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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 

ــتينيات. الس

ــة للعلــم ولــأدب والشــعر والقــراءة  امــرأة مســلمة عربيــة كويتيــة محبّ

ــى  ــاً ع ــت دوم ــذي حرص ــا ال ــة لبيته ــكييل، ومحب ــن التش ــفر والف  والس

أال تتخــى فيــه عــن أمومتهــا، وأن متــارس فيــه دورهــا كامــاً كزوجــة وأم. يف 

الوقــت ذاتــه اهتمــت بتنميــة الفكــر العــريب، ودعمــت املؤسســات الثقافية 

وحقــوق اإلنســان والطفــل واملــرأة وقضايــا الوطــن العريب.

ــون األدب  ــم وفن ــب العل ــان أرسة تح ــة يف أحض ــة تقليدي ــأت يف بيئ نش

بــكل فروعــه. كان لوالدهــا تأثــر عميــق يف حياتهــا، وقــد ورثــت عنــه جــزءاً 

ــعر  ــاً، وللش ــأدب عموم ــه ل ــا حب ــة، أبرزه ــا الخاص ــن اهتامماته ــراً م كب

ــة  ــا األدبي ــاً إلصداراته ــاً دامئ ــكييل مرافق ــن التش ــك كان الف ــاً.. لذل خصوص

ــن.. ــن عــرب وعاملي ــا أو لوحــات فنان ســواء لوحاته
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نارشة، مؤلفة وشاعرة.ـ 

رئيسة مجلس إدارة رشكة “املجموعة العملية القابضة”.ـ 

أسست “دار سعاد الصباح للنرش” عام 1988.ـ 

رئيسة “مؤسسة عبدالله مبارك الصباح الخرية”.ـ 

عضـو مؤسـس للعديـد مـن املنظـامت غـر الحكوميـة يف الكويت ويف ـ 

الوطـن العـريب ويف العامل. 

ولدت بتاريخ:  22 مايو  1942.	 

الأبناء: 1-

مبارك  )1961 – 1973(ـ 

محمد  1971ـ 

أمنية  1972ـ 

مبارك  1976ـ 

شيامء  1980ـ 
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المؤهــــالت: 2-
دكتوراه فـي االقتصاد عام 1982 جامعة ساري – جلفورد.ـ 

ماجستر )التنمية والتخطيط يف الكويت( - بريطانيا 1976. ـ 

بكالوريوس يف االقتصاد عام 1973، كلية االقتصاد - جامعة القاهرة.ـ 

مجالت الهتمام:  3-

التخطيط التنموي.ـ 

األدب والثقافة.ـ 

اقتصاديات العمل.ـ 

اقتصاديات النفط.ـ 

مجالت اهتمام أخرى:  4-

حقوق اإلنسان والحرية والدميقراطية.ـ 

قضايا املرأة والطفل. ـ 

أحبت الشعر والعلم واألدب والرسم والسفر والثقافة.ـ 
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محطات: 5-

كانـت يف بواكـر عمرها ضمن فريق الكرة الطائرة يف مدرسـة الخنسـاء ـ 

ويف ثانويـة املرقاب بالكويت.

تلقت تعليمها يف مدارس الكويت. ـ 

التحقـت بــ “كليـة االقتصـاد والعلـوم السياسـية” يف جامعـة القاهرة، ـ 

وحصلـت عـى درجـة البكالوريـوس يف االقتصـاد عـام 1973.

سـجلت للدراسـات العليا لـدى “كلية الدراسـات الرشقيـة واألفريقية” ـ 

بجامعـة لنـدن، ثـم تحولـت إىل جامعـة “سـاري” يف اململكـة املتحدة، 

ونالـت هنـاك درجـة الدكتـوراه يف االقتصاد عـام 1982.

نشـطت يف األبحـاث والكتابة يف مجال تخصصهـا ويف املواضيع ذات الصلة.. ـ 

يف الوقـت الذي ذاع صيتها كشـاعرة عربية رسـخت حضورها املميز.

عضـو )تنفيـذي، رشيف، وويّص( يف ثاثـن منظمـة، معظمهـا منظـامت ـ 

دولية.
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العضويــات: 6-

عضــو مؤسس يف “املنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان” وعضو يف . 1

اللجنـة التنفيذيـة فيهـا مـن 1983 إىل 2000.

عضـو يف “مجلـس األمنـاء واللجنـة التنفيذيـة ملنتـدى الفكـر العريب” . 2

يف عـامن، األردن. 

عضو زميل يف “مركز الدراسات العربية” ببيـروت، لبنان.. 3

عضو مؤسس يف “املجلس العريب للطفولة والتنمية” القاهرة، مرص. . 4

عضو يف اللجنة التنفيذية لجمعية “أوليف – بادن للفتيات املرشدات” . 5

اململكة املتحدة. 

عضو يف “الجمعية االقتصادية العربية” مرص.. 6

عضو يف “جمعية الصحافين الكويتية”.. 7

عضو يف “جمعية الخريجن الكويتية”.. 8

عضو رابطة األدباء الكويتية.. 9

عضو يف “الجمعية االقتصادية الكويتية”.. 10

رئيسة فخرية لـ “النادي الريايض البحري” الكويت.. 11

عضو يف مجلس األمناء بـ “مؤسسة التعاون”، سويرسا. . 12

عضو مؤسس يف جامعة فيادلفيا الخاصة يف األردن.. 13

عضو مؤسس يف “املؤسسة الثقافية العربية” لندن، اململكة املتحدة. . 14

عضو يف “الجمعية العربية لأبحاث االقتصادية”. . 15

عضو يف “اللجنة التنفيذية لجمعية الصداقة الكويتية األمركية”، الكويت.. 16

عضو يف املعهد “الدويل للدراسات اإلسرتاتيجية”، اململكة املتحدة. . 17



8

عضو يف مجلس إدارة “اللجنة الوطنية لدعم التعليم”، الكويت.. 18

رئيسة فخرية لـ “جمعية الصداقة الربيطانية الكويتية”، الكويت. . 19

رئيسة مجلس أمناء “مجلة الطفل العريب”، الكويت. . 20

عضو سابق يف مركز الطاقة بجامعة ساري يف اململكة املتحدة. . 21

للنسـاء . 22 العامليـة  للمنظمـة  التنفيذيـة  “اللجنـة  يف  سـابق  عضـو 

ملسـلامت”.  ا

عضو سابق يف االتحاد العاملي القتصاديات الطاقة.. 23

لأبحـاث . 24 األوسـط  الـرشق  “مـرشوع  إدارة  مجلـس  يف  سـابق  عضـو 

األمريكيـة. املتحـدة  الواليـات  واشـنطن،  واملعلومـات”، 

عضو سابق يف “جمعية علم االجتامع العريب”، تونس. . 25

عضـو سـابق يف مجلـس األمناء بـ “مركـز الدراسـات العربية”، جامعة . 26

األردن. الرموك، 

نائبة رئيس سابق ملجلس إدارة “املوسوعة العربية”، الجامعة العربية.. 27

لتنظيـم . 28 الـدويل  “االتحـاد  االستشـاري يف  املجلـس  سـابق يف  عضـو 

املتحـدة.  اململكـة  لنـدن،  األرسة”، 

للتعليـم ألغـراض . 29 الـدويل  “املجلـس  إدارة سـابق يف  عضـو مجلـس 

األمريكيـة. املتحـدة  الواليـات  التدريـس”، 

عضو سابق يف “املجلس األعى للتعليم”، الكويت.. 30

الواليـات . 31 للمـرأة”،  األمريكيـة  العربيـة  “املنظمـة  يف  سـابق  عضـو 

األمريكيـة.  املتحـدة 

املسـلامت يف . 32 للنسـاء  الدوليـة  “املنظمـة  سـابق يف  تنفيـذي  عضـو 
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آسـيا”.  رشق  جنـوب 

عضـو رشف يف االتحـاد العـريب لجمعيـات الفنـون التشـكيلية.. بـدءاً . 33

مـن عـام 2015

عضـو يف مجلـس األمنـاء مبؤسسـة التعـاون املعنيّـة بتقديـم العـون . 34

للفلسـطينين ومقرهـا يف جنيـڤ بسـويرسا.
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رعاية الطفولة: 7-
قدمــت د.ســعاد الصبــاح الكثــر مــن اإلنجــازات واملســاهامت يف خدمــة 

الطفــل العــريب ودعمــت مؤسســاته، ومــن ذلــك:

م ـ  تدعـم مـرشوع الكتـاب الشـهري للطفـل يف الجمعيـة الكويتيـة لتقدُّ

العربية. الطفولـة 

دعمـت العديـد مـن املنتديات واملؤمتـرات التي تخـدم الطفل، وكتبت ـ 

الكثـر مـن املقـاالت التـي تدافـع عـن حـق الطفـل وتناقـش حسـن 

وتعليمه. تربيتـه 

جوائز اإلبداع الفلسطيني لأطفال 1989. ـ 

مـن منطلـق إميانهـا باحتـواء املبـدع كانـت جائزتهـا للطفـل الخليجي ـ 

املبـدع يف الفـن التشـكييل مـن خـال مهرجـان سـنوي تـرشف عليـه 

جمعيـة الفنـون التشـكيلية، حيـث كانـت دورتـه األوىل يف أبريـل 2013.

أطلقت مهرجان براعم األدب العريب السنوي الخاص باألطفال 2017.ـ 
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النشاط القتصادي:  8-

بصفتهـا خبـرة اقتصاديــة، تقـوم بـدور نشـط يف تنميـة دولتهـا عمـاً ـ 

وبحثـاً، وميتـد اهتاممهـا إىل أمتهـا العربيـة بدافـع إحساسـها العـريب 

واإلنسـاين.

ترأس مجلس إدارة الرشكة العملية القابضة.ـ 

يعتـرب كتابهـا “التخطيـط والتنميـة يف االقتصـاد الكويتـي ودور املـرأة” ـ 

مرجعـاً للمهتمـن باألبحـاث الخاصـة بالكويت بشـكل خـاص ومنطقة 

الخليـج بشـكل عام. 
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-9 : الفن التشكيلي

مارسـت سـعاد الصبـاح الرسـم منـذ بواكـر عمرهـا، فـكان هوايتهـا ـ 

املحببـة، ونفـذت الكثـر مـن اللوحـات.. متنقلـة بـن مـدارس الفـن 

لتشـكييل ا

انطاقـاً مـن حبها للفن وتشـجيعها لإلبداع عملت عى دعم وتشـجيع ـ 

كثـر مـن املبدعن يف الفن التشـكييل.. يف الكويـت وخارج الكويت.

التعـاون ـ  مجلـس  مسـتوى  عـى  التشـكييل  اإلبـداع  جائـزة  أسسـت 

الخليجـي بالتعـاون مـع جمعيـة الفنـون التشـكيلية، ويقـام مهرجـان 

الجائـزة كل سـنتن بـدءاً مـن دورتـه األوىل عـام 2008م. 

أسسـت جائـزة أخـرى يف هـذا املجـال مقدمـة للطفـل الخليجـي املبدع ـ 

مـن خـال جمعيـة الفنـون التشـكيلية وأقيمت دورتهـا األوىل عـام 2013.

أطلقت بينايل سعاد الصباح للفنانن العرب بدءاً من عام 2017.ـ 
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نسان: 10- حقوق الإ

كانت وما زالت تناضل يف كل مكان من أجل حرية اإلنسان وحقوقه.ـ 

انحيازهـا هـذا ـ  الضعفـاء واملظلومـن، وقـد عـرّبت عـن  إىل  انحـازت 

نـراً وشـعراً، وشـّكل دفاعهـا عـن حريـة املـرأة مسـاراً ثابتـاً يف شـعرها 

ومحارضاتهـا.  ومقاالتهـا 

عـى مـدى عقود مـن الزمـن ناضلت بشـجاعة من أجل حصـول املرأة ـ 

الكويتيـة عـى حقوقها السياسـية حتى تحقـق لها ذلك. 

منحتهـا املنظمـة العربية لحقوق اإلنسـان بطاقة العضويـة رقم واحد، ـ 

لدورهـا يف  العـريب، وتقديـراً  اإلنسـان  مـع حقـوق  لوقوفهـا بصابـة 

تأسـيس املنظمـة والعمـل فيهـا ألكـر مـن عرشيـن عامـاً دون هـوادة. 

سـاهمت بخربتهـا كمستشـارة يف لجـان حقـوق اإلنسـان يف مجلـس ـ 

األمـة الكويتـي، ودعمـت نـدوات ومؤمتـرات تعـزز حقـوق اإلنسـان.

تـم اختيارهـا مـن قبـل األمن العـام لأمم املتحـدة عـام 1995 لتمثيل ـ 

املنظمـة الدوليـة يف “املؤمتـر العاملـي للمـرأة” يف بكـن، وكانت واحدة 

مـن خمس سـيدات تم اختيارهـن كضيفات رشف للمؤمتـر، من بينهن 

السـيدة األوىل يف كل مـن الواليـات املتحدة األمركية، وفرنسـا ونيجريا 

باإلضافة إىل رئيسـة وزراء آيسـلندا.

أصـدرت ودعمـت إصـدار العديـد مـن الكتـب التـي تدعـم الحريـات ـ 

وتناقـش الدميقراطيـات وتؤسـس لحقـوق اإلنسـان.
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المواقف القومية: 11-

آمنـت بالعروبـة.. وكانت دومـاً مناضلة يف قضايا الدفاع عـن الحق العريب، ـ 

يف كثـر مـن املحافل العامليـة الثقافية.. كام تبّنت قضايـا املرأة العربية.

رصـدت ريـع ديوانهـا األول “مـن عمـري” عـام 1964 بجميـع طبعاتـه ـ 

لصنـدوق الكيـان الفلسـطيني قيامـاً ببعـض الواجـب ملعركـة العـودة الكـربى.

كان لهـا دور مهـم يف حـرب 1967 ويف حـرب 1973 يف دعـم الجيـش ـ 

حيـث  الجرحـى،  مسـاعدة  عـى  وعملـت  وماديـاً..  معنويـاً  العـريب 

سـجلت حضـوراً بـارزاً مـن خـال منظمة الهـال األحمـر يف جمهورية 

مـرص العربيـة.

كانـت أول املتربعـن النتفاضـة فلسـطن األوىل عـام 1987 “انتفاضـة ـ 

أطفـال الحجـارة”.

نظمـت جائـزة أفضـل الكتب املنشـورة عـن العاملن العريب واإلسـامي ـ 

بالتعـاون مع جامعـة كامربيدج.

عضو مؤسس وعضو مجلس أمناء املنظمة العربية لحقوق اإلنسان.ـ 

عضو يف منظمة النساء املسلامت لجنوب وغرب آسيا.ـ 

خـال إقامتهـا يف بـروت كانـت لهـا مسـاهامت كبـرة وكثـرة، ومنهـا ـ 

مسـاهامتها يف دور الرعايـة االجتامعيـة.

رئيسة جمعية الصداقة الربيطانية الكويتية.ـ 

تقّدم دعامً سنوياً لجامعة القاهرة لتشجيع الدراسات العليا.ـ 
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تكّفلـت نفقـات الرتجمـة إىل اللغة العربية يف مؤمتر املـرأة بنرويب عام ـ 

1985 وهـو عمـل ذو تكلفـة باهظـة ينـاط بالحكومـات، كـام تكفلت 

نفقـات وفـد كامـل من االتحـاد النسـايئ العريب لذلـك املؤمتر. 

تبّنـت مـرشوع جمـع املخطوطـات األصليـة يف العـامل وتصويرهـا عـى ـ 

يف  والوثائـق  املخطوطـات  مركـز  يف  للباحثـن  وتذليلهـا  امليكروفيلـم 

الكويـت، حيـث تـم تصويـر آالف الوثائـق.
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-12  : ي
الدور الجتماعي والوط�ن

ُعرفـت بإميانهـا القـوي بـدور األرسة يف كل مجتمع وأمـة، ورغم العمل ـ 

واالنشـغال وطلـب العلـم لكنهـا اشـتهرت بحرصها عى متاسـك أرستها 

وتربيـة أوالدهـا ومتابعتهـم )ثـم أحفادها بعـد ذلك( فأصبحت مثــاً 

يُحتـذى كأم عاملـة، قّدمـت لوطنهـا أوالداً وأحفـاداً مسـلّحن بالعلـم، 

وذلـك مبسـاندة رشيـك عمرها الشيــخ عبدالله مبــارك الصبـاح طيّب 

اللـه ثـراه.. والـذي اشـتهرت بحبهـا ووفائها له.

عرّبت عن حبها لوطنها الكويت قوالً وعماً، شعراً ونراً.ـ 

كان لهـا دور نضـايل كبـر يف فـرتة احتـال الكويـت ومـا بعدهـا، أّدتـه ـ 

بتفـان وعـزم سـعياً لتحريـر دولتهـا، الكويـت، ثـم كان دورهـا يف عدة 

مجـاالت ثقافيـة وإنسـانية وتنمويـة إلعـادة الكويـت إىل سـابق عهدهـا. 

ساهمت يف إنشاء وتطوير الكثر من املؤسسات التعليمية.ـ 

تعد د.سـعاد الصباح واحدة من الشـخصيات الرئيسـة يف األدب العريب ـ 

املعـارص، فـكل عمـل مـن مقتطفاتهـا األدبيـة ميثّـل بسـاطاً حقيقيـاً 

منسـوجاً بألـوان الكويت. 

املتاحـة، ـ  السـبل  بـكل  واملسلمــة خصوصـاً  املــرأة عمومـاً  شـّجعت 

األصيلـة. وقضاياهـا  حقوقهـا  عـن  ودافعـت 

كان شـعرها حـارضاً يف كثـر من األحداث العربيـة الكربى، مثل أحداث ـ 

فلسـطن، وحرب االسـتنزاف، وغزو الكويت، وغرها. 
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جوائز وتكريمات قّدمتها د.سعاد الصباح: 13-

تكريــم عــدد كبيــر مــن املبدعيــن العرب وهم عى قيد الحياة من ـ 

خـال مناسـبة دورية بعنـوان “يوم الوفـاء” بدأت عــام 1995.

متويـل “جائـزة الكتـاب” التـي متنحهـا “جمعيـة الصداقـة الربيطانيـة ـ 

الكويتيـة للدراسـات الـرشق أوسـطية”، ويتـم منـح الجائـزة سـنوياً يف 

لنـدن إىل أفضـل ثاثـة كتـب منشـورة عـن الـرشق األوسـط يف احتفال 

تشـارك فيـه سـفارة دولـة الكويـت يف بريطانيـا. 

جائزة سعاد الصباح لإلبداع الخليجي يف الفن التشكييل منذ 2008.ـ 

جائزة سعاد الصباح للطفل الخليجي املبدع يف مجال الفن التشكييل منذ 2013.ـ 

جائزة سعاد الصباح لإلبداع الفكري واألديب منذ عام 1988م.ـ 

جائزة عبدالله املبارك لإلبداع العلمي منذ عام 1988م.ـ 

جوائز للمؤلفن املبدعن من خريجي الجامعة األمركية يف بروت.ـ 

)جائزة املرسح( بالتعاون مع “مرسح املدينة” يف بروت.ـ 

امللتقـى ـ  مـع  بالتعـاون  الشـباب  لإلعاميـن  الصبـاح  سـعاد  جائـزة 

.2017 العـريب  اإلعامـي 

جائزة يوسف الخال لشعراء الحداثة الشباب.ـ 
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-14 : ي
بداع الفلسطي�ن جوائز الإ

خصصـت د.سـعاد الصبـاح اعتباراً من عـام 1989 جوائز خاصة ألطفال ـ 

فلسـطن )يف الفنون واألناشيد والقصة القصرة(. 

القصـرة ـ  والقصـة  والشـعر  الفنـون  )يف  للشـبيبة  جوائـز  خصصـت 

والدراسـات ألحسـن ثـاث دراسـات حول ثقافة الشـعب الفلسـطيني 

أو اسـترشاف مسـتقبله(.  أو كفاحـه 

األرايض ـ  يف  الفلسـطينية  للمؤسسـات  متنـح  جوائـز  تخصيـص  تـم 

يدعـم  مبـا  والفنـي  والفكـري  العلمـي  اإلبـداع  مجـاالت  يف  املحتلـة 

الصمـود الفلسـطيني ويحافـظ عى الهويـة العربية الفلسـطينية تحية 

لانتفاضـة.

وتــم توزيــع جوائــز الفائزيــن يف عــام 1989 يف معــرض القاهــرة 

الســنوي للكتــاب يف شــهر ينايــر/ كانــون ثــاين 1990.
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ية:  15- مؤسسة عبدالله مبارك الصباح الخ�ي

مبـارك 	  عبداللـه  “مؤسسـة  الصبـاح  محمـد  سـعاد  الدكتـورة  تـرتأس 

الصبـاح الخريـة” التـي تأسسـت عـام 1992، وتقدم املؤسسـة خدمات 

يف مجـاالت متعــددة منهـا التعليـم والصحـة واالحتياجات االجتامعيــة 

والشـخصية، وتشـارك يف رعايـة العديـد مـن املراكز االجتامعيـة والطبية 

والدينيـة، وال تقتـرص خدماتهـا عـى موقـع جغـرايف محـدد وال متيـز بن 

األعـراق والعقائـد واألديـان.

يحتـل التعليـم محـوراً 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 عـى درجـة الدكتـوراه. 

أتاحت مبادرات “املؤسسـة” الفرصة ألعداد كبرة من الطلبة لاسـتمرار 	 

بتحصيلهم يف مسـتويات مختلفة، وبخاصة التعليم العايل.

قامـت املؤسسـة برعايـة الطلبـة يف 15 جامعـة يف الواليـات املتحـدة، و5 	 

جامعـات يف اململكـة املتحـدة، و5 جامعات خليجيـة، و5 جامعات مرصية، 

باإلضافـة إىل جامعتـن أوروبيتن. 

ارتبطـت املؤسسـة باملراكـز العلميـة املميـزة يف الغـرب، مـام أبقاهـا عـى 	 

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 عـى ذلك: 

تأسـيس صندوق متخصص يف كلية “سـانت كاترين” أكسـفورد، لتحسـن ـ 

الدراسـات السياسـية، ويتضمـن ذلك )دعامً مالياً ومعنويـاً( لربامج الزمالة 

 .Wilfred Knapp باسم

تأسيــس “برنامــج عبــدالله املبــارك البحثي” للزمالة يف كلية “بيمربوك، ـ 

كامربيدج”.

تأسـيس برنامـج عبداللـه املبـارك البحثـي للزمالـة يف كليـة “الدراسـات ـ 

الرشقيـة واألفريقيـة” جامعـة لنـدن. 

تأسيس برنامج الزمالة يف “جامعة ساري” يف مجال اقتصاديات الطاقة. ـ 

املساهمة يف تأسيس مركز ساري للطاقة. ـ 

لدعـم ـ  “دارهـم”  جامعـة  يف  والزمالـة  األبحـاث  برامـج  يف  املسـاهمة 

األوسـط.  بالـرشق  الخاصـة  الدراسـات 

والتزامــاً 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 

وتحلياتهــم حــول التطــورات الحاليــة، يف بيئــة فكريــة بّنــاءة. 

تدعـم املؤسسـة نشـاطات بعـض الجامعـات واملؤسسـات التعليميـة ـ 

واملراكـز واملنتديـات، ومـن األمثلـة عـى ذلـك: 

o  متويـل تأسـيس مكتبـة يف “كليـة االقتصـاد والعلـوم السياسـية بجامعـة

القاهرة”.

o .متويل مكتبة “عبدالله املبارك” يف الفروانية بالكويت
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o  دعـم “منتـدى الفكـر العـريب” يف عامن بـاألردن، مبا يف ذلـك متويل املقر

الرئيـي له. 

o  يف اإلنسـان  لحقـوق  العربيـة  للمنظمـة  املقـر  وتقديـم  املـايل  الدعـم 

مبـرص. القاهـرة 

o .تأسيس مركز املرأة – تونس

o .الدعم املايل لتأسيس )املؤسسة الثقافية( – لندن

o  .دعم “املنتدى العريب للثقافة” يف بروت بلبنان

o  .التعاون مع “الهيئة العامة املرصية للكتاب” لنرش العديد من الكتب

o  إنشـاء املكتبـات ومراكـز الكمبيوتـر والربامـج الثقافيـة لـدى العديد من

املـدارس يف وزارة الرتبية.

o  .رعاية أبحاث ما بعد دراسات الدكتوراه يف العديد من الجامعات

o  .التعاون مع املؤسسات الخرية العاملية يف نرش الكتب وتقديم الجوائز

o .التعاون مع املؤسسات االجتامعية التي تركز عى رفاهية الطفل

o  االسـتمرار يف تقديـم الجوائـز وتنظيـم املسـابقات حـول املواضيـع ذات

األهميـة االجتامعيـة.
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-16 : ي بداع العلمي والأد�ب جوائز الإ
ــاح  ــعاد الصب ــورة س ــاح والدكت ــارك الصب ــه مب ــن الشــيخ عبدالل ــاً م إميان

ــاف  ــم واكتش ــم لتاريخه ــة انتامئه ــى تقوي ــريب ع ــباب الع ــجيع الش بتش

املبدعــن منهــم يف العلــوم والفنــون األدبيــة والعلــوم االجتامعيــة وتقدميهــم 

ــن  ــان ع ــم اإلع ــد ت ــزة، فق ــامل الفائ ــرش األع ــال ن ــن خ ــام م ــرأي الع لل

مســابقات عبداللــه املبــارك العلميــة، وســعاد الصبــاح األدبيــة يف عــام 

1988، وخصــص للفائزيــن فيهــا مبالــغ نقديــة قيمــة. ومــن املجــاالت 

التــي احتوتهــا: الفيزيــاء، الكيميــاء، البيولوجيــا الحيويــة، دراســات البيئــة، 

ــة  ــة والفكري ــاالت األدبي ــة إىل املج ــر، باإلضاف ــة والتصح ــات املائي الدراس

ــا.. ــة وغره ــة واالجتامعي ــوث التاريخي ــة والبح ــعر والرواي ــرى كالش األخ
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اتيجية: 17- س�ت دعم وتمويل برامج البحوث الإ
م الدعــم الكامــل ملــرشوع دراســة منتــدى الفكــر العــريب اإلســرتاتيجي  قـُـدِّ

حــول مســتقبل الرتبيــة والتعليــم يف الوطــن العــريب مــن ِقبــل ســمو الشــيخ 

عبداللــه مبــارك الصبــاح والدكتــورة ســعاد الصبــاح. وقــد تــم القيــام 

ــج  ــت نتائ ــن 1987-1990، وأعلن ــا ب ــرتة م ــال الف ــذه خ ــرشوع وتنفي بامل

ــر مــن  ــورة ســعاد مــع عــدد كب ــه الدكت ــر حرضت ــال كب املــرشوع يف احتف

أعضــاء املنتــدى مبناســبة االجتــامع الســنوي للمنتــدى يف شــهر مايــو / أيــار 

1990، وقــد نوقــش يف االجتــامع التقريــر البحثــي الــذي اســتغرق إعــداده 

ــاول مناقشــة عــدد مــن املحــاور، ومنهــا النظــام  نحــو ثــاث ســنوات، وتن

العاملــي وتجــارب تطويــر التعليــم، واألوضــاع الراهنــة للتعليــم يف الوطــن 

ــة يف الوطــن العــريب.. وغرهــا.  العــريب، والسياســات الرتبوي

وصــدر عــن املــرشوع عــدد مــن املطبوعــات التــي تتضمــن دراســات قــام بها 

أســاتذة متخصصــون يف الرتبيــة وإســرتاتيجيات التعليــم مــن الوطــن العريب.

ــي  ــة الت ــوعة العربي ــن املوس ــزء األول م ــل الج ــم ومتوي ــم دع ــك ت وكذل

تصدرهــا املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم “أليكســو”، وذلــك يف 

عــام 1990. وتــم اإلعــان عــن إصــدار املوســوعة يف اجتــامع هيئة املوســوعة 

ــة،  ــة العربي ــن جــزءاً باللغ ــام 1990 عــى أن تصــدر يف ثاث يف منتصــف ع

وتضــم كل مــا توصــل إليــه الفكــر اإلنســاين يف جميــع حقــول املعرفــة. ويف 

ــة  ــس إدارة هيئ ــاً ملجل ــرو رئيس ــيل فخ ــور ع ــاب الدكت ــم انتخ ــامع ت االجت

املوســوعة والدكتــورة ســعاد الصبــاح نائبــًة للرئيــس. 
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دعم المراكز والجمعيات الأردنية والفلسطينية: 18-
ــات  ــز والجمعي ــك املراك ــن تل ــر م ــامً لكث ــاح دع ــعاد الصب ــت د.س قّدم

ــا: ومنه

نادي الجامعيات العربيات - األردن.ـ 

عضو مؤسس لجامعة فيادلفيا الخاصة يف األردن.ـ 

بناء مقر دائم ملنتدى الفكر العريب - عامن.ـ 

نادي أطفال وكالة الغوث الدولية – األردن.ـ 

جمعية إنعاش األرسة – فلسطن.ـ 

مركز الدراسات العربية - جامعة الرموك.ـ 
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دار سعاد الصباح للن�ش والتوزيع: 19-

من البيوت الثقافية الرائدة يف الوطن العريب.ـ 

بـدأ نشـاطها يف القاهـرة عـام 1988 ثـم انتقـل مقرهـا الرئيـي إىل ـ 

الكويـت.

متيـزت بأنشـطة واهتاممـات تخطـت حدود الرشق األوسـط، وسـعت ـ 

إىل تغطيـة الـرتاث بإعـادة طباعـة األعـامل العلميـة التاريخيـة لضامن 

انتشـار أوسـع للمعرفـة بـن األجيـال املعـارصة، كام متيزت الـدار بنرش 

أعـامل حرصيـة يف األدب والتاريـخ وقضايـا املجتمع.

يف عمـل هـو األول مـن نوعـه يف الوطن العريب بادرت د.سـعاد الصباح ـ 

إىل طبـع كافـة أعـداد مجلـة الرسـالة الصـادرة خـال أعـوام 1933 – 

1953، وذلـك يف أربعـن مجلداً.

طبعـت، وأعـادت طبـع، وترجمـت مئـات الكتـب يف كافـة املجـاالت ـ 

وألهـم األدبـاء يف العـامل، باإلضافـة إىل جيـل الشـباب املبـدع.

قامـت الـدار برتجمـة أعامل مميزة مـن عدة لغـات إىل العربية بهدف ـ 

مـد جرس فكري بـن الثقافات واألعراق والجنسـيات. 

أقامـت عـدداً مـن املؤمتـرات الثقافيـة بالتعـاون مـع جهـات ثقافيـة ـ 

وخريـة ونسـائية عديـدة.
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تقـّدم الـدار جوائز للشـباب، حيث يتـم تنظيم 8 مسـابقات يف اآلداب ـ 

والعلـوم سـنوياً، وميتـد االهتـامم بالشـباب إىل نـرش أعاملهـم، وهو ما 

يشـّكل عـادة حّاً لعائـق رئيس أمـام إبداعاتهم خال السـنوات األوىل 

مـن حياتهم.

تشارك الدار يف معارض الكتب املقامة عى مستوى الوطن العريب.ـ 
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مساهمات دار سعاد الصباح للن�ش والتوزيع:  20-

منـذ عـام 1988، تقـدم الدكتـورة سـعاد محمـد الصبـاح مثـاين جوائـز 	 

أدبية سـنوية لتشـجيع املبدعن الشـباب يف الوطن العـريب. وتقدم الدار 

للمسـاهامت الفائـزة أربـع جوائز باسـم “ جائزة الشـيخ عبدالله املبارك 

الصبـاح  سـعاد  “مسـابقة  يف  أخـرى  جوائـز  وأربـع  العلمـي”  لإلبـداع 

لإلبـداع الفكـري واألديب”. 

قامـت الـدار بتنظيم ورعاية ومتويل عدد كبر مـن املنتديات واملؤمترات 	 

الثقافية. 

أرشفـت الـدار عى رعاية أوىل الجوائز واملسـابقات التـي نظمت لتخليد 	 

ذكرى شـهداء الكويت وتأييداً لأرسى الكويتين املحتجزين يف السـجون 

العراقية، باالشـرتاك مع )جمعيـة الصحافين الكويتية(. 

إىل 	  مجانـاً  مـن مطبوعاتهـا  كاملـة  بتقديـم مجموعـات  الـدار  قامـت 

وإفادتهـم.  املـرىض  ملواسـاة  والخاصـة  الحكوميـة  املستشـفيات 

ساهمت الدار يف دعم مؤسسة “الجاحظية” األدبية يف الجزائر. 	 

تقـدم أربـع جوائـز إىل املؤلفـن املبدعـن مـن بـن خريجـي الجامعـة 	 

األمركيـة يف بـروت، عـاوة عـى )جائـزة املـرسح(، وذلك بالتعـاون مع 

“مـرسح املدينـة” يف بـروت.

الحـرة يف مدينـة فـاس 	  للقصيـدة  الصبـاح  الـدار دورة سـعاد  أقامـت 

املغربيـة.

قدمـت الـدار الكثـر من الدراسـات والكتـب يف مجال التاريـخ الكويتي 	 
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وانعطافاتـه، كـام بحثـت يف مسـرة 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 بالنـرش فيهـا طـوال سـنوات منـذ صدورها يف 

متـوز )يوليـو( 1988.

تـم تنظيـم احتفاليـات لقيـت اهتاممـاً وصـدى كبريـن لتكريـم كبـار 	 

املبدعـن يف الثقافـة يف الوطـن العـريب عمومـاً، فقـد أطلقـت الدكتـورة 

سـعاد الصبـاح يف العـام 1995 مبـادرة “يـوم الوفـاء” املتمثلـة يف تكريم 

رواد الثقافـة العربيـة األحيـاء. وشـمل التكريـم كاً مـن املبدعـن الكبـار: 

أ.عبد العزيز حسن )الكويت( 1995م.ـ 

أ.إبراهيم العريّض )البحرين( 1996م.ـ 

أ.نزار قباين )سوريــا( 1998م.ـ 

د.ثروت عكاشة )مصـر( 2000م.ـ 

صاحب السمو املليك األمر عبدالله الفيصل )السعودية( 2001م.ـ 

د.عبدالكريم غاب )املغرب( 2003م.ـ 

أ.غسان تويني )لبنـان( 2007م.ـ 

د.صالح العجري )الكويت( 2013م.ـ 

د.الحبيب الجنحاين )تونس( 2016م.ـ 
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أسـهموا يف خدمـة 	  الذيـن  الباحثـن واملؤرخـن  بتكريـم  الـدار  قامـت 

.2016 الكويتـي  التاريـخ 

أطلقت مهرجاناً سنوياً لرباعم األدب العريب بدورته األوىل 2017.	 
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ي حازت عليها د. سعاد الصباح: 21-
بعض التكريمات ال�ت

وسام الثقافة التوني للتفوق الثقايف. 	 

كرمهـا وزيـر الثقافـة التونـي 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 بروت. 	 

كرمهـا املنتـدى الثقـايف املـرصي بنـرش مجلديـن يحتويان عـى العرشات 	 

مـن الدراسـات والشـهادات الخاصـة بشـعرها وعملها يف خدمـة الثقافة 

وحقوق اإلنسـان. 

درع التفوق من كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. 	 

أول سـيدة عربيـة غـر مرصيـة تحصـل عـى 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 املذّهب 2004. 	 

كرمتها جامعة الكويت مبناسبة يوم األديب الكويتي عام 2005م. 	 

كرمتهـا الجامعـة العربيـة يف القاهـرة مبنحهـا لقـب السـيدة العربيـة 	 

واآلداب.  الثقافـة  يف  املميـزة 
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كرمتهـا الجمعيـة االقتصاديـة الكويتية تقديراً لدورهـا يف دعم مجموعة 	 

كبـرة من املشـاريع يف املجتمـع الكويتي. 

متت دعوتها من قبل األمن العام لأمم املتحدة لحضور املؤمتر العاملي 	 

للمرأة يف بكن بالصن، وذلك كضيفة رشف عام 1995، رفقة السيدات 

األوىل للواليات املتحدة وفرنسا ونيجريا ورئيسة وزراء آيسلندا.

منحتهـا املنظمـة العربيـة لحقـوق اإلنسـان يف القاهرة بطاقـة العضوية 	 

رقـم )1( تقديـراً لدورهـا الجليـل يف قيـام املنظمة واسـتمرارها. 

منحتهـا مؤسسـة البابطـن لإلبـداع الشـعري جائزتهـا للعـام 2006 يف 	 

احتفـال أقيـم يف “اليونيسـكو” بباريـس ورعـاه الرئيـس الفرنـي. 

تقديـراً 	   ”C.B.E“ امللـيك  الوسـام  الثانيـة  إليزابيـث  امللكـة  منحتهـا 

ملسـاهمتها الثقافيـة والتعليمية التي قامت بها مـن أجل متتن العاقات 

بـن الكويـت وبريطانيـا عـام 2007. 

كرّمتهـا كليـة االقتصـاد والعلـوم السياسـية يف جامعـة القاهـرة خـال 	 

احتفالهـا باليوبيـل الذهبـي عـام 2010، كإحـدى خريجاتهـا املتميـزات 

عـى مسـتوى الوطـن العـريب. 

العلميـة 	  ملسـاندتها  تقديـراً  الفضيـة  امليداليـة  عـدن  جامعـة  منحتهـا 

.2011 للجامعـة  واألدبيـة 

منحتهـا جمعيـة تعزيـز ومامرسـة أفـكار مانهـي )Manhae( الكوريـة 	 

الجنوبيـة جائـزة األدب للعـام 2012 وللرئيـس املناضـل نيلسـون منديا 

السـام.  جائزة 
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وسـام 	  املرزوقـي  املنصـف  د.محمـد  تونـس  رئيـس جمهوريـة  قلدهـا 

 .2012 أبريـل  يف  األكـرب(  )الصنـف  الجمهوريـة 

منحهـا مركـز األمـر سـلامن االجتامعـي وسـام العضوية الرشفيـة باملركز 	 

يف أبريـل 2012.

صـدر عنهـا كتيـب خـاص يتنـاول مسـرتها ضمن ملـف منظمـة حقوق 	 

الدولية. اإلنسـان 

منحتهـا جامعـة القاهـرة يف عيـد العلـم الحـادي عـرش بعد املئـة جائزة 	 

األمـرة فاطمـة للعطـاء تقديراً لجهودهـا البارزة يف دعـم العلم والعلامء 

وخدمـة املجتمـع وتنميتـه ألكر من ربـع قرن، يف ديسـمرب 2012.

كرمتهـا مجموعـة بـو خمسـن القابضـة مـن خـال جريـدة النهـار مـع 	 

عـدد مـن الشـخصيات الكويتيـة تقديـراً لعطائهـا كمنـارة مـن منـارات 

الكويـت يف فربايـر 2013.

الفخريـة 	  العضويـة  الكويتيـة  واملعلومـات  املكتبـات  منحتهـا جمعيـة 

للجمعيـة إلنجازاتهـا يف خدمـة الثقافـة واألدب واملعرفـة، يف فربايـر 2013.

فـازت قصيـدة “أنـت أدرى” بالجائـزة األوىل ألجمـل قصيـدة مغّنـاة يف 	 

مهرجـان األغنيـة العربيـة الثالـث عـام 2001 يف القاهـرة، كـام فـازت 

املطربـة رجـاء بلمليـح بجائـزة أفضـل أداء عـن األغنيـة نفسـها.

فـازت قصيدتهـا “خـذين إىل حـدود الشـمس” بالجائـزة األوىل كأفضـل 	 

قصيـدة مغّنـاة يف مهرجـان اإلذاعـة والتلفزيـون عـام 2005 يف القاهـرة. 

 	 The Olave Baden Powell اختارتهـا جمعيـة بـادن بـاول الدمناركيـة
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عضــواً يف لجنتهـا التنفيذيـة، وذلـك يف عـام 1986 لتكـون أول ممثلـة 

للجمعيـة يف الـرشق األوسـط نظــراً للمرشوعـات اإلنسـانية التـي تقوم 

بهـا. وقـد اسـتقبلت امللكـة بياتريـس ملكـة الدمنـارك الدكتـورة سـعاد 

بهـذه املناسـبة. ويـدرج اسـم الدكتـورة سـعاد الصبـاح عـى قامئة رشف 

الجمعيـة سـنوياً.

إحـدى 	  بتسـمية  الرتبيـة  وزارة  قامـت  وإنجازاتهــا  لجهودهـا  تقديـراً 

.2013 باسـمها  املنصوريـة  منطقـة  يف  مدارسـها 

تـم اختيارهـا ضمـن قامئـة أفضـل خمسـن امـرأة عربيـة متميـزة لعـام 	 

2014، والتـي نـرشت يف مجلـة سـيديت، وأرشفـت عليهـا لجنـة تحكيـم 

مكونـة مـن 34 عضـواً، وذكـر يف بيـان اإلعـان 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 أسـامء 

وزيـرات وسـيدات أعـامل وعاملـات ومخرتعـات. 

كرّمتهـا 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 19 أبريل 2016 مبناسـبة مـرور 55 عاماً 	 

عـى إنشـاء كليـة االقتصاد والعلـوم السياسـية ضمن كوكبة مـن الوزراء 
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والسياسـين واالقتصاديـن واإلعاميـن مـن الرعيـل األول للكليـة مـن 

دفعـة 1963 حتـى دفعـة 1974.

اعرتافـاً بدورهـا ومكانتهـا األدبيـة، أطلقـت رابطة األدبـاء الكويتين عى 	 

مـرسح الرابطـة اسـم )مـرسح سـعاد الصبـاح(، وذلـك يف حفـل أقيـم 

بتاريـخ 2016/4/27.

قـام امللتقـى اإلعامـي يف الكويـت بتاريـخ 3 مايـو 2016 بتكرميهـا عـى 	 

اعتبـار أنهـا رمـز من رمـوز اإلبـداع والفكـر العريب املسـتنر.

نظـراً لدورهـا البـارز يف تعزيـز وضـع املـرأة العربيـة وخدمـة الثقافـة 	 

وفنـون اللغـة العربيـة، قامـت مؤسسـة املـرأة العربيـة مبنحهـا جائـزة 

املـرأة العربيـة لعـام 2016 يف لنـدن.. يـوم 1 ديسـمرب 2016.

الدكتـورة سـعاد 	  باسـم  نخلـة  الكويـت  اللبنانيـة يف  السـفارة  غرسـت 

الصبـاح يف مقـر السـفارة يف مدينة الكويـت تقديراً لعطاءاتها اإلنسـانية 

واالجتامعيـة واألدبيـة ينايـر 2016.

افتتـح املركز اإلعامي الكويتي ركناً ثقافياً باسـم الدكتورة سـعاد الصباح 	 

يف مقـره، احتـوى عـى جانب من مكتبـة ومقتنيات تربز جهود د.سـعاد 

الصبـاح األدبية، يف فرباير 2016.

تكريـم مـن محافظـة العاصمـة مبناسـبة األعيـاد الوطنيـة يف 10 فربايـر 	 

.2017

افتتـاح مكتبـة د. سـعاد الصبـاح يف امللتقـى اإلعامي العـريب يف الكويت 	 

.2017



35

كرمتهـا رابطـــــــة أعضاء هيئة التدريب للكليـات التطبيقية )الكويت( 	 

نظراً لجهودها يف رفع اسـم الكويـــــــت بـ )ملحمة وقفة وفاء( 2017. 

كرمتهـا محافظة العاصمة )الكويت( ملسـرة عطائها ورفع اسـم الكويت 	 

يف املحافل الدولية 2017.

كرمتهـا مؤسسـة البابطـن للشـعر العـريب يف مهرجـان الشـعر - مـارس 	 

2018 بإصـدار مرتجـم ألشـعارها باللغـة البولنديـة.

 تـم تكرميهـا يف معـرض باريس الـدويل للكتاب ممثـاً يف نقابة النارشين 	 

الفرنسـين يـوم 16 مـارس 2019، ملـا تقوم به من دور رائـد ودعم فريد 

لقضايـا الثقافة والنرش واألدب.

نالـت جائـزة األمـر عبداللـه الفيصـل الشـعرية إلسـهاماتها الشـعرية 	 

والثقافيـة، وذلـك يـوم 20 مـارس 2019.

اختـرت الدكتـورة سـعاد الصبـاح مـن قبـل املنظمـة األوروبيـة العربية 	 

للتبـادل الثقـايف كأكـر الشـخصيات تأثـراً يف الثقافـة للعـامل 2018، وتـم 

تكرميهـا يف حفـل أقيم فـــي بروكسـل يـوم 23 مـارس 2019.

كرّمتهـا جامعـة األمرة نـورة بنت عبدالرحمن للتميز النسـايئ يف الرياض 	 

بجائزة املـرأة املتميزة 17 أبريل 2019.
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ات:  22- المؤتمرات والمحا�ن

شاركت يف عدة مؤمترات يف االقتصاد والسياسة والشعر. 	 

ألقـت محـارضات يف عدد من املؤسسـات التعليميـة يف أوروبا والواليات 	 

املتحـدة والخليج ومرص. 

شاركت يف الكثر من األمسيات الشعرية عى مستوى العامل. 	 

شـاركت يف االجتـامع التأسـيي للمجلـس العـريب للطفولـة والتنميـة، 	 

والـذي عقـد يف عـامن باململكـة األردنيـة يف أبريل 1987 مبشـاركة مئتي 

شـخصية عربيـة مرموقـة مـن ضمنهـم امللكـة نـور الحسـن، والسيــدة 

ســارة صــادق املهـدي، واملشـر عبدالرحمـن ســوار الذهب، والشيــخ 

عيىس بــن حمد آل خليفة، واملفكر العريب زيك نجيب محمود، والسـيد 

عبداللطيـف الحمـد. وتم اختيار الدكتورة سـعاد عضـواً يف مجلس أمناء 

املجلس.
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المطبوعات المنشورة: 23-

الكتب:أ. 

الطبعاتالكتاب
مكان وتاريخ 

النرش
النارش للطبعة األوىل

1
التخطيط والتنمية يف االقتصاد الكويتي 

ودور املرأة
لندن2

دار إيستلوردز1983

لندن-أضواء عى االقتصاد الكويتي2
دار إيستلوردز1985

لندن-املرأة الخليجية ومشاركتها يف القوى العاملة3
دار إيستلوردز1986

لندن2األوبك: التجربة السابقة والتوقعات املستقبلية4
دار إيستلوردز1986

5
السوق النفطي الجديد: السعودية 

تسرتد زمام املبادرة
لندن2

دار إيستلوردز1986

لندن1أزمة املوارد يف الوطن العريب6
دار سعاد الصباح1989

القاهرة6هل تسمحون يل أن أحب وطني7
1990

الهيئة املرصية العامة 

للكتاب

الكويت5صقر الخليج: عبدالله مبارك الصباح8
دار سعاد الصباح1995

الكويت3حقوق اإلنسان يف العامل املعارص9
دار سعاد الصباح1995
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الطبعاتالكتاب
مكان وتاريخ 

النرش
النارش للطبعة األوىل

الكويت1حقوق اإلنسان: بن النظرية والتطبيق10
دار سعاد الصباح1997

الكويت1ماذا تعرف عن حقوق اإلنسان؟ 11
دار سعاد الصباح1997

الكويت1أوراق يف قضايا الكويت )1(12
دار سعاد الصباح2006

الكويت1أوراق يف قضايا الكويت )2(13
دار سعاد الصباح2006

الكويت1أوراق يف االقتصاد الخليجي14
دار سعاد الصباح2006

الكويت1أوراق يف السياسة الدولية15
دار سعاد الصباح2006

الكويت1أوراق يف االقتصاد السيايس الدويل )1(16
دار سعاد الصباح2006

الكويت1أوراق يف االقتصاد السيايس الدويل )2(17
دار سعاد الصباح2006

الكويت1أوراق يف السياسة النفطية )1(18
دار سعاد الصباح2006

الكويت1أوراق يف السياسة النفطية )2(19
دار سعاد الصباح2006

بروت2مبارك الصباح مؤسس دولة الكويت الحديثة20
دار سعاد الصباح2007
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الطبعاتالكتاب
مكان وتاريخ 

النرش
النارش للطبعة األوىل

الكويت1كلامت خارج حدود الزمن21
2008

دار سعاد الصباح

الكويت1تاريخ الشيخ عبدالله مبارك الصباح يف صور22
2015

دار سعاد الصباح

الكويت1مرت السنوات ومازالت كام هي الكلامت23
2018

دار سعاد الصباح

الكويت1الكويت يف عهد عبدالله بن صباح الصباح24
2018

دار سعاد الصباح



40

اإلصدارات الشعرية:ب. 

مكان وتاريخ الطبعاتالديوان

النرش

النارش للطبعة األوىل

بروت1من عمري1
دار اليوم1964

القاهرة14أمنيــة2
دار املعارف1971

القاهرة 12إليك يا ولدي3
دار املعارف1982

القاهرة11فتافيت امرأة4
1985

الهيئة املرصية العامة 

للكتاب

لندن11يف البدء كانت األنثى5
منشورات رياض الريس1988

لندن1حوار الورد والبنادق6
منشورات رياض الريس1989

القاهرة6برقيات عاجلة إىل وطني7
1990

الهيئة املرصية العامة 

للكتاب

الكويت5آخر السيوف8
دار سعاد الصباح1992

الكويت5قصائد حب9
دار سعاد الصباح1992

الكويت4امرأة با سواحل10
دار سعاد الصباح1994

الكويت3خذين إىل حدود الشمس11
دار سعاد الصباح1997

الكويت1القصيدة أنثى واألنثى قصيدة12
دار سعاد الصباح1999
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مكان وتاريخ الطبعاتالديوان

النرش

النارش للطبعة األوىل

الكويت2والورود تعرف الغضب13
دار سعاد الصباح2005

الكويت1رسائل من الزمن الجميل14
دار سعاد الصباح2006

الكويت1الشعر والنر.. لك وحدك15
دار سعاد الصباح2016

الكويت1وللعصافر أظافر تكتب الشعر16
دار سعاد الصباح2017

الكويت1قراءة يف كف الوطن17
دار سعاد الصباح2017
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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:

عبد العزيز حسن )1995(.. 1

إبراهيم العريّض )1996(.. 2

نزار قباين )1998(.. 3

ثروت عكاشة )2000(.. 4

عبدالله الفيصل )2001(.. 5

عبدالكريم غاب )2003(.. 6

غسان تويني )2007(.. 7

صالح العجري )2013(.. 8

الحبيب الجنحاين )2017(.. 9

كتب الفائزين يف مسابقات “عبدالله املبارك وسعاد الصباح” بن عامي 2017-1988.	 

طباعة مجلدات مجلة الرسالة املرصية )1985(، والتي صدرت ما بن 1933 و1953.	 

الثقافة يف الكويت )مسح علمي شامل -  3 أجزاء( 1997.	 
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المقالت والأبحاث:  24-

“النسـاء العامـات يف الخليـج” مجلـة الخليج العريب، مجلـد 5، رقم 1، . 1

 .1985 أبريل 

“التنميـة االقتصاديـة يف الـدول املنتجـة للنفـط والتغـر االقتصـادي . 2

الحديـث”، ورقـة مقدمـة إىل مؤمتـر بالقاهـرة، فربايـر 1985.

الخليجـي”، . 3 التعـاون  مجلـس  إطـار  ضمـن  النفطيـة  “السياسـات 

.1985 أبريـل  أبوظبـي،  الدبلومـايس،  النـادي  يف  مقدمـة  محـارضة 

“املشـاركة النسائيـــة الكويتيـة يف القـوة العاملـة – توجـه تجريبـي . 4

ميـداين”. املؤمتـر الثـاين للطاقـة، األوابـك، الدوحـة، مـارس 1982. 

“دور النساء املسلامت يف التنمية االقتصادية بالدول العربية يف الخليج”، . 5

مؤمتر حول النساء املسلامت والتنمية، كواالملبور، أكتوبر، 1982. 

“االقتصـاد والسياسـة يف عـامل اليـوم” خمـس مقاالت دراسـية مطولة . 6

نـرشت يف الصحـف الكويتية عـام 1984. 

اإلسرتاتيجية الجديدة للنظام السيايس العاملي، 1990.. 7

مطبوعات أخرى منشورة: 25-
نــرشت يف الصحــف الكويتيــة والخليجيــة والعربيــة مئــات املقــاالت التــي 

ــة  ــة واإلقليمي ــة الوطني ــا املعــارصة ذات األهمي تغطــي املشــكات والقضاي

والدوليــة.
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جمة: 26- المؤلفات الم�ت
أواًل- الشعــر:

تُرجمــت أشــعار الدكتــورة ســعاد الصبــاح إىل عدة لغــات منها: الفرنســية، 

الجورجيــة،  الطاجيكيــة،  األوكرانيــة،  اإلســبانية،  األملانيــة،  اإلنجليزيــة، 

الفارســية، الصينيــة، الفنلنديــة، الســويدية، البلغاريــة، الرصبيــة، البوســنيّة، 

ــة. ــة، والكوري األذربيجاني

        

الفرنسية

املرتجمالكتاب

أسمهان بدير ولويس ألربتينيأمنية1

أسمهان بدير ولويس ألربتينيرسائل إىل حبيبتي الكويت 21

أسمهان بدير ولويس ألربتينيرسائل إىل حبيبتي الكويت 32

أسمهان بدير ولويس ألربتينيآخر السيوف4

أسمهـان بديـر وغويليفيكإليك يا ولدي5

أسمهـان بديـر وغويليفيكفتافيت امرأة )1(6

أسمهـان بديـر وغويليفيكفتافيت امرأة )2(7

أسمهان بدير ولويس ألربتينييف البدء كانت األنثى8

معهد العامل العريب - باريسأمسية باريس 92004
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اإلنجليزية

املرتجمالكتاب

د.عبد الواحد لؤلؤةيف البدء كانت األنثى1

نهــاد صليحـةفتافيت امرأة2

د.محمـد حرفوشقصائد حب3

نهــاد صليحـةامرأة با سواحل4

نهــاد صليحـةخذين إىل حدود الشمس5

األملانية

املرتجمالكتاب

د.عدنان جواد الطعمةمختارات شعرية )آللئ الخليج(1

اإلسبانية

املرتجمالكتاب

ملـك مصطفــىامرأة با سواحل1

األوكرانية

املرتجمالكتاب

متاري بريخودكـومختارات شعرية1
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الطاجيكية

املرتجمالكتاب

مختارات شعرية1
)خيمة الكلمة القدسية( طبعة 1999

جـولنـظـر

مختارات شعرية2
)خيمة الكلمة القدسية( طبعة 1994

جـولنـظـر

الجورجية

املرتجمالكتاب

غادة جاويش ود.مارينا تخينفاليليف البدء كانت األنثى1

الفارسية

املرتجمالكتاب

فرهــاد فرامــرزيامرأة با سواحل1

حســن فرامــرزييف البدء كانت األنثى2

حســن فرامــرزيخذين إىل حدود الشمس3

حســن فرامــرزيفتافيت امرأة4

سمر أرشدي ونفيسة بابايئوالورود تعرف الغضب5
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الصينية

املرتجمالكتاب

وانـغ فـوإليك يا ولدي1

وانـغ فـوأمنيـة2

مــان تــــأيفتافيت امرأة3

تشونغ جـي كـونيف البدء كانت األنثى4

د. ليـن فونغ ميـنقصائـد حـب5

د. ليـن فونغ ميـنبرقيات عاجلة إىل وطني6

د. ليـن فونغ ميـنآخر السيوف7

د. ليـن فونغ ميـنامرأة با سواحل8

الفنلندية

املرتجمالكتاب

د.فاروق أبو شقرايف البدء كانت األنثى1

السويدية

املرتجمالكتاب

د.فاروق أبو شقرايف البدء كانت األنثى1
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البلغارية

املرتجمالكتاب

-قصائد حب1

األذربيجانية

املرتجمالكتاب

باستي عيل باييل وبابك أحمدوف 2012خذين إىل حدود الشمس1

البوسنية

املرتجمالكتاب

إرشاف د.عبد الحميد الدكاكني 2012مختارات شعرية1
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الكورية

املرتجمالكتاب

جانغ سيه وون - يل دونغ أون 2013 امرأة كويتية1

الرومانية

املرتجمالكتاب

د. دميرتو كيكانكتاب امللتقيات الشعرية “أنتولوجيا”1

البولندية

املرتجمالكتاب

كاميا بانيكمختارات من شعر د. سعاد الصباح1
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ثانيًا- كتب سيرة تمت ترجمتها إلى اإلنجليزية والفرنسية:

اللغةاملرتجمالكتاب

إنجليزيليى آرسمبارك الكبر مؤسس دولة الكويت الحديثة1

إنجليزيعبدالله مبارك الصباح نهضة الكويت2

فرنيعبدالله مبارك الصباح )صقر الخليج(3

-27 : ي ها الأد�ب تأث�ي

مـن ـ  عـدد  وجامعـات  مـدارس  الصبـاح يف  د.سـعاد  أشـعار  أدرجـت 

الـدول، ومنهـا: لبنان والبحرين وسـوريا وفلسـطن واإلمـارات واملغرب 

والعـراق والسـويد والهنـد وكنـدا وبولنـدا وكثـر مـن الـدول العربيـة 

واألجنبيـة.

قُدمـت أشـعارها يف أطروحـات لنيـل املاجسـتر والدكتـوراه يف األردن ـ 

ومـرص واململكـة العربية السـعودية ولبنـان والبحرين والصن وفرنسـا 

وإيـران والهنـد واليمـن وغرهـا مـن الـدول، وتـم تدريـس قصائدهـا 

لطلبـة املـدارس يف مناهـج وزارات الرتبيـة والتعليـم الكويـت ودول 

الخليـج واألردن وسـوريا وكثـر مـن الـدول العربيـة واألجنبيـة.

اهتـم الباحثـون مبـا قدمتـه الدكتـورة سـعاد محمـد الصبـاح إىل املكتبة ـ 

العربية من مؤلفات تتعلق باقتصاديات الدول املنتجة للنفط، ويتضمن 

ذلـك أربعـة عرش كتابـاً والكثر من املقـاالت والدراسـات والبحوث.
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نالـت كشـاعرة وأديبـة شـهرة كبرة وحصلـت عى تكريـم عاملي بأرفع ـ 

املستويات. 

أشـاد بتجربتهـا الشـعرية األدبـاء واإلعاميـون والكتّـاب وزعـامء كثـر ـ 

الـدول. من 

بوصفهـا أشـهر الشـاعرات عـى مسـتوى الوطـن العـريب، سـاهمت يف ـ 

كتابـات منتظمـة يف العديـد مـن الصحـف عـى مسـتوى العـامل، يف 

مجـاالت السياسـة واالقتصـاد، وناقشـت يف بحـوث ومقـاالت مطولـة 

االجتامعيـة. القضايـا 

نرشت أشـعارها الكثـر من املطبوعات اليومية واألسـبوعية والشـهرية ـ 

العربيـة والعاملية. 

تغطـي مواضيعهـا يف نتاجهـا الشـعري قضايـا تـرتاوح بـن الرومانسـية ـ 

والوطنيـة واألمومـة والحريـة، وتـدور حـول محور مشـرتك هـو )ُحرية 

اإلنسـان( التـي تسـيطر عـى كتاباتهـا، دون متييـز بـن الرجـل واملرأة.

تغّنى بقصائدها الفصيحة والعامية أشهر املطربن العرب.ـ 

أقامـت الكثـر مـن األمسـيات يف عواصـم عامليـة وعربيـة ويف محافـل ـ 

دوليـة وعربية، وتجتذب أمسـياتها الشـعرية جمهـوراً عريضاً، وتحظى 

دامئـاً باهتـامم إعامـي كبـر عى مسـتوى الصحافـة العربيـة والعاملية.
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دراسات حول د.سعاد الصباح: 28-
أظهـــر النقـــاد واألكادمييون اهتمــــاماً بالتجربة الشــعرية للدكتورة ســعاد 

الصبــاح، وقــد كتبــت عنهــا مئــات الدراســات، أمــا يف مجــال الطباعــة فصدر 

عنهــا الكتــب التالية:

نرش يفاملؤلفالعنوان

بروت 1992فاضــل خلـــفسعاد الصباح: الشعر والشاعرة1

2
سعاد الصباح يف فتافيت امرأة االزدواجية 

الوجدانية وتعددية األبعاد "بالفرنسية"
باريس 1992د.عـــزة ملــك

3
يف البدء كانت األنثى: غريزة الحياة وتجربة 

االتصال عند سعاد الصباح "بالفرنسية"
باريس 1992د.أسمهان بدير

بروت 1992عزة ملك وأسمهان بديرفتافيت امرأة / االزدواجية الوجدانية – عريب4

الكويت 1993د. محمد التونجيقراءة مسافر يف شعر سعاد الصباح5

باريس 1993بيــار ريشاالتجربة الشعرية لسعاد الصباح "بالفرنسية"6

باريس 1993د.عزة ملك سعاد الصباح: شاعرة األمل "بالفرنسية"7

القاهرة 1993د.نبيل راغبالعزف عى أوتار مشدودة 8

الكويت 1994سعيد فرحات وبال خرقراءات نقدية يف شعر سعاد الصباح9

بروت 1994فضل األمنسعاد الصباح شاعرة االنتامء الحميم10

بروت 1994محمود حيدرلغة التامس11

بروت 1995عبداللطيف األرناؤوطسعاد الصباح: رحلة يف أعاملها غر الكاملة12
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نرش يفاملؤلفالعنوان

بروت 1999برهان بخاريسعاد الصباح: دراسة جديدة13

دمشق 1999نجوى حسنيف ظال اإلبداع14

القاهرة 2000مجموعة باحثنمنارة عى الخليج / املنتدى الثقايف املرصي15

الجزائر 2000د.عبد امللك مرتاضالنص والنص والغائب16

بروت 2000إسامعيل إسامعيل مروةسعاد الصباح: شاعرة شتائية 17

الكويت 2000عيل املسعوديحاممة السام18

القاهرة 2000مفيد فوزيمفاتيح قلب شاعرة19

القاهرة 2001د.محمد عنايناملختار من شعر سعاد الصباح 20

بروت 2002تيسر رجب نسورالرتكيب اللغوي والفني يف شعر سعاد الصباح21

بروت 2002د.مها خر بك نارصهدم وبناء22

القاهرة 2003د.فوزي عيىسالقصيدة أنثى واألنثى قصيدة23

القاهرة 2003د.مختار أبو غايلالقضايا واألدوات24

القاهرة 2003د.صاح فضلوردة البحر وحرية الخيال األنثوي25

بروت 2004د.نذير العظمة وآخروندراسات يف قصائد حب )باإلنجليزية(26

الكويت 2004عيل املسعوديامرأة من الزمن الجميل27

املامرسة اإلبداعية يف تجربة سعاد الصباح28
فاضل خلف

ود.فوزي عيىس

د.تيسر النسور

القاهرة 2004
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نرش يفاملؤلفالعنوان

صورة الواقع العريب يف شعر سعاد الصباح29
د. مها خر بك

وإسامعيل مروة 
القاهرة 2004

الجامل يف شعر سعاد الصباح30
إسامعيل مروة

ود.ثروت عكاشة
القاهرة 2004

الرومانسية والغناء يف شعر سعاد الصباح31
د. محي الدين صبحي 

ود.جورج طراد

ود.محمد رجب النجار 

القاهرة 2004

صورة املرأة يف شعر سعاد الصباح32
د. فوزي عيىس

ود.مختار أبو غايل
القاهرة 2004

الحب يف شعر سعاد الصباح33
د. فوزي عيىس

ونجوى حسن

ود.مختار أبو غايل

القاهرة 2004

األنثى يف شعر سعاد الصباح34
إسامعيل مروة

ود.مها خر بك 

وفضل األمن

القاهرة 2004

الزمن يف شعر سعاد الصباح35
محمود حيدر

ود.مها خر بك 
القاهرة 2004

الرثاء يف شعر سعاد الصباح36

د.مختار أبو غايل

ونجوى حسن

ود.فوزي عيىس

ود.تيسر رجب النسور

القاهرة 2004
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نرش يفاملؤلفالعنوان

القاهرة 2004د.تيسر رجب النسور البناء اللغوي يف شعر سعاد الصباح37

التمرد يف شعر سعاد الصباح38
نجوى حسن  وفضل األمن  

ود.مها خر بك
القاهرة 2004

بروت 2005فاطمة الحبايب الجامعياملرأة بن فواصل الكلامت 39

الرومانسية والغناء يف شعر سعاد الصباح40
د.محيي الدين صبحي 

ود.جـورج طــراد 

ود.محمد رجب النجار

بروت 2004

بروت 2005فريدة الطويلوردة البحر يف عيون الشعراء41

42
يوم األديب الكويتي – تكريم كليـة اآلداب 

جامعة الكويت

مجموعة من أساتذة قسم 

اللغة العربية
الكويت 2005

43

رؤيـة الشاعـرة سعـاد الصباح فـي الحب / 

دراسة مقارنة يف ذاتيـة الشعـر الوجدانـي 

عريب – كازاخستاين 

2009إسامعيل إسامعيل مروة

بروت 2013عبداللطيف األرناؤوطشاعرة با سواحل44

بروت د.صاح فضلطبيعة األنوثة عند سعاد الصباح عريب – أملاين45

 الكويت 2015عيل املسعوديأسئلة الشمس 46

الكويت 2015 ِعذاب الركايبذاكرة الوقت املتوج بالقصيدة  47

الكويت 2015د.عبدالله أحمد املهنامترد امرأة خليجية48
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نرش يفاملؤلفالعنوان

الكويت 2018د. سلطان الحريريالذات الشاعرة وثقافة النص يف أدب سعاد الصباح49

الكويت 2018د.نورية الروميالتقاطع والتوازي يف شعر سعاد الصباح50

الكويت 2018د. مطلق املرشاداملبهامت وداللتها يف شعر سعاد الصباح51

الكويت 2018د. عواد صالح الحياويالعدول يف شعر سعاد الصباح52

2018حمد محمود الُدوخيمعاينة سيميائية يف شعر سعاد الصباح53
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-29 : ي
نتاج الف�ن الإ

غنــــاءألحاناسم األغنية

أ- بالفصحى:

أنغـــاممحمد املوجياعتــــذار

أصالةمحمد املوجياعتــــذار

يحيى املوجيمحمد املوجياعتــــذار

ماجدة الروميحافظ منذركـن صديقـي

نجاة الصغرةكامل الطويلال تنتقد خجلـي 2001

غـادة رجـبحلمي بكرقل يل هل أحببت امرأة قبيل

غـادة رجـبحلمي بكرخذين إىل حدود الشمس

رجـاء بلمليحجامل سامةأنـت أدرى

أنور عبداللهوردة البحر

عبدالله الرويشد

عبداملجيد عبدالله

خالد الشيخ

أحمد الحريبي

هاين شاكرمحمد املوجيغيــرة 1995

سناء الخـرازد.سليامن الديكانإنني بنت الكويت 2012

غادة رجبجامل سامةعام سعيد

محمد البلويشللكويت قصائد حب
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غنــــاءألحاناسم األغنية

نحن باقون هنا

بطاقة معايدة إىل حبيبتي 

الكويت )فرباير 1990(

أنور عبدالله

عبدالله الرويشد

صالح الحريبي

محمد البلويش

نـوال

عبدالكريم عبدالقادر

رباب

عبدالله الرويشدأنور عبداللهسوف نبقى غاضبن

املجموعةأنور عبداللهمل تنتِه املقاومة

أحمد باقرنحن الكويتين
محمد املسباح

عبدالله الرويشد

عبر نصورسيمفونية األرض

سوزان عطيةأنور عبداللهوفاء

نــوالمشعل العروجأعرف رجاً 2004

نقوش عى عباءة الكويت 

1992 النظائر

أنور عبدالله

ماجدة الرومي

عبدالله الرويشد

سوزان عطية

سمرة سعيد

محمد البلويش

فـرج غانـمجاسم الغريبيف الغربـة

محمد املوجيذكريات
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غنــــاءألحاناسم األغنية

جاهدة وهبةقل يل  2014 

صاح رمضان نحن باقون هنا 2016
أداء طلبة مدرسة نصف 

النصف

ماجدة الروميمروان خوريال تسأل 2017

أ- بالعامية:

ألبوم كرنفال فنون اإلمارات )1995(

ليى غفرانمحمد البلويشمن يوم عرفتك1

سمرة سعيدأنور عبداللهاحملني عى جناحك2

فاطيامراشد الخرضملا أشوفك3

ربابأنور عبداللهمن ظلمك بكيت4

نوالسليامن املاسنن وأيام5

ألبوم حر وبدون قيود

عبادي الجوهرأنور عبداللهأنت الحنان1

عبادي الجوهرعبادي الجوهرحسبتك يل2

عبادي الجوهرعبادي الجوهرحر وبدون قيود3

عبادي الجوهرأنور عبداللهحبك مىض4
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غنــــاءألحاناسم األغنية

ألبوم كرنفال النظائر

عبدالله الرويشدأنور عبداللهيا صدى صويت1

منى عبدالغنيأنور عبداللهوعدتني2

نـوالأنور عبداللهدرويب ملت اآلهات3

طارق سليامنأنور عبداللهيا بو مبارك4

هاله هاديأنور عبداللهبشوفتك يا الزين

نبيل شعيلأنور عبداللهكلنا نحب الكويت

عبدالكريم عبدالقادرأنور عبداللهحبس حبي

عبدالكريم عبدالقادرأنور عبداللهإيدي بإيدك

عيل عبدالستاريا دارنـا

محمد البلويشأنور عبداللهحاولت أحب غرك

فيصل السعدأنور عبداللهودي أنىس جرحي منك

عبد الكريم عبدالقادرأنور عبداللهما أقدر عى بعدك

عبدالله الرويشدأنور عبداللهسافر حبيبي

نـوالراشد الخرضأنا ودي

ماجدة الروميمروان خوريال تسأل 2017



61

غنــــاءألحاناسم األغنية

نـــــــــــــــــــــوالصاح الكرديعام سعيد 2018

نبيل شعيل / شهد  العمري بشار الشطينحن باقون هنا - فرباير 2018
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