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ملحات عن العدان

ال�شيخ حمد اجلا�رس وكاتب املقال
ال �ع��دان م��وق��ع واس��ع م��ن ال�م��واق��ع الكويتية المعروفة،
وق��د ن��ال ش�ه��رت��ه االك �ب��ر ف��ي اي ��ام ال �غ��وص ع�ل��ى اللؤلؤ
ً
ً
ً
ً
قديما ،ثم ان له جانبين :جانبا بحريا وجانبا بريا،
والجانب البري هو الذي يقع بالقرب من ساحل البحر،
وهنا نريد ان نتحدث عن ه��ذا الموقع بقدر ما يمدنا
به العلم عنه.
وقبل ان نبدأ حديثنا ه��ذا ف��ان من المهم ان نشير الى
اننا نشاهد في الكويت منطقة سكنية محدودة اسمها
العدان ضمن محافظة مبارك الكبير ،ولكنها وان كانت
في موقع العدان القديم فهي جزء يسير من ذلك الموقع.
يطلق هذا االسم في الكويت على المنطقة الممتدة من
رأس االرض وهو في الطريق الشرقي الذي يمثل زاوية
على البحر من السالمية ،ويمتد الى الحدود الجنوبية
وذل��ك على امتداد الساحل ،وي��رى البعض ان ما يطلق
عليه اسم العدان يمتد من البحر الى البر حتى مساقة
عشرة ال��ى عشرين ميال من حد الساحل بامتداد يبدأ
من موقع ملح غربا الى القرين الجنوبي شرقا.
هذا والعدان القديم يطلق على منطقة واسعة كما رأينا
فمنه جزء في محافظة مبارك الكبير واخر في محافظة
االحمدي ،وغيره في محافظة حولي.
ً
َو ِم َّما يذكر ان للعدان ذكرا في التاريخ العربي ،كما ان
اسمه يتردد احيانا في قصائد بعض الشعراء االوائل،
واذا اردنا ان نعرف مصداق ذلك فهذا بيان به :يقول ابن
َ َ
«ع � َ�دن» عن هذا
منظور في كتابه «لسان ال�ع��رب ،م��ادة
الموقع» والعدان موضع كل ساحل ،وقيل :عدان البحر
بالفتح  -ساحله ،قال يزيد بن الصعق:
َ -

َج� ��ل� � ْ�ب� � َ�ن ال� �خ� �ي ��ل م� ��ن ت �ث �ل �ي��ث ح�ت��ى
وردن ع� � �ل � ��ى أوارة ف � ��ال� � �ع � ��دان

والعدان :ارض بعينها.
وهنا ن��رى ال�ع��دان وه��و قريب من أوارة التل المعروف
في الكويت ،علما ان هذا البيت قد ورد في شعر للشاعر
النابغة الجعدي ضمن قصيدة له مطلعها:

ف� � �م � ��ن ي� � � ��ك س� � ��ائ� � ��ا ع� � �ن � ��ي ف� ��إن� ��ي
�ان
م � ��ن ال � �ف � �ت � �ي ��ان ف � ��ي ع � � ��ام ال � �خ � �ن � ِ

وي�ق��ول ي��اق��وت الحموي ف��ي كتابه معجم البلدان نقال
عن نصر بن عبدالرحمن االسكندري« :عدان :موضع في

خريطة بها جزء من العدان
ديار بني تميم بسيف كاظمة ،وقيل ماء لسعد بن زيد
مناة بن تميم ،وقيل هو ساحل البحر كله» ،وال تناقض
بين ذلك فقد يكون الماء في الموضع الذي هو في ديار
بني تميم ،وسعد بن زيد مناه من تميم كما رأينا ،اما
ان يكون الموقع المقصود بهذا االسم :هو ساحل البحر
فغير مستنكر الن العدان عندنا يجاري ساحل البحر.
واث �ب ��ت ال �ع��الم��ة ح �م��د ال �ج��اس��ر ف ��ي ك �ت��اب��ه« :ال�م�ع�ج��م
ال �ج �غ��راف��ي ل �ل �ب��الد ال �ع��رب �ي��ة ن �ص��ا ع ��ن ك �ت��اب االم��اك��ن
ل�ل�ح��ازم��ي ي�ق��ول ف�ي��ه« :ع� ��دان :بفتح ال�ع�ي��ن ب�ع��ده��ا دال
مهملة ،وآخره نون  -قال شمر :موضع على سيف البحر
في شعر لبيد:

ول � � � �ق � � ��د ي� � �ع� � �ل � ��م ص� � �ح� � �ب � ��ي ك� �ل� �ه ��م
َ َ ْ
ب� � �ع � ��دان ال� �س� �ي ��ف ص � �ب� ��ري ون � ��ق � ��ل

وروى اب��وال�ه�ي�ث��م :ب �ع��دان ال�س�ي��ف ،ب�ك�س��ر ال�ع�ي��ن ،ق��ال:
ويروى بعداني السيف باثبات الياء ،وقال :ارادوا جمع
العدنية فقلبوا ،واالص��ل بعداين السيف ،فاخر الياء،
وقال« :عداني».
وس� ��وف ن �ق��رأ ب�ع��د ق�ل�ي��ل م��ا ورد ف��ي دي � ��وان ال �ف ��رزدق:
«العدان ارض بناحية كاظمة على سيف البحر تنزلها
العدوية».
وفي هامش الديوان نقال عن الحسن بن علي الحرمازي:
وهي قرية بناحية كاظمة فيها منازلهم ،يعني العدوية
وه��م زي��د وال�ص��دي وي��رب��وع اب�ن��اء مالك ب��ن حنظلة بن
مالك بن زيد مناة بن تميم ،وامهم من بني عدي بن عبد
مناة بن أد ،واليها ينسبون هم وخلفهم من بعدهم.
وهكذا اقتربنا من العدان ال��ذي بينا بعض صفته في
ب��داي��ة حديثنا حيث يتضح مما نقلناه آن�ف��ا م��ا يلي:
 - 1العدان ساحل كل بحر.
 - 2العدان موضع في ديار بني تميم.
 - 3العدان ماء لسعد بن زيد مناة بن تميم.
 - 4موضع على ساحل البحر بكاظمة.
 - 5موضع قريب من أوارة.
َ َّ
وك��ل ذل��ك يؤكد لنا أن ال�ع��دان ال��ذي ورد ذك��ره هنا هو
الموقع المتعارف على تسميته في الكويت بهذا االسم،
ً
فهو على ساحل البحر ،وهو -أيضا -قريب من كاظمة
حيث منازل بني تميم ،وفيه موارد مياه لبني سعد بن

زيد مناة بن تميم ،وهو كذلك قريب من أوارة .اما اطالق
ً
اس��م ال �ع��دان ع�ل��ى ك��ل س��اح��ل ف��ان��ه ق��د ي�ك��ون ن��وع��ا من
التعميم لهذا االس��م بعد اشتهاره في فترة من الزمن،
وهذا أمر غير مستبعد ،وله شواهده الكثيرة.
وي �ب��دو م��ن ق��ول ن�ص��ر ال ��ذي ن�ق�ل��ه ع�ن��ه ي��اق��وت ان اس��م
ال �ع��دان ك��ان يطلق ع�ل��ى المنطقة ال�ت��ي ت�ب��دأ م��ن ط��رف
جون الكويت غربي البالد ،ثم تطوف بالساحل الى ان
تخرج ال��ى الخليج ممتدة حتى خ��ارج ح��دود الكويت
الجنوبية ،إذ ان منازل بني سعد المشار اليها كانت
تمتد حتى يبرين في المنطقة الشرقية للمملكة العربية
السعودية ،وب��ذا يكون الموضع اوس��ع شماال وجنوبا
مما هو معروف في الوقت الحاضر.
ً
وهذا القول أيضا جائز إذ إن من الممكن انحسار اسم
من أسماء األماكن من موضع واسع الى موضع أصغر
مع مضي الزمن كما حصل في موضع كاظمة وغيرها
ح�ي��ث ن�ج��د االس ��م ق��د ان�ح�س��ر م��ن م�ن�ط�ق��ة واس �ع��ة ال��ى
منطقة أقل منها.
وه��ذا ه��و س��ر االخ�ت��الف ف��ي تحديد موقع ال�ع��دان كما
سيتضح الحقا ،والحق اننا نجد اليوم من يطلق االسم
على منطقة ابعد م��ن ح��دود الكويت بحيث تصل الى
القطيف على الساحل السعودي من الخليج ،وفي هذا
ي�ق��ول ال�ع��الم��ة حمد ال�ج��اس��ر« :تطلق الكلمة لغة على
ً
ساحل البحر والنهر ،ثم اصبحت علما ألرض واسعة
تمتد على ساحل البحر من شمال القطيف حتى ساحل
ً
الكويت (سيف كاظمة قديما) على اختالف في تحديد
طول العدان بين أهل عصرنا».
ثم ننتقل إلى مرجع آخر فنقول:
في كتاب لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب
ي �ق��ول ج �م��ال ال��دي��ن ال��رب �ك��ي« :ال ي�خ�ف��ى ع �ل��ى ال�س��ام��ع
ان��ه م��ن ال�ك��وي��ت ال��ى ال �ظ �ه��ران ،وه��و م��وض��ع ق��ري��ب من
القطيف ع�ل��ى أرب�ع��ة ف��راس��خ م��ن ج��ان��ب ال�ش�م��ال -وه��و
ال �ي��وم خ � ��راب -ه ��ذه االرض ي �ق��ال ل �ه��ا ال� �ع ��دان ،ول�ي��س
فيها بلدان مسكونة ،بل بعض المواضع تسكنها في
الصيف عرب بني خالد مثل العماير والصبيح ،وهي:
الفنطاس وفنيطيس ج�ن��وب ال�ك��وي��ت مسافة ي��وم من
جهة الجنوب».

جبل واره

خريطة قدمية فيها ذكر العدان

هارولن ديك�شون

وف ��ي ك ��الم ص��اح��ب ل�م��ع ال �ش �ه��اب ك�ث�ي��ر م��ن التخليط،
ف�ف��ي ع�ه��ده ك��ان��ت الفحيحيل وال�ف�ن�ط��اس وأبوحليفة
والشعيبة من المناطق اآلهلة بالسكان ،وكان لسكانها
مشاركة في شؤون الحياة الكويتية ،بما في ذلك القيام
برحالت صيد اللؤلؤ باعتبارهم يعيشون على ساحل
البحر ،ومدنهم تشكل م��وان��ي طبيعية الي��واء السفن،
وف��ي ه��ذه المنطقة التي أش��ار إليها الربكي ،والسيما
ف��ي الفنطاس ،حياة ثقافية وفنية متميزة ف��ي ح��دود
االم �ك ��ان ��ات ال �م �ت��واف��رة ان� � ��ذاك ،وق ��د ب ��رز ف�ي�ه��م ش �ع��راء
وف �ن��ان��ون ل��م ي �ك��ون��وا ل �ي �ب��رزوا ل ��وال االس �ت �ق��رار ال��دائ��م
والحياة الحافلة بالنشاط في موقعهم ذلك.
كذلك نالحظ عدم اهتمامه بضبط المسافات حين يقول
عن الظهران انه قريب من القطيف على أربعة فراسخ،
أو يقول ان الفنطاس والفنيطيس جنوب الكويت على
م�س��اف��ة ي��وم ج�ه��ة ال�ج�ن��وب ف�ه��و ت ��ارة يقيس المسافة
بالفرسخ واخرى باليوم.
ً
وتحدث ج .ج لوريمر عن العدان قائال :ال�ع��دان :إحدى
مقاطعات إمارة الكويت ،تحيط بها مقاطعة القرعة في
الشمال ،ومقاطعة الشق في الغرب ،ومقاطعة السلوع
« »SALUف��ي ال �ج �ن��وب ،وي �ح��ده��ا ال �ب �ح��ر م��ن ال �ش��رق،
وتقول بعض المراجع ان منطقة العدان تشمل مقاطعة
ال �ق ��رع ��ة ،ف � ��إذا اع �ت �ب��رن��اه �م��ا م �ق��اط �ع �ت �ي��ن م�ن�ف�ص�ل�ت�ي��ن
ً
نستطيع القول ان العدان تبدأ بعد  16ميال جنوب بلدة
الكويت ،وذلك مباشرة بعد ملح التي تقع في مقاطعة
القرعة ،وتمتد العدان مسافة  22ميال حتى ربوة القرين
حيث تلتقي بحدود مقاطعة السلوع وتوجد في الطرف
ال�ش�م��ال��ي ال�غ��رب��ي وال �ط��رف ال�ج�ن��وب��ي ال�غ��رب��ي للعدان
على ال�ت��وال��ي :ق��ري��ة المعيدنيات «ال�م�ع��دن�ي��ات» وقرية
الصبيحية» .ويتضح من ه��ذا ان ع��رض المقاطعة من
البحر إل��ى ال��داخ��ل ي�ت��راوح بين عشرة وعشرين ميال،
وتمتد ال�ع��دان على الشاطئ ال��ى م��ا بعد م��الح «ملح»
وتشمل الفنيطيس ،..ويتكون ال�ع��دان م��ن سهل رملي
ل�ي��ن ،ول�ك�ن��ه م��رت�ف��ع ع�ل��ى ص ��ورة رب ��وة ،وال��وق��ود قليل
ً
ج��دا ،وي�ك��اد يكون عشب الثمام ال��ردئ ه��و المحصول
الوحيد النافع».
وفي حديثه هذا يتضح لنا أنه يرى ان المنطقة المهمة
م��ن ال �ع��دان ه��ي ال �ت��ي ت�س�م��ى ال�ظ�ه��ر وال �ت��ي ت�م�ت��د كما
ً
أوضح من ملح شماال حتى مسافة  20ميال جنوبا وانه
وان ك��ان ق��د ذك��ر ع��رض ال �ع��دان م��ن البحر ال��ى ال��داخ��ل
ً
غربا وحدده بمسافة تتراوح بين عشرة اميال وعشرين
ميال اال انه كان يركز حديثه على المنطقة التي تسمى
بر العدان ،ولذلك ذكر المعدنيات والصبحية ،باالضافة
الى انه ذكر من العدان ثالثة وثالثين موقعا منها عشرة
مواقع فقط تقع على الساحل او قريبة منه ،وتبدأ من
منطقة الفنيطيس .وهذا يدل على انه استقى معلوماته
من واحد أو أكثر من رجال البادية الذين يطلقون اسم
ال �ع��دان عندهم على المنطقة العليا ال�ت��ي أش��ار إليها
لوريمر كما سوف يأتي.
وم��ن ال�م��الح��ظ ان��ه ذك��ر المعدنيات والصبيحية على
أنهما كانتا قريتين ،ويبدو انهما كانتا كذلك في ذلك
ال��وق��ت ب��اع�ت�ب��ار اط ��الق االس ��م ع�ل��ى م��وض��ع أوس ��ع من
موضعه الحالي ،كما يالحظ توسعه في استعمال اسم
القرعة حتى أوصلها الى مدينة الكويت.
وحين تحدث لوريمر ع��ن ب��ر ال�ع��دان ل��م ينس الحديث
ع��ن اآلث ��ار ال�ت��ي وج��دت ف��ي ه��ذا الشريط الطويل ال��ذي
يبلغ ع��رض��ه م��ن ع�ش��رة إل��ى ع�ش��ري��ن م�ي��ال ع�ل��ى حسب
قوله المشار إليه آن�ف��ا ،وه��ا ه��و يقدم حديثه ع��ن هذه
ً
اآلث��ار قائال« :توجد بمقاطعة عدان البقايا األثرية من
بعض النواويس «التوابيت» الجيرية التي عثر عليها
في مكان يبعد ستة أميال عن تل وارة ،ويقع تل وارة
على زاوي��ة ق��دره��ا  258درج��ة ،ولما كانت ه��ذه القبور

م�شجد ال�شعيبة الذي بني يف �شنة 1950م

ً
تتجه من الشرق الى الغرب فهي ليست قبورا اسالمية،
وتوجد على بقعة مرتفعة مساحتها حوالي مئة قدم
مربع ،وهذه التوابيت مصنوعة من االسمنت الجبسي
«ال �ج��ص» وي�ب�ل��غ ط��ول�ه��ا خ�م�س��ة أق ��دام وع��رض�ه��ا ق��دم
وث�م��ان��ي ب��وص��ات ،وعمقها ق��دم��ان ،ام��ا س�م��ك ج��وان��ب
التابوت فهي حوالي أربع بوصات ،وقد وجدت مدفونة
على عمق يتراوح بين ثالثة وأربعة أقدام تحت األرض،
ومغطاة بعدد من الحجارة ذات األشكال المختلفة التي
يبلغ حجم ال��واح��دة منها قدمين مكعبين ،وال توجد
على هذه التوابيت او الحجارة أية نقوش.
ً
هذا ما قاله عن اآلثار ،وبعد ان قدم جدوال يبين االماكن
الواقعة على العدان في كل موضع من هذه المواضع كل
على ح��دة ،أردف ذلك بحديثه عن مدلول كلمة العدان
ج �غ��راف �ي��ا ح �ي��ث ي �ق ��ول« :وي �ق �ص��د ب�ك�ل�م��ة ال� �ع ��دان عند
استعمالها ف��ي البحرين او االح �س��اء جميع المنطقة
الصحراوية الممتدة على الساحل بين واح��ة القطيف
ً
وال �ك��وي��ت» ،ث��م ينطلق متحدثا ع��ن ب��ر ال �ع��دان فيقول:
ً
«بر العدان لفظ يطلقه البحارة احيانا على كل المنطقة
الساحلية الواقعة بين بلدي الكويت والقطيف في شرق
شبه الجزيرة العربية ،ويبدو ان البدو ال علم لهم بمثل
ه��ذه التسمية ،وال يعني لفظ «ع��دان» بالنسبة لهؤالء
ال �ب��دو ،ول �س �ك��ان إم� ��ارة ال �ك��وي��ت ك��ذل��ك س ��وى المنطقة
الصغيرة القريبة من بلدة الكويت والتي تعرضنا لها
في التقديم تحت اسم العدان».
إذن ف��ال �ع��دان ي�ط�ل��ق وي� ��راد ب��ه ال�م�ن�ط�ق��ة ال��واق �ع��ة على
س��اح��ل ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي ش��رق��ي ال�ك��وي��ت ض�م��ن ح��دود
ال �ب��الد وك��ذل��ك ال�ش��ري��ط ال �ب��ري ال�م�ق��اب��ل ل�ه��ذا الساحل
بمسافة م��ا ب�ي��ن ع�ش��رة ال��ى ع�ش��ري��ن م�ي��ال ال��ى ال�غ��رب،
ويطلق عند ابناء شرقي الجزيرة العربية على منطقة
ً
ت�ص��ل ط ��وال ال ��ى ال�ق�ط�ي��ف ف��ي ش ��رق ال�م�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
السعودية.
وم��ن ال�غ��ري��ب ان��ه ق��دم ه��ذه االوص ��اف ال�ث��الث��ة لمنطقة
ال�ع��دان دون ان يؤكد على وص��ف معين منها ،فكل ما
فعله هو نقل األق��وال المتداولة على آلسنة الناس في
الكويت والبحرين وشرقي المملكة العربية السعودية،
ً
واذا اردن��ا ان نستنتج شيئا من اقواله ،فإنه ربما كان
ي��ؤي��د ال� ��رأي االول وه ��و ال �ق��ائ��ل ب ��ان ال �ع��دان ي�ق��ع على
ً
ساحل الكويت ويمتد ال��ى الغرب قليال ،ولذلك رأيناه
َ ُ
ُي��ف� ِّ�ص��ل ال�ق��ول ف��ي ه��ذا التحديد وي��ورد اس�م��اء المواقع
مما يؤكد اهتمامه باالشارة الى ان هذا هو العدان ،وان
كان قد ذكر االقوال االخرى.
ً
ام ��ا ه ��ارول ��د دي �س �ك��ون ،ف �ق��د اق �ت��رب ك �ث �ي��را م��ن وص��ف
لوريمر لمنطقة ال�ع��دان مما يرجح اع�ت�م��اده على هذا
االخ�ي��ر فيما ك�ت��ب ،ولكنه ت�ح��دث ب��وض��وح ع��ن منطقة
واسعة تضم الجهة الساحلية ،والجهة العليا الغربية
ال �ت��ي ت �ك��ون ت ��الل ال�ظ�ه��ر ال �ج��زء األك �ب��ر م�ن�ه��ا ،وي��رج��ع
توسعه في الحديث عن المنطقة إلى إقامته في الكويت،
وعالقاته القوية مع عدد من أبناء البالد الذين أمدوه
بكثير من المعلومات المهمة عن المنطقة ،يقول:
«وتقع على زاويتي عدان الشمالية الغربية والجنوبية
الغربية تلة المعيدنيات «المعدنيات» وآبار الصبيحية
على التوالي ،ويظهر أن عرض المنطقة من البحر إلى
ً
الداخل يتراوح بين عشرة أميال وعشرين ميال .ومقابل
البحر تمتد (عدان) إلى الشمال أكثر من المقوع ،وتضم
القرى التالية :فنيطيس ،فنطاس ،أبوحليفة ،فحيحيل،
وشعيبة .وه��ذه القرى مجتمعة تعرف باسم القصور،
وإل��ى الجهة الشرقية من ع��دان توجد سلسلة مرتفعة
تشرف على البحر اسمها ظهر العدان ،حيث تقع مدينة
َّ
ال�ن�ف��ط ال �ج��دي��دة :األح �م ��دي ،وه �ن��اك ت��وج��د ال �خ��زان��ات
َّ
ال�ت��ي ُي��ض��خ إليها النفط م��ن آب��ار المقوع وب��رق��ان قبل
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