سعاد محمد الصباح

ابنــة حفيــد حاكــم الكويــت (الســادس) الشــيخ محمــد الصبــاح ،وقرينــة
الشــيخ عبداللــه مبــارك الصبــاح نجــل الشــيخ مبــارك الكبــر مؤســس
الكويــت الحديثــة ونائــب حاكــم الكويــت يف نهايــة الخمســينيات وبدايــة
الســتينيات.
امــرأة مســلمة عربيــة كويتيــة مح ّبــة للعلــم ولــأدب والشــعر والق ـراءة
والســفر والفــن التشــكييل ،ومحبــة لبيتهــا الــذي حرصــت دومــاً عــى
أال تتخــى فيــه عــن أمومتهــا ،وأن متــارس فيــه دورهــا كامـاً كزوجــة وأم .يف
الوقــت ذاتــه اهتمــت بتنميــة الفكــر العــريب ،ودعمــت املؤسســات الثقافية
وحقــوق اإلنســان والطفــل واملــرأة وقضايــا الوطــن العريب.
نشــأت يف بيئــة تقليديــة يف أحضــان أرسة تحــب العلــم وفنــون األدب
بــكل فروعــه .كان لوالدهــا تأثــر عميــق يف حياتهــا ،وقــد ورثــت عنــه جــزءا ً
كبــرا ً مــن اهتامماتهــا الخاصــة ،أبرزهــا حبــه لــأدب عمومــاً ،وللشــعر
خصوصــاً ..لذلــك كان الفــن التشــكييل مرافقــاً دامئــاً إلصداراتهــا األدبيــة
ســواء لوحاتهــا أو لوحــات فنانــن عــرب وعامليــن..
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ــنارشة ،مؤلفة وشاعرة.
ــرئيسة مجلس إدارة رشكة “املجموعة العملية القابضة”.
ــأسست “دار سعاد الصباح للنرش” عام .1988
ــرئيسة “مؤسسة عبدالله مبارك الصباح الخريية”.
ــعضـو مؤسـس للعديـد مـن املنظمات غير الحكوميـة يف الكويت ويف
الوطـن العـريب ويف العامل.
•ولدت بتاريخ 22 :مايو .1942

- -1الأبناء:

ــمبارك
ــمحمد
ــأمنية
ــمبارك
ــشيامء
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()1973 – 1961
1971
1972
1976
1980

- -2المؤهــــالت:

ــدكتوراه فـي االقتصاد عام  1982جامعة ساري – جلفورد.
ــماجستري (التنمية والتخطيط يف الكويت)  -بريطانيا .1976
ــبكالوريوس يف االقتصاد عام  ،1973كلية االقتصاد  -جامعة القاهرة.

- -3مجاالت االهتمام:
ــالتخطيط التنموي.
ــاألدب والثقافة.
ــاقتصاديات العمل.
ــاقتصاديات النفط.

- -4مجاالت اهتمام أخرى:

ــحقوق اإلنسان والحرية والدميقراطية.
ــقضايا املرأة والطفل.
ــأحبت الشعر والعلم واألدب والرسم والسفر والثقافة.
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- -5محطات:

ــكانـت يف بواكير عمرها ضمن فريق الكرة الطائرة يف مدرسـة الخنسـاء
ويف ثانويـة املرقاب بالكويت.
ــتلقت تعليمها يف مدارس الكويت.
ــالتحقـت بــ “كليـة االقتصـاد والعلـوم السياسـية” يف جامعـة القاهرة،
وحصلـت على درجـة البكالوريـوس يف االقتصـاد عـام .1973
ــسـجلت للدراسـات العليا لـدى “كلية الدراسـات الرشقيـة واألفريقية”
بجامعـة لنـدن ،ثـم تحولـت إىل جامعـة “سـاري” يف اململكـة املتحدة،
ونالـت هنـاك درجـة الدكتـوراه يف االقتصاد عـام .1982
ــنشـطت يف األبحـاث والكتابة يف مجال تخصصهـا ويف املواضيع ذات الصلة..
يف الوقـت الذي ذاع صيتها كشـاعرة عربية رسـخت حضورها املميز.
وويص) يف ثالثين منظمـة ،معظمهـا منظمات
ــعضـو (تنفيـذي ،رشيف،
ّ
دولية.
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- -6العضويــات:

1.1عضــو مؤسس يف “املنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان” وعضو يف
اللجنـة التنفيذيـة فيهـا مـن  1983إىل .2000
2.2عضـو يف “مجلـس األمنـاء واللجنـة التنفيذيـة ملنتـدى الفكـر العريب”
يف عمان ،األردن.
3.3عضو زميل يف “مركز الدراسات العربية” ببيـروت ،لبنان.
4.4عضو مؤسس يف “املجلس العريب للطفولة والتنمية” القاهرة ،مرص.
5.5عضو يف اللجنة التنفيذية لجمعية “أوليف – بادن للفتيات املرشدات”
اململكة املتحدة.
6.6عضو يف “الجمعية االقتصادية العربية” مرص.
7.7عضو يف “جمعية الصحافيني الكويتية”.
8.8عضو يف “جمعية الخريجني الكويتية”.
9.9عضو رابطة األدباء الكويتية.
1010عضو يف “الجمعية االقتصادية الكويتية”.
1111رئيسة فخرية لـ “النادي الريايض البحري” الكويت.
1212عضو يف مجلس األمناء بـ “مؤسسة التعاون” ،سويرسا.
1313عضو مؤسس يف جامعة فيالدلفيا الخاصة يف األردن.
1414عضو مؤسس يف “املؤسسة الثقافية العربية” لندن ،اململكة املتحدة.
1515عضو يف “الجمعية العربية لألبحاث االقتصادية”.
1616عضو يف “اللجنة التنفيذية لجمعية الصداقة الكويتية األمريكية” ،الكويت.
1717عضو يف املعهد “الدويل للدراسات اإلسرتاتيجية” ،اململكة املتحدة.
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1818عضو يف مجلس إدارة “اللجنة الوطنية لدعم التعليم” ،الكويت.
1919رئيسة فخرية لـ “جمعية الصداقة الربيطانية الكويتية” ،الكويت.
2020رئيسة مجلس أمناء “مجلة الطفل العريب” ،الكويت.
2121عضو سابق يف مركز الطاقة بجامعة ساري يف اململكة املتحدة.
2222عضـو سـابق يف “اللجنـة التنفيذيـة للمنظمـة العامليـة للنسـاء
املسـلامت”.
2323عضو سابق يف االتحاد العاملي القتصاديات الطاقة.
 2424عضـو سـابق يف مجلـس إدارة “مشروع الشرق األوسـط لألبحـاث
واملعلومـات” ،واشـنطن ،الواليـات املتحـدة األمريكيـة.
2525عضو سابق يف “جمعية علم االجتامع العريب” ،تونس.
2626عضـو سـابق يف مجلـس األمناء بـ “مركـز الدراسـات العربية” ،جامعة
الريموك ،األردن.
2727نائبة رئيس سابق ملجلس إدارة “املوسوعة العربية” ،الجامعة العربية.
2828عضـو سـابق يف املجلـس االستشـاري يف “االتحـاد الـدويل لتنظيـم
األرسة” ،لنـدن ،اململكـة املتحـدة.
2929عضـو مجلـس إدارة سـابق يف “املجلـس الـدويل للتعليـم ألغـراض
التدريـس” ،الواليـات املتحـدة األمريكيـة.
3030عضو سابق يف “املجلس األعىل للتعليم” ،الكويت.
3131عضـو سـابق يف “املنظمـة العربيـة األمريكيـة للمـرأة” ،الواليـات
املتحـدة األمريكيـة.
3232عضـو تنفيـذي سـابق يف “املنظمـة الدوليـة للنسـاء املسـلامت يف
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جنـوب رشق آسـيا”.
3333عضـو رشف يف االتحـاد العـريب لجمعيـات الفنـون التشـكيلية ..بـدءا ً
مـن عـام 2015
3434عضـو يف مجلـس األمنـاء مبؤسسـة التعـاون املعن ّيـة بتقديـم العـون
للفلسـطينيني ومقرهـا يف جنيـڤ بسـويرسا.
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- -7رعاية الطفولة:

قدمــت د.ســعاد الصبــاح الكثــر مــن اإلنجــازات واملســاهامت يف خدمــة
الطفــل العــريب ودعمــت مؤسســاته ،ومــن ذلــك:
ــتدعـم مشروع الكتـاب الشـهري للطفـل يف الجمعيـة الكويتيـة لتق ُّدم
الطفولـة العربية.
ــدعمـت العديـد مـن املنتديات واملؤمتـرات التي تخـدم الطفل ،وكتبت
الكثير مـن املقـاالت التـي تدافـع عـن حـق الطفـل وتناقـش حسـن
تربيتـه وتعليمه.
ــجوائز اإلبداع الفلسطيني لألطفال .1989
ــمـن منطلـق إميانهـا باحتـواء املبـدع كانـت جائزتهـا للطفـل الخليجي
املبـدع يف الفـن التشـكييل مـن خلال مهرجـان سـنوي تشرف عليـه
جمعيـة الفنـون التشـكيلية ،حيـث كانـت دورتـه األوىل يف أبريـل .2013
ــأطلقت مهرجان براعم األدب العريب السنوي الخاص باألطفال .2017
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- -8النشاط االقتصادي:

ــبصفتهـا خبيرة اقتصاديــة ،تقـوم بـدور نشـط يف تنميـة دولتهـا عملاً
وبحثـاً ،وميتـد اهتاممهـا إىل أمتهـا العربيـة بدافـع إحساسـها العـريب
واإلنسـاين.
ــترأس مجلس إدارة الرشكة العملية القابضة.
ــيعتبر كتابهـا “التخطيـط والتنميـة يف االقتصـاد الكويتـي ودور املـرأة”
مرجعـاً للمهتمين باألبحـاث الخاصـة بالكويت بشـكل خـاص ومنطقة
الخليـج بشـكل عام.
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التشكيل:
- -9الفن
ي

ــمارسـت سـعاد الصبـاح الرسـم منـذ بواكير عمرهـا ،فـكان هوايتهـا
املحببـة ،ونفـذت الكثير مـن اللوحـات ..متنقلـة بين مـدارس الفـن
التشـكييل
ــانطالقـاً مـن حبها للفن وتشـجيعها لإلبداع عملت عىل دعم وتشـجيع
كثير مـن املبدعني يف الفن التشـكييل ..يف الكويـت وخارج الكويت.
ــأسسـت جائـزة اإلبـداع التشـكييل على مسـتوى مجلـس التعـاون
الخليجـي بالتعـاون مـع جمعيـة الفنـون التشـكيلية ،ويقـام مهرجـان
الجائـزة كل سـنتني بـدءا ً مـن دورتـه األوىل عـام 2008م.
ــأسسـت جائـزة أخـرى يف هـذا املجـال مقدمـة للطفـل الخليجـي املبدع
مـن خلال جمعيـة الفنـون التشـكيلية وأقيمت دورتهـا األوىل عـام .2013
ــأطلقت بينايل سعاد الصباح للفنانني العرب بدءا ً من عام .2017
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النسان:
--10حقوق إ

ــكانت وما زالت تناضل يف كل مكان من أجل حرية اإلنسان وحقوقه.
عبرت عـن انحيازهـا هـذا
ــانحـازت إىل الضعفـاء واملظلومين ،وقـد ّ
نثرا ً وشـعرا ً ،وشـكّل دفاعهـا عـن حريـة املـرأة مسـارا ً ثابتـاً يف شـعرها
ومقاالتهـا ومحارضاتهـا.
ــعلى مـدى عقود مـن الزمـن ناضلت بشـجاعة من أجل حصـول املرأة
الكويتيـة على حقوقها السياسـية حتى تحقـق لها ذلك.
ــمنحتهـا املنظمـة العربية لحقوق اإلنسـان بطاقة العضويـة رقم واحد،
لوقوفهـا بصالبـة مـع حقـوق اإلنسـان العـريب ،وتقديـرا ً لدورهـا يف
تأسـيس املنظمـة والعمـل فيهـا ألكثر مـن عرشيـن عامـاً دون هـوادة.
ــسـاهمت بخربتهـا كمستشـارة يف لجـان حقـوق اإلنسـان يف مجلـس
األمـة الكويتـي ،ودعمـت نـدوات ومؤمتـرات تعـزز حقـوق اإلنسـان.
ــتـم اختيارهـا مـن قبـل األمني العـام لألمم املتحـدة عـام  1995لتمثيل
املنظمـة الدوليـة يف “املؤمتـر العاملـي للمـرأة” يف بكين ،وكانت واحدة
مـن خمس سـيدات تم اختيارهـن كضيفات رشف للمؤمتـر ،من بينهن
السـيدة األوىل يف كل مـن الواليـات املتحدة األمريكية ،وفرنسـا ونيجرييا
باإلضافة إىل رئيسـة وزراء آيسـلندا.
ــأصـدرت ودعمـت إصـدار العديـد مـن الكتـب التـي تدعـم الحريـات
وتناقـش الدميقراطيـات وتؤسـس لحقـوق اإلنسـان.
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--11المواقف القومية:
ــآمنـت بالعروبـة ..وكانت دومـاً مناضلة يف قضايا الدفاع عـن الحق العريب،
يف كثير مـن املحافل العامليـة الثقافية ..كام تب ّنت قضايـا املرأة العربية.
ــرصـدت ريـع ديوانهـا األول “مـن عمـري” عـام  1964بجميـع طبعاتـه
لصنـدوقالكيـانالفلسـطينيقيامـاًببعـضالواجـبملعركـةالعـودةالكبرى.
ــكان لهـا دور مهـم يف حـرب  1967ويف حـرب  1973يف دعـم الجيـش
العـريب معنويـاً وماديـاً ..وعملـت على مسـاعدة الجرحـى ،حيـث
سـجلت حضـورا ً بـارزا ً مـن خلال منظمة الهلال األحمـر يف جمهورية
مصر العربيـة.
ــكانـت أول املتربعين النتفاضـة فلسـطني األوىل عـام “ 1987انتفاضـة
أطفـال الحجـارة”.
ــنظمـت جائـزة أفضـل الكتب املنشـورة عـن العاملني العريب واإلسلامي
بالتعـاون مع جامعـة كامربيدج.
ــعضو مؤسس وعضو مجلس أمناء املنظمة العربية لحقوق اإلنسان.
ــعضو يف منظمة النساء املسلامت لجنوب وغرب آسيا.
ــخلال إقامتهـا يف بيروت كانـت لهـا مسـاهامت كبيرة وكثيرة ،ومنهـا
مسـاهامتها يف دور الرعايـة االجتامعيـة.
ــرئيسة جمعية الصداقة الربيطانية الكويتية.
ــتق ّدم دعامً سنوياً لجامعة القاهرة لتشجيع الدراسات العليا.
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ــتكفّلـت نفقـات الرتجمـة إىل اللغة العربية يف مؤمتر املـرأة بنريويب عام
 1985وهـو عمـل ذو تكلفـة باهظـة ينـاط بالحكومـات ،كما تكفلت
نفقـات وفـد كامـل من االتحـاد النسـايئ العريب لذلـك املؤمتر.
ــتب ّنـت مشروع جمـع املخطوطـات األصليـة يف العـامل وتصويرهـا على
امليكروفيلـم وتذليلهـا للباحثين يف مركـز املخطوطـات والوثائـق يف
الكويـت ،حيـث تـم تصويـر آالف الوثائـق.
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ن
--12الدور االجتماعي
والوط�:
ي

ــ ُعرفـت بإميانهـا القـوي بـدور األرسة يف كل مجتمع وأمـة ،ورغم العمل
واالنشـغال وطلـب العلـم لكنهـا اشـتهرت بحرصها عىل متاسـك أرستها
وتربيـة أوالدهـا ومتابعتهـم (ثـم أحفادها بعـد ذلك) فأصبحت مثـلاً
يُحتـذى كأم عاملـة ،ق ّدمـت لوطنهـا أوالدا ً وأحفـادا ً مسـلّحني بالعلـم،
وذلـك مبسـاندة رشيـك عمرها الشيــخ عبدالله مبــارك الصبـاح ط ّيب
اللـه ثـراه ..والـذي اشـتهرت بحبهـا ووفائها له.
عبت عن حبها لوطنها الكويت قوالً وعمالً ،شعرا ً ونرثا ً.
ــ ّ
ــكان لهـا دور نضـايل كبير يف فترة احتلال الكويـت ومـا بعدهـا ،أ ّدتـه
بتفـان وعـزم سـعياً لتحريـر دولتهـا ،الكويـت ،ثـم كان دورهـا يف عدة
مجـاالت ثقافيـة وإنسـانية وتنمويـة إلعـادة الكويـت إىل سـابق عهدهـا.
ــساهمت يف إنشاء وتطوير الكثري من املؤسسات التعليمية.
ــتعد د.سـعاد الصباح واحدة من الشـخصيات الرئيسـة يف األدب العريب
املعـارص ،فـكل عمـل مـن مقتطفاتهـا األدبيـة ميثّـل بسـاطاً حقيقيـاً
منسـوجاً بألـوان الكويت.
ــشـ ّجعت املــرأة عمومـاً واملسلمــة خصوصـاً بـكل السـبل املتاحـة،
ودافعـت عـن حقوقهـا وقضاياهـا األصيلـة.
ــكان شـعرها حـارضا ً يف كثير من األحداث العربيـة الكربى ،مثل أحداث
فلسـطني ،وحرب االسـتنزاف ،وغزو الكويت ،وغريها.
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قدمتها د.سعاد الصباح:
--13جوائز وتكريمات ّ

ــتكريــم عــدد كبيــر مــن املبدعيــن العرب وهم عىل قيد الحياة من
خلال مناسـبة دورية بعنـوان “يوم الوفـاء” بدأت عــام .1995
ــمتويـل “جائـزة الكتـاب” التـي متنحهـا “جمعيـة الصداقـة الربيطانيـة
الكويتيـة للدراسـات الشرق أوسـطية” ،ويتـم منـح الجائـزة سـنوياً يف
لنـدن إىل أفضـل ثالثـة كتـب منشـورة عـن الشرق األوسـط يف احتفال
تشـارك فيـه سـفارة دولـة الكويـت يف بريطانيـا.
ــجائزة سعاد الصباح لإلبداع الخليجي يف الفن التشكييل منذ .2008
ــجائزة سعاد الصباح للطفل الخليجي املبدع يف مجال الفن التشكييل منذ .2013
ــجائزة سعاد الصباح لإلبداع الفكري واألديب منذ عام 1988م.
ــجائزة عبدالله املبارك لإلبداع العلمي منذ عام 1988م.
ــجوائز للمؤلفني املبدعني من خريجي الجامعة األمريكية يف بريوت.
ــ(جائزة املرسح) بالتعاون مع “مرسح املدينة” يف بريوت.
ــجائـزة سـعاد الصبـاح لإلعالميين الشـباب بالتعـاون مـع امللتقـى
اإلعالمـي العـريب .2017
ــجائزة يوسف الخال لشعراء الحداثة الشباب.
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ن
البداع
الفلسطي�:
--14جوائز إ
ي

ــخصصـت د.سـعاد الصبـاح اعتبارا ً من عـام  1989جوائز خاصة ألطفال
فلسـطني (يف الفنون واألناشيد والقصة القصرية).
ــخصصـت جوائـز للشـبيبة (يف الفنـون والشـعر والقصـة القصيرة
والدراسـات ألحسـن ثلاث دراسـات حول ثقافة الشـعب الفلسـطيني
أو كفاحـه أو اسـترشاف مسـتقبله).
ــتـم تخصيـص جوائـز متنـح للمؤسسـات الفلسـطينية يف األرايض
املحتلـة يف مجـاالت اإلبـداع العلمـي والفكـري والفنـي مبـا يدعـم
الصمـود الفلسـطيني ويحافـظ عىل الهويـة العربية الفلسـطينية تحية
لالنتفاضـة.
وتــم توزيــع جوائــز الفائزيــن يف عــام  1989يف معــرض القاهــرة
الســنوي للكتــاب يف شــهر ينايــر /كانــون ثــاين .1990
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الخ�ية:
--15مؤسسة عبدالله مبارك الصباح ي

•تترأس الدكتـورة سـعاد محمـد الصبـاح “مؤسسـة عبداللـه مبـارك
الصبـاح الخرييـة” التـي تأسسـت عـام  ،1992وتقدم املؤسسـة خدمات
يف مجـاالت متعــددة منهـا التعليـم والصحـة واالحتياجات االجتامعيــة
والشـخصية ،وتشـارك يف رعايـة العديـد مـن املراكز االجتامعيـة والطبية
والدينيـة ،وال تقتصر خدماتهـا على موقـع جغـرايف محـدد وال متيـز بني
األعـراق والعقائـد واألديـان.
•يحتـل التعليـم محـورا ً رئيسـاً يف العديد مـن برامج املؤسسـة ،فباإلضافة
إىل املنـح الدراسـية ،متـول املؤسسـة برامـج زمالـة جامعيـة ووظائـف
مهنيـة وبرامـج بحثيـة ،ومـن ذلـك منـح دراسـية إىل األعضـاء حديثـي
التخـرج يف الهيئـة التدريسـية بكليـة االقتصـاد والعلـوم السياسـية يف
جامعـة القاهـرة ،وذلـك للحصـول على درجـة الدكتـوراه.
•أتاحت مبادرات “املؤسسـة” الفرصة ألعداد كبرية من الطلبة لالسـتمرار
بتحصيلهم يف مسـتويات مختلفة ،وبخاصة التعليم العايل.
•قامـت املؤسسـة برعايـة الطلبـة يف  15جامعـة يف الواليـات املتحـدة ،و5
جامعـات يف اململكـة املتحـدة ،و 5جامعات خليجيـة ،و 5جامعات مرصية،
باإلضافـة إىل جامعتين أوروبيتني.
•ارتبطـت املؤسسـة باملراكـز العلميـة املميـزة يف الغـرب ،مما أبقاهـا على
اتصـال مـع مراكـز التفوق ،ويتم التشـجيع وتقديـم الدعم املـايل إىل برامج
الزمالـة والوظائـف املهنيـة واملنـح الدراسـية للطلبـة باإلضافـة إىل الربامـج
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البحثيـة ،وذلـك لصالـح البرشيـة .وتتضمـن األمثلـة على ذلك:
ــتأسـيس صندوق متخصص يف كلية “سـانت كاترين” أكسـفورد ،لتحسين
الدراسـات السياسـية ،ويتضمـن ذلك (دعامً مالياً ومعنويـاً) لربامج الزمالة
باسم .Wilfred Knapp
ــتأسيــس “برنامــج عبــدالله املبــارك البحثي” للزمالة يف كلية “بيمربوك،
كامربيدج”.
ــتأسـيس برنامـج عبداللـه املبـارك البحثـي للزمالـة يف كليـة “الدراسـات
الرشقيـة واألفريقيـة” جامعـة لنـدن.
ــتأسيس برنامج الزمالة يف “جامعة ساري” يف مجال اقتصاديات الطاقة.
ــاملساهمة يف تأسيس مركز ساري للطاقة.
ــاملسـاهمة يف برامـج األبحـاث والزمالـة يف جامعـة “دارهـم” لدعـم
الدراسـات الخاصـة بالشرق األوسـط.
والتزامـاً بأهدافهــا لتعزيــز الحــوار وتبــادل وجهــات النظــر الخاصــة بالقضايــا
واألحــداث املعــارصة ،قامــت املؤسســة بتنظيــم ورعايــة عــدد مــن املنتديــات،
التــي جمعــت الشــخصيات مــن كافــة الثقافــات واملجــاالت لتقديــم رؤاهــم
وتحليالتهــم حــول التطــورات الحاليــة ،يف بيئــة فكريــة ب ّنــاءة.
ــتدعـم املؤسسـة نشـاطات بعـض الجامعـات واملؤسسـات التعليميـة
واملراكـز واملنتديـات ،ومـن األمثلـة على ذلـك:
o oمتويـل تأسـيس مكتبـة يف “كليـة االقتصـاد والعلـوم السياسـية بجامعـة
القاهرة”.
o oمتويل مكتبة “عبدالله املبارك” يف الفروانية بالكويت.
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o oدعـم “منتـدى الفكـر العـريب” يف عامن بـاألردن ،مبا يف ذلـك متويل املقر
الرئيسي له.
o oالدعـم املـايل وتقديـم املقـر للمنظمـة العربيـة لحقـوق اإلنسـان يف
القاهـرة مبصر.
o oتأسيس مركز املرأة – تونس.
o oالدعم املايل لتأسيس (املؤسسة الثقافية) – لندن.
o oدعم “املنتدى العريب للثقافة” يف بريوت بلبنان.
o oالتعاون مع “الهيئة العامة املرصية للكتاب” لنرش العديد من الكتب.
o oإنشـاء املكتبـات ومراكـز الكمبيوتـر والربامـج الثقافيـة لـدى العديد من
املـدارس يف وزارة الرتبية.
o oرعاية أبحاث ما بعد دراسات الدكتوراه يف العديد من الجامعات.
o oالتعاون مع املؤسسات الخريية العاملية يف نرش الكتب وتقديم الجوائز.
o oالتعاون مع املؤسسات االجتامعية التي تركز عىل رفاهية الطفل.
o oاالسـتمرار يف تقديـم الجوائـز وتنظيـم املسـابقات حـول املواضيـع ذات
األهميـة االجتامعيـة.
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أ
د�:
--16جوائز إ
البداع العلمي وال ب ي

إميان ـاً مــن الشــيخ عبداللــه مبــارك الصبــاح والدكتــورة ســعاد الصبــاح
بتشــجيع الشــباب العــريب عــى تقويــة انتامئهــم لتاريخهــم واكتشــاف
املبدعــن منهــم يف العلــوم والفنــون األدبيــة والعلــوم االجتامعيــة وتقدميهــم
للــرأي العــام مــن خــال نــر األعــال الفائــزة ،فقــد تــم اإلعــان عــن
مســابقات عبداللــه املبــارك العلميــة ،وســعاد الصبــاح األدبيــة يف عــام
 ،1988وخصــص للفائزيــن فيهــا مبالــغ نقديــة قيمــة .ومــن املجــاالت
التــي احتوتهــا :الفيزيــاء ،الكيميــاء ،البيولوجيــا الحيويــة ،دراســات البيئــة،
الدراســات املائيــة والتصحــر ،باإلضافــة إىل املجــاالت األدبيــة والفكريــة
األخــرى كالشــعر والروايــة والبحــوث التاريخيــة واالجتامعيــة وغريهــا..
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ال ت
س�اتيجية:
--17دعم وتمويل برامج البحوث إ

قُـ ِّدم الدعــم الكامــل ملــروع دراســة منتــدى الفكــر العــريب اإلسـراتيجي
حــول مســتقبل الرتبيــة والتعليــم يف الوطــن العــريب مــن ِقبــل ســمو الشــيخ
عبداللــه مبــارك الصبــاح والدكتــورة ســعاد الصبــاح .وقــد تــم القيــام
باملــروع وتنفيــذه خــال الفــرة مــا بــن  ،1990-1987وأعلنــت نتائــج
املــروع يف احتفــال كبــر حرضتــه الدكتــورة ســعاد مــع عــدد كبــر مــن
أعضــاء املنتــدى مبناســبة االجتــاع الســنوي للمنتــدى يف شــهر مايــو  /أيــار
 ،1990وقــد نوقــش يف االجتــاع التقريــر البحثــي الــذي اســتغرق إعــداده
نحــو ثــاث ســنوات ،وتنــاول مناقشــة عــدد مــن املحــاور ،ومنهــا النظــام
العاملــي وتجــارب تطويــر التعليــم ،واألوضــاع الراهنــة للتعليــم يف الوطــن
العــريب ،والسياســات الرتبويــة يف الوطــن العــريب ..وغريهــا.
وصــدر عــن املــروع عــدد مــن املطبوعــات التــي تتضمــن دراســات قــام بها
أســاتذة متخصصــون يف الرتبيــة وإسـراتيجيات التعليــم مــن الوطــن العريب.
وكذلــك تــم دعــم ومتويــل الجــزء األول مــن املوســوعة العربيــة التــي
تصدرهــا املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم “أليكســو” ،وذلــك يف
عــام  .1990وتــم اإلعــان عــن إصــدار املوســوعة يف اجتــاع هيئة املوســوعة
يف منتصــف عــام  1990عــى أن تصــدر يف ثالثــن جــزءا ً باللغــة العربيــة،
وتضــم كل مــا توصــل إليــه الفكــر اإلنســاين يف جميــع حقــول املعرفــة .ويف
االجتــاع تــم انتخــاب الدكتــور عــي فخــرو رئيســاً ملجلــس إدارة هيئــة
املوســوعة والدكتــورة ســعاد الصبــاح نائب ـ ًة للرئيــس.
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--18دعم المراكز والجمعيات الأردنية والفلسطينية:

ق ّدمــت د.ســعاد الصبــاح دعــاً لكثــر مــن تلــك املراكــز والجمعيــات
ومنهــا:
ــنادي الجامعيات العربيات  -األردن.
ــعضو مؤسس لجامعة فيالدلفيا الخاصة يف األردن.
ــبناء مقر دائم ملنتدى الفكر العريب  -عامن.
ــنادي أطفال وكالة الغوث الدولية – األردن.
ــجمعية إنعاش األرسة – فلسطني.
ــمركز الدراسات العربية  -جامعة الريموك.
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--19دار سعاد الصباح ش
للن� والتوزيع:
ــمن البيوت الثقافية الرائدة يف الوطن العريب.
ــبـدأ نشـاطها يف القاهـرة عـام  1988ثـم انتقـل مقرهـا الرئيسي إىل
الكويـت.
ــمتيـزت بأنشـطة واهتاممـات تخطـت حدود الرشق األوسـط ،وسـعت
إىل تغطيـة التراث بإعـادة طباعـة األعمال العلميـة التاريخيـة لضامن
انتشـار أوسـع للمعرفـة بين األجيـال املعـارصة ،كام متيزت الـدار بنرش
أعمال حرصيـة يف األدب والتاريـخ وقضايـا املجتمع.
ــيف عمـل هـو األول مـن نوعـه يف الوطن العريب بادرت د.سـعاد الصباح
إىل طبـع كافـة أعـداد مجلـة الرسـالة الصـادرة خلال أعـوام – 1933
 ،1953وذلـك يف أربعين مجلدا ً.
ــطبعـت ،وأعـادت طبـع ،وترجمـت مئـات الكتـب يف كافـة املجـاالت
وألهـم األدبـاء يف العـامل ،باإلضافـة إىل جيـل الشـباب املبـدع.
ــقامـت الـدار برتجمـة أعامل مميزة مـن عدة لغـات إىل العربية بهدف
مـد جرس فكري بين الثقافات واألعراق والجنسـيات.
ــأقامـت عـددا ً مـن املؤمتـرات الثقافيـة بالتعـاون مـع جهـات ثقافيـة
وخرييـة ونسـائية عديـدة.
25

ــتقـ ّدم الـدار جوائز للشـباب ،حيث يتـم تنظيم  8مسـابقات يف اآلداب
والعلـوم سـنوياً ،وميتـد االهتمام بالشـباب إىل نشر أعاملهـم ،وهو ما
حل لعائـق رئيس أمـام إبداعاتهم خالل السـنوات األوىل
يشـكّل عـادة ّ ً
مـن حياتهم.
ــتشارك الدار يف معارض الكتب املقامة عىل مستوى الوطن العريب.
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--20مساهمات دار سعاد الصباح ش
للن� والتوزيع:

•منـذ عـام  ،1988تقـدم الدكتـورة سـعاد محمـد الصبـاح مثـاين جوائـز
أدبية سـنوية لتشـجيع املبدعني الشـباب يف الوطن العـريب .وتقدم الدار
للمسـاهامت الفائـزة أربـع جوائز باسـم “ جائزة الشـيخ عبدالله املبارك
لإلبـداع العلمـي” وأربـع جوائـز أخـرى يف “مسـابقة سـعاد الصبـاح
لإلبـداع الفكـري واألديب”.
•قامـت الـدار بتنظيم ورعاية ومتويل عدد كبري مـن املنتديات واملؤمترات
الثقافية.
•أرشفـت الـدار عىل رعاية أوىل الجوائز واملسـابقات التـي نظمت لتخليد
ذكرى شـهداء الكويت وتأييدا ً لألرسى الكويتيني املحتجزين يف السـجون
العراقية ،باالشتراك مع (جمعيـة الصحافيني الكويتية).
•قامـت الـدار بتقديـم مجموعـات كاملـة مـن مطبوعاتهـا مجانـاً إىل
املستشـفيات الحكوميـة والخاصـة ملواسـاة املـرىض وإفادتهـم.
•ساهمت الدار يف دعم مؤسسة “الجاحظية” األدبية يف الجزائر.
•تقـدم أربـع جوائـز إىل املؤلفين املبدعين مـن بين خريجـي الجامعـة
األمريكيـة يف بيروت ،علاوة على (جائـزة املسرح) ،وذلك بالتعـاون مع
“مسرح املدينـة” يف بيروت.
•أقامـت الـدار دورة سـعاد الصبـاح للقصيـدة الحـرة يف مدينـة فـاس
املغربيـة.
•قدمـت الـدار الكثير من الدراسـات والكتـب يف مجال التاريـخ الكويتي
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وانعطافاتـه ،كما بحثـت يف مسيرة األدب الكويتـي منـذ بداياتها األوىل
وحتـى القـرن العرشين.
•نظمـت بالتعـاون مع املجلـس الوطني للثقافة والفنـون واآلداب ندوات
معـرض الكتاب العـريب الثالث يف الكويت.
•رعـت د .سـعاد محمـد الصبـاح ماديـاً ومعنويـاً مجلـة الناقـد لصاحبهـا
ريـاض الريـس وسـاهمت بالنشر فيهـا طـوال سـنوات منـذ صدورها يف
متـوز (يوليـو) .1988
•تـم تنظيـم احتفاليـات لقيـت اهتاممـاً وصـدى كبرييـن لتكريـم كبـار
املبدعين يف الثقافـة يف الوطـن العـريب عمومـاً ،فقـد أطلقـت الدكتـورة
سـعاد الصبـاح يف العـام  1995مبـادرة “يـوم الوفـاء” املتمثلـة يف تكريم
رواد الثقافـة العربيـة األحيـاء .وشـمل التكريـم كالً مـن املبدعين الكبـار:
ــأ.عبد العزيز حسني (الكويت) 1995م.
ــأ.إبراهيم العريّض (البحرين) 1996م.
ــأ.نزار قباين (سوريــا) 1998م.
ــد.ثروت عكاشة (مصـر) 2000م.
ــصاحب السمو املليك األمري عبدالله الفيصل (السعودية) 2001م.
ــد.عبدالكريم غالب (املغرب) 2003م.
ــأ.غسان تويني (لبنـان) 2007م.
ــد.صالح العجريي (الكويت) 2013م.
ــد.الحبيب الجنحاين (تونس) 2016م.
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•قامـت الـدار بتكريـم الباحثين واملؤرخين الذيـن أسـهموا يف خدمـة
التاريـخ الكويتـي .2016
•أطلقت مهرجاناً سنوياً لرباعم األدب العريب بدورته األوىل .2017
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ت
ال� حازت عليها د .سعاد الصباح:
--21بعض التكريمات ي

•وسام الثقافة التونيس للتفوق الثقايف.
•كرمهـا وزيـر الثقافـة التونسي ضمـن ملتقـى املبدعـات العربيـات يف
مدينـة سوسـة.
•جائزة الكويت التقديرية يف اآلداب والفنون .2002
•عضو فخري يف مجلس األمناء باملجلس العريب الثقايف يف لبنان.
•عضو فخري يف جمعية خريجي الجامعة األمريكية يف بريوت.
•كرمهـا املنتـدى الثقـايف املصري بنشر مجلديـن يحتويان على العرشات
مـن الدراسـات والشـهادات الخاصـة بشـعرها وعملها يف خدمـة الثقافة
وحقوق اإلنسـان.
•درع التفوق من كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
•أول سـيدة عربيـة غير مرصيـة تحصـل على درع (يـوم التعليـم) مـن
جامعـة القاهـرة.
•درع اإلبداع النسايئ من وزارة الثقافة التونسية.
•درع الرشف من مؤسسة التعاون الفلسطيني.
•درع الرشف من معهد العامل العريب يف باريس.
•منحها رئيس لبنان وسام االستحقاق اللبناين املذ ّهب .2004
•كرمتها جامعة الكويت مبناسبة يوم األديب الكويتي عام 2005م.
•كرمتهـا الجامعـة العربيـة يف القاهـرة مبنحهـا لقـب السـيدة العربيـة
املميـزة يف الثقافـة واآلداب.
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•كرمتهـا الجمعيـة االقتصاديـة الكويتية تقديرا ً لدورهـا يف دعم مجموعة
كبيرة من املشـاريع يف املجتمـع الكويتي.
•متت دعوتها من قبل األمني العام لألمم املتحدة لحضور املؤمتر العاملي
للمرأة يف بكني بالصني ،وذلك كضيفة رشف عام  ،1995رفقة السيدات
األوىل للواليات املتحدة وفرنسا ونيجرييا ورئيسة وزراء آيسلندا.
•منحتهـا املنظمـة العربيـة لحقـوق اإلنسـان يف القاهرة بطاقـة العضوية
رقـم ( )1تقديـرا ً لدورهـا الجليـل يف قيـام املنظمة واسـتمرارها.
•منحتهـا مؤسسـة البابطين لإلبـداع الشـعري جائزتهـا للعـام  2006يف
احتفـال أقيـم يف “اليونيسـكو” بباريـس ورعـاه الرئيـس الفرنسي.
•منحتهـا امللكـة إليزابيـث الثانيـة الوسـام امللكي “ ”C.B.Eتقديـرا ً
ملسـاهمتها الثقافيـة والتعليمية التي قامت بها مـن أجل متتني العالقات
بين الكويـت وبريطانيـا عـام .2007
•ك ّرمتهـا كليـة االقتصـاد والعلـوم السياسـية يف جامعـة القاهـرة خلال
احتفالهـا باليوبيـل الذهبـي عـام  ،2010كإحـدى خريجاتهـا املتميـزات
على مسـتوى الوطـن العـريب.
•منحتهـا جامعـة عـدن امليداليـة الفضيـة تقديـرا ً ملسـاندتها العلميـة
واألدبيـة للجامعـة .2011
•منحتهـا جمعيـة تعزيـز ومامرسـة أفـكار مانهـي ( )Manhaeالكوريـة
الجنوبيـة جائـزة األدب للعـام  2012وللرئيـس املناضـل نيلسـون منديال
جائزة السلام.
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•قلدهـا رئيـس جمهوريـة تونـس د.محمـد املنصـف املرزوقـي وسـام
الجمهوريـة (الصنـف األكبر) يف أبريـل .2012
•منحهـا مركـز األمير سـلامن االجتامعـي وسـام العضوية الرشفيـة باملركز
يف أبريـل .2012
•صـدر عنهـا كتيـب خـاص يتنـاول مسيرتها ضمن ملـف منظمـة حقوق
اإلنسـان الدولية.
•منحتهـا جامعـة القاهـرة يف عيـد العلـم الحـادي عشر بعد املئـة جائزة
األميرة فاطمـة للعطـاء تقديرا ً لجهودهـا البارزة يف دعـم العلم والعلامء
وخدمـة املجتمـع وتنميتـه ألكرث من ربـع قرن ،يف ديسـمرب .2012
•كرمتهـا مجموعـة بـو خمسين القابضـة مـن خلال جريـدة النهـار مـع
عـدد مـن الشـخصيات الكويتيـة تقديـرا ً لعطائهـا كمنـارة مـن منـارات
الكويـت يف فربايـر .2013
•منحتهـا جمعيـة املكتبـات واملعلومـات الكويتيـة العضويـة الفخريـة
للجمعيـة إلنجازاتهـا يف خدمـة الثقافـة واألدب واملعرفـة ،يف فربايـر .2013
•فـازت قصيـدة “أنـت أدرى” بالجائـزة األوىل ألجمـل قصيـدة مغ ّنـاة يف
مهرجـان األغنيـة العربيـة الثالـث عـام  2001يف القاهـرة ،كما فـازت
املطربـة رجـاء بلمليـح بجائـزة أفضـل أداء عـن األغنيـة نفسـها.
•فـازت قصيدتهـا “خـذين إىل حـدود الشـمس” بالجائـزة األوىل كأفضـل
قصيـدة مغ ّنـاة يف مهرجـان اإلذاعـة والتلفزيـون عـام  2005يف القاهـرة.
•اختارتهـا جمعيـة بـادن بـاول الدمناركيـة The Olave Baden Powell
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عضــوا ً يف لجنتهـا التنفيذيـة ،وذلـك يف عـام  1986لتكـون أول ممثلـة
للجمعيـة يف الشرق األوسـط نظــرا ً للمرشوعـات اإلنسـانية التـي تقوم
بهـا .وقـد اسـتقبلت امللكـة بياتريـس ملكـة الدمنـارك الدكتـورة سـعاد
بهـذه املناسـبة .ويـدرج اسـم الدكتـورة سـعاد الصبـاح على قامئة رشف
الجمعيـة سـنوياً.
•تقديـرا ً لجهودهـا وإنجازاتهــا قامـت وزارة الرتبيـة بتسـمية إحـدى
مدارسـها يف منطقـة املنصوريـة باسـمها .2013
•تـم اختيارهـا ضمـن قامئـة أفضـل خمسين امـرأة عربيـة متميـزة لعـام
 ،2014والتـي نشرت يف مجلـة سـيديت ،وأرشفـت عليهـا لجنـة تحكيـم
مكونـة مـن  34عضـوا ً ،وذكـر يف بيـان اإلعلان أن هـذه القامئـة جـاءت
للتعريـف بـدور بعـض الشـخصيات النسـائية يف نهضـة مجتمعاتهـن،
وضمـت أبرز السـيدات العربيات اللـوايت متيزن بشـتى امليادين العلمية
والفنيـة والرياضيـة والسياسـية والثقافيـة ،وقـد حـوت القامئـة أسماء
وزيـرات وسـيدات أعمال وعاملـات ومخرتعـات.
•ك ّرمتهـا منظمـة العلـوم والثقافـة التابعـة لجامعـة الـدول العربيـة يف
احتفـال أقيـم مبناسـبة يـوم الشـعر العـريب يف البحريـن ،2016/3/21
وذلـك بوصفهـا مـن أشـهر شـاعرات العرب وداعمة رئيسـية يف تأسـيس
املنظمـة ويف دعـم الثقافـة بالبحريـن.
•كرمتهـا جامعـة القاهـرة بتاريخ  19أبريل  2016مبناسـبة مـرور  55عاماً
على إنشـاء كليـة االقتصاد والعلـوم السياسـية ضمن كوكبة مـن الوزراء
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والسياسـيني واالقتصاديين واإلعالميين مـن الرعيـل األول للكليـة مـن
دفعـة  1963حتـى دفعـة .1974
•اعرتافـاً بدورهـا ومكانتهـا األدبيـة ،أطلقـت رابطة األدبـاء الكويتيني عىل
مسرح الرابطـة اسـم (مسرح سـعاد الصبـاح) ،وذلـك يف حفـل أقيـم
بتاريـخ .2016/4/27
•قـام امللتقـى اإلعالمـي يف الكويـت بتاريـخ  3مايـو  2016بتكرميهـا على
اعتبـار أنهـا رمـز من رمـوز اإلبـداع والفكـر العريب املسـتنري.
•نظـرا ً لدورهـا البـارز يف تعزيـز وضـع املـرأة العربيـة وخدمـة الثقافـة
وفنـون اللغـة العربيـة ،قامـت مؤسسـة املـرأة العربيـة مبنحهـا جائـزة
املـرأة العربيـة لعـام  2016يف لنـدن ..يـوم  1ديسـمرب .2016
•غرسـت السـفارة اللبنانيـة يف الكويـت نخلـة باسـم الدكتـورة سـعاد
الصبـاح يف مقـر السـفارة يف مدينة الكويـت تقديرا ً لعطاءاتها اإلنسـانية
واالجتامعيـة واألدبيـة ينايـر .2016
•افتتـح املركز اإلعالمي الكويتي ركناً ثقافياً باسـم الدكتورة سـعاد الصباح
يف مقـره ،احتـوى على جانب من مكتبـة ومقتنيات تربز جهود د.سـعاد
الصبـاح األدبية ،يف فرباير .2016
•تكريـم مـن محافظـة العاصمـة مبناسـبة األعيـاد الوطنيـة يف  10فربايـر
.2017
•افتتـاح مكتبـة د .سـعاد الصبـاح يف امللتقـى اإلعالمي العـريب يف الكويت
.2017
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•كرمتهـا رابطـــــــة أعضاء هيئة التدريب للكليـات التطبيقية (الكويت)
نظرا ً لجهودها يف رفع اسـم الكويـــــــت بـ (ملحمة وقفة وفاء) .2017
•كرمتهـا محافظة العاصمة (الكويت) ملسيرة عطائها ورفع اسـم الكويت
يف املحافل الدولية .2017
•كرمتهـا مؤسسـة البابطين للشـعر العـريب يف مهرجـان الشـعر  -مـارس
 2018بإصـدار مرتجـم ألشـعارها باللغـة البولنديـة.
• تـم تكرميهـا يف معـرض باريس الـدويل للكتاب ممثلاً يف نقابة النارشين
الفرنسـيني يـوم  16مـارس  ،2019ملـا تقوم به من دور رائـد ودعم فريد
لقضايـا الثقافة والنرش واألدب.
•نالـت جائـزة األمير عبداللـه الفيصـل الشـعرية إلسـهاماتها الشـعرية
والثقافيـة ،وذلـك يـوم  20مـارس .2019
•اختيرت الدكتـورة سـعاد الصبـاح مـن قبـل املنظمـة األوروبيـة العربية
للتبـادل الثقـايف كأكثر الشـخصيات تأثيرا ً يف الثقافـة للعـامل  ،2018وتـم
تكرميهـا يف حفـل أقيم فـــي بروكسـل يـوم  23مـارس .2019
•ك ّرمتهـا جامعـة األمرية نـورة بنت عبدالرحمن للتميز النسـايئ يف الرياض
بجائزة املـرأة املتميزة  17أبريل .2019
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ض
والمحا�ات:
--22المؤتمرات

•شاركت يف عدة مؤمترات يف االقتصاد والسياسة والشعر.
•ألقـت محـارضات يف عدد من املؤسسـات التعليميـة يف أوروبا والواليات
املتحـدة والخليج ومرص.
•شاركت يف الكثري من األمسيات الشعرية عىل مستوى العامل.
•شـاركت يف االجتماع التأسـييس للمجلـس العـريب للطفولـة والتنميـة،
والـذي عقـد يف عمان باململكـة األردنيـة يف أبريل  1987مبشـاركة مئتي
شـخصية عربيـة مرموقـة مـن ضمنهـم امللكـة نـور الحسين ،والسيــدة
ســارة صــادق املهـدي ،واملشير عبدالرحمـن ســوار الذهب ،والشيــخ
عيىس بــن حمد آل خليفة ،واملفكر العريب زيك نجيب محمود ،والسـيد
عبداللطيـف الحمـد .وتم اختيار الدكتورة سـعاد عضـوا ً يف مجلس أمناء
املجلس.
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--23المطبوعات المنشورة:
.أالكتب:
الكتاب

مكان وتاريخ
الطبعات
النرش

النارش للطبعة األوىل

التخطيط والتنمية يف االقتصاد الكويتي
1
ودور املرأة

2

لندن
1983

دار إيستلوردز

 2أضواء عىل االقتصاد الكويتي

-

لندن
1985

دار إيستلوردز

 3املرأة الخليجية ومشاركتها يف القوى العاملة

-

لندن
1986

دار إيستلوردز

 4األوبك :التجربة السابقة والتوقعات املستقبلية

2

لندن
1986

دار إيستلوردز

السوق النفطي الجديد :السعودية
5
تسرتد زمام املبادرة

2

لندن
1986

دار إيستلوردز

 6أزمة املوارد يف الوطن العريب

1

لندن
1989

دار سعاد الصباح

 7هل تسمحون يل أن أحب وطني

6

القاهرة
1990

الهيئة املرصية العامة
للكتاب

 8صقر الخليج :عبدالله مبارك الصباح

5

الكويت
1995

دار سعاد الصباح

 9حقوق اإلنسان يف العامل املعارص

3

الكويت
1995

دار سعاد الصباح
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الكتاب

38

مكان وتاريخ
الطبعات
النرش

النارش للطبعة األوىل

 10حقوق اإلنسان :بني النظرية والتطبيق

1

الكويت
1997

دار سعاد الصباح

 11ماذا تعرف عن حقوق اإلنسان؟

1

الكويت
1997

دار سعاد الصباح

 12أوراق يف قضايا الكويت ()1

1

الكويت
2006

دار سعاد الصباح

 13أوراق يف قضايا الكويت ()2

1

الكويت
2006

دار سعاد الصباح

 14أوراق يف االقتصاد الخليجي

1

الكويت
2006

دار سعاد الصباح

 15أوراق يف السياسة الدولية

1

الكويت
2006

دار سعاد الصباح

 16أوراق يف االقتصاد السيايس الدويل ()1

1

الكويت
2006

دار سعاد الصباح

 17أوراق يف االقتصاد السيايس الدويل ()2

1

الكويت
2006

دار سعاد الصباح

 18أوراق يف السياسة النفطية ()1

1

الكويت
2006

دار سعاد الصباح

 19أوراق يف السياسة النفطية ()2

1

الكويت
2006

دار سعاد الصباح

 20مبارك الصباح مؤسس دولة الكويت الحديثة

2

بريوت
2007

دار سعاد الصباح

الكتاب

مكان وتاريخ
الطبعات
النرش

النارش للطبعة األوىل

 21كلامت خارج حدود الزمن

1

الكويت
2008

دار سعاد الصباح

 22تاريخ الشيخ عبدالله مبارك الصباح يف صور

1

الكويت
2015

دار سعاد الصباح

 23مرت السنوات ومازالت كام هي الكلامت

1

الكويت
2018

دار سعاد الصباح

 24الكويت يف عهد عبدالله بن صباح الصباح

1

الكويت
2018

دار سعاد الصباح
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.باإلصدارات الشعرية:
الديوان

40

الطبعات مكان وتاريخ
النرش

 1من عمري

1

 2أمنيــة

14

 3إليك يا ولدي

12

 4فتافيت امرأة

11

 5يف البدء كانت األنثى

11

 6حوار الورد والبنادق

1

 7برقيات عاجلة إىل وطني

6

 8آخر السيوف

5

 9قصائد حب

5

 10امرأة بال سواحل

4

 11خذين إىل حدود الشمس

3

 12القصيدة أنثى واألنثى قصيدة

1

بريوت
1964
القاهرة
1971
القاهرة
1982
القاهرة
1985
لندن
1988
لندن
1989
القاهرة
1990
الكويت
1992
الكويت
1992
الكويت
1994
الكويت
1997
الكويت
1999

النارش للطبعة األوىل
دار اليوم
دار املعارف
دار املعارف
الهيئة املرصية العامة
للكتاب
منشورات رياض الريس
منشورات رياض الريس
الهيئة املرصية العامة
للكتاب
دار سعاد الصباح
دار سعاد الصباح
دار سعاد الصباح
دار سعاد الصباح
دار سعاد الصباح

الديوان

الطبعات مكان وتاريخ
النرش

 13والورود تعرف الغضب

2

 14رسائل من الزمن الجميل

1

 15الشعر والنرث ..لك وحدك

1

 16وللعصافري أظافر تكتب الشعر

1

 17قراءة يف كف الوطن

1

الكويت
2005
الكويت
2006
الكويت
2016
الكويت
2017
الكويت
2017

النارش للطبعة األوىل
دار سعاد الصباح
دار سعاد الصباح
دار سعاد الصباح
دار سعاد الصباح
دار سعاد الصباح
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ج .كتب أرشفت أو شاركت يف تأليفها وقدمت لها:
صــدرت هــذه الكتــب مبناســبة (يــوم الوفــاء) ،وهــي احتفاليــة تســتحدث
ألول مــرة يف الوطــن العــريب ،لتكريــم املبدعــن األحيــاء وهــم:
1.1عبد العزيز حسني (.)1995
2.2إبراهيم العريّض (.)1996
3.3نزار قباين (.)1998
4.4ثروت عكاشة (.)2000
5.5عبدالله الفيصل (.)2001
6.6عبدالكريم غالب (.)2003
7.7غسان تويني (.)2007
8.8صالح العجريي (.)2013
9.9الحبيب الجنحاين (.)2017
•كتب الفائزين يف مسابقات “عبدالله املبارك وسعاد الصباح” بني عامي .2017-1988
•طباعة مجلدات مجلة الرسالة املرصية ( ،)1985والتي صدرت ما بني  1933و.1953
•الثقافة يف الكويت (مسح علمي شامل  3 -أجزاء) .1997
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--24المقاالت والأبحاث:

“1.1النسـاء العاملات يف الخليـج” مجلـة الخليج العريب ،مجلـد  ،5رقم ،1
أبريل .1985
“2.2التنميـة االقتصاديـة يف الـدول املنتجـة للنفـط والتغير االقتصـادي
الحديـث” ،ورقـة مقدمـة إىل مؤمتـر بالقاهـرة ،فربايـر .1985
“3.3السياسـات النفطيـة ضمـن إطـار مجلـس التعـاون الخليجـي”،
محـارضة مقدمـة يف النـادي الدبلومـايس ،أبوظبـي ،أبريـل .1985
“4.4املشـاركة النسائيـــة الكويتيـة يف القـوة العاملـة – توجـه تجريبـي
ميـداين” .املؤمتـر الثـاين للطاقـة ،األوابـك ،الدوحـة ،مـارس .1982
“5.5دور النساء املسلامت يف التنمية االقتصادية بالدول العربية يف الخليج”،
مؤمتر حول النساء املسلامت والتنمية ،كواالملبور ،أكتوبر.1982 ،
“6.6االقتصـاد والسياسـة يف عـامل اليـوم” خمـس مقاالت دراسـية مطولة
نشرت يف الصحـف الكويتية عـام .1984
7.7اإلسرتاتيجية الجديدة للنظام السيايس العاملي.1990 ،

--25مطبوعات أخرى منشورة:

نــرت يف الصحــف الكويتيــة والخليجيــة والعربيــة مئــات املقــاالت التــي
تغطــي املشــكالت والقضايــا املعــارصة ذات األهميــة الوطنيــة واإلقليميــة
والدوليــة.
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--26المؤلفات ت
الم�جمة:
أو ً
ال -الشعــر:

ت ُرجمــت أشــعار الدكتــورة ســعاد الصبــاح إىل عدة لغــات منها :الفرنســية،
اإلنجليزيــة ،األملانيــة ،اإلســبانية ،األوكرانيــة ،الطاجيكيــة ،الجورجيــة،
الفارســية ،الصينيــة ،الفنلنديــة ،الســويدية ،البلغاريــة ،الرصبيــة ،البوســن ّية،
األذربيجانيــة ،والكوريــة.
				
الفرنسية
الكتاب
1

44

أمنية

املرتجم
أسمهان بدير ولويس ألربتيني

 2رسائل إىل حبيبتي الكويت 1

أسمهان بدير ولويس ألربتيني

 3رسائل إىل حبيبتي الكويت 2

أسمهان بدير ولويس ألربتيني

 4آخر السيوف

أسمهان بدير ولويس ألربتيني

 5إليك يا ولدي

أسمهـان بديـر وغويليفيك

 6فتافيت امرأة ()1

أسمهـان بديـر وغويليفيك

 7فتافيت امرأة ()2

أسمهـان بديـر وغويليفيك

 8يف البدء كانت األنثى

أسمهان بدير ولويس ألربتيني

 9أمسية باريس 2004

معهد العامل العريب  -باريس

اإلنجليزية
الكتاب
 1يف البدء كانت األنثى

املرتجم
د.عبد الواحد لؤلؤة

 2فتافيت امرأة

نهــاد صليحـة

 3قصائد حب

د.محمـد حرفوش

 4امرأة بال سواحل

نهــاد صليحـة

 5خذين إىل حدود الشمس

نهــاد صليحـة

األملانية
الكتاب
 1مختارات شعرية (آللئ الخليج)

املرتجم
د.عدنان جواد الطعمة

اإلسبانية
الكتاب
 1امرأة بال سواحل

املرتجم
ملـك مصطفــى

األوكرانية
الكتاب
 1مختارات شعرية

املرتجم
متاري بريخودكـو
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الطاجيكية
الكتاب
 1مختارات شعرية

(خيمة الكلمة القدسية) طبعة 1999

 2مختارات شعرية

(خيمة الكلمة القدسية) طبعة 1994

املرتجم
جـولنـظـر
جـولنـظـر

الجورجية
الكتاب
 1يف البدء كانت األنثى

املرتجم
غادة جاويش ود.مارينا تخينفاليل

الفارسية
الكتاب
 1امرأة بال سواحل

فرهــاد فرامــرزي

 2يف البدء كانت األنثى

حســن فرامــرزي

 3خذين إىل حدود الشمس

حســن فرامــرزي

 4فتافيت امرأة

حســن فرامــرزي

 5والورود تعرف الغضب
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املرتجم

سمري أرشدي ونفيسة بابايئ

الصينية
الكتاب

املرتجم

 1إليك يا ولدي

وانـغ فـو

 2أمنيـة

وانـغ فـو

 3فتافيت امرأة

مــان تــــأي

 4يف البدء كانت األنثى

تشونغ جـي كـون

 5قصائـد حـب

د .ليـن فونغ ميـن

 6برقيات عاجلة إىل وطني

د .ليـن فونغ ميـن

 7آخر السيوف

د .ليـن فونغ ميـن

 8امرأة بال سواحل

د .ليـن فونغ ميـن

الفنلندية
الكتاب
 1يف البدء كانت األنثى

املرتجم
د.فاروق أبو شقرا

السويدية
الكتاب
 1يف البدء كانت األنثى

املرتجم
د.فاروق أبو شقرا
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البلغارية
الكتاب
 1قصائد حب

املرتجم
-

األذربيجانية
1

الكتاب

املرتجم

خذين إىل حدود الشمس

باستي عيل باييل وبابك أحمدوف 2012

البوسنية
1

48

الكتاب

املرتجم

مختارات شعرية

إرشاف د.عبد الحميد الدكاكني 2012

الكورية
1

الكتاب

املرتجم

امرأة كويتية

جانغ سيه وون  -يل دونغ أون 2013

الرومانية
الكتاب
 1كتاب امللتقيات الشعرية “أنتولوجيا”

املرتجم
د .دميرتو كيكان

البولندية
الكتاب
 1مختارات من شعر د .سعاد الصباح

املرتجم
كاميال بانيك

49

ثاني ًا -كتب سيرة تمت ترجمتها إلى اإلنجليزية والفرنسية:

الكتاب
 1مبارك الكبري مؤسس دولة الكويت الحديثة

املرتجم

اللغة

ليىل آرس

إنجليزي

 2عبدالله مبارك الصباح نهضة الكويت

إنجليزي

 3عبدالله مبارك الصباح (صقر الخليج)

فرنيس

أ
د�:
 --27ي
تأث�ها ال ب ي

ــأدرجـت أشـعار د.سـعاد الصبـاح يف مـدارس وجامعـات عـدد مـن
الـدول ،ومنهـا :لبنان والبحرين وسـوريا وفلسـطني واإلمـارات واملغرب
والعـراق والسـويد والهنـد وكنـدا وبولنـدا وكثير مـن الـدول العربيـة
واألجنبيـة.
ــقُدمـت أشـعارها يف أطروحـات لنيـل املاجسـتري والدكتـوراه يف األردن
ومصر واململكـة العربية السـعودية ولبنـان والبحرين والصني وفرنسـا
وإيـران والهنـد واليمـن وغريهـا مـن الـدول ،وتـم تدريـس قصائدهـا
لطلبـة املـدارس يف مناهـج وزارات الرتبيـة والتعليـم الكويـت ودول
الخليـج واألردن وسـوريا وكثير مـن الـدول العربيـة واألجنبيـة.
ــاهتـم الباحثـون مبـا قدمتـه الدكتـورة سـعاد محمـد الصبـاح إىل املكتبة
العربية من مؤلفات تتعلق باقتصاديات الدول املنتجة للنفط ،ويتضمن
ذلـك أربعـة عرش كتابـاً والكثري من املقـاالت والدراسـات والبحوث.

50

ــنالـت كشـاعرة وأديبـة شـهرة كبرية وحصلـت عىل تكريـم عاملي بأرفع
املستويات.
ــأشـاد بتجربتهـا الشـعرية األدبـاء واإلعالميـون والكتّـاب وزعماء كثير
من الـدول.
ــبوصفهـا أشـهر الشـاعرات على مسـتوى الوطـن العـريب ،سـاهمت يف
كتابـات منتظمـة يف العديـد مـن الصحـف على مسـتوى العـامل ،يف
مجـاالت السياسـة واالقتصـاد ،وناقشـت يف بحـوث ومقـاالت مطولـة
القضايـا االجتامعيـة.
ــنرشت أشـعارها الكثير من املطبوعات اليومية واألسـبوعية والشـهرية
العربيـة والعاملية.
ــتغطـي مواضيعهـا يف نتاجهـا الشـعري قضايـا تتراوح بين الرومانسـية
والوطنيـة واألمومـة والحريـة ،وتـدور حـول محور مشترك هـو ( ُحرية
اإلنسـان) التـي تسـيطر على كتاباتهـا ،دون متييـز بين الرجـل واملرأة.
ــتغ ّنى بقصائدها الفصيحة والعامية أشهر املطربني العرب.
ــأقامـت الكثير مـن األمسـيات يف عواصـم عامليـة وعربيـة ويف محافـل
دوليـة وعربية ،وتجتذب أمسـياتها الشـعرية جمهـورا ً عريضاً ،وتحظى
دامئـاً باهتمام إعالمـي كبير عىل مسـتوى الصحافـة العربيـة والعاملية.
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--28دراسات حول د.سعاد الصباح:

أظهـــر النقـــاد واألكادمييون اهتمــــاماً بالتجربة الشــعرية للدكتورة ســعاد
الصبــاح ،وقــد كتبــت عنهــا مئــات الدراســات ،أمــا يف مجــال الطباعــة فصدر
عنهــا الكتــب التالية:
املؤلف

نرش يف

العنوان
 1سعاد الصباح :الشعر والشاعرة

فاضــل خلـــف

بريوت 1992

سعاد الصباح يف فتافيت امرأة االزدواجية
2
الوجدانية وتعددية األبعاد "بالفرنسية"

د.عـــزة ملــك

باريس 1992

يف البدء كانت األنثى :غريزة الحياة وتجربة
3
االتصال عند سعاد الصباح "بالفرنسية"

د.أسمهان بدير

باريس 1992

 4فتافيت امرأة  /االزدواجية الوجدانية – عريب

عزة ملك وأسمهان بدير

بريوت 1992

د .محمد التونجي

الكويت 1993

 6التجربة الشعرية لسعاد الصباح "بالفرنسية"

بيــار ريشا

باريس 1993

 7سعاد الصباح :شاعرة األمل "بالفرنسية"

د.عزة ملك

باريس 1993

 8العزف عىل أوتار مشدودة

د.نبيل راغب

القاهرة 1993

 5قراءة مسافر يف شعر سعاد الصباح

 9قراءات نقدية يف شعر سعاد الصباح

سعيد فرحات وبالل خري الكويت 1994

 10سعاد الصباح شاعرة االنتامء الحميم

فضل األمني

بريوت 1994

 11لغة التامس

محمود حيدر

بريوت 1994

عبداللطيف األرناؤوط

بريوت 1995

 12سعاد الصباح :رحلة يف أعاملها غري الكاملة
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املؤلف

نرش يف

العنوان
 13سعاد الصباح :دراسة جديدة

برهان بخاري

بريوت 1999

 14يف ظالل اإلبداع

نجوى حسن

دمشق 1999

مجموعة باحثني

القاهرة 2000

د.عبد امللك مرتاض

الجزائر 2000

إسامعيل إسامعيل مروة

بريوت 2000

عيل املسعودي

الكويت 2000

مفيد فوزي

القاهرة 2000

د.محمد عناين

القاهرة 2001

 21الرتكيب اللغوي والفني يف شعر سعاد الصباح

تيسري رجب نسور

بريوت 2002

 22هدم وبناء

د.مها خري بك نارص

بريوت 2002

د.فوزي عيىس

القاهرة 2003

د.مختار أبو غايل

القاهرة 2003

د.صالح فضل

القاهرة 2003

د.نذير العظمة وآخرون

بريوت 2004

 27امرأة من الزمن الجميل

عيل املسعودي

الكويت 2004

 28املامرسة اإلبداعية يف تجربة سعاد الصباح

فاضل خلف
ود.فوزي عيىس
د.تيسري النسور

القاهرة 2004

 15منارة عىل الخليج  /املنتدى الثقايف املرصي
 16النص والنص والغائب
 17سعاد الصباح :شاعرة شتائية
 18حاممة السالم
 19مفاتيح قلب شاعرة
 20املختار من شعر سعاد الصباح

 23القصيدة أنثى واألنثى قصيدة
 24القضايا واألدوات
 25وردة البحر وحرية الخيال األنثوي
 26دراسات يف قصائد حب (باإلنجليزية)
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املؤلف

نرش يف

العنوان
 29صورة الواقع العريب يف شعر سعاد الصباح

د .مها خري بك
وإسامعيل مروة

القاهرة 2004

 30الجامل يف شعر سعاد الصباح

إسامعيل مروة
ود.ثروت عكاشة

القاهرة 2004

د .محي الدين صبحي
ود.جورج طراد
ود.محمد رجب النجار

القاهرة 2004

 32صورة املرأة يف شعر سعاد الصباح

د .فوزي عيىس
ود.مختار أبو غايل

القاهرة 2004

 33الحب يف شعر سعاد الصباح

د .فوزي عيىس
ونجوى حسن
ود.مختار أبو غايل

القاهرة 2004

 34األنثى يف شعر سعاد الصباح

إسامعيل مروة
ود.مها خري بك
وفضل األمني

القاهرة 2004

 35الزمن يف شعر سعاد الصباح

محمود حيدر
ود.مها خري بك

القاهرة 2004

 36الرثاء يف شعر سعاد الصباح

د.مختار أبو غايل
ونجوى حسن
ود.فوزي عيىس
ود.تيسري رجب النسور

القاهرة 2004

 31الرومانسية والغناء يف شعر سعاد الصباح
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املؤلف

نرش يف

العنوان

د.تيسري رجب النسور

القاهرة 2004

نجوى حسن وفضل األمني
ود.مها خري بك

القاهرة 2004

 39املرأة بني فواصل الكلامت

فاطمة الحبايب الجامعي

بريوت 2005

 40الرومانسية والغناء يف شعر سعاد الصباح

د.محيي الدين صبحي
ود.جـورج طــراد
ود.محمد رجب النجار

بريوت 2004

فريدة الطويل

بريوت 2005

 37البناء اللغوي يف شعر سعاد الصباح
 38التمرد يف شعر سعاد الصباح

 41وردة البحر يف عيون الشعراء

يوم األديب الكويتي – تكريم كليـة اآلداب مجموعة من أساتذة قسم
42
اللغة العربية
جامعة الكويت

الكويت 2005

رؤيـة الشاعـرة سعـاد الصباح فـي الحب /
 43دراسة مقارنة يف ذاتيـة الشعـر الوجدانـي
عريب – كازاخستاين

إسامعيل إسامعيل مروة

2009

 44شاعرة بال سواحل

عبداللطيف األرناؤوط

بريوت 2013

 45طبيعة األنوثة عند سعاد الصباح عريب – أملاين

د.صالح فضل

بريوت

 46أسئلة الشمس

عيل املسعودي

الكويت 2015

 47ذاكرة الوقت املتوج بالقصيدة

ِعذاب الركايب

الكويت 2015

د.عبدالله أحمد املهنا

الكويت 2015

 48مترد امرأة خليجية

55

املؤلف

نرش يف

العنوان

د .سلطان الحريري

الكويت 2018

 50التقاطع والتوازي يف شعر سعاد الصباح

د.نورية الرومي

الكويت 2018

 51املبهامت وداللتها يف شعر سعاد الصباح

د .مطلق املرشاد

الكويت 2018

 49الذات الشاعرة وثقافة النص يف أدب سعاد الصباح

 52العدول يف شعر سعاد الصباح
 53معاينة سيميائية يف شعر سعاد الصباح
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د .عواد صالح الحياوي الكويت 2018
حمد محمود الدُوخي

2018

ن
الف�:
 --29إ
النتاج ي

اسم األغنية

ألحان

غنــــاء

أ -بالفصحى:
اعتــــذار

محمد املوجي

أنغـــام

اعتــــذار

محمد املوجي

أصالة

اعتــــذار

محمد املوجي

يحيى املوجي

كـن صديقـي

حافظ منذر

ماجدة الرومي

ال تنتقد خجلـي 2001

كامل الطويل

نجاة الصغرية

قل يل هل أحببت امرأة قبيل

حلمي بكر

غـادة رجـب

خذين إىل حدود الشمس

حلمي بكر

غـادة رجـب

أنـت أدرى

جامل سالمة

رجـاء بلمليح

وردة البحر

أنور عبدالله

عبدالله الرويشد
عبداملجيد عبدالله
خالد الشيخ
أحمد الحريبي

غيــرة 1995

محمد املوجي

هاين شاكر

د.سليامن الديكان

سناء الخـراز

جامل سالمة

غادة رجب

إنني بنت الكويت 2012

عام سعيد
للكويت قصائد حب

محمد البلويش
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اسم األغنية

ألحان

نحن باقون هنا
بطاقة معايدة إىل حبيبتي
الكويت (فرباير )1990

أنور عبدالله

عبدالله الرويشد
صالح الحريبي
محمد البلويش
نـوال
عبدالكريم عبدالقادر
رباب

سوف نبقى غاضبني

أنور عبدالله

عبدالله الرويشد

مل تنت ِه املقاومة

أنور عبدالله

املجموعة

نحن الكويتيني

أحمد باقر

محمد املسباح
عبدالله الرويشد

سيمفونية األرض

عبري نصور

وفاء

أنور عبدالله

سوزان عطية

أعرف رجالً 2004

مشعل العروج

نــوال

أنور عبدالله

ماجدة الرومي
عبدالله الرويشد
سوزان عطية
سمرية سعيد
محمد البلويش

يف الغربـة

جاسم الغريب

فـرج غانـم

ذكريات

محمد املوجي

نقوش عىل عباءة الكويت
 1992النظائر
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غنــــاء

ألحان

اسم األغنية
قل يل 2014

غنــــاء
جاهدة وهبة

نحن باقون هنا 2016

صالح رمضان

أداء طلبة مدرسة نصف
النصف

ال تسأل 2017

مروان خوري

ماجدة الرومي

أ -بالعامية:

ألبوم كرنفال فنون اإلمارات ()1995
 1من يوم عرفتك

محمد البلويش

ليىل غفران

 2احملني عىل جناحك

أنور عبدالله

سمرية سعيد

 3ملا أشوفك

راشد الخرض

فاطيام

 4من ظلمك بكيت

أنور عبدالله

رباب

 5سنني وأيام

سليامن املال

نوال

ألبوم حر وبدون قيود
 1أنت الحنان

أنور عبدالله

عبادي الجوهر

 2حسبتك يل

عبادي الجوهر

عبادي الجوهر

 3حر وبدون قيود

عبادي الجوهر

عبادي الجوهر

أنور عبدالله

عبادي الجوهر

 4حبك مىض
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اسم األغنية

ألحان

غنــــاء

ألبوم كرنفال النظائر
 1يا صدى صويت

أنور عبدالله

عبدالله الرويشد

 2وعدتني

أنور عبدالله

منى عبدالغني

 3درويب ملت اآلهات

أنور عبدالله

نـوال

 4يا بو مبارك

أنور عبدالله

طارق سليامن

بشوفتك يا الزين

أنور عبدالله

هاله هادي

كلنا نحب الكويت

أنور عبدالله

نبيل شعيل

حبس حبي

أنور عبدالله

عبدالكريم عبدالقادر

إيدي بإيدك

أنور عبدالله

عبدالكريم عبدالقادر

يا دارنـا
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عيل عبدالستار

حاولت أحب غريك

أنور عبدالله

محمد البلويش

ودي أنىس جرحي منك

أنور عبدالله

فيصل السعد

ما أقدر عىل بعدك

أنور عبدالله

عبد الكريم عبدالقادر

سافر حبيبي

أنور عبدالله

عبدالله الرويشد

أنا ودي

راشد الخرض

نـوال

ال تسأل 2017

مروان خوري

ماجدة الرومي

ألحان

غنــــاء

اسم األغنية
عام سعيد 2018

صالح الكردي

نـــــــــــــــــــــوال

نحن باقون هنا  -فرباير 2018

بشار الشطي

نبيل شعيل  /شهد العمريي
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