقيمـن كانـوا يتمتَّعـون بنـوع من  األجانـب أو مـن رجـال الرشُّ
ـم وبمجـرد خروجهـم مـن حميـط  احلاميـة داخـل نطـاق حـدود رشكـة البـرتوِل، إال أهنَّ
، وقـد تـمَّ إلقـاء القبـض  كـة، كانـوا خيضعـون لُسـلطات األمـن يف مدينـة األمحـديِّ الرشَّ
كة  عـىل بعـٍض منهـم الرتكاهبم بعـض األخطاِء، ويبـدو أنَّه ليـس املقصود هنـا أنَّ للرشَّ

ـًة هبـا. طـة خاصَّ ة للرشُّ صاحيـات القيـام بأعـامل األمـِن، وإنشـاء قـوَّ
ولكـن يتَّضـح ونظـًرا الختافهـم عـن املجتمـع الكويتـيِّ يف عاداهتـم وتقاليدهـم، 
ـم يف النِّهايـة  كـة، إال أهنَّ ـة الشـخصيَّة داخـل حـدود الرشَّ ـم منحـوا نوًعـا مـن احلريَّ فإهنَّ

كانـوا خاضعـن لُسـلطات األمـن الكويتيَّـة.
، وطبًقـا لتقريـر  وعـودة ُأخـرى ملوضـوع املشـكلِة التـي حدثـت يف سـينام األمحـديِّ
ـيخ عبـد اهلل مبـارك عـن  ه باالشـرتاك مـع الشَّ مـن املعتمـِد الريطـاينِّ يف الكويـِت، أعـدَّ
طـة الكويتيَّة وبعـض العامِل الباكسـتانين،  هـذا احلـادث تبـنَّ أنَّ شـجاًرا وقع بـن الرشُّ
ا السـتقبال عـامل جـاءوا مـن  الذيـن أرادوا دخـول السـينام، ولكـنَّ الرنامـَج كان معـدًّ
املناطـق البعيـدِة نسـبيًّا، وملـا مـأل هـؤالء قاعـة السـينام، فـإنَّ املديـر الريطـاينُّ أمـر عـامل 
رشكـة النَّفـط باالنـراِف، ولكنَّهـم جتمهروا عنـد مدخِل السـينام، وبذل املديُر )مسـرت 
طـة  جرانـت( كلَّ جهـده حتَّـى ينـرف هـؤالء العـامل، وطلـب مـن اثنـن مـن الرشُّ
دفة، أي مل  طيان غري مسـلحن، وموجوديـن بالصُّ الكويتيَّـة مسـاعدته وكان هـذان الرشُّ
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يكونـا قائمـن بالعمـِل يف تلك الفـرتة، وحاوال دعـوة املتجمهرين لانـراِف ولكنَّهام 
ة مسـتخدمن حزاميهـام، لكـن  طيـان إىل اسـتخدام القـوَّ فشـا يف ذلـك، ثـمَّ جلـأ الرشُّ
طيـن، وعندمـا حـاول )مسـرت جرانـت(  العـامل الباكسـتانين هجمـوا عـىل أحـد الرشُّ
محايتـه، فـإنَّ اثنـن مـن العـامِل رضبـا »مسـرت جرانـت« باملقاعـِد، وهنـا حر سـبعٌة من 

ة. طـة الكويتيَّـة وقامـوا بفـضِّ التجمهـر بالقـوَّ رجـاِل الرشُّ
طـة،  والرشُّ النَّفـط  بـن: رشكـة  الطَّيبـة  غـري  العاقـة  ـح  توضِّ واقعـٌة  احلادثـة  هـذه 
ـيخ عبـد اهلل املبـارك  ـامل، بـأن يشـارك الشَّ ـيخ عبـد اهلل السَّ وقـد أمـَر حاكـم الكويـِت الشَّ
يف التَّحقيـق، الـذي سـيتمُّ عـىل أسـاس اشـرتاك املعتمـِد الريطـاينِّ أيًضـا يف أخـذ أقـوال 

الذيـن اشـرتكوا يف احلـادِث مـن كا اجلانبـن.
ويف 56 أبريـل 1950م تـمَّ إجـراء التَّحقيـق هبـذه احلادثـِة، والـذي تـمَّ االتِّفـاق عىل 
إهنائهـا برسعـٍة، والوقوف عىل أسـباب هذه املشـكلة، وقـْد انتهى التَّحقيـق إىل أنَّ هناك 

ثاثـة عوامـل أدَّت إىل وقوعها:
ـع هـذا احلشـد الكبري من العامل يف داخـِل وخارج السـينام، والذي كان  هلـا أْن جتمُّ أوَّ
كـة قامـت بتنفيـذ الرنامـج ومل ختر  مـن املفـرتِض أال حيـدَث أبـًدا، ولكـن يبـدو أنَّ الرشَّ
العـامل الباكسـتانين بذلـك األمر، الـذي أدَّى إىل اعرتاضهم عىل عدم دخوهلم السـينام.
طـة، اللذيـن حـاوال اسـتخدام  ف رجـيل الرشُّ ـا العامـل الثَّـاين فـكان خيـصُّ تـرُّ أمَّ
، وهـو أمـر غري مقبـوٍل، وجيـب توجيه اللـوم إليهـام، وإن كانا  ة مـَع ألـف باكسـتاينٍّ القـوَّ
قـد ترفـا تلبيـًة لطلب )مسـرت جرانت( مدير السـينام الـذي أخطأ بدعوهتـام لفضِّ هذا 
ة،  ـام حـاوال إهنـاء املوضوِع بالوسـائل السـلميَّة قبـل اللجـوِء إىل القوَّ ـع، رغـم أهنَّ التجمُّ

طين. وطبًقـا للنَّتائـج فـإن )مسـرت جرانـت( كان مطًئـا يف اسـتدعائه للرشُّ
العامـل الثَّالـث أنَّـه مـن خـال التَّجربـة يف اسـتخدام العـامل الباكسـتانين عموًمـا 
طيـن عامـا  ـم يثـريون املشـاكل واالضطرابـات يف أحيـان كثـرية، وأنَّ الرشُّ يبـدو أهنَّ
طة الكويتيَّة شـديًدا بسـبب  م معتقلون، وكان ردُّ فعل الرشُّ هؤالء الباكسـتانين عىل أهنَّ

ة مـا صـدر من هـؤالء العـامِل. شـدَّ
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ـة ردوٍد ُيمكن البناء  وقـد تـمَّ إرسـال هـذا التَّقرير إلدارة رشكة النَّفط، والتي مل ترسـل أيَّ
ث إىل احلاكـم بخصوص هذه املسـألة، ويف57 مايو1950م أرسـَل  عليهـا، وقـد تـمَّ التحدُّ
اذ  ـيايس يف الكويِت، يشـري إىل رضورة اختِّ ـيايس يف البحريـن تقريـًرا إىل املقيم السِّ املقيـم السِّ
تيبـات حلاميـة املنطقـة التَّابعة هلـا، )وأنَّه إذا مـا تمَّ ذلك فإنَّـه البدَّ من  ـة الرتَّ رشكـة النَّفـط كافَّ

كة(. طـة الكويتيَّة داخل منطقـة الرشَّ بـذل اجلهـد لتحديد مسـؤوليَّات الرشُّ
ت املراسـات بـن: حكومـة لنـدن واملقيم السـيايسِّ الريطـاينِّ يف البحرين  واسـتمرَّ
ـة التَّفصيـات التـي  هبـذا اخلصـوص، وقـد أشـارت إىل رضورة إخطـار احلاكـم بكافَّ
ـيخ يرغـب يف االسـتعانِة باخلـرة الريطانيَّة؛ لرتتيـِب األمور فإنَّ  حتـدث، )وإذا كان الشَّ

حكومـة بريطانيـا ال متانـُع يف ذلـك(.
واضـح هنـا ومـن خال االتِّصاالت التـي متَّت بن حكومة لندن عـن طريق املعتمِد 
باح،  ـامل الصُّ ـيخ عبد اهلل السَّ الريطـاينِّ يف البحريـن واملقيـم السـيايسِّ يف الكويـِت، والشَّ
ـا ألقـت لنا أضـواء عىل واقـِع احلال يف ذلـك الوقـِت، وإْن كانت  فإنـه ُيمكـن القـول بأهنَّ
دًة يف هـذا املوضـوع، من خـال التَّعاون األمني بـن الطرفن، وحمـاوالت بريطانيا  حمـدَّ
طـة يف الكويـِت، وإذا كان جمـال هـذه االتِّصاالت  إقحـام خرهتـا يف جمـال األمـِن والرشُّ
هـو تلـك العاقـة مـا بـن إدارِة رشكـة النَّفـط املحـدودة )K.O.C(، واملناطـق التَّابعـة 
طـة الكويتيَّـة، فإنَّـه يمكـن ماحظـة  ، ومـا بـن الرشُّ ـٍة يف مدينـة األمحـديِّ هلـا وبخاصَّ
ـجار التـي حدثـت يف السـينام، ومـا نتـَج  ـة حادثـٍة، كـام ذكرنـا يف قضيَّـة الشِّ اسـتغال أيَّ
ل بريطانيا مسـتغلًة هذه احلادثـة؛ إلظهار ضعف اإلدارة  عنهـا مـن نتائـج، أدَّت إىل تدخُّ
الكويتيَّـة وحاجتهـا للخـرِة الريطانيَّـة، وهـو سـلوك اتَّبعتـه بريطانيا يف إقنـاع احلكومة 
الكويتيَّـة بـرورة االسـتعانة باخلـراء الريطانيـن، وعـىل رأسـهم اخلبـري املـايّل، والتي 
اميـة  ـاه إىل املحـاوالت الرَّ ـة مسـاعيها مـع احلاكـم للموافقـِة عليـه، واالجتِّ فشـلت كافَّ
لتعيـن خـراء يف األمـن واإلدارة كـام أرشنـا؛ لتكريـِس مبدأ االسـتعانِة هبـم وصوال إىل 
ـيخن: جابـر وُصبـاح األمحـد إىل بريطانيـا،  ، وترتيـب زيـارة الشَّ تعيـن املستشـار املـايلِّ
ـاٍت الحقـٍة، والتـي عرضنا هلا مـن خال تلـك االتِّصـاالت التي  ومـا تبعهـا مـن تدخُّ

أفصحـت عنهـا الوثائـق الريطانيَّـة التـي أرشنـا إليها.
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طـة الكويتيَّة قد تـمَّ بحثه  ة الرشُّ ويتَّضـُح مـن الوثائـق الريطانيَّـة أنَّ موضـوع تطويـر قـوَّ
ًة  ـيخ عبد اهلل املبـارك ويف أكثـر من مناسـبٍة خاصَّ ث الشَّ بـن: الكويـت وبريطانيـا، فقـد حتـدَّ
أثنـاَء زيـارة أحـد املسـؤولن الريطانيـن الكويـت أو العكـس، وواضـح أنَّ بريطانيا كانت 
حتـرُص أشـدَّ احلـرِص عـىل أن يتـمَّ التَّعاقـد إلحضار خـراء منهـا، حتَّى ال تضطـر الكويُت 
ا قد يفقدهـا بعض مصاحلهـا يف الكويِت، وقـد تمَّ يف  ول؛ ممَـّ إىل التَّعاقـد مـع غريهـا مـن الـدُّ
ـامل نظًرا لرغبتـه يف إصاح  ـيخ عبـد اهلل السَّ أحـوال ُأخـرى أن حيـدث هـذا املوضوع مع الشَّ
ت هبـذا اخلصـوص بـن الطَّرفـن  ، وقـد أظهـرت الوثائـُق أنَّ مقابلـة قـد متَـّ اجلهـاز األمنـيِّ
ـًة وأن بريطانيـا كانـت تقـوم بتطويـر املهـام املتَّصلـة باجلـوازاِت،  يف سـبتمر1950م، خاصَّ

والاسـلكي، وطوابـع الريـِد، ونظـم االتَّصـاالت، ومـا إىل ذلك مـن خدماٍت.
لقـد أوصـت احلكومـة الريطانيَّـة يف عـام 1950م، بـرورة تعيـن ضابـط رشطـة 
، وضابـط آخـر أيًضـا  بريطـاينٍّ لـإلرشاِف عـىل تطويـر جهـاز األمـِن يف مدينـة األمحـديِّ
يف مدينـة الكويـِت، لتطويـر عمـل إدارة املباحـِث، وآخرين لدعم العمـِل يف اجلوازاِت، 
ـة لرشكـة النَّفـط، وهكـذا فقـد بيَّنت املراسـات التـي متَّت بن  واهلجـرِة، واإلدارة العامَّ
املقيـم السـيايسِّ يف البحريـن واملقيـم السـيايسِّ يف الكويـِت، حيـُث أن البحريـن كانـت 
ا للمقيميَّـة السياسـيَّة الريطانيَّـة يف اخلليـج، رضورة أن يقـوم املقيـُم السـيايسُّ يف  مقـرًّ
الكويـت بإقنـاع احلاكـم بـرورة تعيـن ضباط رشطـة بريطانيـن يف الكويـِت، وهو ما 
سـعت إليـه احلكومـة الريطانيَّـة دائـاًم، وكـام أرشت قد جـرت مقابلٌة يف يونيـو 1950م 

ـأن. بـن: املقيـم السـيايسِّ وحاكـم الكويـت هبذا الشَّ
ـيخ عبد اهلل مبارك وجدت  طة حتت قيادة الشَّ واسـتخلَص املقيُم السـيايسُّ )أنَّ الرشُّ
ـع يف تعيـن خـراء لألمـِن يف  التوسُّ إقنـاع احلاكـم بمسـألة  أنَّ مـن الصعوبـة بمـكان 
ٌل يف شـؤونه حيُث ُيردف قائـا: )ويف رأيي أْن  الكويـِت وإال سـيظهُر ذلـك وكأنَّـه تدخُّ
ل يف  نا نتدخَّ كة؛ ممَّا سـيجعلنا وكأنَّ ـيخ دون شـكوى مـن الرشَّ أعـرض املوضوع عىل الشَّ
شـؤونه بطريقـٍة غـري مرغـوِب فيهـا( ويف هنايـة املقابلـِة أبلَغ احلاكـم املقيم السـيايّس بأنَّه 

)ال يسـتطيع املوافقـة عـىل آراء وزارِة اخلارجيَّـة الريطانيَّة(.
ـيخن: جابـر وُصباح األمحـد إىل بريطانيـا فإنَّه  وعـوًدا عـىل بـدء فيام خيـصُّ زيارة الشَّ
ـيخ جابـر األمحـد مسـؤوليَّة إدارة مدينـة األمحـديِّ وأعتقـُد أنَّ مـن نتائـج  تـمَّ تسـليم الشَّ
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هـذه الزيـارة تقريـب وجهات النَّظـر بن: حكومِة الكويـِت واحلكومـة الريطانيَّة حوَل 
مسـألة التَّعـاون بينهـام يف ضبـط األمـور يف هـذه املدينـِة والتـي تعتـر مـن أكـر وأحدث 
ًرا وتعقيـًدا بسـبب نوعيَّـة احليـاة فيهـا،  املـدِن يف إمـارة الكويـِت آنـذاك، وأكثرهـا تطـوُّ

ة. واختـاف أجنـاس سـكاهنا وأمهيتهـا مـن النَّاحيـة االقتصاديَّ
كـام جتدُر اإلشـارة هنا إىل أنَّ موضوع قبول مستشـارين بريطانيـن يف أجهزِة اإلمارِة 
يف فـرتة اخلمسـينيَّات كانـت قـد تأثَّـرت بمسـألِة املـدِّ القومـيِّ يف البـاد العربيَّة وسـيادة 
عـوة  ـٍة الريطانيـن، والدَّ فـض لاسـتعانة باملستشـارين األجانـب، وبخاصَّ مشـاعر الرَّ
لاسـتعانِة بمستشـارين مـن البـاِد العربيَّـة وهـو مـا تـمَّ بالفعـل، حيـُث تـمَّ إحضـار 

خـراء لألمـِن مـن: مـَر وفلسـطن، وخـراء للامليَّـة مـن البـاد العربيَّة.
التَّعـاون  خيـصُّ  فيـام  الكويتيَّـة   – الريطانيَّـة  االتَّصـاالت  مـن  ملحـة  تلـك  كانـت 
طـة واألمـن يف الكويـِت، وقـد زخـرت الوثائـق  بـن الطَّرفـن يف تطويـر أجهـزة الرشُّ
الريطانيَّـة بالكثـري مـن املوضوعـاِت املختلفة التي أشـارت إىل جماالٍت ُأخـرى للتَّعاون 
خمة يف فرتِة اخلمسـينيَّات،  بـن البلديـن يف جمـاِل املاليَّة والتَّخطيط وتنفيذ املشـاريع الضَّ
والشـكَّ فـإن اخلـرَة الريطانيَّـة قـد لعبـت دوًرا يف بلـورة فكرة تشـكيِل جملس اإلنشـاء 
عـام 1955 م والتـي كانت باقرتاح )مسـرت كرايتـون( اخلبري املـايّل يف حكومة الكويِت.
ـة  والـذي قـاَم بتنفيـذ هـذه املشـاريع والتـي أدَّت إىل تطويـر وحتديـث البـاِد يف كافَّ
ًة ومنشـورة  ـة، وقـد أفردنـا دراسـًة خاصَّ النَّواحـي: االجتامعيَّـة والسياسـيَّة واالقتصاديَّ
عـن دوِر جملـس اإلنشـاء يف كلِّ ذلـك، وظهر لنـا جليًّـا دوَر التَّعاون الريطـاينِّ الكويتيِّ 
كات الريطانيَّـة جنًبـا إىل جنـٍب مـع  يف تنفيـذ هـذه املشـاريع، عـن طريـق إرشاك الـرشَّ
ـيخ عبد  ياسـة التي اتَّبعها الشَّ ول العربيَّـة وكانت تلك السِّ كات املحليَّـة، ومـن الـدُّ الـرشَّ
بـاح يف تنويـع بيوت اخلـرِة؛ لتحقيق أفضـل النَّتائج عنَد تنفيذ املشـاريِع،  ـامل الصُّ اهلل السَّ
بالعاقـة  متسـلِّحًة  خمـة،  الضَّ املشـاريِع  عـىل  لاسـتحواذ  الريطانيَّـة  اهليمنـِة  وإبعـاِد 
ـة مـع الكويـِت وفًقـا ملـا تقتضيـه اتِّفاقيـة احلاميـة املوقَّعة بـن البلدين عـام 1899  اخلاصَّ
بـاح )1896 م-1915م(، والتـي ُألغيت فيـام بعد يف عام  ـيخ مبـارك الصُّ م يف عهـد الشَّ

1961م، وحصـول الكويـِت عـىل اسـتقاهلا يف ذلـك العـام.
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1ـ يرحـب املركـز بالبحـوث التي ُتركز عىل الوثائـق التارخيية التي 
تتعلـق بدولـة الكويت ومنطقة اخلليـج واجلزيرة العربية.

عليهـا  والتعليـق  تارخييـة،  وثيقـة  عـرض  البحـث  يشـمل  أن  5ـ 
بحثيـة. بصـورة 

3ـ أال تقل عدد كلامت البحث عن )5500( كلمة.

4ـ أن يقدم البحث إىل مدير املركز عر اإليميل
gulf_center@yahoo.com .

5ـ يمنح الباحث )50( نسخة من اإلصدار.

6ـ يمنح الباحث مكافأة مالية قدرها )100( دينار كويتي.

قـواعد النشر في دورية ) وثائق تاريخية (
بمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت




