
 

 
جريیدةة كويیتيیة يیوميیة سيیاسيیة شاملة  

ررئيیس االتحريیر: ووليید عبدااللطيیف االنصف  

أأبو االجبيین يیجددد ذذكريیاتهھ عن فلسطيین وواالكويیت  

 
خيیريي أأبواالجبيین مع ززووجتهھ ووأأمم كلثومم   

 
غالفف االكتابب   

 
 



  2012/06/25تم االنشر في 
حمزةة عليیانن   

لمؤلفهھ خيیريي أأبو االجبيین خرجت االى االمكتباتت بعد ااضافاتت » قصة حيیاتي في فلسطيین وواالكويیت«ن كتابب االطبعة االثانيیة م
ووتعديیالتت٬، ووتكمن أأهھھھميیتهھ كما يیشيیر االيیهھا االدكتورر خليیفة االوقيیانن في االقدررةة على االتقاطط ززوواايیا من االحيیاةة ااالجتماعيیة وواالثقافيیة 

أأهھھھميیتهھا كاشاررتهھ االى نشوء االعائالتت االمصريیة في يیافا ووددخولل االكهھرباء وواالسيیاسيیة٬، قد ال يیلتفت االيیهھا االمؤررخخ على االرغم من 
وونظامم االتعليیم وواالعمالة االفلسطيینيیة ووززررااعة االحمضيیاتت ووتصديیرهھھھا ووااسماء بعض بحاررةة يیافا االذيین يیتولونن نقل صنادديیق االبرتقالل 

.االى االبوااخر  

االسالسل توثق لحقبة مهھمة من تارريیخ فلسطيین  صفحة وواالصاددررةة عن دداارر ذذااتت 520مذكرااتت خيیريي أأبو االجبيین االتي جاءتت من 
وواالكويیت ووتحكي نضالل ووموااقف شخصيیة فلسطيینيیة٬، تفتحت عيیناهه على االحيیاةة في فلسطيین ووتعرضض للتهھجيیر االقسريي مثل معظم 

٬، وواالذيي ترأأسس مؤتمريین 1964سكانن بلدهه ليینتقل بعدهھھھا االى االكويیت٬، وويیروويي قصة اانشاء منظمة االتحريیر االفلسطيینيیة عامم 
طيینيیيین االمتوااجديین في االكويیت٬، كما جاء في كلمة االسيید أأحمد االسعديي٬، ررفيیق ددرربهھ٬، ثم يیتولى ررئاسة مكتب منظمة االتحريیر للفلس

.وويیوااصل نشاططهھ في محافل أأخرىى 1969في االكويیت لغايیة عامم   

ااعاددةة االنشر  

ئويیة ااألوولى لبدء االتعليیم في االكويیت االسبب باعاددةة نشر االمذكرااتت في االطبعة االثانيیة جاءتت بمناسبة مشارركة االمؤلف بالذكرىى االم
.وواانشاء االمدررسة االمبارركيیة فيیهھا٬، خصوصاً اانهھ ااحد االمدررسيین االذيین عملواا في هھھھذاا االحقل في االمبارركيیة فترةة االخمسيیناتت  

قصتهھ في فلسطيین  

صص بفلسطيین أأرربعة محتويیاتت االكتابب بعد ااإلهھھھدااء وواالمقدماتت وواالكلماتت قسمت إإلى أأرربعة أأجزااء٬، جاء في االجزء ااألوولل منهھا وواالخا
عشر باباً ووبخاتمة وومالحق٬، االبابب ااألوولل حديیث عن االطفولة وواالمولد وونشأةة االعائالتت االمصريیة في يیافا ووأأصل عائلة أأبواالجبيین 

االذيي يیعودد إإلى االحجازز وواالخليیفة عثمانن بن عفانن ووكذلك جدتهھ لواالدتهھ إإلى ززيین االعابديین بن االحسن بن علي٬، ووددخولل االكهھرباء إإلى 
.لة االفلسطيینيیة ووبداايیة تعلقهھ بالعمل االعامم وواانتقالهھ إإلى منزلل مستقل ووثوررةة االبرااقق ووإإنشاء حي االنزهھھھةيیافا وواالعم  

في االبابب االثاني٬، ددخولل االمدررسة وونشأتهھ في االمرحلة ااالبتداائيیة٬، ثم بابب عن أأحدااثث االثالثيیناتت في فلسطيین من إإعداامم حجاززيي 
.لقدسسووجمجومم إإلى أأوولل تظاهھھھرةة شارركك فيیهھا ووأأوولل معرضض عربي با  

ووفي االبابب االراابع حديیث عن ززررااعة ووتجاررةة االحمضيیاتت بحكم خالهھ ززهھھھديي أأبواالجبيین من كبارر االتجارر وواالذيي أأسس شركة يیافيیة  - 
إإنكليیزيیة لتسويیق برتقالل يیافا االشهھيیر في بالدد ااإلنكليیز٬، ووذذكريیاتهھ عن ززيیاررةة ملك االسويید إإلى يیافا (عندما كانن ووليیاً للعهھد) االتقى بهھ 

.1935يیحل ضيیفاً في قصر خالهھ عامم شخصيیا٬ً، حيیث كانن   

من ذذكريیاتهھ عن االموااسم االشعبيیة ووااالحتفاالتت في فلسطيین سجل بعضاً منهھا٬، كاالحتفالل بموسم االبني ررووبيین وواالترفيیهھ عن 
.االمصطافيین في ررووبيین  

رةة االصهھيیونيیة إإلى االشهھيیر ااحتجاجاً على سيیاسة ااإلنكليیز وواالهھج 1936ااألحدااثث االسيیاسيیة ووثقهھا في االبابب االساددسس٬، ووإإضراابب عامم 
٬، كوفاةة وواالدتهھ ووااالغتيیاالتت االسيیاسيیة ووااالعتقاالتت ووما 1938فلسطيین االتي ااستمرتت لمدةة ستة أأشهھر كاملة. تبعت ذذلك ااحدااثث عامم 

ررسس في االمرحلة االثانويیة ووكانن في مظاهھھھر االحربب تخلل ذذااكك االعامم في ووقائع... أأططلت االحربب االعالميیة االثانيیة ووهھھھو ما ززاالل تلميیذااً يید
اانتشارر جيیوشش االحلفاء في يیافا ثم تأسيیس رراابطة االطلبة االعربب٬، ووكانن ووااحداا منهھم في يیافا٬، ووتزاامنهھا مع اانشاء عصبة االتحررر 

.االوططني وواالتي تمثل االخط االيیسارريي  

٬، »شهھاددةة االمتركك«في االكليیة االرشيیديیة٬، وونالل ٬، ووددررسس 1940ااكمل تعليیمهھ في االقدسس للمرحلة االثانويیة٬، ووذذهھھھب االى االقدسس عامم 
٬، ووعمل في كليیة االثقافة 1942ووهھھھو نظامم يیتم ااختبارر االتالميیذ فيیهھ لنيیل شهھاددةة ااالجتيیازز االى االتعليیم االعالي٬، نالل شهھاددةة االمتركك عامم 

.ووفي مدررسة حسن عرفة في يیافا٬، ووتقاضى ررااتبا ووقدررهه ثمانيیة جنيیهھاتت ووستة ووستونن قرشا  



عشر مشارركتهھ في ااالنشطة االعامة٬، االثقافيیة وواالريیاضيیة وواالصحافة٬، ثم اانتقالهھ من االتدرريیس لمرااقبة االصحف  ووفي االبابب االحادديي
في فلسطيین٬، ووتعيیيینهھ موظظفا في دداائرةة مرااقبة االصحف٬، ثم عوددتهھ االى االتدرريیس في االبابب االثاني عشر٬، ليینتقل بعدهھھھا إإلى االعمل في 

.يي لهھااالمجلس االبلديي لمديینة يیافا٬، ووفي آآخر مجلس بلد  

ليیدخل االى مصر  1948صدرر قراارر تقسيیم فلسطيین٬، ووسقطت مديینة يیافا لتدخل االعصاباتت االصهھيیونيیة االيیهھا عامم  1947عامم 
.كالجئ  

عشرةة اابواابب عن االكويیت  

االجزء االثاني من االكتابب خصصهھ عن حيیاتهھ ووذذكريیاتهھ في االكويیت٬، وواافردد لهھ عشرةة اابواابب٬، ووفيیهھ حديیث عن االهھجرةة وواالسفر 
لل وواانشاء دداائرةة االجوااززااتت٬، ووووثيیقة االسفر االكويیتيیة ووجواازز سفر حكومة عمومم فلسطيین٬، يیغاددرر االقاهھھھرةة عبر بيیرووتت ووتأشيیرةة االدخو

ووووفاةة  1954وويیصل كمدررسس االى االكويیت٬، وويیبدأأ حيیاةة جديیدةة من هھھھنا.. ثم يیصف ااوولل دداارر سكنهھا وويیتحدثث عن سنة االهھداامة عامم 
ووااالناشيید  1948وويیتوقف مطوال عند االتعليیم وواالبعثة االتعليیميیة االمصريیة عامم ااالميیر ااحمد االجابر٬، ووهھھھجرةة اابنهھ ناددرر االى ااميیركا.. 

...االمدررسيیة ووددرروويیش االمقداادديي مديیر االمصاررفف ووعبداالعزيیز حسيین٬، ااوولل مديیر معاررفف كويیتي في ثانويیة االشويیخ  

ت ووااالتحادد االكويیتي في االبابب االخامس ذذكريیاتت عن بداايیاتت االحركة االريیاضيیة٬، ووكرةة االقدمم ووتأسيیس ااوولل نادد رريیاضي في االكويی
.االريیاضي٬، ووبدء نشاطط ااالتحادد ووحل ااالنديیة االريیاضيیة االى اانن قدمم ااستقالتهھ من ااالتحاددااتت  

في االبابب االساددسس يیوثق لرحلتهھ مع ااددااررةة االكهھرباء ووعملهھ فيیهھا ثم مرحلة ااستقاللل االكويیت ووبدء االحيیاةة االديیموقرااططيیة فيیهھا ووااحدااثث 
سس االفلسطيیني االٮالحيیاةة في سنوااتت االتقاعد٬، ووكلمة عن لجنة تخليید ذذكرىى االمجاهھھھد ااحمد شخصيیة في االسبعيیناتت وواالثمانيیناتت٬، وواالعر

.االشقيیريي  

بداايیاتت منظمة االتحريیر  

االجزء االثالث من االكتابب خصصهھ عن بداايیاتت منظمة االتحريیر االفلسطيینيیة٬، ووددوورر االفلسطيینيیيین في االكويیت ووحضورر ااحمد 
البواابب االعشرةة سردد الهھھھم ااالحدااثث االفلسطيینيیة في االكويیت ووددووررهه كمديیر االشقيیريي اللقاء خطابب حولل االكيیانن االفلسطيیني ووفي اا

.لمكتب منظمة االتحريیر االفلسطيینيیة في االكويیت وواالمجلس االوططني االفلسطيیني  

االتدرريیب على االسالحح  

 يیتحدثث عن االتدرريیب على االسالحح في االكويیت عندما حضر ااحمد االشقيیريي ووااجتمع مع االمرحومم ااالميیر االشيیخ عبدهللا االسالم
االصباحح وواالذيي ططلب منهھ االمواافقة على تدرريیب االفلسطيینيیيین في االكويیت على االسالحح باشراافف ضباطط االجيیش االكويیتي٬، ووكانن ذذلك 

.االحدثث فريیدااً يیتم الوولل مرةة في ددوولل االخليیج االعربي  

رريیبيیة في ووتم ااستحضارر ضابط فلسطيیني ليیكونن ملحقاً عسكريیاً في مكتب االمنظمة ووهھھھو شكريي اابو غربيیة٬، ووتم عمل ددووررااتت تد
.1967منطقة االدووحة ووووصلت االى خمس ددووررااتت توقفت عامم   

االجزء االراابع ووااالخيیر تحدثث فيیهھ عن نشاططاتهھ في سنوااتت خريیف االعمر ووهھھھو ااضافة جديیدةة للطبعة االثانيیة ووهھھھو على اابواابب 
فلسطيینيیة االتي االتسعيین في عمرهه ووفي االمالحق االثالثة ااالخيیرةة في االكتابب نشر ملحق خاصص عن مدااررسس منظمة االتحريیر اال

.اانشأتهھا في االكويیت  

	  


