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الـمـقـدمـة
صقــــر الخليــــج

عبداهلل مبارك الصباح

هذا الكتاب يحيك بالصور قصة حياة رجل، ومسرية شعب ودولة.. 

الرجــل هــو عبداللــه مبــارك الصبــاح الــذي لعــب دوراً حاســامً يف حيــاة الكويــت، وبنــاء مؤسســاتها يف حقبــة الخمســينيات مــن القــرن العرشيــن.. 

وهــي مرحلــة حافلــة باألحــداث املهمــة واملؤثــرة، وامتــدت مســؤوليات الرجــل لتشــمل مجــاالت عديــدة أثــرت يف مســرية املجتمــع والدولــة يف الكويت.

الشــيخ عبداللــه مبــارك هــو االبــن األصغــر للشــيخ مبــارك الصبــاح مؤســس الكويــت الحديثــة )حكــم 1896 – 1915(، وحفيــد الشــيخ صبــاح الثــاين 

)حكــم 1859 – 1865( ابــن الشــيخ جابــر األول )حكــم 1814 – 1859( ابــن الشــيخ عبداللــه بــن صبــاح األول الجــد األكــرب ألرسة الصبــاح. 

المولد والنشأة 
ــده، وإن كان  ــخ مول ــرات بشــأن تاري ــد، وتختلــف التقدي ــه ســجالت منتظمــة لتســجيل املوالي ــارك يف وقــت مل توجــد في ــه املب ــد الشــيخ عبدالل ول

ــد يف 23 أغســطس / آب مــن عــام 1914.  ــه ول األرجــح أن

اتســمت طفولتــه بجــو الباديــة وتقاليدهــا، فقــد نشــأ الشــيخ عبداللــه املبــارك وتــرىب يف بيئــة قبليــة صحراويــة، واســتقى مــن هــذه البيئــة ســجاياه 

وقيمــه وأخالقــه ومبادئــه القوميــة التــي كانــت نرباســاً لــه يف طفولتــه، كــام كانــت أرضيــة صلبــة وقــف عليهــا بثبــات يف شــبابه، ومنهــا اســتمد قوتــه 

ومتيــزه كرجــل دولــة حــني بــارش مســؤولياته الحكوميــة املتعــددة.

ــاب األخطــار، وســريته مفعمــة  ــاً ال يه ــادراً عــى تحمــل الشــدائد، ومقدام ــوراً ق ــكان صب ــه، ف ــه وطباع ــد تركــت هــذه النشــأة آثارهــا يف خلق وق

ــي تشــري إىل شــجاعته الشــخصية.  باألحــداث الت

ــه  ــى إن البعــض وصف ــب حاجــة حت ــاج أو طال ــب رجــاء محت ــيء، وال يخي ــكان ال يبخــل ب ــار، ف ــة أيضــاً أخــالق الكــرم واإليث ــه البادي غــرزت في

بالتبذيــر، والحقيقــة أن هنــاك فارقــاً كبــرياً بــني الكــرم واإلرساف، فالكــرم هــو ُخلــق يتطبــع بــه اإلنســان منــذ الصغــر، ويعيــش معــه حتــى املــامت غنيــاً 

كان أو فقــرياً، وهــو كان كرميــاً منــذ صغــره حســب عــادات الباديــة. 

كــام كانــت الشــجاعة ســمة أصيلــة يف شــخصيته وأخالقــه، فلــم يهــب املــوت أو الخطــر قــط، وكانــت »الفروســية« تــري يف عروقــه ليــس فقــط 
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كرياضــة وهوايــة ولكــن كأخــالق وقيــم مبــا تتضمنــه مــن حاميــة الضعيــف، وغــوث املحتــاج، والســمو األخالقــي، وااللتــزام باملبــادئ. 

كان الشــيخ أحــد فرســان الكويــت املعدوديــن، وهــو الــذي وضــع نــواة »نــادي الفروســية والرمايــة«، وخصــص األرض الفضــاء املمتــدة مــا بــني 

قــر مــرشف والقــر األبيــض ملامرســة هوايتــه، ودعــا الشــباب الكويتــي إىل مامرســة الفروســية.

وارتبــط بشــجاعته إميانــه وتوكلــه عــى اللــه يف كل مــا يقــوم بــه مــن عمــل، فحــرص عــى تــالوة القــرآن الكريــم كل يــوم قبــل أن يخلــد للنــوم، 

وعــى تــالوة الشــهادتني قبــل ركــوب الطائــرة مســلاّمً أمــره لخالقــه، وترســخت هــذه القيــم لديــه نتيجــة نشــأته يف الباديــة، ولعملــه يف مجــال 

األمــن حيــث تعــرض لعديــد مــن املواقــف الصعبــة التــي هــددت حياتــه بالخطــر، وواجــه املــوت أكــر مــن مــرة. 

وهكذا، جمع الشيخ عبدالله بني أخالق الشيوخ والحكام الذين انتمى إليهم بحكم املولد، وقيم البادية وعاداتها التي ترىب يف كنفها.

الجمع بين األصالة والحداثة 
مــع أن الرجــل انحــدر مــن أصــول قبليــة، ونشــأ يف أحضــان البــداوة، لكــن عينيــه كانتــا دامئــاً مصوبتــني نحــو آفــاق املســتقبل، ومــع أنــه انتمــى 

بحكــم جــذوره ونشــأته إىل مجتمــع تقليــدي ومحافــظ، لكنــه وقــف دامئــاً إىل جانــب الحداثــة، وحلــم بــأن يجعــل مــن الكويــت دولــًة معــارصًة 

ومتطــورًة ومنفتحــًة عــى محيطهــا الخليجــي والعــريب، وعــى العــامل كلــه. ومــع أنــه مل يتلــق إال قســطاً مــن التعليــم، لكنــه كان علميــاً –بالســليقة– 

يف ترفاتــه، يقــدر العلــم والعلــامء، ويشــجع كل عمــل مــن شــأنه االســتثامر يف البــرش، ويدعمــه بــكل مــا ميلــك. 

لقــد كان الرجــل طليعيــاً وحضاريــاً، وكان يدهــش ســامعيه برؤيتــه املتطــورة للعــامل، واســتيعابه للجديــد فيــه، ويف نظرتــه املســتقبلية، لقــد كان 

بحــق البــدوي العريــق الــذي متثــل روح الحداثــة ومضمونهــا. 

وخالل ما يزيد عى نصف قرن من الزمان، شهد عبدالله املبارك عديداً من األحداث، وميكن أن منيز بني مرحلتني يف هذا املجال:

املرحلــة األوىل، وهــي التــي تبــدأ مــن تــويل الشــيخ أحمــد الجابــر الحكــم يف عــام 1921 وحتــى ظهــور البــرول بكميــات تجاريــة يف عــام 1946، 

فبعــد فــرة مــن التحــاق الشــيخ بأحــد الكتاتيــب، انضــم إىل صفــوف طلبــة املدرســة املباركيــة، مل تتأخــر إطاللــة الشــيخ عــى الشــأن العــام، فقــد 

ســاهمت نشــأته البدويــة الراســخة يف تأصيــل قيــم الصــرب والشــجاعة واإلقــدام يف إهابــه، وقــد ُوِضَعــْت هــذه الشــامئل موضــع االختبــار قبــل 

أن يطــأ عتبــة الشــباب، إذ عهــد إليــه وهــو يافــع مل يتجــاوز بعــد الثانيــة عــرشة مــن عمــره القيــام مبهمــة املشــاركة يف حراســة الســور الــذي كان 

يحيــط مبدينــة الكويــت، فتــوىل مــع أقرانــه مســؤولية حاميــة املدينــة مــن املعتديــن. 

كان الشــيخ مســؤوالً عن حراســة إحدى بوابات الســور، وهي بوابة )دروازة( الشــامية، ويرجع تكليفه بهذه املهمة، وهو يف هذه الســن الصغرية، 

إىل مــا متتــع بــه مــن شــخصية محبوبــة وقويــة، وإىل الثقة يف قدرتــه عى تحمل املســؤولية واالضطــالع بأعبائها. ومن خالل عمله يف حراســة الســور، 

اكتســب الشــيخ ســمعة طيبــة، فقــد كان حازمــاً ال يعرف املجامالت، ومل يســمح بــأي تجاوز للقواعــد التي نظمت املــرور بالبوابة التــي أرشف عليها.

يف هــذه املرحلــة، كان للشــيخ عبداللــه مســؤوليته يف إدارة األمــن العــام مــع توليــه دور املســاعد للشــيخ عــيل الخليفــة العبداللــه الصبــاح الــذي 
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كان حاكــامً )محافظــاً( ملدينــة الكويــت ومديــراً لدائــرة األمــن فيهــا. واســتفاد الشــيخ عبداللــه مــن خربتــه عندمــا كان مســؤوالً يف الثالثينيــات مــن 

القــرن املــايض عــن مكافحــة التهريــب، وكان ذلــك يف زمــن مل تكــن فيــه قــد تبلــورت مؤسســات الحكــم وأجهزتــه، وتطلــب هــذا العمــل حكمــة 

واســعة يف إدارة العالقــة مــع القبائــل، باإلضافــة إىل درايتــه بالباديــة ومســاربها والتــي كانــت املــرح املحتمــل لتهريــب الســلع، األمــر الــذي كان 

غالبــاً مــا يــؤدي إىل نشــوب أزمــات بــني القبائــل. 

ويف عــام 1942 أصبــح الشــيخ رئيســاً لدائــرة األمــن العــام، وبفضــل تشــجيع الشــيخ أحمــد الجابــر ورعايتــه، ازدادت مســؤوليات الشــيخ، وبالــذات 

يف فــرة الحــرب العامليــة الثانيــة، وأدى تفــاين الشــيخ يف عملــه إىل ازديــاد دوره الســيايس، واعرافــاً منهــا بذلــك، منحتــه الحكومــة الربيطانيــة يف عــام 

1945 وســام اإلمرباطوريــة الهنديــة مــن درجــة رفيــق CIE، وأشــارت بــراءة الوســام لــه بأنــه »ســعادة اإلداري الحــازم الشــيخ عبداللــه مبــارك رئيــس 

األمــن العــام يف الكويــت«.

أمــا املرحلــة الثانيــة )1946 – 1961(، فقــد اتســمت بالتغــري االقتصــادي واالجتامعــي الريــع يف املجتمــع تحــت تأثــري الــروة النفطيــة التــي كان 

مــن شــأنها إحــداث تحــوالت جذريــة يف أســلوب الحيــاة، ومســتوى معيشــة الكويتيــني، كــام اتســمت بتبلــور مؤسســات الحكــم والدولــة، واالنفتــاح 

عــى العــامل الخارجــي. 

ومــع تــويل الشــيخ عبداللــه الســامل حكــم البــالد، أخــذ دور عبداللــه املبــارك يتزايــد مــن حيــث حجــم املســؤولية ومداهــا، وكان للشــيخ عبداللــه 

مبــارك دور رئيــس يف بنــاء املؤسســات الحديثــة يف مجــاالت األمــن العــام، والجيــش، والتعليــم، والطــريان، كــام كان لــه دور يف تشــجيع املؤسســات 

األهليــة يف الكويــت. 

لقــد كان بنــاء املؤسســات أحــد أهــم معــامل هــذه املرحلــة، وكانــت عمليــة بنــاء املؤسســات هــي املدخــل الحقيقــي لرســيخ هيــكل دولــة الكويــت 

واملــي قدمــاً يف عمليــة تطويرهــا وتحديثهــا وتنميــة مواردهــا االقتصاديــة والبرشيــة، وتوفــري منــاخ األمــن وســبل االرتقــاء لشــعبها، وكان الشــيخ 

عبداللــه مبــارك، بحــق، أحــد رجــال هــذه املرحلــة ورعايتهــا، وشــمل دوره عديــداً مــن املجــاالت واملوضوعــات. 

رجل الدولة وبناء المؤسسات 
كان حازمــاً يف قراراتــه، صلبــاً يف مواقفــه، ويف كل األحــوال، اتســم ســلوكه بالعــدل بــني النــاس دون تفرقة أو متييز بــني غني وفقري، أو بــني ابن الصباح 

وأي كويتــي آخــر، أو بــني صديــق لــه وآخــر مــن عامــة النــاس. وكان يؤمــن بأن العدل أســاس الحكــم، وأن القانــون ينبغــي أن يطبق عــى الجميع دون 

فــارق أو متييــز، ومل يــردد قــط يف إقامــة العــدل واتخــاذ اإلجــراءات ضــد أحــد مــن أرسة الصباح أو مــن املقربني إليــه إذا ما ثبتــت مخالفتهــم للقانون. 

مل مييــز الشــيخ بــني كويتــي وآخــر، وحــرص عــى أن يكــون مكتبــه مفتوحــاً لــكل صاحــب مظلمــة أو شــكوى. ويتذكــر كبــار الســن مــن الكويتيــني 

النافــذة املفتوحــة املطلــة عــى الشــارع بغرفــة مكتبــه يف دائــرة األمــن العــام، والتــي كان يقــف بهــا أي مواطــن أو مقيــم لينقــل مــن خاللهــا مطلبــه، 

فــريد عليــه الشــيخ بنفســه. أمــا ديوانيتــه يف املســاء، فكانــت مفتوحــة لــكل الكويتيــني مــن مختلــف القبائــل والفئــات. 

ومــن الصفــات التــي اشــتهر بهــا الشــيخ، التســامح الدينــي، فــكان طبيبــه الخــاص هــو د.عيــد شــامس، نــراين الديانــة، وكان يقــوم بزيــارة كبــار 
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العاملــني النصــارى بالكويــت يف منازلهــم لتهنئتهــم باألعيــاد. ويف حديــث لــه مــع مجلــة املصــور املريــة يف 15 أبريــل / نيســان 1960 قــال إنــه 

بالرغــم مــن عــدم وجــود مواطــن نــراين واحــد يف الكويــت »فقــد ســمحنا بإنشــاء كنيســة، ألنــه مــن حــق املقيمــني النصــارى مــن األجانــب 

والعــرب عــى الســواء أن نوفــر لهــم األســباب للقيــام بفــروض العبــادة«.. وســاهمت حكومــة الكويــت يف إنشــاء هــذه الكنيســة، وتقديــراً ملواقفــه 

ــارة  ــيخ بزي ــام الش ــام 1960، وق ــص يف ع ــس مرق ــرب للقدي ــاح األك ــس الوش ــروم األرثوذك ــرشق لل ــائر امل ــة وس ــرك أنطاكي ــه بطري ــكاره، منح وأف

للفاتيــكان يف ديســمرب / كانــون األول عــام 1963 بدعــوة مــن البابــا. 

لقــد كان الــدور األكــرب للشــيخ يف حقبــة الســنوات العــرش الســابقة لالســتقالل، ويبــدو أن اللــه قــّدر لــه أن يكــون هنــاك رابــط بينــه وبــني وطنــه 

يف مرحلــة حاســمة مــن التطــور لكليهــام، فقــد كان الشــيخ يف منتصــف الثالثينــات، وهــي مرحلــة الرجولــة والقــدرة عــى العطــاء، يف وقــت كانــت 

الكويــت تتفجــر حيويــة ونشــاطاً، وتتدفــق بالخــري والنــامء، وتفاعــل الرجــل مــع متطلبــات املرحلــة مــن أجــل بنــاء مؤسســات الدولــة الحديثــة.

وخــالل هــذه الفــرة تبلــور دور الشــيخ عبداللــه املبــارك باعتبــاره نائبــاً لحاكــم الكويــت، فعندمــا أصــدر الشــيخ عبداللــه الســامل أمــري البــالد 

مرســوماً يف عــام 1958 بتشــكيل املجلــس األعــى الــذي تكــون مــن ســبعة عــرش شــخصاً، كان ترتيــب الشــيخ الثــاين بعــد األمــري مبــارشة، وحــدد 

املرســوم اختصاصاتــه يف »رئيــس دائــرة األمــن العــام وتتبعــه إدارة الجنســية والجــوازات، وإدارة اإلذاعــة والتلفــاز، باإلضافــة إىل بعــض الدوائــر 

األخــرى«، وأنيــط بشــخصه تطبيــق قــرارات املجلــس األعــى، ويف 7 فربايــر / شــباط عــام 1959 أصــدر األمــري مرســوماً بإعــادة تنظيــم الدوائــر 

الحكوميــة، جــاء فيــه اســمه يف الرتيــب األول. 

 وكــام توضــح الوثائــق الربيطانيــة، فقــد تــوىل الشــيخ الحكــم بالنيابــة ألول مــرة ملــدة شــهر يف عــام 1950، ثــم يف عــام 1951، وتــواله يف عــام 

1952 ملــدة ثالثــة شــهور، ومــرة أخــرى لنفــس املــدة عــام 1953، وملــدة شــهرين عــام 1954، وثالثــة شــهور يف عــام 1955، ولشــهر واحــد عــام 

1956، ثــم أربعــة شــهور عــام 1957، فخمســة شــهور يف عــام 1958، ومــارس مهــام الحكــم يف كل شــهور عــام 1959 مــا عــدا شــهر أكتوبــر، ويف 

عــام 1960 ملــدة ســتة شــهور. 

وهكــذا، تزايــدت مهــام نائــب الحاكــم ومســؤولياته يف الســنوات الثــالث الســابقة لالســتقالل بســبب مــرض الشــيخ عبداللــه الســامل، وازديــاد 

فــرات غيابــه للعــالج، وكــذا لثقتــه الكبــرية يف قــدرة نائبــه عــى إدارة أمــور الكويــت وتريــف شــؤونها. وملــا كانــت هــذه الســنوات الثــالث تعــد 

ــاح الســيايس الداخــيل، وبالتحــرك النشــط الخارجــي، فقــد كان دور  ــة إعــداد الكويــت للحصــول عــى اســتقاللها، والتــي اتســمت باالنفت مرحل

عبداللــه املبــارك يف هــذا »املنعطــف التاريخــي« حاســامً يف إعــداد الكويــت لالســتقالل. 

والحقيقــة أن اســتقالة الشــيخ يف أبريــل / نيســان 1961، وقبــل إعــالن اســتقالل الكويــت بشــهور، ميكــن فهمهــا يف ضــوء املبــادئ السياســية 

ــت مــن ســعيه  ــل الســيايس الربيطــاين يف الكوي ــر الوكي ــا حــذرت تقاري ــذي طامل ــه، فالشــيخ ال ــا الرجــل طــوال حيات ــزم به ــي الت ــة الت واألخالقي

للســلطة، ومــن تكديســه الســالح الســتخدامه كورقــة ضغــط يف أي رصاع عــى الســلطة.. هــذا الرجــل تخــى طواعيــة ومبحــض إرادتــه عــن كل زهــو 

الســلطة وســلطانها. مل ينــاور مــع أحــد، ومل يحــاول الضغــط عــى أحــد، ومل يســتخدم أســباب القــوة والنفــوذ التــي كانــت بحوزتــه، وإمنــا انســحب 

يف هــدوء وكربيــاء مــن فــوق املــرح، وهــو يف قمــة شــموخه وســلطته. وبعــد اســتقالته، اعتــزل الشــيخ الحيــاة السياســية، ولــيك يؤكــد للجميــع 

أن قــراره نهــايئ وال رجعــة فيــه، أقــام يف الخــارج حتــى منتصــف الســبعينيات عندمــا عــاد لالســتقرار يف الكويــت. 
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وعندمــا وقعــت صدمــة الغــزو العراقــي لبــالده –ورغــم مرضــه– تابــع أخبــار املقاومــة الكويتيــة لحظــة بلحظــة، ووضــع نفســه وعائلتــه وكل مــا 

ميلــك يف خدمــة هــدف تحريــر األرض التــي عشــقها، وســخر حياتــه مــن أجلهــا. كان وقــع كارثــة الغــزو عــى قلــب الشــيخ وعقلــه أليــامً وثقيــالً، 

وكان أكــر مــا يفزعــه كــام يــروي املقربــون منــه هــو أن يلقــى ربــه قبــل تحريــر الكويــت، لكــن إرادة اللــه شــاءت أن تتحــرر دولــة الكويــت 

وهــو عــى قيــد الحيــاة، وأكرمتــه العنايــة اإللهيــة، إذ دفــن جثامنــه الطاهــر يف ثــرى الكويــت العزيــزة والغاليــة عــى قلبــه يف 16 مــن يونيــو / 

حزيــران 1991.

األمن العام والجيش 
ــن  ــة بالعشــائر وشــيوخها، وكان عــامد أم ــات وثيق ــة عالق ــارك إقام ــه املب ــي توالهــا الشــيخ عبدالل ــب الت ــت مســؤولية مكافحــة التهري تطلب

الكويــت الخارجــي يســتند عــى »الفداويــة«، وهــم مــن املســلحني البــدو األشــداء الذيــن كانــوا نــواة الجيــش الكويتــي الــذي بــدأ الشــيخ عبداللــه 

يف تكوينــه ســنة 1949، وكان عــى معرفــة لصيقــة ووثيقــة بهــؤالء األفــراد بحكــم عالقتــه بالبــدو والعشــائر ومســؤوليته عنهــم. 

وعندمــا تــوىل الشــيخ رئاســة دائــرة األمــن العــام بعــد وفــاة الشــيخ عــيل الخليفــة الصبــاح يف عــام 1942، رشع يف اســتكامل كوادرهــا وأطرهــا؛ 

فأنشــأ أول مدرســة لألمــن العــام، وتــربع مبنــزل والدتــه يف شــارع الســور وخصصــه كمقــر لهــا، وبطلــب مــن أمــري الكويــت أعــد العــدة إلنشــاء 

إدارة تتــوىل شــؤون الجــوازات والســفر، وتــم افتتاحهــا رســمياً يف غــرة ينايــر / كانــون الثــاين عــام 1949. 

عمــل الشــيخ بشــكل مســتمر ومتواصــل عــى تهيئــة الظــروف املالمئــة لتســليح قــوات األمــن العــام بأحــدث األســلحة، ويبــدو جليــاً أن طبيعــة 

عمــل دائــرة األمــن العــام آنــذاك امتــدت لتشــمل بعــض االختصاصــات التــي يقــوم بهــا الجيــش اآلن. ويف عقــد الخمســينيات، ألحقــت بهــذه 

اإلدارة أقســام متخصصــة مثــل »قــوة خفــر الســواحل« التــي تأسســت عــام 1954، وهــو العــام الــذي عــني فيــه الشــيخ عبداللــه املبــارك قائــداً 

ــدور  ــم بال ــا وتســليحها، واهت ــا ومناوراته ــع تدريباته ــدة، وتاب ــم اســتعراض عســكري لهــذه القــوة الولي ــاً للجيــش، حيــث عمــل عــى تنظي عام

االجتامعــي للجيــش وباإلعــالم العســكري، ومتثــل هــذا االهتــامم يف صــدور مجلــة »حــامة الوطــن«. 

ويف فــرة األعــوام الثالثــة الســابقة لالســتقالل، نشــط الشــيخ عبداللــه يف مجــال إبــرام عــدد مــن صفقــات الســالح مــع بريطانيــا عــرب زيــارات 

متكــررة، كــام ســعى لبنــاء القــوات الربيــة والبحريــة، وتحــرك أيضــاً لبنــاء ســالح الجــو الكويتــي، لكــن هــذا املســعى اصطــدم بالعراقيــل التــي 

وضعتهــا الســلطات الربيطانيــة التــي مل تكــن راغبــة يف التخــيل عــن دورهــا األمنــي. 

وهكــذا، فمــع نهايــة الخمســينيات أصبــح الشــيخ الشــخصية البــارزة يف حكــم الكويــت ونائــب الحاكــم، وبفضــل جهــوده تقدمــت أســاليب 

الحكــم واإلدارة، وبلغــت دوائــر الحكومــة أكــر مــن عــرش دوائــر، تــوىل هــو مبــارشة أهمهــا وهــي دائــرة األمــن العــام التــي أرشفــت عــى الجيــش 

ــذي أســس محطــة  ــه للشــيخ دور وإســهام، فهــو ال ــكاد يوجــد مجــال مل يكــن في واألمــن الداخــيل والطــريان والســفر واإلقامــة واإلذاعــة. وال ي

ــاء األحمــدي، وتابــع جهــود التوســع يف التعليــم  ــادي الطــريان، وأرشف عــى توســيع مين اإلذاعــة الكويتيــة، وأنشــأ مصلحــة الجــوازات، وأقــام ن

وتطويــره، ودعــم غرفــة التجــارة والصناعــة، هــذا فضــالً عــن إســهامه املبــارش يف تأســيس بنــاء القــدرات العســكرية واألمنيــة. 
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التعليم والمعارف 
اهتــم الشــيخ بالتعليــم مــن خــالل رئاســته للكثــري مــن جلســات مجلــس املعــارف الــذي كان مكلفــاً رســم خطــط املعــارف وســريها، والبــّت يف 

مناهــج الدراســة، وتعيــني مديــري املــدارس، وتقريــر شــؤون البعثــات، واختيــار املرشــحني لهــا، ووضــع اللوائــح القانونيــة واألنظمــة الخاصــة بــإدارة 

املعــارف. واتســمت نظــرة الشــيخ للعمليــة التعليميــة بالتكامــل والشــمول، فقــد نظــر إىل التعليــم باعتبــاره إدارة تأهيــل لجيــل جديــد مــن شــباب 

الكويــت إلدارة مرافــق الدولــة بعــد االســتقالل لقيــادة جهــود التنميــة فيهــا. لذلــك، فقــد اهتــم بالتعليــم بكافــة مراحلــه، وخصوصــاً تعليــم البنــات، 

وبأنشــطة الربيــة االجتامعيــة والفنيــة والرياضيــة املدرســية، ومتــاىش كل ذلــك مــع ســجايا الشــيخ عبداللــه مبــارك وخصالــه، فقــد كان محبــاً للفــن 

والشــعر، وشــغوفاً –مثلــه مثــل معظــم أهــل الباديــة– بأحاديــث األدبــاء والحكــامء والشــعراء. 

ويف عــام 1959، أقــر الشــيخ مرشوعــاً تاريخيــاً وحضاريــاً مهــامً، وهــو إعــداد ســجل تاريخــي يحتــوي عــى الوثائــق الخاصــة بتاريــخ الكويــت 

وأحداثــه لتكــون مــادة وثائقيــة للمؤرخــني. وأصــدر الشــيخ نــداًء عامــاً نرشتــه مجلــة »الكويــت اليــوم« بتاريــخ 4 أكتوبــر / ترشيــن الثــاين 1959 

لــكل املواطنــني والباحثــني للمســاهمة يف إعــداد ذلــك الســجل، وتقديــم مــا يف حوزتهــم مــن وثائــق أو مذكــرات إىل إدارة املعــارف، أو عــى األقــل 

تقديــم صــور منهــا لضمهــا يف الســجل. ويف اجتــامع مجلــس املعــارف برئاســته يف 14 مــارس / آذار 1960 ناقــش األعضــاء تقريــراً عــن إنشــاء جامعــة 

الكويــت وطالبــوا بتقريــر مفصــل عــن املوضــوع ملــا لــه مــن أهميــة كــربى يف مســتقبل البــالد. 

الطيران 
ومــع ازديــاد أهميــة االتصــال الجــوي يف األربعينيــات، وتنظيــم خطــوط طــريان أســبوعية تربــط بــريوت والقاهــرة بالكويــت، ازدادت حامســة 

الشــيخ لتأســيس قطــاع للطــريان املــدين، وإنشــاء مطــار دويل، ورشكــة طــريان وطنيــة، ونــاٍد ومدرســة للطــريان، واعتــرب الشــيخ قطــاع الطــريان املــدين 

أحــد مظاهــر الحيــاة الحديثــة التــي ينبغــي أن تشــارك فيــه الكويــت، لذلــك خصــص لــه جــزءاً كبــرياً مــن وقتــه واهتاممــه، وألقــى بثقلــه الســيايس 

وراء تطويــره. 

وتشــري الوثائــق الربيطانيــة واألمريكيــة عــن هــذه الفــرة إىل أن الشــيخ عبداللــه مبــارك افتتــح نــادي طــريان الكويــت ومدرســة الطــريان يف أواســط 

شــهر مــارس / آذار مــن عــام 1953، وتــرأس احتفــاالً كبــرياً مبناســبة تخريــج أول دفعــة مــن الطياريــن الكويتيــني يف ديســمرب / كانــون األول عــام 

1954، وكانــت حصيلــة هــذا التحــرك والجهــد هــو تشــكيل النــواة البرشيــة الصلبــة للعاملــني يف رشكــة طــريان الكويــت وســالح الجــو الكويتــي.

وتكلــل هــذا الجهــد بوصــول أوىل طائــرات الخطــوط الجويــة الكويتيــة املحــدودة، وهــي طائــرة كاظمــة، وذلــك يف الســادس عــرش مــن شــهر 

مــارس / آذار عــام 1954. ومبوجــب صالحياتــه كقائــم بأعــامل الحاكــم، أعلــن الشــيخ عبداللــه املبــارك يف أكتوبــر / ترشيــن األول مــن عــام 1956 

إنشــاء دائــرة الطــريان املــدين، وربطهــا بدوائــر األمــن تحــت إرشافــه.

وهكــذا، فقــد كان للشــيخ عبداللــه دور رائــد يف رســم مالمــح هــذه املؤسســة الحيويــة، ويف تشــكيل أطرهــا ووظائفهــا، ويف وضــع قواعــد الطــريان 

وتنظيامتــه ولوائحــه وضوابطه. 
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المجتمع المدني 
شــجع الشــيخ شــباب الكويــت عــى إنشــاء هيئــات اجتامعيــة ورياضيــة، فــكان رئيســاً فخريــاً للنــادي األهــيل الــذي افتتــح يف أغســطس / آب 

ــة شــهرية باســم »اإلميــان« التــي فتحــت  ــادي الثقــايف القومــي«، والــذي أصــدر مجل ــايل مبــارشة تغــري االســم ليصبــح »الن 1952، ويف الشــهر الت

صفحاتهــا ألصحــاب الفكــر العــريب الداعــني إلحيــاء الروابــط العربيــة واالعتــزاز بهــا.

اإلذاعة 
احتاجــت إذاعــة الكويــت إىل عقــود مــن الزمــن لتســتكمل مســريتها والقيــام بوظيفتهــا اإلعالميــة. كانــت بدايتهــا متواضعــة للغايــة، ويف غرفــة 

تابعــة ملبنــى إدارة الرشطــة واألمــن التــي رأســها الشــيخ عبداللــه املبــارك، حيــث بــدأ البــث اإلذاعــي يف العــام 1951 ملــدة ســاعتني يوميــاً، وتكــون 

كادرهــا الوظيفــي مــن موظفــني اثنــني فقــط، وتــرأس اإلذاعــة الشــيخ نفســه الــذي وضــع أســس تطويرهــا وزيــادة ســاعات البــث اليوميــة لهــا. 

ومــا كان لهــذا الــرح اإلعالمــي كــام هــو عليــه الحــال اليــوم أن يظهــر لــوال اللبنــة األوىل التــي رعاهــا الشــيخ عبداللــه يف تلــك الغرفــة املتواضعــة، 

ومــن خــالل ذلــك الجهــاز اإلذاعــي املتواضــع الــذي انطلقــت عــربه ألول مــرة عبــارة: هنــا الكويــت. 

 موقفه من العروبة والتعاون العربي 
ــة، وعــرف  ــاة السياســية العربي ــب، واعــرك الحي ــن رجــاالت السياســة العــرب واألجان ــة، عــرف الرجــل عــرشات م عــرب هــذه املســرية الطويل

دخائلهــا وتفاصيلهــا، وأدرك خباياهــا وأرسارهــا، ويعتــرب الشــيخ عبداللــه املبــارك مــن أبــرز السياســيني الخليجيــني الذيــن حافظــوا عــى عالقاتهــم 

الوثيقــة بالبــالد العربيــة األخــرى، وعملــوا عــى تطويرهــا ودعمهــا باســتمرار، وذلــك ألنــه كان مؤمنــاً بالعروبــة والتضامــن العــريب بشــكل طبيعــي 

وتلقــايئ. 

ــياً  ــرب سياس ــقاء الع ــم األش ــاً إىل دع ــادر دامئ ــة، إذ ب ــامء للعروب ــر باالنت ــني كان يجاه ــل ح ــول بالفع ــارك الق ــه املب ــيخ عبدالل ــرن الش ــد ق لق

واقتصاديــاً، وقــام بإلغــاء تأشــريات الدخــول إىل الكويــت بالنســبة للعــرب، وقــد ترســخ هــذا الشــعور العــرويب بعــد نكبــة فلســطني التــي كان لهــا 

صــدى عميــق يف ضمــريه، وكانــت الكويــت بســبب قناعــة الشــيخ عبداللــه املبــارك الراســخة ســباقة إىل تطبيــق قــرارات الجامعــة العربيــة قبــل 

انضاممهــا الرســمي لهــا. 

ولــذا، اســتطاع رجلنــا أن يوطــد عالقــات الكويــت مبحيطهــا العــريب، ومل يدخــر وســعاً يف التأكيــد عــى موقــف الكويــت التضامنــي مــع أي جهــد 

ــة  ــة، وعــززت شــخصيته العروبي ــات العربي ــاً يف النزاع ــت ال ميكــن أن تكــون طرف ــده أن الكوي ــع تأكي ــة، م ــالد العربي ــني الب ــاوين ب تنســيقي وتع

موقــف الكويــت هــذا، وهــو موقــف متــوازن أبقــى الكويــت بعيــدة عــن املحــاور ومراكــز الجــذب واالســتقطاب التــي شــهدتها املنطقــة يف حقبــة 

الخمســينيات بقيــام الوحــدة املريــة الســورية مــن جهــة، وقيــام االتحــاد الهاشــمي بــني العــراق واألردن مــن جهــة أخــرى. وســمح هــذا املوقــف 

العقــالين للشــيخ عبداللــه املبــارك بإقامــة صــالت طيبــة مــع لبنــان والســعودية وســوريا واألردن والجزائــر واملغــرب ومــر والعــراق، وأحــاط نفســه 

بعالقــات شــخصية وطيــدة مــع رهــط كبــري مــن الزعــامء العــرب آنــذاك. 

ومل تكــن عروبتــه بحاجــة إىل »تنظــري« أو »تفلســف«، فقــد كانــت جــزءاً طبيعيــاً مــن البيئــة التــي تــرىب فيهــا واملنــاخ الــذي شــّكل عقلــه، وأثـّـر 
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يف تفكــريه ووجدانــه، فقــد عــارص األحــداث الكــربى التــي شــهدها العــرب، وســاهم فيهــا، فــكان موقفــه إزاء حــرب الســويس األوىل عــام 1956 

ميثــل توازنــاً بــني اعتبــارات »الوطنيــة والقوميــة« مــن ناحيــة، ومتطلبــات »السياســة الرشــيدة الحريصــة عــى تفــادي مخاطــر غــري محســوبة« مــن 

ناحيــة أخــرى، وكان دوره يف أعقــاب حــرب 1967 وتدعيمــه لجهــود الصمــود العســكري يف مــر وســوريا، والتــي توجــت بنــر أكتوبــر / ترشيــن 

األول عــام 1973 مثــالً يحتــذى بــه يف العمــل مــن أجــل املصالــح العربيــة العليــا. 

عالقته مع الدول العربية والزعماء العرب 
مل يكــن مــن قبيــل املصادفــة أن الشــيخ عبداللــه املبــارك مل يســافر قــط إىل إيــران أو الهنــد وباكســتان خالفــاً ملــا كان معهــوداً يف هــذه الفــرة، 

وأن زياراتــه الكثــرية تركــزت عــى العــراق وســوريا ولبنــان ومــر والســعودية وبلــدان الخليــج األخــرى. 

واحتــل لبنــان مكانــة خاصــة يف قلــب الشــيخ، وكانــت زياراتــه لهــذا البلــد مشــحونة بالنشــاطات الرســمية واالجتامعيــة والشــخصية مــع كثــري 

مــن الهيئــات واألفــراد، وتعــرّف عــن قــرب عــى عــدد مــن رؤســاء الــوزراء، منهــم: ريــاض الصلــح، صائــب ســالم، عبداللــه اليــايف، رشــيد كرامــي، 

واحتفــظ بصداقــات مــع صحافيــني كبــار منهــم: عفيــف الطيبــي، ســليم اللــوزي، ســعيد فريحــة.. وغريهــم، ونتيجــة لذلــك، منحــه الرئيــس فــؤاد 

شــهاب الوشــاح األكــرب لوســام االســتحقاق اللبنــاين. 

ــك  ــري واملل ــارك الكب ــيخ مب ــني الش ــد الراحل ــود إىل عه ــة تع ــة تاريخي ــي عالق ــعودية، وه ــت بالس ــة الكوي ــد عالق ــي أن تتوط ــن الطبيع كان م

عبدالعزيــز آل ســعود، وقــد تعــززت هــذه العالقــة بحكــم الصداقــة الوثيقــة التــي ربطــت الشــيخ عبداللــه املبــارك بامللــك ســعود، وحــني خــرج 

ــا.  ــك يف ربوعه ــة املل ــق مــر عــى إقام ــيك تواف ــارص ل ــس جــامل عبدالن ــاع الرئي ــن الســعودية، لعــب األول دوراً يف إقن ــاين م الث

ــب الشيشــكيل وســام االســتحقاق  ــس أدي ــده الرئي ــر، وقل ــاوة والتقدي ــاً بالحف ــاك دامئ ــرياً إىل ســوريا، واســتقبل هن ــه كث ــافر الشــيخ عبدالل وس

الســوري مــن الدرجــة األوىل يف عــام 1952، وتعبــرياً عــن هــذه الصلــة الوثيقــة، ســاهم الشــيخ يف الدعــوة إىل التــربع لدعــم تســليح الجيــش الســوري، 

وتــربع هــو شــخصياً لهــذا الغــرض أثنــاء زيــارة لــه لســوريا مبناســبة تهنئــة الرئيــس شــكري القوتــيل النتخابــه رئيســاً للجمهوريــة. 

وقــام الشــيخ بزيــارة رســمية لــألردن يف شــهر فربايــر / شــباط عــام 1960، وقــام بالتــربع لدعــم الجيــش حتــى يقــوم بــدوره يف حاميــة حــدوده 

إزاء األخطــار اإلرسائيليــة. 

وحظيــت الجزائــر –بلــد املليــون شــهيد– بتأييــد الشــيخ املطلــق، وتــربع للثــورة، وشــارك مــن موقعــه كقائــم بأعــامل الحاكــم باحتفــال أقيــم يف 

ذكــرى انــدالع الثــورة يف نوفمــرب / ترشيــن الثــاين 1957، وكان الشــيخ عــى رأس مســتقبيل الوفــد الجزائــري الــذي زار الكويــت برئاســة فرحــات 

عبــاس رئيــس الحكومــة املؤقتــة. 

ودعــم الشــيخ عبداللــه املبــارك جهــود امللــك محمــد الخامــس ملــك املغــرب يف ســبيل إنهــاء االحتــالل الفرنــي لبــالده، وربطتــه بامللــك عالقــة 

وثيقــة، وحــني ســافر الشــيخ إىل املغــرب يف عــام 1962، وكان خــارج الســلطة وقتــذاك أمــر امللــك الحســن الثــاين باســتقباله وأرستــه اســتقباالً رســمياً، 

وخصــص لــه قــراً للضيافــة، والتقــى االثنــان يف تطــوان، وكان يف ذلــك إشــارة إىل عمــق احــرام املســؤولني لشــخصه. 
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أمــا مــر الكنانــة العزيــزة عــى قلــب كل عــريب فقــد كانــت عنــد الشــيخ عبداللــه املبــارك منــارة الحضــارة، وصاحبــة التاريــخ والريــادة والدولــة 

القويــة املناضلــة. وكــام تــربع ألقطــار عربيــة أخــرى وجيوشــها، بــادر أيضــاً يف عــام 1953 إىل الدعــوة لحملــة اكتتــاب واســعة يف الكويــت للمســاهمة 

ــده أعــى  ــذي قل ــر مــن كل املســؤولني، والســيام الرئيــس جــامل عبدالنــارص ال يف دعــم تســليح جيــش مــر، وكان الشــيخ موضــع حفــاوة وتقدي

األوســمة املريــة، والرئيــس أنــور الســادات، واســتمرت العالقــة الشــخصية بــني الشــيخ وكل منهــام بعــد اســتقالته مــن الحكــم. 

إدارة العالقات الخارجية والسعي إلى االستقالل 
كانــت مواقــف الشــيخ تجــاه الــدول الكــربى تتســم باملرونــة والواقعيــة مــن ناحيــة، وبالشــجاعة والدفــاع عــن الحقــوق مــن ناحيــة أخــرى، فقــد 

أقــام الشــيخ عبداللــه املبــارك عالقــات خارجيــة دوليــة عديــدة، ألنــه شــعر يف وقــت مبكــر بــأن عــى الكويــت أن تنفتــح عــى العــامل الواســع مــن 

حولهــا، وأن تعــرف مــا يــدور فيــه مــن أحــداث وتطــورات، وأن تقتبــس منــه أفضــل نظمــه. ولذلــك، فقــد حــرص عــى زيــارة الــدول األوروبيــة، حتــى 

إنــه يف األربعينيــات مــن القــرن املــايض، وعندمــا مل تكــن هنــاك خدمــات طــريان متقدمــة كالتــي نعرفهــا اليــوم، قــام بزيــارات عديــدة مل تقتــر عــى 

الــدول الكــربى كالواليــات املتحــدة وبريطانيــا، وإمنــا شــملت أيضــاً إيطاليــا وإســبانيا واليونــان وســويرا والــدول اإلســكندنافية.

ومــع انفتاحــه عــى دول العــامل، وتفهمــه للمتطلبــات اإلســراتيجية ألمــن الكويــت، ومــا يرتــب عليهــا مــن عالقــات خاصــة مــع كل مــن بريطانيــا 

والواليــات املتحــدة، كان حريصــاً عــى أن يتــم ذلــك يف إطــار مصالــح الكويــت واســتقالل قرارهــا الوطنــي، لذلــك وعــى ســبيل املثــال، فقــد متيــزت 

عالقــات الشــيخ مــع بريطانيــا بالتعقيــد، ومل تكــن ســهلة أو يســرية، فلــم تكــن لنــدن ســعيدة بعالقتــه مــع ثــورة 1952 والرئيــس جــامل عبدالنــارص، 

ــة دون التشــاور  ــق بالشــؤون الخارجي ــك مل تكــن مرتاحــة التخــاذه قــرارات تتعل ــري مــن أجــل االســتقالل، كذل ــده نضــال الشــعب الجزائ أو لتأيي

مســبقاً مــع الوكيــل الســيايس الربيطــاين يف الكويــت، مثــل قيامــه بإلغــاء تأشــريات دخــول العــرب للكويــت، أو قبولــه وســاماً مــن الحكومــة اللبنانيــة 

يف عــام 1945 قبــل اســتئذان حكومــة صاحبــة الجاللــة، ولكــن لنــدن كان عليهــا أن تتعامــل مــع »األمــر الواقــع« لعلمهــا بحجــم قوتــه ونفــوذه يف 

الكويــت، وإدراكهــا مــدى متســكه برأيــه، وبكربيائــه واعتــزازه بنفســه، وبعــدم قبولــه مــا يعتــربه ماســاً بكرامتــه، وبخاصــة إذا تعلــق األمــر بســيادة 

الكويــت واســتقاللها.

ــات  ــة االتصــال بالوالي ــج، أدرك الشــيخ أهمي ــة الخلي ــة عــى منطق ــه هــي القــوة املهيمن ــا في ــت بريطاني يف هــذا الوقــت املبكــر، ويف إطــار كان

املتحــدة، وحــرص عــى فتــح قنــوات اتصــال معهــا باعتبارهــا الدولــة القائــدة للمعســكر الغــريب بعــد نهايــة الحــرب العامليــة الثانيــة، وانطلــق يف ذلــك 

مــن فهــم عميــق بتحــوالت القــوة يف النظــام العاملــي، والزديــاد دور النفــط يف اإلســراتيجية الدوليــة، لذلــك فقــد حــرص الشــيخ يف الخمســينيات 

عــى معرفــة دور أمريــكا يف الدفــاع عــن الكويــت إذا مــا تعرضــت لعــدوان خارجــي، ومــدى وجــود تنســيق بريطــاين أمريــيك بشــأن أمــن الخليــج.

لقــد أدرك الشــيخ أن العالقــات الخارجيــة للــدول الصغــرية هــي رضورة بقــاء، وضــامن للوجــود واالســتقالل، ولذلــك حــرص عــى تنميــة عالقــات 

الكويــت الخارجيــة وتطويرهــا وتنويعهــا بحيــث ال تعتمــد الكويــت عــى طــرف واحــد بعينــه، فلــم يــردد الشــيخ يف توثيــق العالقــات مــع الواليــات 

املتحــدة كورقــة ضغــط عــى بريطانيــا، وكان حريصــاً عــى أن تكــون واشــنطن عــى معرفــة باملباحثــات التــي تــدور بــني الكويــت ولنــدن بشــأن أمــن 

املنطقــة وحاميتهــا مــن التهديــدات الخارجيــة. 
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ــة يف 2 ســبتمرب /  ــه إىل وزارة الخارجي ــر ل ــت يف تقري ــل الســيايس الربيطــاين يف الكوي ــه الوكي ــري، فوصف ــة املعاي ــة« بكاف كان الشــيخ »رجــل دول

أيلــول 1951 بأنــه رجــل »غيــور عــى كرامتــه«، ولقبــه الصحــايف الفرنــي فرانســوا ميــدور بــــ »الرجــل العاصفــة«، وكتــب أنــه وجــد نفســه أمــام 

رجــل يتحــرك كــام تتحــرك عواصــف الصحــراء. وكتــب عنــه الصحــايف اللبنــاين عفيــف الطيبــي عــام 1952 يف كتابــه بعنــوان »14 يومــاً يف الكويــت« 

أنــه »ميلــك فراســة الحاكــم النابــغ وعدلــه الــذي ال يحــايب«، كــام وصفــه الصحــايف اللبنــاين فاضــل ســعيد عقــل يف كتابــه »الكويــت الحديثــة« الــذي 

أصــدره بعــد زيــارة لوفــد صحــايف لبنــاين إىل الكويــت يف مــارس / آذار 1952 بأنــه »شــخصية فــذة، قويــة، وذكيــة، نظرتــه كالصقــر، وطلعتــه كالنمــر. 

متثــل أمامــه للمــرة األوىل، فتؤخــذ بســحر حديثــه، وجاذبيــة أخالقــه، وســمو إدراكــه، وثقتــه بنفســه.. وتحــر مجالســه، وهــو يســتمع إىل شــكاوى 

النــاس، ودعاواهــم، فــراه ذلــك الحاكــم العــادل، الــذي ال يقــي إال باإلنصــاف ومبــا ميليــه الوجــدان«، وكتــب عنــه األســتاذ فكــري أباظــة أحــد أكــرب 

مشــاهري الصحافيــني املريــني والعــرب يف عــام 1958 أن التجربــة الطويلــة، والســجية العربيــة األصيلــة تضفــي عــى ترفــات الشــيخ اإلداريــة 

والسياســية، وأحاديثــه املختلفــة ســحراً وجاذبيــة، فهــو بحــق »الســهل املمتنــع«.

لقــد اعــرك الشــيخ الحيــاة واعركتــه، وكــم مــن مواقــف صعبــة ومرهقــة تعــرض لهــا، وكان عليــه أن يواجههــا بشــجاعة الرجــال وبســالة الفرســان 

دون تــردد أو وجــل أو خــوف، وقــد تركــت تلــك املواقــف واألحــداث بصامتهــا عــى جســد الرجــل ونفســه، وزادتــه صالبــة وقــوة. 

إن مســرية حيــاة عبداللــه املبــارك توضــح بجــالء أنــه كان رائــداً مــن رواد التحديــث والتقــدم يف ســائر مجــاالت الحيــاة، فعــى مســتوى الفكــر 

والتخطيــط، امتلــك الشــيخ نظــرة شــاملة لألمــور، فــكان يحيــط بــأي موضــوع مــن كل جوانبــه، نلحــظ ذلــك مثــالً يف خطتــه لبنــاء الجيــش، وكيــف 

ســعى الســتكامل تطويــر القــدرات العســكرية للكويــت يف مختلــف جوانبهــا مــن ســالح وعتــاد وذخــرية وبــرش وتدريــب، ونلحظــه أيضــاً يف إدراكــه 

ملضمــون االســتقالل الوطنــي باعتبــاره بنــاء املؤسســات االقتصاديــة واالجتامعيــة واإلداريــة القــادرة عــى اإلنجــاز واألداء، وكذلــك إدراكــه أن بنــاء 

ــة لــيك يتعــرف  ــات الخارجي ــم بالتعليــم وإرســال البعث ــم، اهت ــة إلدارتهــا، ومــن ث ــة املؤهل املؤسســات يتطلــب توفــري الكــوادر والعنــارص البرشي

شــباب الكويــت عــى علــوم العــر ونظمــه.

وعــى مســتوى املامرســة والتطبيــق، متتــع الشــيخ بالنظــرة الواقعيــة والقــدرة عــى املواءمــة بــني مــا تطلبتــه العالقــة القانونيــة مــع بريطانيــا مــن 

توازنــات، والســعي يف ذات الوقــت لتوســيع دائــرة حريــة الحركــة الخارجيــة للكويــت. 

وتفصــح مامرســته عــن درجــة عاليــة مــن مرونــة التطبيــق، فقــد جمــع أســلوبه بــني الحــزم الــالزم للحفــاظ عــى النظــام العــام، والحيلولــة دون 

ــاة، وبــني إدراكــه بالعقبــات التــي تواجــه كل جديــد،  االنفــالت االجتامعــي يف فــرة شــهدت فيهــا الكويــت تحــوالت رئيســة يف كل جوانــب الحي

ورضورة إتاحــة الوقــت الــالزم للتغــري االجتامعــي حتــى يأخــذ مــداه ويطــرح كل تأثرياتــه، وبــني شــمولية النظــر والتوجــه مــن ناحيــة، ومرونــة 

التنفيــذ والتطبيــق مــن ناحيــة أخــرى تــربز حنكــة الشــيخ عبداللــه مبــارك وحكمتــه يف إدارة عمليــة التغــري االقتصــادي واالجتامعــي الهائلــة التــي 

شــهدتها الكويــت يف حقبــة الخمســينيات، ويف الوصــول ببــالده إىل بــر أمــان االســتقالل. 
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ماذا يبقى من هذا الرجل للتاريخ؟ 
إن الرجــل العــام يعيــش يف ســجل الوطــن بقــدر مــا تبقــى إنجازاتــه شــاهدة عــى مــا قــدم لبــالده، ويعيــش يف ذاكــرة الشــعب بقــدر ارتبــاط 

مامرســاته باملبــادئ والقيــم األخالقيــة لهــذا الشــعب، ويبقــى الشــيخ عبداللــه املبــارك منوذجــاً لرجــل الدولــة الــذي التــزم باملبــادئ يف عملــه العــام، 

ومل يؤمــن قــط بــأن »الغايــة تــربر الوســيلة«.

يبقــى اســم عبداللــه املبــارك يف ذاكــرة الكويــت رمــزاً ملعــاين التحديــث والتنميــة وإدارة عمليــة التغيــري االجتامعــي يف ظــروف صعبــة ومعقــدة، 

ــتقرار  ــدم االس ــوىض وع ــن الف ــة م ــدوث حال ــالد إىل ح ــض الب ــاً، وأدى يف بع ــة عموم ــور الصعب ــن األم ــة م ــذه العملي ــل ه ــت إدارة مث وإذا كان

االجتامعــي والســيايس، فــإن حجــم التحــدي يف الكويــت كان أكــرب وأعمــق. 

ويبقــى اســم عبداللــه املبــارك يف ذاكــرة الوطــن عنوانــاً للعمــل مــن أجــل االســتقالل، وتوفــري ظروفــه ومتطلباتــه، والحفــاظ عــى حقــوق وطنــه 

تجــاه الغــري. كان ســلوكه الشــخيص رمــزاً لالعتــداد الوطنــي والثقــة بالنفــس، وكان ســلوكه العــام ســعياً دائبــاً مــن أجــل تحريــر إرادة الكويــت، 

واســتقالل قرارهــا الداخــيل والخارجــي. 

ويبقــى اســم عبداللــه املبــارك يف ذاكــرة الكويــت رمــزاً ألهميــة االنفتــاح عــى الخــارج، واالســتفادة مــن خرباتــه وعلمــه وتقدمــه، فقــد أدرك 

الشــيخ أهميــة العالقــات الخارجيــة بالنســبة للكويــت، وفتــح أبــواب االتصــال مــع العــامل مــن خــالل التعليــم واإلذاعــة والطــريان. 

أخــرياً، يبقــى اســم عبداللــه املبــارك يف ذاكــرة الكويــت منوذجــاً لشــموخ الرجــل العــام، ولكربيــاء الســلطة وهيبتهــا، ألنــه احــرم نفســه واحــرم 

املواقــع التــي شــغلها يف حكومــة بــالده، وتــرف –وهــو خــارج الســلطة- وفقــاً لهــذا االعتبــار، لذلــك، فــرض عــى اآلخريــن احرامــه وتقديــره، فقــد 

كان عبداللــه املبــارك كبــرياً يف الحكــم، وأكــرب وهــو خارجــه، ومل يســمح ألحــد قــط بــأن يســتدرجه إىل مزالــق املهاتــرات وصغائــر األمــور.

وطاملا استمرت نهضة الكويت وتقدمها، فسوف يبقى اسم عبدالله املبارك أحد رموزها الشامخة وعالماتها املضيئة. 
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1
 لك الشكر.. يا سيدي..

 فمنك تعلمت كيف أثقف ذوقي.. 

 ومنك تعلمت كيف أثقف عقيل..

 وكيف يكون كالمي عى مستواك..

وشكيل عى مستواك..

 وكيف، إذا ما ذهبنا معاً للعشاء..

 أكون، حبيبي، عى مستواك..

 وكيف أكون أمام الرجال أمرية..

 وبني النساء أمرية!!..

2 

 أنا لك تلميذة نابهة..

 فعنك أخذت انتقاء ثيايب البسيطة

 وزينة وجهي البسيطة

 وكحلة عيني البسيطة

 وقصة شعري البسيطة

 فأنت املعلم يف كل يشء

 وعنك أخذت..

 ألوف الشؤون الصغرية!!..

3 

 لك الشكر، يا سيدي..

 فأنت الذي صغتني من جديد

 وأنت اخرعت مقاييس جسمي..

 كام كنت يوماً تريد..

 وأنت رسمت مساحة خري..

 وأنت نحتَّ رخامة فكري..

 وأنت غسلت مباء البنفسج ثغري

 وأنت كتبت تفاصيل عمري..

 كام كنت يوماً تريد

 وأغنيت روحي..

 وأغنيت فكري..

 وأطلقتني كالياممة..

 نحو البعيد البعيد..

 

4
 أنا امرأة صنعتني يداك..

 فأصبح صويت امتداداً لصوتك..

 وأصبح رأيي انعكاساً لرأيك..

 وأصبح نبي رسيعاً كنبضك..

زوجــي المعلــم وأنــا التلميــذة

إىل رفيق البسمة والدمعة..

إىل صديق سنوات العمر الجميل..

إىل أيب الروحي..

إىل زوجي عبدالله مبارك الصباح

يف ذكراه



2121

5 

 أحبك..

 حتى غدوت من الحب.. 

 نسختك الثانية..

بكل حضورك..

 كل جموحك..

 كل طفولتك الصافية

 وكل عواصفك العاتية

6
 أيا سيد الحب..

 ليس هنالك بني الرجال سواك..

 وليس هنالك شمس تيء..

 وبحر يفيض..

 وطري يطري...

 بغري هواك..

7 

 أيا سيد الحب...

 ما زلت تلميذًة تسري وراء خطاك..

 فيا ليتني ذات يوم أنال رضاك

 ويا ليتني أستطيع الوصول بحبي 

إىل مستواك!!

8
 لك الشكر..

 يا من فتحت عيوين..

 عى عرشات الشؤون الصغرية..

 أنا قبل حبك، ما كنت شيئاً..

 وأصبحت بعد هواك الكبري، 

كبرية..

سعاد محمد الصباح
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الفصل األول

- محطات يف مسرية الحياة.1   

- شجرة العائلة.

- صور من حياة الشيخ عبدالله مبارك الصباح مع العائلة الصغرية.
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محطات في مسيرة الحياة

ولد يف 23 أغسطس 1914. والده مبارك الكبري مؤسس دولة الكويت الحديثة.	 

شارك يف الثانية عرشة من عمره يف حراسة إحدى بوابات سور الكويت.	 

عمل مساعدا للشيخ عيل الخليفة كحاكم ملدينة الكويت وكمدير لدائرة األمن العام.	 

توىل مسؤولية مكافحة أعامل التهريب واإلرشاف عى البادية.	 

أصبح مديرا لدائرة األمن العام سنة 1942 وقام بإنشاء إدارة الجوازات والسفر يف عام 1949.	 

ــن املجــاالت. 	  ــد م ــد نشــاطه إىل العدي ــه الســامل وامت ــد الشــيخ عبدالل ــم يف عه ــب الحاك ــام نائ ــام مبه ق

ــدين 1956. ــريان امل ــرة الط ــريان 1953 ودائ ــة الط ــريان ومدرس ــادي الط ــت 1952، ون ــة الكوي ــس إذاع فأس

كان الرئيس الفخري للنادي الثقايف القومي، كام ترأس جلسات مجلس املعارف أكر من فرة.	 

تم دمج دائريت الرشطة واألمن العام يف دائرة واحدة تحت رئاسته عام 1959.	 

ــش 1954 	  ــا للجي ــدا عام ــه قائ ــذ تعيين ــة من ــوات املســلحة الكويتي ــاء الق ــية يف بن ــات األساس وضــع اللبن

ــب املتطــور. ــة والتدري ــش باألســلحة الحديث ــد الجي ــى تزوي ــل ع وعم

كان لــه دور عــريب بــارز، وقــام بإلغــاء تأشــريات الدخــول بالنســبة للعــرب برغــم معارضــة الوكيــل الســيايس 	 

الربيطــاين، ودعــا إىل انضــامم الكويــت إىل الجامعــة العربيــة عــام 1958.

دخــل أكــر مــن مواجهــة مــع الســلطات اإلنجليزيــة بســبب حرصــه عــى اســتقالل الكويــت وإرصاره عــى 	 

عــدم تدخــل لنــدن يف الشــؤون الداخليــة لهــا.

قدم استقالته من كل مناصبه يف أبريل 1961، وقرر عدم االستمرار يف الحياة السياسية.	 

بعد تحرير الكويت بأربعة أشهر انتقل إىل رحمة الله يف 15 يونيو عام 1991.	 
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عبدهللا مبارك الصباح
ــذي حكمهــا مــن عــام 1896م إلــى  ــة )ال ــاح مؤســس الكويــت الحديث ــارك الصب ــن الشــيخ مب ــاح ب ــارك الصب هــو الشــيخ عبــدهللا مب

 1915م( وحفيــد الشــيخ صبــاح الثانــي )حكــم مــن 1859 - 1865(، بــن الشــيخ جابــر األول )حكــم مــن 1814 - 1859(

ابن الشيخ عبدهللا بن الشيخ صباح األول الجد األكبر ألسرة آل صباح األسرة الحاكمة في دولة الكويت.

شجرة العائلة

صباح

محمد

عيلسعودصباحعذيبخالد

فاضلجراحمحمدساملعبدالله

شيامءمباركأمنيةمحمدمبارك

سعادصباح

بيبيعبدالله
)زوجة أحمد الجابر
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لطيفة

*لولوة الثاقب اشتهرت بلقب »أم الشيوخ« ولدت يف الزبري حوايل عام 1815، هي ابنة شيخ وحفيدة شيخ وزوجة شيخ وأم لشيخني وجدة حكام الكويت من آل صباح منذ 28 نوفمرب 1915 واىل يومنا هذا.

جدهــا األكــرب هــو وطبــان بــن ربيعــة بــن مرخــان بــن ابراهيــم بــن مــوىس بــن ربيعــة بــن مانــع املريــدي، الــذي قتــل عمــه مقــرن )الجــد االكــرب آلل ســعود( بــن مرخــان، فــرك اثــر ذلــك نجــد شــامال حتــى اســتقر يف الزبــري. 

اخلــف ثاقــب جــد آل ثاقــب املعروفــني، ومنــه جــاء اســمهم. 

تــوىل أبوهــا محمــد املشــيخة بعــد مقتــل والــده ابراهيــم عــام 1822، ويف عــام 1827، قــرر اللجــوء اىل الكويــت مــع عائلتــه بعــد مالحقــة العثامنيــني لــه. كان ذلــك ابــان حكــم الشــيخ جابــر بــن عبداللــه بــن صبــاح )1814 - 

1859( الحاكــم الثالــث الــذي اســتضافه واكرمــه وناســبه، حيــث تــزوج ابنــه االكــرب )فيــام بعــد( الشــيخ صبــاح الحاكــم الرابــع )1859 - 1866( ابنتــه لولــوة حــوايل عــام 1835، فأنجبــت الشــيخ محمــد بــن صبــاح حــوايل عــام 

1838 وهــو الحاكــم الســادس )1892 - 1896( والشــيخ مبــارك بــن صبــاح حــوايل عــام 1840 الحاكــم الســابع )1896 - 1915( والشــيخ جــراح بــن صبــاح 1845، والشــيخة حبابــة والشــيخ عــذيب بــن صبــاح 1850.

كان الشيخ مبارك يزورها صباح كل جمعة ويحرم مشورتها ورأيها، حيث كانت ذات شخصية قوية مستقلة، ومستنرية.

* الشــيخ مبــارك الصبــاح هــو الحاكــم الســابع للكويــت ويطلــق عليــه اســم »مبــارك الكبــري« تــويف الســاعة الثانيــة والنصــف مــن ليلــة االثنــني 21 محــرم ســنة 1334هـــ / 1915/11/28م اســمه الكامــل: الشــيخ مبــارك بــن 

صبــاح الثــاين بــن جابــر بــن عبداللــه األول بــن صبــاح األول، ويرتبــط الشــيخ مبــارك الكبــري بصلــة نســب مــع آل ســعود، حيــث أن أمــه »لولــوة« تنتســب إىل ارسة آل ثاقــب الشــهرية شــيوخ مدينــة الزبــري، وتلتقــي أرسة آل 

ثاقــب يف عمــود النســب املســمى »مرخــان« ففــي هــذا الحــد تجتمــع االرستــان الكرميتــان آل ســعود وآل ثاقــب.

واالسم الكامل ألم الشيخ مبارك هو: لولوة بنت محمد بن ابراهيم بن ثاقب بن وطبان بن ربيعة بن مرخان من املصاليخ من قبيلة عنزة، وهي صلة القرابة بني آل سعود وآل الصباح.

منرية
)بنت جابر صباح الصباح(

جراح

مويضحمودمريمشمالن
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القر األبيض 1981

أقف بجانب رشيك العمر الشيخ عبدالله املبارك أحمل آخر العنقود ابنتنا )الشيامء( وحولنا األبناء: محمد، أمنية، ومبارك
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صور من حياة
الشيخ عبداهلل مبارك الصباح

مع العائلة الصغيرة
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الفصل األول
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كانت الدنيا ال تتسع لفرحة الشيخ عبدالله املبارك وهو يحتضن بني يديه ابنه األول »مبارك«

لقد أفاض عليه بالحب الكبري والعميق، وبرغم مسؤولياته الكبرية وعالقاته الواسعة إال أنه 

يتحول مع طفله إىل قلب طفل يرفرف بالحب والحنان والرعاية

بريوت 1961
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صورة نرشتها جريدة اليوم، بتاريخ 

األحد 3 كانون األول / ديسمرب 

1961

وجاء يف تعليقها:

الصغري الحبيب الذي تنفتح الدنيا 

عى طهر عينيه، ومع كل صباح، 

ال فقط عى حنو الوالد الكريم، 

وال فقط عى حب الوالدة األمرية 

تقف حياتها عى بسمته، وامنا أيضاً 

بفتحهام، طهراً ونوراً، عى صورة 

جده الكبري مبارك، مؤسس الكويت 

وباين كيانها، يوم كانت تقصف، 

من حولها، االهواء والتيارات فتدك 

البلدان والكيانات.

يف القر السعيد بالحفيد االمري، 

املعتز بالجد العظيم رغب االصدقاء 

اىل أيب مبارك رسام جامعا، رغبوا 

ومتنوا عى سموه، جامع العقد، 

صورة املباركني الجد والحفيد، 

اعتزازا بالوالد الكبري ومابنى، امارة 

وارفة الظالل، مديدة النهضة، 

وارشاق سعادة مع الحفيد الصغري 

تنسج من حوله االماين، وهو صورة 

والده الكريم، امال طالعا وخريا 

للعروبة.

سمو الشيخ عبدالله املبارك، مع 

مبارك الحبيب، يف ظل مبارك الكبري
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مع نجله البكر مبارك يف صالة بيته يف جاردن سيتي - القاهرة 1966
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الشيخ عبدالله املبارك مع زوجته سعاد الصباح يف مكتبه بالقر األبيض أواخر السبعينيات 

ومن خلفهام صورة والده الشيخ مبارك الكبري
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كان متديناً غيوراً عى دينه، محافظاً عى صالته، ويحرص عى قراءة القرآن، ولنا يف موسم الحج أجمل الذكريات 

أواخر السبعينيات
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عبداهلل المبارك.. مع العائلة الصغيرة
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الشيخ عبدالله املبارك يف مشعر »منى« أثناء أداء مناسك الحج أواخر السبعينيات، وإىل جانبه كرميته الشيخة أمنية ويبدو نجله الشيخ محمد يف أقىص ميني الصورة 

كام يبدو السيد عبدالعزيز الرومي إىل يسار الشيخ مع بعض املرافقني يف رحلة الحج
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الشيخ عبدالله املبارك مع ابنيه محمد وأمنية، يف القر األبيض عام 1978 تقريباً
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كنت إىل جانبه.. وكان إىل جانبي دوماً - القر األبيض 1980
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الفصل األول
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الشيخ عبدالله املبارك مع أرسته من اليمني: 

محمد، أمنية، سعاد الصباح، الشيامء، 

ومبارك، يف القر األبيض 1989

الشيخ عبدالله املبارك يتوسط زوجته وأبناءه 

محمد ومبارك وأمنية يف القر األبيض 1980
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عبداهلل المبارك.. مع العائلة الصغيرة
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العائلة ومن خلفها صورة للشيخ عبدالله يف القر األبيض أوائل التسعينيات
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كُْنَت الُكَويَْت أَصالًَة وَحَضارًَة

وَمَناِقباً َعَرِبيًَّة وُجذورا
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الفصل الثاني

 صور من حياة الشيخ عبدالله مبارك الصباح2 

نائب حاكم الكويت
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عبداهلل المبارك.. نائب الحاكم
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عبداهلل المبارك ... نائب الحاكم

أصبــح الشــيخ عبداللــه املبــارك يف نهايــة الخمســينيات الشــخصية البــارزة يف حكــم الكويــت ونائــب الحاكــم. وبفضــل 

جهــوده، تقدمــت أســاليب الحكــم واإلدارة، فبلغــت دوائــر الحكومــة أكــر مــن عــرش دوائــر، تــوىل هــو مبــارشة أهمهــا: 

دائــرة األمــن العــام التــي أرشفــت عــى الجيــش واألمــن الداخــيل والطــريان والســفر واإلقامــة واإلذاعــة. 

ــاء  ــاة، وإلســهامه يف بن ــف نواحــي الحي ــوده يف مختل ــة، ولجه ــه لســنني طويل ــة نتيجــة عمل ــل الشــيخ هــذه املكان احت

املؤسســات وتحديثهــا وتطويرهــا، وال يــكاد يوجــد مجــال مل يكــن فيــه للشــيخ دور وإســهام؛ فهــو الــذي أســس اإلذاعــة 

الكويتيــة، وأنشــأ مصلحــة الجــوازات، وأقــام نــادي الطــريان، وأرشف عــى توســيع مينــاء األحمــدي، وتابــع جهــود التوســع يف 

التعليــم وتطويــره باعتبــاره رئيســاً لجلســات مجلــس املعــارف، ودعــم غرفــة التجــارة والصناعــة، وشــجع الشــباب الكويتــي 

ــادي  ــون الن ــذي تحــول ليك ــادي األهــيل ال ــس فخــري للن ــة، وكان أول رئي ــة واالجتامعي ــم الرياضي ــى إنشــاء جمعياته ع

الثقــايف القومــي. هــذا فضــالً عــن إســهامه املبــارش يف بنــاء القــدرات العســكرية واألمنيــة، فهــو الــذي أســس قــوة دفــاع 

الكويــت التــي تحولــت يف منتصــف الخمســينيات إىل جيــش الكويــت. 

لذلــك، كان الشــيخ هــو الســاعد األميــن للشــيخ عبداللــه الســامل مــن بدايــة عهــده يف عــام 1950 وحتــى اســتقالة الشــيخ 

عبداللــه املبــارك قبــل االســتقالل بثالثــة أشــهر، وتــوىل حكــم اإلمــارة يف فــرات غيــاب الحاكــم. ونظــرًا لكــرب ســن الشــيخ 

ــيخ  ــل الش ــى كاه ــع ع ــا وق ــا، وإمن ــكليًّا أو مظهريًّ ــن ش ــدور مل يك ــذا ال ــإن ه ــلوبه، ف ــخصيته وأس ــامل وش ــه الس عبدالل

مســؤولية الحكــم واإلدارة اليوميــة لألمــور بشــكل مبــارش يف جــزء كبــري مــن حقبــة الخمســينيات، واعتمــد عليــه الحاكــم يف 

كثــري مــن األمــور الداخليــة والخارجيــة خاصــًة بعــد كــرة غيــاب عبداللــه الســامل خــارج الكويــت مــام جعــل مــن الشــيخ 

عبداللــه املبــارك يحكــم بالنيابــة عــن األمــري ويســري أمــور الدولــة ويحــدد عالقاتهــا الخارجيــة ويرســم خططهــا املســتقبلية 

طــوال فــرة الخمســينيات.

عــاش الشــيخ عبداللــه املبــارك يف أروقــة الســلطة ودوائــر الحكــم ملــدة طويلــة ناهــزت ثلــث قــرن مــن الزمــان تــوىّل 

فيهــا مســؤولية العمــل العــام عــى مســتوياته املختلفــة، ابتــداء مــن حراســة الســور وهــو صبــي، إىل مديــر لدائــرة األمــن 

العــام، فالرجــل الثــاين يف الكويــت وهــو يف بدايــة العقــد الرابــع مــن عمــره، ونتيجــة اضطالعــه بهــذه املســؤوليات، متــرّس 

الشــيخ بفنــون الحكــم وأســاليبه، والســيام أنــه عــارص مرحلــة التحــول الكــربى يف حيــاة الكويــت مــن البــداوة إىل الحــر، 

ومــن صيــد اللؤلــؤ والتجــارة إىل إنتــاج النفــط، وكان يف قلــب الجهــاز اإلداري الــذي بــارش عمليــة التغيــري الكــربى يف حيــاة 

املجتمــع يف حقبــة الخمســينيات. 

وترتــب عــى ذلــك تعــدد الخــربات اإلداريــة والسياســية لعبداللــه املبــارك، التــي شــملت دائــرة األمــن العــام والرشطــة، 

ــة، ومكافحــة  ــة الحــدود، وإدارة العالقــات مــع البادي ــادي الطــريان املــدين، وحامي وتأســيس الجيــش الكويتــي، وإنشــاء ن

التهريــب، واإلرشاف عــى مجلــس املعــارف، واإلذاعــة، والجــوازات، عــالوة عــى قضايــا السياســة الخارجيــة. 
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ومــن ناحيــة ثالثــة، فــإن داللــة جهــود عبداللــه مبــارك تتضــح بشــكل أكــرب عندمــا نتذكــر أن الكويــت يف األربعينيــات 

كانــت بلــًدا صغــريًا يفتقــر إىل املؤسســات اإلداريــة والحكوميــة، كــام كانــت تحــت الحاميــة الربيطانيــة، وأن الشــيخ قــام 

بهــذه املهــام يف ظــروف صعبــة، وكان عليــه أن يراعــي توازنــات داخليــة وخارجيــة عديــدة.

ــام 1952 ملــدة  ــواله يف ع ــم ت ــام 1951، ث ــم ع ــام 1950، ث ــرة ع ــة ألول م ــارك الحكــم بالنياب ــه املب ــوىل الشــيخ عبدالل ت

ثالثــة أشــهر )مــارس ونوفمــرب وديســمرب(، ويف عــام 1953 ملــدة ثالثــة أشــهر أيًضــا )فــرة الصيــف(، ويف عــام 1954 ملــدة 

شــهرين )أبريــل ومايــو(، ويف عــام 1955 ملــدة ثالثــة أشــهر )أبريــل ومايــو وديســمرب(، ويف عــام 1956 ملــدة شــهر واحــد 

)أكتوبــر(، ويف عــام 1957 ملــدة أربعــة أشــهر )أبريــل ويونيــو ونوفمــرب وديســمرب(، ويف عــام 1958 ملــدة تســعة أشــهر )مــا 

عــدا أغســطس وســبتمرب وأكتوبــر(، ويف عــام 1959 يف أغلــب الشــهور لســفر الحاكــم كل شــهر مــن شــهور الســنة مــا عــدا 

شــهر أكتوبــر، ويف عــام 1960 ملــدة ســتة أشــهر )ينايــر وأبريــل ومايــو ويونيــو وأكتوبــر ونوفمــرب(. ويالحــظ أنــه يف الســنوات 

الثــالث الســابقة عــى االســتقالل، تزايــدت مهــام نائــب الحاكــم. 

إذن فنائــب األمــري هــو املنصــب الــذي تبــوأه عبداللــه املبــارك يف ســن مبكــرة نوعــاً مــا أي يف السادســة والثالثــني مــن 

عمــره، وبخاصــة أن الكويــت دولــة متميــزة يف محيطهــا اإلقليمــي وذات عالقــة متشــابكة مــع دول العــامل. 

كان عبداللــه املبــارك صاحــب نظــرة ثاقبــة وذكاء فــذ يف مســرية حياتــه القياديــة، وال ســيام عندمــا تــوىل دفــة الكويــت 

يف غيــاب الشــيخ عبداللــه الســامل يف معظــم أعــوام الخمســينيات مــن القــرن املــايض، فقــد عمــل عــى احتضــان العــرب 

ــاض ودمشــق  ــة أبرزهــا القاهــرة والري ــات سياســية مــع عواصــم عربي ــام عالق ــا، وأق ــز وجودهــم فيه ــت وتعزي يف الكوي

وبــريوت، وكانــت عالقتــه مــع بريطانيــا متوتــرة نوعــاً مــا، ومل يكــن عبداللــه املبــارك الشــخص الــذي يــؤدي مــا ترغــب بــه 

بريطانيــا يف الكويــت عــى الوجــه املثــايل.

ــه الســامل وكــرة أســفاره  ــل االســتقالل بســنوات بســبب مــرض األمــري عبدالل ــارك قبي ــه املب ــام عبدالل ــدت مه لقــد تزاي

ــا وترســيخ  ــاء مؤسســات الكويــت ورعايته ــارك يف بن ــه املب ــروز دور الشــيخ عبدالل خــارج الكويــت. وهــو مــا ســاعد يف ب

دورهــا يف الدولــة، والصــور يف هــذا القســم مــن الكتــاب تعكــس ذلــك بشــكل جــيل ســواء فيــام هــو داخــل الكويــت أو 

خارجهــا.
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الشيخ عبدالله السامل وبجواره رئيس الخليج وعدد 

من ضباط البحرية الربيطانية وإىل ميني الصورة 

يبدو الشيخ عبدالله املبارك ويف الخلف عبدالله املال 

سكرتري األمري وعدد من أفراد الحرس األمريي وحشد 

من أبناء الكويت

وبجــواره  الســامل  عبداللــه  الشــيخ 

ــارك ويف الخلــف  ــه املب الشــيخ عبدالل

ــدد  ــري وع ــال ســكرتري األم ــه امل عبدالل

ــد  ــريي وحش ــرس األم ــراد الح ــن أف م

ــار  ــت يف انتظ ــاء الكوي ــن أبن ــري م كب

املعتمــد الربيطــاين بالخليــج الــذي 

ــج ــس الخلي ــم رئي ــرف باس كان يع

وذلــك مبناســبة تســلم الشــيخ عبدالله 

ــت،  ــم يف الكوي ــد الحك ــامل مقالي الس

ــكري  ــرض عس ــم ع ــم تنظي ــث ت حي

ألول مــرة يف تاريــخ الكويــت، والــذي 

اقيــم يف ســاحة الصفــاة، وشــاركت 

فيــه قطاعــات الرشطــة واالمــن العام، 

وشــهده جمهــور كبــري مــن املواطنــني، 

الربيطــاين  املعتمــد  شــهده  كــام 

بالكويــت ورئيــس الخليــج الكولونيــل ريتشــارد فــاول الــذي وصــل مــن مدينــة بوشــهر اإليرانيــة للمشــاركة يف تلــك االحتفــاالت الرســمية والشــعبية تتويجــاً لتســلم 

ــر 1950 ــم. 25 فرباي ــد الحك ــه مقالي ــيخ عبدالل الش
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من اليمني الشيخ عبدالله األحمد، ومدير رشكة نفط الكويت آل.يت.جوردان، والشيخ فهد السامل، والشيخ عبدالله السامل، 

وعبدالله املال، والشيخ عبدالله املبارك، ورسحان الرحان، والشيخ جابر األحمد، وجربا شحيرب، وسليامن املوىس، أوائل الخمسينيات
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الشيخ عبدالله املبارك يف مقدمة 

مساعديه ورجال األمن أمام 

مديرية األمن العام - عام 1951م

الشيخ عبدالله املبارك والشيخ عبدالله السامل 

يف استقبال األمري عبداإلله الويص عى عرش 

العراق، ويظهر يف الصورة الشيخ عبدالله 

األحمد والشيخ فهد السامل ونوري باشا السعيد 

عام 1952
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الشيخ عبدالله املبارك إىل جانب الشيخ عبدالله 

السامل يف محطة الشويخ لتحلية املياه يرشبان أول 

كأس ُمحىَّ 31 مارس 1953.

وكان الشيخ أعلن يف لقاء له مع »BBC« عام 1952 

أنه سيتم تشغيل محطة تحلية يف الكويت ومد 

أنابيب املياه إىل بيوت الكويتيني ألول مرة حيث 

انتهت بذلك أزمة مياه الرشب يف الكويت

الشيخ عبدالله املبارك نائب األمري يتوسط 

الشيوخ وكبار املدعوين يف حفلة تدشني 

مرشوع تقطري املياه 1953
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الشيخ عبدالله املبارك وعن يساره 

عبدالعزيز حسني وعن ميينه الشيخ 

عبدالله الجابر وأمامهم ناظر ثانوية 

الشويخ عبداملجيد مصطفى يف 

افتتاح ثانوية الشويخ 1953

الشيخ عبدالله السامل ونائبه الشيخ عبدالله املبارك 

وشخصيات الدولة يف تدشني الناقلة كاظمة أول ناقلة نفط 

يف تاريخ الكويت 1953
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صورة )نرشتها مجلة ناشيونال جيوغرافيك( للشيخ عبدالله املبارك مستعرضاً حرس الرشف أثناء خروجه من مبنى األمن العام يف العام 1953



53

عبداهلل المبارك.. نائب الحاكم

53

الشيخ عبدالله املبارك يف مخيمه بالشدادية مع 

أمري الكويت الشيخ عبدالله السامل 

وجاللة امللك سعود بن عبدالعزيز آل سعود ملك 

اململكة العربية السعودية

عام 1954

الشيخ عبدالله املبارك رئيس دائرة األمن العام يف افتتاح 

مبنى األمن العام يف منتصف الخمسينيات ومعه الشيخ 

عبدالله األحمد والشيخ جابر العبدالله الجابر
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الشيخ عبدالله املبارك يقلّد أول طيار كويتي مرزوق العجيل شارة التخرج عام 1954
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الشيخ عبدالله املبارك يف أحد االحتفاالت الوطنية التي أقيمت أمام األمن العام مبشاركة عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات والعسكريني عام 1954
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الشيخ عبدالله املبارك بالزي العسكري متقلداً النياشني يف أحد االحتفاالت الوطنية التي  

شاركت فيها فرقة املوسيقى العسكرية الكويتية التي أسسها الشيخ عبدالله املبارك
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الشيخ عبدالله املبارك إىل يسار الشيخ عبدالله 

السامل ويبدو الشيخ عبدالله الجابر والشيخ 

عبدالله الخليفة والشيخ مبارك العبدالله

الشيخ عبدالله املبارك يوزع األنواط العسكرية 

ويظهر يف الصورة مصطفى صادق
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الشيخ عبدالله املبارك يف افتتاح املستشفى األمرييك الجديد يف الكويت 1954 ويبدو الشيخ عبدالله السامل أمري الكويت جالساً وإىل جانبه سكرتري الحكومة                                     

والشيخ عبدالله الجابر ومدير املستشفى الدكتور »بول هاريسون« يلقي كلمته بهذه املناسبة
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الشيخ عبدالله املبارك 

نائب الحاكم وبجانبه عدد 

من املواطنني يرعى إحدى 

الفعاليات الرياضية - منتصف 

الخمسينيات

مجموعة من الدبلوماسيني 

الربيطانيني ومدير رشكة نفط الكويت 

سكوت يتناولون الغداء يف ضيافة 

الشيخ عبدالله املبارك
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الشيخ عبدالله املبارك وعن يساره الشيوخ 

مبارك عبدالله الجابر، عبدالله الجابر، سعد 

العبدالله، وعن ميينه مبارك عبدالله األحمد 

ومحمد األحمد يف املطار

الشيخ عبدالله املبارك والشيخ عبدالله 

األحمد وعدد من املسؤولني والطيارين 

والضيوف أمام طائرة لخطوط طريان 

الرشق األوسط يف مطار الكويت
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الشيخ عبدالله الجابر

والشيخ عبدالله األحمد

والشيخ مبارك عبدالله الجابر

والشيخ مبارك الحمد

والشيخ جابر العبدالله الجابر

وعبدالرحمن الفارس

يستقبلون الشيخ عبدالله املبارك 

يف مطار النقرة يف الكويت عى منت 

طائرة الخطوط الجوية الكويتية 

الوطنية املحدودة عام 1955

الشيخ عبدالله املبارك وعزت جعفر مع أول دفعة 

من الطيارين الكويتيني يف اململكة املتحدة 

أثناء زيارته لهم يف منتصف الخمسينيات
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الشيخ عبدالله املبارك رئيس األمن العام 

يرّد التحية العسكرية  ملستقبليه

من اليمني: الشيخ خالد األحمد، 

عبدالعزيز جعفر، الشيخ نارص 

صباح النارص، هاين قدومي، 

الشيخ عبدالله الخليفة، حسن 

هرموش، الشيخ عبدالله 

األحمد، الشيخ نواف األحمد، 

الشيخ صباح السامل ومن خلفه 

يبدو عبدالرزاق القدومي،....، 

الشيخ عبدالله املبارك،....، .....، 

ويف أقىص اليسار السيد حمد 

الحميي
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احتفاء شعبي بالشيخ عبدالله املبارك 

وهو يرجل من سيارته يف الخمسينيات

الشيخ عبدالله املبارك

والشيخ مبارك عبدالله الجابر

يؤديان التحية العسكرية يف الخمسينيات
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الشيخ عبدالله املبارك يف مكتبه 

ميارس مهام عمله كنائب 

للحاكم يف منتصف الخمسينيات 

ومن خلفه علم الكويت القديم 

الذي يحمل كلمة كويت وكلمة 

التوحيد مع وسم أرسة الصباح 

»الربثن«
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الشيخ عبدالله املبارك معلقاً 

األوسمة التي منحت له من امللوك 

والرؤساء يف أحد االحتفاالت 

الوطنية منتصف الخمسينيات 

وخلفه الشيخ عبدالله الخليفة 

والشيخ فهد السامل

والشيخ عبدالله األحمد

والشيخ عبدالله الجابر معلقاً 

أوسمته ثم عزت جعفر

والشيخ مبارك عبدالله األحمد

الشيخ عبدالله املبارك يفتتح معرضاً 

للصور يف القاهرة 1956
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الشيخ عبدالله املبارك يستعرض الحرس عند خروجه 

يف منتصف الخمسينيات من قر السِّ

عدد من كبار الشيوخ والتجار وأعضاء 

من الوكالة السياسية الربيطانية يف 

الكويت

يستقبلون الشيخ عبدالله املبارك يف 

املطار إثر عودته من رحلة رسمية يف 

الخارج، منتصف الخمسينيات
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الشيخ عبدالله املبارك محاطاً مبحبيه وهو يهم بركوب 

سيارته أواخر الخمسينيات

الشيخ عبدالله املبارك وعدد من الدبلوماسيني 

الربيطانيني بجانب ناقلة النفط العمالقة 

»يونيفريس أبولو« يف ميناء األحمدي
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الشيخ عبدالله املبارك وأحد ضباط البحرية 

الربيطانية 1959

الشيخ عبدالله املبارك خارجاً من بيت برقان 

التابع لرشكة النفط

1959
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الشيخ عبدالله املبارك يف زيارته ملقر رشكة النفط 

الكويتية الربيطانية 

يف  14 نوفمرب 1959

الشيخ عبدالله املبارك مع ضيفه رئيس الحكومة 

الجزائرية املؤقتة فرحات عباس ومرافقيه يف قر 

مرشف ويبدو يف الصورة الشيخ فهد السامل

26 أبريل 1959
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الشيخ عبدالله املبارك محييا أبناء الكويت الذين يحيطون بسيارته، ويظهر يف الصورة عبدالعزيز جعفر وسعد الخشاب وشايف الخشاب أواخر الخمسينيات
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الشيخ عبدالله املبارك والشيخ 

فهد السامل والشيخ عبدالله الجابر 

والشيخ عبدالله األحمد وعدد من 

املواطنني منتصف الخمسينيات

الشيخ عبدالله املبارك مع قائد الجيش 

السوري اللواء جامل فيصل
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الشيخ عبدالله املبارك مع 

عدد من الشخصيات العربية 

ويبدو من خلفه الشيخ جابر 

األحمد وإىل يساره 

الشيخ عبدالله الجابر

الشيخ عبدالله املبارك بجانب أمري 

الكويت الشيخ عبدالله السامل 

ومعهام من اليمني الشيخ عبدالله 

الجابر، الشيخ فهد السامل 

والشيخ محمد األحمد
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الشيخ عبدالله املبارك يف حفل استقبال 

الناقلة كاظمة يف ميناء األحمدي ويبدو 

الشيخ عبدالله السامل أمري الكويت يلقي 

كلمة االحتفال بتاريخ 4 مايو 1959

أمري الكويت الشيخ عبدالله 

السامل ونائبه الشيخ عبدالله 

املبارك يف حفل تدشني الناقلة 

األوىل يف تاريخ الكويت )كاظمة( 

بتاريخ 4 مايو 1959
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الشيخ عبدالله املبارك عى منصة الرشف 

وإىل جانبه قائد الجيش السوري 

جامل فيصل

نائب الحاكم الشيخ عبدالله 

املبارك يف افتتاح مبنى إذاعة 

الكويت الجديد عام 1960 ويظهر 

يف الصورة الشيخ سعد العبدالله 

وعبدالحميد الصانع

وعبدالعزيز جعفر
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الشيخ عبدالله املبارك يلقي خطاباً موجهاً للشعب 

الكويتي عرب إذاعة الكويت عام 1960

الشيخ عبدالله املبارك مستقبالً 

ملك املغرب محمد الخامس 

1960
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الشيخ عبدالله املبارك

مع الرئيس فؤاد شهاب

وامللك محمد الخامس

مبناسبة منح الشيخ الوشاح األكرب 

لوسام االستحقاق اللبناين

1960

الشيخ عبدالله املبارك مع 

الرئيس اللبناين فؤاد  شهاب أثناء 

االحتفال بتقليد الشيخ عبدالله 

املبارك وسام الجمهورية اللبنانية 

1960
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أمري الكويت الشيخ عبدالله السامل ونائبه الشيخ عبدالله املبارك يف استقبال أمري البحرين الشيخ سلامن بن حمد آل خليفة
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الشيخ عبدالله املبارك يف زيارته إىل اململكة 

األردنية الهاشمية  يف فرباير 1960 ويف 

استقباله عدد من املسؤولني وكبار الضباط 

األردنيني
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الشيخ عبدالله املبارك مع الشيخ عبدالله 

السامل أمري الكويت يف استقبال

امللك سعود بن عبدالعزيز

يف الكويت - أبريل 1961 مبدرسة الرشطة

الشيخ عبدالله املبارك

والشيخ عبدالله السامل أمري الكويت

يؤديان التحية العسكرية لقوات الجيش 

يف العرض العسكري املقام احتفاالً بزيارة 

امللك سعود بن عبدالعزيز يف أبريل 1961
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الشيخ عبدالله املبارك ثم جاللة امللك سعود بن عبدالعزيز وصاحب 

السمو الشيخ عبدالله السامل الصباح وإىل يساره أحد أبناء جاللة امللك 

سعود ثم الشيخ مبارك العبدالله الجابر الصباح يف املنصة الرئيسية

يف استاد ثانوية الشويخ، عام 1961

ويف الصورة العليا يبدو األستاذ عبدالعزيز حسني واقفاً أمامهم
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الشيخ عبدالله املبارك ونائبه يف الرشطة الشيخ سعد العبدالله واللواء الجحيل يف مديرية الرشطة يف أحد االحتفاالت الوطنية عام 1961
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الشيخ عبدالله املبارك والشيخ عبدالله السامل أمري الكويت يف 

وليمتني عى رشف جاللة امللك سعود بن عبدالعزيز 

يف زيارته للكويت أبريل 1961
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كتاب الشيخ عبدالله املبارك نائب الحاكم إىل رئيس وزراء اململكة 

األردنية الهاشمية بخصوص إعفاء الرعايا األردنيني من تأشرية دخول 

الكويت - 9 يناير 1960

كتاب رئيس وزراء اململكة األردنية الهاشمية يشكر فيه الشيخ عبدالله 

املبارك نائب الحاكم عى قرار إعفاء الرعايا األردنيني من تأشرية دخول 

الكويت - 17 يناير 1960
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قََدُر الَكبريِ، بأن يَظَلَّ كَبريا
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الشخصية واالجتامعية
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 عبداهلل المبارك..
رجل المجتمع المتمّيز

تعــددت صفــات الشــيخ عبداللــه املبــارك، وتنوعــت خصالــه ومآثــره، مــام جعــل منــه شــخصية متميــزة وفريــدة، حتــى 

ــة لســنوات  ــة املصــور املري ــر مجل ــذي رأس تحري ــني العــرب، وهــو األســتاذ فكــري أباظــة ال إن أحــد مشــاهري الصحفي

طويلــة، وصفــه يف عــام 1958 بأنــه: »صنديــد وبطــل اســتقبلني مفتــوح القلــب باســم الثغــر وضــاء الجبــني، فلــام اســتهللنا 

ــم  ــري.. أنت ــذا التعب ــال: ال.. ال أســمح به ــا وق ــا محتًج ــكالم غاضبً ــا ال ــم، قطــع علين ــث بالشــكر عــى الكــرم والتكري الحدي

هنــا يف بلدكــم، ويف وطنكــم، يف بيتكــم. وإن الكويــت الصغــرية يــوم كانــت طفلــة ظفــرت مــن مــر بــكل نجــدة علميــة 

ــة  ــف األســتاذ فكــري أباظــة أن التجرب ــم يضي ــر داركــم«. ث ــم يف عق ــة.. فضلكــم ســابق... والحــق... وأنت ــة وفني وتعمريي

الطويلــة املــدى، والســجية العربيــة األصيلــة تضفــي عــى ترفــات الشــيخ اإلداريــة والسياســية، وأحاديثــه املختلفــة ســحرًا 

وجاذبيــة، فهــو بحــق »الســهل املمتنــع«. 

ويف ســبتمرب مــن عــام 1947، نــرشت مجلــة »البعثــة« التــي كان يصدرهــا طلبــة الكويــت يف القاهــرة مقــاالً عــن األمــن 

العــام ورد فيــه أن الشــيخ عبداللــه »يف العقــد الرابــع مــن عمــره، ممتلــئ حيويــة ونشــاطاً، وميتــاز برجولتــه وشــجاعته، 

أضــف إىل ذلــك تلــك األريحيــة التــي هــي مــن أبــرز صفاتــه«. ووصفتــه زهــرة ديكســون فريــز يف نهايــة األربعينيــات بأنــه 

»عــم حاكــم الكويــت ويتمتــع بشــخصية تفيــض بالحيويــة لهــا جاللهــا واحرامهــا بــني شــيوخ الكويــت«.

ووصفــه أحــد التقاريــر الربيطانيــة يف عــام 1951 بأنــه »غيــور عــى كرامتــه«. ولّقبــه الصحفــي الفرنــي فرانســوا ميــدور 

بـــ »الرجــل العاصفـــة«، وقــال إنــه وجــد نفســه أمــام رجــل يتحــرك كــام تتحــرك عواصــف الصحــراء. وكتــب عنــه الصحفــي 

ــذي  ــاب ال ــايب«. ويف الكت ــذي ال يح ــه ال ــه، وعدل ــم الناب ــة الحاك ــك فراس ــه »ميل ــام 1952، أن ــي ع ــف الطيب ــاين عفي اللبن

أصــدره فاضــل ســعيد عقــل عــن مشــاهدات الوفــد الصحفــي اللبنــاين الــذي زار الكويــت يف مــارس 1952، وصــف الشــيخ 

بأنــه »شــخصية فــذة، قويــة، وذكيــة، نظرتــه كالصقــر، وطلعتــه كالنمــر. متثــل أمامــه، للمــرة األوىل، فتؤخــذ بســحر حديثــه، 

وجاذبيــة أخالقــه، وســمو إدراكــه، وثقتــه بنفســه. إنــه دميقراطــي أصيــل، يحــب الشــعب حبًــا فائًقــا ويؤمــن بــه وبكفاءتــه 

وجوهــره. تجلــس يف حرتــه فيلفــت نظــرك انتباهــه الدقيــق، ورسعــة مالحظتــه، وخفــة ظلــه، وإيناســه، ولباقتــه... وتحر 

مجالســه، وهــو يســتمع إىل شــكاوى النــاس، ودعاواهــم، فــراه ذلــك الحاكــم العــادل، الــذي ال يقــي إال باإلنصــاف ومبــا 

ميليــه الوجــدان، أضــف إىل ذلــك فراســة طبيعيــة تنفــذ إىل صميــم الضمــري، ونباهــة فطريــة، وذكاء حــادًّا«.

كان كرميًــا حســب تقاليــد الضيافــة العربيــة. وحســبام كتــب األســتاذ لطفــي رضــوان واصًفــا كــرم الشــيخ، فــإن »قــره 

مفتــوح لــكل طــارق وكل عابــر ســبيل، يــأكل مــن يريــد أن يــأكل ويتســامر مــن يريــد أن يتســامر، ويقابلــه فيــه أصحــاب 

الشــكاوى واملظــامل وطــالب الحاجــات... وهــو ال يســعده املــال وال الجــاه وال الســلطان، فكلهــا أعــراض زائلــة، ولكــن الــذي 

يســعده، هــو أن يُعيَنــه اللــه عــى تحقيــق كل مطلــب ألي عــريب، وأن يســتخلص حقــوق الضعفــاء مــن األقويــاء، وأن تبقــى 

الكويــت عربيــة للعــرب جميًعــا«.
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يجــد املتأمــل يف واقــع هــذا الرجــل الناجــح عامــالً مشــركاً يف معظــم الصــور املأخــوذة لــه يف الجانــب االجتامعــي، وهــو 

حرصــه عــى تقديــر املحيطــني بــه ورفــع مكانتهــم وتقدميهــم عــى نفســه حتــى وإن كان هــو العــم والكبــري مكانــة وعمــراً 

ومنصبــاً، وكذلــك يالحــظ اهتاممــه باملوائــد التــي ميدهــا جــوداً وســخاًء، حتــى إنــه وقــع مــن قبــل البعــض يف دائــرة االتهــام 

بالبــذخ يف عطائــه وكرمــه.

هــذه اإلســراتيجية التــي اتخذهــا عبداللــه املبــارك يف حياتــه االجتامعيــة منهجــاً ســاهمت بعــد توفيــق اللــه عــز وجــل 

يف نجاحــه وحيازتــه محبــة الجميــع ســواء داخــل الكويــت ولــدى أهلهــا أو خــارج الكويــت وعنــد أصدقائــه السياســيني 

واملســؤولني والقامئــني عــى العمــل العــام، وذلــك ألنــه ال يخفــى عــى أحــد أن املتواضــع الكريــم يجنــي يف طبعــه هــذا 

الكثــري مــن الثــامر، كحصولــه عــى القبــول لــدى الجميــع، وهــو مــا يســاعده يف االســتجابة لــه إذا مــا كان لــه عنــد أحــد 

رغبــة تــؤدى كإصــالح ذات بــني أو شــفاعة حســنة أو نحــو ذلــك.

إن القــارئ يف صــور عبداللــه املبــارك االجتامعيــة يالحــظ مبــا ال شــك فيــه أنــه كان يقــوم ببعــض النشــاطات االجتامعيــة 

ــه مل يكــن ليتعــاىل عــى حضــور مناســبة اجتامعيــة دعــي لهــا مهــام  عــى حســاب نفســه وراحتــه وأمــوره الخاصــة، وأن

كانــت بســيطة، فــراه يف األفــراح ويف ملعــب كــرة القــدم ويف املدرســة ومــع الجنــود وعــى املوائــد يرعــى ضيوفــه ويجــود 

ــاء الشــعب  ــات املجتمــع وأبن ــني فعالي ــارك يف القصــور هــو هــو ب ــه املب ــك نجــد عبدالل ــم، ونحــن بذل مــن نفســه عليه

والطلبــة والعســاكر وعنــارص األمــن وأبنــاء القبائــل.
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الشيخ عبدالله املبارك ميارس رياضة اآلباء 

واألجداد.. الصيد بالصقور

وكان يدعو ضيوفه من الخارج ملرافقته يف رحالت 

القنص ليطلعهم عى صميم الهوية الكويتية 

وليكر حاجز الرسميات بينه وبينهم
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 مراحل من حياة
عبداهلل المبارك

الشــيخ عبداللــه املبــارك إىل يســار الصــورة مــع 

الشــيخ صبــاح الســامل يف حــوايل العــارشة مــن عمــره

1

الشيخ عبدالله املبارك مبناسبة تقلده وسام اإلمرباطورية 

الهندية بدرجة الرفيق C.I.E عام 1945

2

صورة رسمية للشيخ عبدالله املبارك يف نهاية 

األربعينيات

3

الشيخ عبدالله املبارك ومعه نائبه يف إدارة منطقة 

األحمدي الشيخ جابر األحمد

5
الشيخ عبدالله املبارك يف مخيم الشدادية عند 

استقبال امللك سعود بن عبدالعزيز 1954

4
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الشيخ عبدالله املبارك والشيخ عبدالله األحمد يف حفل تدشني أول شحنة نفط يف تاريخ الكويت 30 يونيو 1946
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فهد السامل

عبدالله األحمد

عبدالله املبارك

......

عبدالله الجابر

عبدالله الخليفة
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الشيخ عبدالله املبارك رئيس 
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ومرزوق داود البدر 

والشيخ عبدالله الجابر 

والشيخ عبدالله األحمد 

والشيخ دعيج بن حمود 

السلامن وأحمد البحر 

ويظهر واقفاً عبدالكريم املال 

ويعقوب البصارة - عام 1952
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الشيخ مبارك العبدالله األحمد الصباح والشيخ 

عبدالله املبارك الصباح وعبدالرزاق القدومي 
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الشيخ عبدالله املبارك ومعه الشيخ فهد السامل
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الشيخ عبدالله املبارك يف مخيمه 
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احتفاء بامللك سعود بن عبدالعزيز 
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والشيخ عبدالله الجابر

والشيخ عبدالله األحمد

مبطار النقرة يف الخمسينيات
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ومعه سليامن املوىس ومحمد العتيبي
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الشيوخ من اليمني:

جابر األحمد

جابر العيل

عبدالله السامل

سامل العيل

عبدالله املبارك

الشيخ عبدالله املبارك

مع الشيخ عبدالله السامل أمري الكويت 

والشيخ محمد األحمد والشيخ فهد السامل 

والشيخ عبدالله الجابر
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الشيخ عبدالله املبارك رئيس األمن العام

صورة التقطت بقر مرشف يف 30 أبريل 1956

الشيخ عبدالله املبارك يف صورة نادرة »يعرض« يف أحد االحتفاالت، وقد أخذ 

الصورة الكاتب العراقي الزعيم بهجت سنان عام 1955
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الوطنية

الشيخ عبدالله املبارك ومعه

الشيخ فهد السامل

والشيخ عبدالله الجابر

 والشيخ جابر األحمد

وعزت جعفر وعدد من الضيوف

يف ضيافة الشيخ صباح األحمد 

يف مزرعته بالرحاب )حويل(
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الشيخ عبدالله املبارك أمام باب قر مرشف يستقبل ضيوفه باالبتسامة والرحيب
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الضيوف الدبلوماسيني واإلعالميني 

وبعض الشخصيات يف وليمة 

بقر مرشف

من اليمني: أحد الضيوف، الشيخ عبدالله 

األحمد، الشيخ صباح األحمد، سليامن املوىس، 

الشيخ عبدالله الجابر، الشيخ عبدالله املبارك، 

والشيخ جابر األحمد، يف حديقة قر مرشف
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الشيخ عبدالله املبارك مرحباً بعدد من الضيوف 
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الشيخ صباح السامل 

والشيخ صباح األحمد 
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الشيخ عبدالله املبارك

ومعه مجموعة من األصدقاء يف ضيافته 

بأحد مطاعم زحلة يف لبنان. 

وهم من اليمني: 

يعقوب البصارة وعبدالعزيز جعفر 

ووفيق العالييل ورياض طه 

وهاين القدومي 

وموسيقار األجيال محمد عبدالوهاب

والربوفيسور د.لطف الله مليك



114

الفصل الثالث

114

الشيخ عبدالله املبارك يف جمهورية مر العربية أوائل السبعينيات
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ويبــدو وقوفــاً الشــاعر مرشــد البــذال 

وسليامن أبو حديدة - 1972



117

عبداهلل المبارك.. الحياة الشخصية واالجتماعية

117

أمري الكويت الشيخ صباح السامل 

يف ضيافة الشيخ عبدالله املبارك يف 

منزله بالقاهرة حيث أقام له وليمة 

احتفاًء بزيارته إىل جمهورية مر 
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يداعب الشيخ محمد عبدالله املبارك 
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الشيخ عبدالله املبارك ومعه الشيخ سعد العبدالله 
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نائب رئيس جمهورية مر العربية 

 يف القر األبيض 1978

ويف الصورة الشيخ محمد عبدالله املبارك

ومحمد أبو حديدة
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يا فارَِس الُفرَْسان، يا ابَْن ُمبارٍك

يا َمْن َحَميَْت َمَداِخالً، وثُُغورا
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يف مجاالت التعليم والثقافة واإلعالم
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 عبداهلل المبارك..
ودوره في مجاالت الثقافة والتعليم

ــا لقانــون إدارة  ــه املبــارك بالتعليــم مــن خــالل رئاســته مجلــس املعــارف لجلســات عديــدة. ووفًق اهتــم الشــيخ عبدالل

معــارف الكويــت، فقــد تكــّون مجلــس املعــارف مــن ســتة أعضــاء ورئيــس عــى أن يكــون الرئيــس مــن آل الصبــاح )مــادة 

ــّت يف مناهــج  ــس رســم خطــط املعــارف وســريها، والب ــوىّل املجل ــي عــرش عضــواً. ويت ــادة العــدد إىل اثن ــم متــت زي 1(، ث

الدراســة، وتعيــني مديــري املــدارس، وتقريــر شــؤون البعثــات، واختيــار املرشــحني لهــا، ووضــع اللوائــح القانونيــة واألنظمــة 

الخاصــة بــإدارة املعــارف )مــادة 3(. 

وتتضمــن محــارض اجتامعــات مجلــس املعــارف كــام نرشتهــا جريــدة »الكويــت اليــوم« عرًضــا لألنشــطة التــي قــام بهــا 

املجلــس تحــت رئاســة الشــيخ عبداللــه املبــارك. 

فعــى ســبيل املثــال، أقــر املجلــس يف اجتامعــه بتاريــخ 3 مايــو عــام 1955 العقــود الجديــدة للمدرســني، ووضــع القواعــد 

الخاصــة بتنظيــم املوســم الثقــايف، ووافــق عــى قيــام دائــرة املعــارف باتخــاذ الخطــوات الالزمــة لتعميــم ميــاه الــرشب عــى 

جميــع املــدارس بالقــرى، كــام ناقــش املذكــرة املتعلقــة باشــراك الكويــت يف معســكر الكشــافة الــدويل يف كنــدا، ووافــق 

املجلــس عــى االشــراك بــرشط أن يكــون »باســم الكويــت ال أن تكــون الكويــت تابعــة لدولــة أخــرى«.

 ويف جلســته بتاريــخ 4 ديســمرب عــام 1955، ناقــش املجلــس إنشــاء بيــت للكويــت يف القاهــرة عــى األرض التــي ســبق 

إلدارة املعــارف رشاؤهــا مبنطقــة الدقّــي. ويف جلســته التاليــة بتاريــخ 19 ديســمرب، متــت املوافقــة عــى اقــراح أمــني الــر 

بــأن تكــون اجتامعــات مجلــس املعــارف أســبوعية، وأن تنعقــد يف الثامنــة والنصــف مــن صبــاح كل يــوم أحــد. ويف جلســة 

27 ديســمرب، ناقــش املجلــس »رضورة اشــراك معــارف الكويــت يف منظمــة هيئــة اليونســكو العامليــة للوقــوف عــى التيارات 

الثقافيــة الحديثــة واألخــذ بأســباب التطــور الثقــايف والربــوي الحديــث أســوة بالبــالد املتقدمــة«، ووافــق املجلــس عــى هــذا 

االقــراح عــى أن تُتخــذ الطــرق الرســمية لتنفيــذ القــرار. 

ويف عــام 1956، نــرشت جريــدة الجمهوريــة املريــة تحقيًقــا عــن التعليــم يف الكويــت ودور الشــيخ عبداللــه املبــارك يف 

تطويــره، فوصفــت الشــيخ بأنــه الرجــل الــذي »خلّــص الكويــت مــن ظــالم الجهــل«، وجــاء فيــه أن الشــيخ يؤمــن بأهميــة 

التعليــم والربيــة يف تكويــن األمــم والشــعوب، وبــأن »ســالمة الكويــت مــن أي خطــر خارجــي أو مــرض داخــيل تتطلــب أوالً 

وقبــل كل يشء التخلــص مــن الجهــل والظــالم الــذي يفتــك بالعقــول«.
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واتســمت نظــرة الشــيخ للعمليــة التعليميــة بالتكامــل والشــمول، فقــد نظــر إىل التعليــم عــى أنــه أداة تأهيــل لجيــل 

جديــد مــن الكويتيــني إلدارة مرافــق الدولــة بعــد االســتقالل، ولقيــادة جهــود التنميــة فيهــا. لذلــك، فقــد اهتــم بالتعليــم يف 

مراحلــه كافــة وخصوًصــا تعليــم البنــات، وبأنشــطة الربيــة االجتامعيــة والرياضــة املدرســية، واهتــم الشــيخ أيضــاً بأنشــطة 

الكشــافة وحــرص عــى مشــاركة فرقهــا يف االســتعراضات واملناســبات العامــة. ففــي فربايــر عــام 1953 عــى ســبيل املثــال 

ــرة األمــن العــام ضــم وحــدات مــن الحــرس األمــريي والجيــش وفــرق الكشــافة  ــرياً أمــام دائ نظــم الشــيخ اســتعراضاً كب

واألشــبال، كــام حــرص عــى زيــارة املعســكر الكشــفي الســنوي الــذي كانــت كشــافة الكويــت تنظمــه كل عــام، وشــجع 

ــه لوفــد  ــة املبعوثــني يف الخــارج مثــل مقابلت ــة إىل الخــارج، وحــرص عــى االلتقــاء بالطلب ــات العلمي الشــيخ إرســال البعث

شــباب الكويــت يف فرنســا عــام 1950.

ــات  ــة، وجمعي ــات الفني ــا، فشــجع تأســيس الجمعي ــا خاصًّ ــون واملوســيقى اهتامًم ــم يف مجــال الفن وأوىل الشــيخ التعلي

الرســم والتصويــر واملوســيقى والتمثيــل، وأقيمــت فــرق متثيليــة وموســيقية للطلبــة مــن الجنســني لشــغل أوقــات فراغهــم، 

واهتــم الشــيخ بحضــور األنشــطة الفنيــة املدرســية دعــامً لهــا وتشــجيعاً للقامئــني عليهــا. وعــى ســبيل املثــال، حــر الشــيخ 

ــة  ــه مرحي ــذي عرضــت في ــام 1952، وال ــف ع ــوي الرشي ــد النب ــاح مبناســبة املول ــه مدرســة الصب ــذي أقامت ــال ال االحتف

»وامعتصــامه«، لذلــك ُوِصــَف الشــيخ بأنــه »راعــي الفنــون واملوســيقى يف الكويــت«. 

وتابــع الشــيخ جهــود التوســع يف التعليــم، فدعــم إنشــاء املبــاين املدرســية، واهتــم بشــؤون التعليــم يف املراحــل الثــالث، 

الحضانــة واالبتدائيــة والثانويــة، كــام عمــل عــى توفــري دعــم أمــري البــالد للمرشوعــات التعليميــة، وأســهم يف تســهيل إنجــاز 

ــى إدارة الصحــة  ــال، أرضــه الخاصــة قــرب قــر دســامن، إلنشــاء مبن بعــض هــذه املرشوعــات، فقــدم، عــى ســبيل املث

املدرســية يف عــام 1959. 

ــق  ــى الوثائ ــوي ع ــي يحت ــجل تاريخ ــداد س ــو إع ، وه ــامًّ ــا مه ــا وحضاريًّ ــا تاريخيًّ ــيخ مرشوًع ــر الش ــام 1959، أق ويف ع

ــج  ــت والخلي ــخ الكوي ــني يف تاري ــة للمؤرخــني والباحث ــادة وثائقي ــة لتكــون م ــه املختلف ــت وأحداث ــخ الكوي الخاصــة بتاري

ــا لــكل املواطنــني والباحثــني لإلســهام يف إعــداد ذلــك الســجل، وتقديــم مــا يف  ــداًء عامًّ ــا، وأصــدر الشــيخ ن العــريب عموًم

ــا يف الســجل.  ــا لضمه ــم صــور منه ــارف، أو تقدي ــرات إىل إدارة املع ــق أو مذك ــن وثائ ــم م حوزته

وبعــد إعــادة تشــكيل مجلــس املعــارف يف عــام 1960، انعقــد أول اجتــامع لــه برئاســة الشــيخ عبداللــه املبــارك يف 29 

فربايــر الــذي أشــار يف بدايــة االجتــامع إىل أهميــة دور املجلــس »يف تربيــة النــشء تربيــة صالحــة تُكــرّس األخــالق الفاضلــة 

والخدمــة الخالصــة للوطــن« وأكــد أهميــة املســؤولية امللقــاة عــى عاتــق املجلــس »الــذي يــرشف عــى دائــرة مــن أهــم 

الدوائــر ملــا لهــا مــن أثــر يف مســتقبل البــالد«. ويف اجتــامع املجلــس بتاريــخ 7 مــارس يف العــام ذاتــه، نوقــش مــرشوع قانــون 

اآلثــار وفكــرة إنشــاء متحــف الكويــت الوطنــي، ودور مجلــس املعــارف يف املحافظــة عــى اآلثــار وصيانتهــا ومراقبــة االتجــار 
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بهــا، ووافــق مجلــس املعــارف عــى املــرشوع وعــى رفعــه للمجلــس األعــى إلقــراره، كــام وافــق املجلــس عــى إنشــاء أول 

روضــة أطفــال يف جزيــرة فيلــكا. ويف اجتــامع مجلــس املعــارف برئاســة الشــيخ بتاريــخ 14 مــارس، ناقــش األعضــاء تقريــرًا 

ــر »ملــا لهــذا املوضــوع مــن  ــد مــن الوقــت لدراســة التقري ــم االتفــاق عــى إعطــاء مزي عــن إنشــاء جامعــة الكويــت وت

أهميــة كــربى يف مســتقبل البــالد«. 

ومــن خــالل االطــالع عــى محــر االجتــامع، يتّضــح حجــم التطــور التعليمــي الــذي شــهدته الكويــت يف تلــك الفــرة. 

فقــد شــمل إنشــاء مــدارس جديــدة، والتوســع يف أبنيــة وخدمــات املــدارس القامئــة، وتطويــر املعســكر الكشــفي، واالحتفــال 

بعيــد األم يف 21 مــارس، وإقامــة مــدارس يف إمــاريت الشــارقة وعجــامن، وتعليــم املكفوفــني واملكفوفــات والصــم والبكــم، 

وإنشــاء معهــد لــذوي االحتياجــات الخاصــة، وتــربز تلــك اإلشــارة شــمولية نظــرة الشــيخ للعمليــة التعليميــة وعملــه عــى 

ــا عــى أعــى  ــاء الكويــت وبناته ــدة مــن أبن ــال الجدي ــل األجي ــا مبــا يضمــن تأهي ــا مــن مختلــف جوانبه ــق أهدافه تحقي

مســتوى. 

وكذلــك دعــم الشــيخ جهــود الشــباب الكويتــي املتعلــم إلنشــاء جمعيــات اجتامعيــة ورياضيــة، وكانــت أوىل املحــاوالت 

ــاٍد يجمعهــم  ــي يف إنشــاء ن ــا فكــرت مجموعــة مــن الشــباب الكويت ــادي األهــيل« يف عــام 1948، عندم هــي إنشــاء »الن

وينظــم أنشــطتهم، ولكــن الفكــرة مل تــر النــور، فتغــريت لتصبــح إنشــاء »فريــق كــرة القــدم األهــيل«، وملــا أحــرز الفريــق 

نجاًحــا، أعيــد طــرح فكــرة إنشــاء النــادي، فتكونــت هيئــة تأسيســية واتصلــت بالشــيخ عبداللــه، واقــرح أعضاؤهــا عليــه 

أن يكــون رئيًســا فخريًّــا للنــادي، ووافــق الشــيخ، وافتتــح النــادي األهــيل يف أغســطس عــام 1952 وحــر الحفــل »بعــض 

أعيــان البــالد ووجوههــا ومندوبــون عــن األنديــة املختلفــة بالكويــت« ونــرشت مجلــة الرائــد أن نــادي املعلمــني يتمنــى 

لزميلــه النــادي األهــيل كل خــري ونجــاح يف خدمــة البــالد.

ــا  ــال: »إن الرياضــة يف األمــم املتحــرة أصبحــت عنوان ــايض وق ــره للنشــاط الري ــاح، أكــد الشــيخ تقدي ويف حفــل االفتت

ــو  ــرد له ــت مج ــوم ليس ــامل الي ــة يف الع ــب، فالرياض ــق الطي ــتقامة والخل ــة واالس ــرش الفضيل ــاون ون ــهامة وروح التع للش

وتســلية، بــل مدرســة لبــث روح الثقــة يف النفــوس وإنشــاء جيــل ســليم الجســم قــوي البنيــان«. ويف كلمــة خالــد يوســف 

النــر اللــه عضــو النــادي يف نفــس الحفــل، أشــاد بقيــام النــادي، وأنــه ســيكون بدايــة لقيــام أنديــة أخــرى مثــل نــادي 

ــا للطلبــة. ــادي املوظفــني، وناشــد دائــرة املعــارف أن تقيــم ناديً الثقافــة، ون

كان الشــيخ عبداللــه مهتــامًّ بالرياضــة ومــدركاً ألهميــة مامرســتها يف حيــاة الشــعوب، فحــرص عــى تشــجيع أنشــطتها. 

ومــن األمثلــة املبكــرة عــى ذلــك، حضــوره الحفــل الريــايض الســنوي الــذي أقامتــه إدارة املعــارف يــوم الخميــس 24 أبريــل 

ســنة 1947 عــى ملعــب املعــارف. ومثّلــت إقامــة النــادي األهــيل دفعــة للحركــة الرياضيــة يف الكويــت، فقــام النــادي- قبــل 

إعــالن تأسيســه رســميًّا- بتنظيــم املباريــات الرياضيــة يف كــرة القــدم مــع الفــرق األخــرى مثــل املبــاراة التــي أقيمــت مــع 
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فريــق الــرشكات يف عــام 1951، واملبــاراة التــي أقيمــت مــع فريــق املعــارف يف ينايــر 1952، واملبــاراة التــي أقيمــت مــع 

فريــق رشطــة الجيــش الســوري يــوم االثنــني 21 نوفمــرب يف عــام 1955 عــى أرض ملعــب املعــارف الرشقــي. وأقيمــت هــذه 

املباريــات تحــت رعايــة الشــيخ وبحضــوره، وكان يقــوم بتوزيــع الكــؤوس وامليداليــات عــى أعضــاء الفــرق.

ومــع أن القانــون منــع أعضــاء النــادي مــن االنخــراط يف السياســة واألمــور الطائفيــة، فــإن إنشــاء النــادي كان خطــوة 

مهمــة عــى طريــق وجــود األنديــة الفكريــة يف الكويــت، وتكويــن األطــر املؤسســية التــي تســمح للنخبــة املثقفــة بالحــوار 

الفكــري والتواصــل الثقــايف.

ويف الشــهر التــايل لحفــل االفتتــاح ســبتمرب عــام 1952، دعــا النــادي – الــذي تحــول ليكــون النــادي الثقــايف القومــي – 

ــة  ــادي مجل ــة العــرب«، كــام أصــدر الن ــاء محــارضة عــن »قضي ــدة العــرب« إللق ــس البحــري صاحــب »جري األســتاذ يون

شــهرية باســم »اإلميــان« صــدر عددهــا األول يف 1 ينايــر عــام 1953 لكونهــا لســان حــال النــادي الثقــايف القومــي. وركــزت 

املجلــة عــى نــرش األفــكار الداعيــة للعروبــة والقوميــة.

لقــد قــّدر الشــيخ أهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه األنديــة والجمعيــات يف حيــاة املجتمعــات، وعــرّب عــن تقديــره هــذا 

بقولــه يف عــام 1953: »إننــي أعمــل جاهــداً وبــكل قــوة يف ســبيل رفــع املســتوى الفكــري والريــايض، وأعتقــد جازًمــا أن هــذا 

ال يــأيت إال عــن طريــق األنديــة والجمعيــات... وكيل أمــل أن أرى األنديــة الكويتيــة دامئــا يف ازدهــار وتقــدم«. 

وتجــاوب الشــباب الكويتــي مــع الشــيخ، ونظــروا إليــه عــى أنــه راٍع وداعــم ألنشــطة الشــباب، وعندمــا بحثــت األنديــة 

الكويتيــة فكــرة تنظيــم حملــة تــربع باملــال لدعــم الشــعب الفلســطيني يف عــام 1953، أرســلت خطابــاً للشــيخ تطلــب فيــه 

تأييــده للفكــرة، وقبولــه رئاســة اللجنــة املرشفــة عــى حملــة جمــع التربعــات.
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ِقباب المجد

عبدالله بن عيل الصانع )1954-1902(

قصيــدة نرشتهــا مجلــة البعثــة يف عددهــا الســابع، ســبتمرب 1952 الســنة السادســة، صفحــة 399، وهــي 

قصيــدة لألديــب عبداللــه عــيل الصانــع، يشــيد فيهــا مبــكارم وســجايا الشــيخ عبداللــه املبــارك.

اِت عـمـوُدهــــــــــاخلـيلـيَّ هـذا الـمـجـد الحت قبـابــــــه يكــــاد يـنــــال النــــريِّ

هـنــــا العزة القعسـاء جــــمٌّ عـديـدهــــاهـنـا الجـود والـمعـروف والُعرْف والــِحَجا

هـنــــا مرْشعــــاُت الرفـــد كلٌّ يرودهــــــــاهـنــــا مـلجأ العـافـيـن حـيــــــن تَُروده

له مــــنٌَّة عــــندي غزيٌر مديـدهـــــــــــــاهـنــــا معقـل اآلمـال والـمـوئل الـــــذي

قــــريُب الندى إن صدَّ عـنهــــا بـلـيـدهــابعـيــــٌد عـن الـأمثـور ممــــا يُشـيـــــــنه

وكّفـــاه عضٌب يــــوم يعثــــو عـنـودهـــــــاله راحتـا جـوٍد وفضٍل لـدى الجـــــــــدا

إذا سـابقــــات العـــز يَتْلــَـع ِجيـدهـــــــــــايـنــــال الــــذي مــــا نــــاله قطُّ غـــــــــريُه

بأنك - عبــــَدالله - حّقاً عـمـيـدهــــــــاحــــلفُت يـمـيـًنا بَرًّة غـري كـــــــــــاذٍب

لِـمقتبسـي الـمعـروف مـنك حـمـيـدهاوأنك محـمـود الخـصــــــــــــــال وأنه

ويـنشـر مـنهــــا نسمَة الـمسك جـودهـاتبـاري غمـام الـوسم جـدواك إن هــــــَمى

مشـاهد مـجـد لـم تُغـيَّْب شهـودهــــا!وكــــم لك يـا بن األكرمـيـن لـدى العـــال

وجــــاءته إرغامــــاً لــــدى األمــــر ِصيـدهـاأبــــوك الـذي سـاد الـمــــال فـي زمـــــانه

وأبقـــى لنــــا ِم الفخر حــــوًضا نرودهـــــــا»مبــــارك« مـن قـد بــــارك الله أمـــــــره

مـجــــاٍر له إال كبــــا مــــن يريـدهــــــــــــاونــــال الـتـي مـا لـم يــــنل فـي حـيـــاته

ــي  ــي فإننـ ــد عنـ ــا ذا املجـ ــت  يـ ركودهـــا تغيبـ ثـــاو  ظلـــامء  يف  لبعـــدك 

علنـــي اإلذاعـــة  ميقـــات  أحـــّس مبـــن قـــد نـــال عنـــك بعيدهـــا أراقـــب 

جنـــة  الشـــدائد  يف  عنـــدي  ـــا ألنـــك  ـــى يل حصيده ـــب إن فن ـــع خص ومرب

أشـــم الـــذرى ال يشء يومـــاً يؤودهـــا وأنـــك طـــود أن تداعـــت حصوننـــا 

بـــدت  إذا  املســـتالذ  لنعـــم  لنـــا يومهـــا حمـــر املنايـــا وســـودهاوأنـــت 

ومرحبـــاً لقـــاك  يف  فأهـــال  ويـــا حبـــذا األوقـــات واىف جديدهـــا قدمـــت 

ــة  ــاس بهجـ ــن للنـ ــن كان يف العيديـ فيومـــك ذا للنـــاس قـــد جـــاء عيدهـــالـ

ــا بعـــدت وإن دنـــت  بـــك الركـــب يزجيهـــا فخـــارا ســـعودها ومنـــي ســـالم مـ
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البَْحُر أنَْت.. يَفيُض عن ُشطآنِه

قََدُر الَكبريِ بأْن يكوَن كَبريا..
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 صور من حياة الشيخ عبدالله مبارك الصباح5 

يف الحياة العامة والسياسية واملجتمع املدين
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عبداهلل المبارك.. حنكة السياسة

مفهــوم »املجتمــع املــدين« مــن املفاهيــم الحديثــة يف فكرنــا العــريب، وقــد القــى ذيوًعــا كبــريًا يف بدايــة حقبــة التســعينيات. 

وهــو يُســتخدم عموًمــا للداللــة عــى الجمعيــات غــري الحكوميــة أو األهليــة والتنظيــامت التطوعيــة التــي تــؤدي وظائــف 

ــرف  ــة، والغ ــات العلمي ــة، والجمعي ــات املهني ــا النقاب ــن أمثلته ــة، وم ــلطة الدول ــن س ــتقالل ع ــة باس ــات اجتامعي وخدم

التجاريــة والصناعيــة، والهيئــات ذات النفــع العــام.

ومثلــام ســاهم الشــيخ عبداللــه مبــارك يف بنــاء مؤسســات الســلطة والحكــم، فقــد كان لــه دوره يف إقامــة هيئــات املجتمــع 

املــدين ودعمهــا، ففــي نهايــة األربعينيــات، وتحــت تأثــري عمليــة التغيــري االجتامعــي والتحديــث بعــد إنتــاج النفــط، شــهد 

ــام بــدور أكــرب يف الشــأن العــام،  املجتمــع الكويتــي نشــوء فئــات اجتامعيــة جديــدة مــن املتعلمــني، الذيــن تطلعــوا للقي

واملشــاركة يف الحيــاة العامــة، وقامــوا بطــرح رؤى وأفــكار حديثــة ومتطــورة ملســتقبل الكويــت.

لقــد امتلــك الشــيخ عبداللــه املبــارك رؤيــة مســتقبلية تتيــح لــه وضــع أســس بنــاء الدولــة عــرب مرافقهــا املتنوعــة، ثقافيــة 

واجتامعيــة واقتصاديــة وتعليميــة وغريهــا، كانــت كلهــا -ومازالــت- تحمــل بصامتــه، حيــث كان دينمــو العمــل والتخطيــط.

وبقــدر حزمــه وعزمــه وجّديتــه يف العمــل، ومصارعــة الظــروف وتذليــل العقبــات يف ســبيل اإلنجــاز، بقــدر ذلــك ومــع ذلــك 

كان ودوداً مرحــاً لطيفــاً محبــاً للقــرب مــن النــاس، يشــاركهم مناســباتهم، يتلمــس حاجاتهــم، ليــس بدافــع العمــل الســيايس 

ــارب  ــن تق ــد م ــي يزي ــايف أو اجتامع ــكل نشــاط ثق ــاً ل ــامً قوي ــك كان داع ــن، لذل ــع اإلحســاس اإلنســاين باآلخري ــل بداف ب

ــة ومواكبتهــا  ــة الدول ــة.. ويحقــق مدني ــة الوطني ــات املجتمــع وأفــراده، ويعــزز روح التعــاون واألخــوة، ويؤكــد الهوي كيان

التطــور العاملــي، ومتطلبــات التحــر والحداثــة.. فشــجع األنديــة، والنقابــات، واملســابقات، والتعليــم، واطلــع عــى التجــارب 

العربيــة والعامليــة يف هــذا الشــأن.. فأخــذ منهــا مــا يناســب وطنــه وأهــل وطنــه.

ويف هــذه الصــور ملحــات مــن ذلــك التاريــخ وهــي توضــح كــم كان حــارضاً وفاعــالً، يف كافــة املواقــف املفصليــة، يف تاريــخ 

الكويــت. 
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الشيخ عبدالله املبارك يف ميني الصورة بصحبة الشيخ أحمد الجابر أمري الكويت 

مبناسبة تصدير أول شحنة من النفط ومعهام عبدالله املال وعزت جعفر 

ورئيس رشكة نفط الكويت بتاريخ 1946/6/30

الشيخ عبدالله املبارك 

واملعتمد الربيطاين هكنوثام 

والشيخ عبدالله الجابر 

والشيخ مبارك الحمد 

1942

الشيخ عبدالله املبارك مع الشيخ أحمد الجابر والشيخ جابر األحمد 

والشيخ صباح األحمد وعبدالله املال ومراد بهبهاين يف زيارة تفقدية ملعمل التبغ 

الكويتي الوحيد »كورونيت« عام 1945
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الشيخ عبدالله املبارك يف رشفة قر 

السيف إىل جانب أمري الكويت 

الشيخ أحمد الجابر 

والشيخ عبدالله األحمد عام 1949 

أثناء إلقاء خطاب جامهريي

الشيخ عبدالله املبارك وعى ميينه 

الشيخ فهد السامل يف مقدمة الحضور 

مبناسبة االحتفال بتصدير أول شحنة نفط 

1946
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الشيخ عبدالله املبارك وعن يساره 

الشيخ عبدالله السامل ومن خلفهام 

سكرتري الحكومة الثاين عبدالله املال 

 ويبدو مدير رشكة نفط الكويت

آل. يت. جوردان 

والسري فيليب ساوثويل 

يف أثناء الجولة يف املنشآت النفطية 

يف األحمدي بتاريخ 1949/1/11

الشيخ عبدالله املبارك وسكرتري الحكومة الثاين عبدالله املال وبينهام 

مدير رشكة نفط الكويت آل. يت. جوردان 

وعن يساره السري فيليب ساوثويل 

يف أثناء الجولة يف املنشآت النفطية يف األحمدي - 1949
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الشيخ عبدالله املبارك يرشف عى تصميم مجسم أحد 

املرشوعات سعياً إىل نهضة الكويت وتشكيل بنائها الحديث

الشيخ عبدالله املبارك بصحبة

الشيخ أحمد الجابر أمري الكويت يف االحتفال مبناسبة 

افتتاح املستشفى األمريي يف منطقة رشق عام 1949 وهو 

أول مستشفى حكومي تم بناؤه يف الكويت بعد أن كان 

يعتمد عى املستشفى األمريكاين سابًقا يف العالج.

بني املستشفى يف عام 1941 بعد موافقة مجلس الشورى 

عى بنائه، وتعطلت أعامل البناء بسبب الحرب العاملية 

الثانية، واكتمل بناؤه بعد انتهاء الحرب، وافتتح يف 

عام 1949، وكان يضم يف ذلك الوقت 45 رسيرًا وغرفاً 

للعمليات و املخترب والصيدلية، وقد واجه صعوبة يف 

توفري األدوية بسبب توتر األوضاع السياسية بعد الحرب 

العاملية، لكن الشيخ عبدالله املبارك توىل األمر وكلف من 

يقوم باملهمة بنجاح
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الشيخ عبدالله املبارك بالزي الرسمي يف حفل 

تنصيب الشيخ عبدالله السامل أمرياً للكويت 

يوم 1950/2/25 ويبدو يف الصورة جالساً 

ريتشارد فاول املعتمد الربيطاين يف منطقة 

الخليج ومقر إقامته البحرين وقد حر إىل 

الكويت للمشاركة يف هذه املناسبة

الشيخ عبدالله املبارك مع الوكيل الربيطاين يف 

الكويت هارولد ريتشارد ديكسون وزوجته 

فيوليت ديكسون »أم سعود« يف جلسة من 

جلسات النقاش الفكري.. وقد أشاد »ديكسون« 

يف كتابه »الكويت وجاراتها« بسجايا 

الشيخ عبدالله املبارك وأفرد صفحات يتحدث 

فيها عن كرمه واهتاممه بالناس
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الشيخ عبدالله املبارك يف زيارته إىل اململكة املتحدة عام 1951 

وإىل جانبه عبدالرزاق القدومي وسليامن املوىس
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الشيخ عبدالله املبارك يف كلية الرشطة بهندون يف أول زيارة له إىل اململكة املتحدة عام 1951
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الشيخ عبدالله املبارك يف االحتفال 

بعيد جلوس الشيخ عبدالله السامل 

أمري الكويت الذي يجلس يف سيارته 

املكشوفة ويظهر

الشيخ عبدالله الجابر

والشيخ عبدالله الخليفة 

وسكرتري الحكومة الثاين عبدالله املال 

1952
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مع الشيخ دعيج السلامن، والشيخ حمود السلامن والشيخ عبدالله الجابر

يف مناسبة يف  قر النزهة »قر الشيخ عبدالله املبارك« )ضاحية عبدالله السامل حالياً(
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الشيخ عبدالله املبارك يتوسط الشيخني فهد السامل ومحمد األحمد
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الشيخ عبدالله املبارك مع ضيوف عرب 

يف مخيمه برب الشدادية

الشيخ عبدالله املبارك والشيخ عبدالله 

الجابر والشيخ صباح نارص املبارك 

يف مناسبة اجتامعية يف الخمسينيات
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يداً بيد مع الشيخ صباح األحمد حيث كان الشيخ عبدالله املبارك الداعم لشباب األرسة

الشيخ عبدالله املبارك

يف أقىص اليسار برفقة

الشيخ عبدالله السامل

وامللك سعود بن عبدالعزيز 

ومعهم يارو تاماشيتا 

مؤسس رشكة الزيت العربية 

املحدودة عام 1961
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الشيخ عبدالله املبارك ورئيس وزراء لبنان 

صائب سالم وعبدالله املال سكرتري الحكومة 

وابنه بدر املال السكرتري الثالث ومدير رشكة 

نفط الكويت آل.يت.جوردان وعدد من 

الضيوف من لبنان

الشيخ عبدالله املبارك يستقبل

امللك سعود بن عبدالعزيز وأبناءه

عند مدخل منزله يف جاردن سيتي أثناء إقامة 

امللك يف القاهرة بداية السبعينيات
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من اليمني: الشيخ صباح السامل،

الشيخ عيىس بن سلامن آل خليفة حاكم 

البحرين، صاحب السمو املليك األمري محمد 

بن عبدالعزيز آل سعود،

حاكم أبوظبي شخبوط بن سلطان آل نهيان،

الشيخ عبدالله املبارك

والشيخ عبدالله الجابر،

يف التعزية بوفاة أمري الكويت

 الشيخ عبدالله السامل عام 1965

الشيخ عبدالله املبارك

والشيخ صباح السامل 

والرئيس السوداين إسامعيل األزهري 

والصادق املهدي والشيخ محمد األحمد 

يف التعزية بوفاة الشيخ عبدالله السامل 

عام 1965
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الشيخ عبدالله املبارك يشارك يف تشييع أمري الكويت الشيخ عبدالله السامل مع جمع غفري من الشيوخ واملواطنني عام 1965



179

عبداهلل المبارك.. الحياة العامة والسياسية

179

الشيخ عبدالله املبارك يؤدي صالة الجنازة 

عى الفقيد الشيخ عبدالله السامل 

أمري الكويت الذي انتقل إىل رحمة الله 

عام 1965

الشيخ عبدالله املبارك

ويف ضيافته صاحب السمو املليك

األمري طالل بن عبدالعزيز آل سعود

وضيف آخر من اململكة العربية السعودية
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الشيخ عبدالله املبارك يتابع مهامه السياسية يف الداخل واتصاالته الخارجية
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الشيخ عبدالله املبارك يستقبل املعزين بوفاة الشيخ صباح السامل أمري الكويت يف قر املسيلة ديسمرب 1977 

وحوله الشيخ عبدالله الجابر والشيخ جابر األحمد
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الشيخ عبدالله املبارك صاحب النظرة السياسية البعيدة والحنكة الفذة
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أأبــــــــــا ُمبَارََك، سوف تبقى دامئاً

فاِه بَُخورا يف العنِي كُْحالً.. والشِّ
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األوسمة والنياشني التي حصل عليها الشيخ عبدالله املبارك
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 الفصل السادس

 صور من حياة الشيخ عبدالله مبارك الصباح6 

العسكرية واألمنية



188

الفصل السادس

188



189

عبداهلل المبارك.. الحياة العسكرية

189

عبداهلل المبارك.. الجندي األول

يبــدو واضحــاً للجميــع تلــك الفوائــد التــي يجنيهــا عــى صعيــد الشــخصية والســلوك كل مــن يلتحــق بالخدمــة العســكرية، 

حيــث تنعكــس بدايــة وبشــكل إيجــايب عــى ســلوكه كفــرد، وترفــع مســتوى أدائــه وتجعــل منــه قياديــاً منضبطــاً قــادراً عــى 

إدارة األزمــات التخطيــط اإلســراتيجي والقيــادة العامة.

يف الثالثينــات كان الشــيخ مســؤوالً عــن مكافحــة التهريــب ومســؤوالً عــن قبائــل الباديــة وقــد أقــام صــالت وثيقــة مــع 

العشــائر وشــيوخها يف الكويــت وشــبه الجزيــرة العربيــة.

يف عام 1942 خلف عبدالله املبارك الشيخ عيل الخليفة كرئيس لدائرة األمن وكحاكم ملدينة الكويت.

ثــم تــوىل الشــيخ عبداللــه املبــارك مســؤولية وضــع اللبنــة األوىل لقــوة دفــاع الكويــت يف عــام 1948، ويف عــام 1949 وضــع 

تصــوره لبنــاء جيــش الكويــت ويف عــام 1954 عــني قائــداً عامــاً للجيــش.

مــن هنــا، نجــد عبداللــه املبــارك يف الصــور املأخــوذة لــه وهــو يف الســلك العســكري قائــداً عامــاً للقــوات املســلحة واألمــن 

العــام وللجيــش والرشطــة يف الكويــت تنطــق بــكل معــاين القيــادة والريــادة، فهــو املشــري ذو الرتبــة الفريــدة الوحيــدة يف 

تاريــخ الكويــت، وهــو القائــد الــذي يشــارك يف املنــاورات بنفســه ويقودهــا ويوجههــا ويقيمهــا، وهــو القــوي الــذي يقــدم 

مصلحــة الكويــت يف الصفقــات التــي يعقدهــا مــع الــدول الخارجيــة لتطويــر الجيــش واألمــن والرشطــة ســواء مــن حيــث 

الكــوادر البرشيــة أو التجهيــزات اآلليــة أو اإلمــدادات اللوجســتية، وهــو كذلــك الرجــل املتنــور الــذي قــى الســنوات مــن 

أجــل إدخــال التكنولوجيــا والتطــور عــى املؤسســة العســكرية بشــتى أقســامها.

مل يحــز عبداللــه املبــارك مكانتــه يف األمــن والجيــش والرشطــة مصادفــة، بــل اجتهــد وأخلــص، وأحســن اختيــار البطانــة، 

فــكان لــه مــن أبنــاء إخوانــه وأقاربــه وأبنــاء الكويــت مــن أخلصــوا لــه كذلــك وللكويــت حتــى انتقلــت الجهــات العســكرية 

الكويتيــة مــن الصــورة التــي كانــت عليهــا ببدائيتهــا وعفويتهــا، إىل مؤسســات متطــورة تحمــل معــاين االنضبــاط والقــوة 

والدربــة، وتضــم بــني كوادرهــا العنــارص الكفــوءة املســتحقة ملكانتهــا، ومازالــت كثــري مــن ملســات عبداللــه املبــارك مســتمرة 

إىل يومنــا هــذا يف املؤسســات العســكرية واألمنيــة الكويتيــة.

ــي  ــا للجيــش. ويعــود الفضــل للشــيخ يف إنشــاء الجيــش الكويت ــًدا عامًّ ــارك قائ ــه مب ــني الشــيخ عبدالل يف عــام 1954، ُع

ــة  ــة، ازداد يف نهاي ــة الثاني ــرب العاملي ــد الح ــرد بع ــتمئة ف ــدى س ــه ال يتع ــد أن كان قوام ــدده، فبع ــادة ع ــه وزي وتحديث

ــة. ــات املتعاون ــن الفئ ــد م ــني والعدي ــود النظامي ــن الجن ــينيات م الخمس

ويف عــام 1957، قــام الشــيخ بإجراءيــن مهمــني لتدعيــم تسليـــح الجيــش: األول، هـــو دعوتــه للجنـــرال الربيطانـــي سيـــر 

ــم  ــيخ بتنظي ــام الش ــت، وق ــارة الكوي ــط لزي ــرشق األوس ــة يف ال ــوات الربي ــرب الق ــس أركان ح ــورن رئي ــب ب ــري كم جيف

اســتعراض عســكري للقــوات، التــي ضمــت وقتــذاك ألــف رجــل مــن قــوات الحــدود، وألًفــا وخمســمئة رجــل مــن قــوات 

األمــن.
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والثاين هو طلب الشيخ رشاء شحنة أسلحة قوامها ستة آالف بندقية. 

ــة الوكيــل  ــاورات الجيــش بصحب ــارك من ــه املب وخــالل الفــرة مــن 16-18 مــارس مــن عــام 1958، تابــع الشــيخ عبدالل

الســيايس، ووضــع خطــة لــرشاء ثالثــة زوارق مســلحة مــن نــوع حديــث، لتحــل محــل زوارق البحريــة الربيطانيــة العاملــة 

أمــام الســاحل الكويتــي، وذلــك ضمــن مــرشوع تطويــر قــوات حــرس الحــدود وخفــر الســواحل. 

وكان للشــيخ عالقــة مبــارشة بالضبــاط، متيــزت برعايتــه لهــم، ومتابعتــه للعنــارص املتميــزة منهــم. وقــد اســرعى اهتــامم 

ــه  ــب من ــة طل ــه يتحــدث اإلنجليزي ــرف أن ــا ع ــه، وعندم ــاط، فاســتدعاه وتحــدث مع ــز ألحــد الضب الشــيخ األداء املتمي

االســتعداد للســفر إىل إنجلــرا لتلقــي تدريــب عــاٍل يف مجــال املدرعــات. 

وتنوعــت وحــدات الجيــش مــا بــني فــرق املشــاة، والفرســان، واملدفعيــة، والهندســة العســكرية، والبحريــة، والطــريان، 

ــفى  ــى املستش ــت ع ــي أرشف ــة الت ــات الطبي ــيخ إدارة الخدم ــأ الش ــام أنش ــش. ك ــيقى الجي ــة موس ــك فرق ــف إىل ذل أض

العســكري وتّولــت مهمــة الرعايــة الصحيــة للجنــود والضبــاط، واشــتملت عــى عيــادة خارجيــة تســتقبل غــري العســكريني، 

وتــم التعاقــد مــع أطبــاء مــن العــراق وســوريا ولبنــان لتوفــري الخدمــات الطبيــة املناســبة.

لقــد انطلــق الشــيخ مــن اعتقــاد مفــاده أن الجيــش هــو رمــز الوطــن، وأن الجنديــة هــي رشف وتضحيــة وفــداء، وأن 

بنــاء القــدرة العســكرية أليــة دولــة هــو عمليــة مركبــة ومتعــددة األبعــاد تتضمــن إعــداد الكــوادر، فأنشــأ مدرســة الجيــش 

ــعب؛  ــش والش ــني الجي ــة ب ــة العميق ــامء والرابط ــى روح االنت ــظ ع ــور، وحاف ــرى الســالح املتط ــة، واش ــة الرشط ومدرس

ــة  ــرات يف مقاوم ــدور، فشــاركت الطائ ــذا ال ــني به ــة املواطن ــش، وبتوعي ــدور االجتامعــي للجي ــم الشــيخ بال ــك، اهت ولذل

ــش  ــرق موســيقى الجي ــت ف ــام قام ــتعراضات عســكرية، ك ــش باس ــت وحــدات الجي ــة يف حــاالت الطــوارئ، وقام األوبئ

ــة. ــاد واملناســبات الوطني بالعــزف يف األماكــن العامــة يف األعي

ويف مجــال اإلعــالم العســكري، صــدر العــدد األول مــن مجلــة حــامة الوطــن يف أكتوبــر عــام 1960، واســتمرت املجلــة يف 

الصــدور شــهرياً حتــى أغســطس عــام 1961، أي توقفــت بعــد اســتقالة الشــيخ عبداللــه املبــارك، حيــث صــدر منهــا أحــد 

عــرش عــدداً. وقدمــت املجلــة نفســها بأنهــا »مجلــة الجيــش والقــوات املســلحة«، وأنهــا مجلــة عســكرية ثقافيــة تصــدر يف 

الخامــس عــرش مــن كل شــهر، وتصــّدر غــالف العــدد األول صــورة دبابــة ارتفــع عليهــا علــم الكويــت، ويف الغــالف الداخــيل 

صــورة لعــدد مــن الفتيــة الكويتيــني مبالبــس رياضيــة، وكتــب تحتهــا عبــارة »جنــود الغــد«. ووفــق ترويســة املجلــة، فإنهــا 

صــدرت عــن القيــادة العامــة للجيــش والقــوات املســلحة، وحررهــا مكتــب الرجمــة والنــرش. 

ونتوقــف أمــام االســم الــذي اختــاره الشــيخ للمجلــة ولعنوانهــا، فاســم حــامة الوطــن يشــري إىل فهمــه لوظيفــة الجيــش 

ولــدوره، وهــو مــا ورد يف كلمتــه مبناســبة صدور العدد األول مــن املجلة والتي جاء فيها أن »القوات املســلحة يف بلدان العامل 

أجمــع، نظــام عســكري رائــده األول واألخــري حامية الوطــن، والذود عن حياضــه، وتوفري األمــن فيه، وإشــاعة روح الطأمنينة 

والســالم يف أنحــاء ربوعــه«. وبخصــوص »الكويــت – بــالد العــرب« فــكان هــو التعبــري األثــري لــدى الشــيخ لوصــف الكويت.

ــت  ــا كان ــا: »ومل ــي جــاء فيه ــه يف العــدد األول الت ــة يف كلمــة ل ــي دعــت إىل إصــدار املجل  ورشح الشــيخ األســباب الت

مصلحــة هــذا البلــد األمــني تقتــي مواصلــة الجهــود يف رفــع املســتوى الثقــايف والعســكري، وإطــالع الشــعب الكريــم عــى 

مــدى تقــدم جيشــه الباســل، فقــد قررنــا إصــدار هــذه املجلــة العســكرية لتعنــى بشــؤون الجيــش، وتكــون ميدانـًـا لألقــالم 
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الحــرة القويــة، وأفًقــا للقرائــح الصافيــة الســليمة، وملتقــى لــآراء النــرية، مســتهدفة جميعهــا خدمــة كويتنــا الحبيــب«. 

وتضمنــت أعــداد املجلــة يف ســنتها األوىل وجبــة دســمة ومتنوعــة مــن الدراســات العســكرية واملقــاالت الثقافيــة 

واالجتامعيــة والدينيــة الهادفــة. فلــم تقتــر عــى املعلومــات العســكرية، وإمنــا نــرشت يف كل عــدد قصيــدة وقصــة، ومقالــة 

ــة، وإلميــان الشــيخ بنــرش  ــث نبوي ــات وأحادي ــا، وآي ــت أو العــرب عموًم ــخ الكوي عــن إحــدى املعــارك العســكرية يف تاري

ــال، فــإن العــدد األول تضمــن  ــاء واملثقفــني. وعــى ســبيل املث ــة حــامة الوطــن أهــم األدب الوعــي الثقــايف اســتكتبت مجل

مقــاالت عســكرية مثــل الوحــدات املدرعــة يف الحــرب الحديثــة، والتعــاون بــني املشــاة ومدفعيــة امليــدان، وأمــن الجيــش، 

ــاالً  ــة مق ــرشت املجل ــة، ن ــروح املعنوي ــع ال ــامء ورف ــة االنت ــدف تنمي ــة، والالســليك. وبه والرصــد الجــوي، واألســلحة الذري

ــن  ــة م ــدد األول مجموع ــن الع ــام تضم ــة، ك ــة البحري ــة الرق ــن معرك ــاالً ع ــه«، ومق ــدي إىل أم ــن جن ــالة م ــوان »رس بعن

الصــور التــي ســجلت أنشــطة الجيــش مثــل صــورة تخريــج أول دفعــة مــن املغاويــر، وصــورة القائــد العــام الشــيخ عبداللــه 

املبــارك وهــو يهنئهــم عــى نجاحهــم، وصــورة فرقــة موســيقى الجيــش وهــي تعــزف يف املناســبات الرســمية، وصــورة لقــوات 

ــة. املغاويــر يف طائــرة عمودي

وأورد العــدد الســابع مــن املجلــة خــربًا عــن االســتعراض العســكري الــذي أقامــه الجيــش مبناســبة عيــد الفطــر املبــارك، 

وكذلــك صــورة وخــرباً عــن ســفر مثانيــة مــن ضبــاط ســالح الجــو الكويتــي يف 2 مــارس 1961 يف بعثــة عســكرية إىل اململكــة 

ــادة الطائــرات الحربيــة ملــدة تســعة أشــهر يف  ــه املبــارك، للتدريــب عــى قي ــاء عــى أمــر مــن الشــيخ عبدالل املتحــدة، بن

قاعــدة سايرســتون الجويــة.

وســعى الشــيخ للحصــول عــى أحــدث األســلحة لتطويــر الجيــش الكويتــي بفروعــه الثالثــة، الربيــة والجويــة والبحريــة. 

ــة،  ــام كل صفق ــات أم ــارة العقب ــا يف إث ــا دور بريطاني ــد، وخصوًص ــب بع ــة مل تكت ــش يف هــذه املرحل وقصــة تســليح الجي

ــة التــي اشــرك فيهــا الشــيخ للحصــول عــى الســالح، وخــوف لنــدن مــن  والتحفظــات التــي أبدتهــا، واملفاوضــات الطويل

ســعيه للحصــول عــى الســالح مــن مصــادر أخــرى. 

ــذا  ــات ه ــي، ومكون ــش الكويت ــليح الجي ــل تس ــيل ملراح ــف تفصي ــى وص ــة ع ــة واألمريكي ــق الربيطاني ــوي الوثائ وتحت

ــارك. ــه املب ــيخ عبدالل ــليح، ودور الش التس

ويف ينايــر عــام 1961، ويف حديــث لــه مــع املجلــة مبناســبة العــام الجديــد، لخــص الشــيخ عبداللــه املبــارك تقديــره لحجــم 

اإلنجــاز يف مجــال الجيــش بقولــه: »إن إنشــاء جيــش حديــث قــوي ليــس بالعمــل الهــنّي، ولكننــا اســتطعنا بعــون اللــه أن 

نرتفــع بجيشــنا خــالل ســنوات قليلــة إىل مســتوى أحــدث الجيــوش يف البلــدان املتقدمــة.. واإلفاضــة يف رضب األمثلــة وذكــر 

األرقــام ال تخلــو مــن طــرق بــاب األرسار العســكرية، غــري أننــي أقــر بثقــة أن جيشــنا بلــغ يف تســليحه وتدريبــه مســتوى 

مرموقـًـا.. وإننــي ألعتقــد بأنكــم تعرفــون أن قــوة الجيــش ال تقــدر بكــرة عــدده أو قلتــه يف الوقــت الحــارض وإمنــا بتدريبــه 

وتســليحه. ونحــن، بحمــد اللــه، مل نــأل جهــًدا يف تزويــده بأحــدث األســلحة وأشــدها فعاليــة. أضــف إىل ذلــك أن الــدورات 

العســكرية يف الداخــل ال تنقطــع، والبعثــات العســكرية يف الخــارج مســتمرة متواصلــة«. 

وأكــد الشــيخ يف حديثــه »أن الجيــش الكويتــي أُنشــئ ليكــون الــدرع الواقيــة ملصالــح املواطنــني، والحــارس األمــني لحــدود 

الوطــن، والحامــي لديــاره واملدافــع عنــه مثبتـًـا بذلــك دعائــم أمنــه وطأمنينتــه«.
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الورشة العسكرية

إدارة األمن العام

سعادة الشيخ عبدالله املبارك الصباح

رئيس األمن العام والجيش والقوات املسلحة

الشيخ عبدالله األحمد الصباح

نائب رئيس األمن العام

الجيش الكويتي )1955م(

الشيخ مبارك عبدالله الجابر
)العائد مؤخرا من التدريب يف بريطانيا(

قوة األمن
)واجبات الحراسة والدورية خارج السور، فرقة 

موسيقى، الحرس األمريي(

القائد

)املدير(

الرائد/ جربا شحيرب

نقيب/ فوزي

ضابط التدريب

نقيب/ زيك

قائد األحمدي

القائد

الرائد/ يعقوب سلطان

مالزم/ محمد الصدر

التدريب

الرائد ب. م. بوبلو كبري املدربني

مالزم/ وجيه املدين

مساعد القائد

قوة حرس الحدود
)دوريات الحدود، األمن الداخيل، مرافقة كبار الزوار(

الخدمات الطبية

الرشطة الربيطانية

)تعمل ضمن صالحيات السلطة الربيطانية(

)EDGE( النقيب/ إدج

)HAWKINS( املالزم/ هوكنز

C.I.D

عبداللطيف فيصل الثويني

قسم الجوازات

هاين قدومي

الشيخ جابر األحمد الصباح
رئيس األمن العام يف األحمدي

* مخطط توثيقي - عن منتدى تاريخ الكويت:

http://www.kuwait-history.net/vb/showthread.php?p=27859&mode=threaded#post27859
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الشيخ عبدالله املبارك أمام موقف سيارات مبنى األمن العام 1945
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فرق الحرس األمريي وقوات األمن يف صفني تقدم تحية ترحيب بالشيخ عبدالله املبارك الذي يبادلهم التحية وهو يرجل من سيارته يف منطقة املطالع
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الشيخ عبدالله املبارك يعلق عى صدره الوسام وهو يعطي تعليامته للرائد بولو أول مدرب بريطاين للجيش الكويتي - 1953
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الشيخ عبدالله املبارك يستعرض وحدات الجيش 

الكويتي )فرقة الحرس الخاص( 

يف أوائل الخمسينيات

الشيخ عبدالله املبارك يف صورة تذكارية مع 

الضباط من اليمني جلوساً: ....، الرائد بولو، 

جربا شحيرب، مبارك العبدالله الجابر، 

يعقوب البصارة، فوزي الخرا، 

ومن اليمني وقوفاً: محمد عويس، داود عنرب، 

سامل بو حبيل، مصطفى صادق، خالد الهنيدي، 

راشد الدريعي، وجيه املدين، محمد الصدر، 

أمني دلول، عبدالله الجار الله، محمد جميل، 

طلعت العلمي، محمد ذيب، خميس سعد، 

وأحمد الحاي - عام 1953
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الشيخ عبدالله املبارك يتابع استعراض الطيار الكويتي األول يف مطار النقرة 1953

مجلة الرائد العدد 9

فرباير 1953
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الشيخ عبدالله املبارك ونائب أمري البحر 

الربيطاين يف الهند يستعرضان الحرس 

وأمامهام جربا شحيرب
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الشيخ عبدالله املبارك والشيخ عبدالله الجابر 

والشيخ عبدالله الخليفة وبينهم بالزي البحري 

نائب أمري البحر الربيطاين يف الهند 

الشيخ عبدالله املبارك ونائب 

أمري البحر الربيطاين يف الهند 

والشيخ مبارك العبدالله 

يستعرضون الحرس وأمامهم 

جربا شحيرب
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الشيخ عبدالله املبارك 

والشيخ مبارك العبدالله 

وبينهام بالزي البحري نائب أمري البحر 

الربيطاين يف الهند 

وخلفهام مدرب بريطاين للجيش الكويتي 

الرائد بولو 

عام 1953

الشيخ عبدالله املبارك ونائب أمري 

البحر الربيطاين يف الهند والرائد بولو 

ويف الخلف الشيخ مبارك العبدالله 

1953
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الشيخ عبدالله املبارك وإىل يساره الشيخ سعد العبدالله وإىل ميينه الشيخ مبارك العبدالله يف استعراض عسكري خالل أحد االحتفاالت الوطنية
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الشيخ عبدالله املبارك يحتفل مع جنوده بانتهاء إحدى املناورات يف منتصف الخمسينيات
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حفل تقديم شهادات ترقيات 

أفراد قوة األمن العام

الشيخ عبدالله املبارك أثناء 

خروجه من مبنى األمن العام 

ونائبه الشيخ عبدالله األحمد 

وعدد من الضيوف 

يف الخمسينيات
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الشيخ عبدالله املبارك يقود آلية عسكرية وإىل جانبه هلفورد، ومن خلفه الشيخ مبارك العبدالله يف إحدى مناورات الجيش الكويتي
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الشيخ عبدالله املبارك يتابع عمل فرقة موسيقى الجيش وقد ارتدى زي الفرقة الرسمي
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الشيخ عبدالله املبارك 

يتحدث إىل قوات الجيش 

ويظهر يف الصورة: 

الشيخ مبارك عبدالله الجابر 

وعبداللطيف الثويني 

يف منتصف الخمسينيات

الشيخ عبدالله املبارك يتفقد 

إحدى وحدات البحرية الكويتية 

ويرافقه عبداللطيف الثويني 

يف منتصف الخمسينيات
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منظر عام ملبنى مطار النقرة 

ومقدمة إحدى الطائرات خالل 

احتفال رعاه الشيخ عبدالله املبارك 

يف الخمسينيات

الشيخ عبدالله املبارك البساً القناع 

الواقي من الغازات السامة خالل 

مناورة عسكرية عام 1958 

قبل أن يلقي نائبه 

الشيخ مبارك عبدالله الجابر 

قنبلة دخانية.

ويظهر الشيخ صباح األحمد
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الشيخ عبدالله املبارك القائد العام للجيش 

والقوات املسلحة خارجاً من مركز حدود 

املطالع التابع للجيش الكويتي حسبام تبني 

اللوحة يف أعى املبنى، 

وبجانبه الشيخ عبدالله الخليفة 

عام 1957 تقريباً

الشيخ عبدالله املبارك

وعى ميينه خليل شحيرب وحمد املؤمن 

وعى يساره عبداللطيف الثويني
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الشيخ عبدالله املبارك يتبادل التحية مع ضباطه
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الشيخ عبدالله املبارك مستضيفاً 

ضباطه وجنوده يف مخيمه يف بر 

الكويت ويبدو إىل جانبه 

الشيخ جابر عبدالله الجابر 

وسليامن املوىس 

وبعض الضيوف العرب

الشيخ عبدالله املبارك 

يف زيارة تفقدية ألحد معسكرات الجيش 

ومعه نائبه الشيخ مبارك عبدالله الجابر 

وجربا شحيرب وعبداللطيف الثويني
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الشيخ عبدالله املبارك والشيخ مبارك العبدالله وكبار ضباط الجيش وعى رأسهم يعقوب البصارة ووجيه املدين وخالد الهنيدي ومحمد الصدر

 ويرافقهم سليامن املوىس عام 1958
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الشيخ عبدالله املبارك يستقبل

الشيخ صباح األحمد قبل بدء املناورة 

العسكرية يف بر الكويت

الشيخ عبدالله املبارك مع أبنائه 

من الضباط والجنود بجانب 

مدفعية تربز تطور تسليح الجيش 

الكويتي بقيادته
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الشيخ عبدالله املبارك يحمل عصا املارشالية 

وهي أعى رتبة عسكرية يف تاريخ الكويت 

حتى اليوم

القائد العام للجيش الشيخ عبدالله املبارك 

وبجانبه نائبه الشيخ مبارك عبدالله الجابر 

وضباط وعنارص من الجيش الكويتي
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الشيخ عبدالله املبارك يستعرض عدداً من الجنود واآلليات العسكرية ومعه جربا شحيرب يف الخمسينيات

الشيخ عبدالله املبارك متفقداً الجنود ومعه جربا شحيرب يف الخمسينيات
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الشيخ عبدالله املبارك القائد العام 

للجيش والقوات املسلحة يف الزي 

العسكري الرسمي يف الخمسينيات

الشيخ عبدالله املبارك يستعرض أبناءه 

يف الرشطة ويف الصورة خليل شحيرب 

ويعقوب البصارة وعبداللطيف الثويني 

عام 1959
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الشيخ عبدالله املبارك يستعرض حرس الرشطة
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الشيخ عبدالله املبارك أثناء 

زيارته إلحدى الثكنات العسكرية 

متفقداً جاهزية القوات املسلحة 

أواخر الخمسينيات
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الشيخ عبدالله املبارك القائد 

العام للجيش والقوات املسلحة 

مستعرضاً إحدى الفرق 

العسكرية يف الخمسينيات

الشيخ عبدالله املبارك مؤدياً التحية 

العسكرية وبجانبه الشيخ مبارك العبدالله 

الجابر وعدد من املواطنني والحرس
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الشيخ عبدالله املبارك والشيخ مبارك العبدالله الجابر وعدد من الجنود يؤدون التحية العسكرية 

قبل إحدى املناورات 1960

الشيخ عبدالله املبارك وعدد من الشيوخ 

والضيوف يف خيمة يتابعون إحدى املناورات 

العسكرية 1960



221

عبداهلل المبارك.. الحياة العسكرية

221

الشيخ عبدالله املبارك يسلم العلم يف 

أحد االستعراضات العسكرية  مبناسبة 

احتفال قطاعات الجيش بعيد الفطر 

ويف الصورة يظهر:

الشيخ سعد عبدالله السامل 

والشيخ مبارك عبدالله الجابر 

مساعداه يف الرشطة والجيش 

عام 1960

الشيخ عبدالله املبارك يتحدث إىل الضباط 

والجنود قبل املناورة ويظهر خلفه

 نائبه مبارك عبدالله الجابر وشايف الخشاب 

عام 1960
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الشيخ عبدالله املبارك والشيخ مبارك عبدالله 

الجابر أثناء مناورات اللواء السادس عى اآللية 

العسكرية برن كارير عام 1960

الشيخ عبدالله الجابر يعاين »قذيفة هاون« 

يحملها الشيخ عبدالله املبارك وحوله عدد من 

ضباط الجيش ويظهر يف الصورة 

الشيخ مبارك عبدالله الجابر
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الشيخ عبدالله املبارك يجلس أرضاً للمشاركة 

بنفسه يف املناورة 

ويظهر الشيخ مبارك عبدالله الجابر واقفاً 

وإىل جانبه عبدالكريم املال

الشيخ عبدالله املبارك 

يصل إىل ميدان املناورات
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مناورة عسكرية يف أجواء باردة جداً، 

والشيخ عبدالله املبارك يجمع جنوده 

حول نار للتدفئة

الشيخ عبدالله املبارك يتوسط

الشيخ صباح السامل أمري الكويت

والشيخ عبدالله الجابر

ويظهر الشيخ مبارك عبدالله الجابر

والشيخ نارص صباح النارص

خالل عودة القوات الكويتية من الجبهة 

املرية السورية عام 1974
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صفحة من مجلة حامة الوطن 1960 التي أسسها الشيخ عبدالله املبارك 

وأصدرها عن الجيش الكويتي ومازالت تصدر حتى اليوم

كتاب رسمي من الوكيل 

السيايس الربيطاين 

للشيخ عبدالله املبارك 

بخصوص قانون السري يف 

الكويت 

بتاريخ 18 مايو 1959
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 صور من حياة الشيخ عبدالله مبارك الصباح7 

العسكرية ودوره يف مجال الطريان
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 الشيخ عبداهلل المبارك
ودوره في تأسيس وتطوير الطيران الكويتي

مــع زيــادة أهميــة االتصــال الجــوي يف حقبــة األربعينيــات، وقيــام رشكــة الطــريان العراقيــة ورشكــة طــريان الــرشق األوســط 

ورشكــة مــر للطــريان بتنظيــم خطــوط طــريان أســبوعية تربــط بغــداد وبــريوت والقاهــرة بالكويــت، ازدادت حامســة الشــيخ 

ــاٍد ومدرســة  ــة، ون ــة طــريان وطني ــار دويل، ورشك ــدين وإنشــاء مط ــة للطــريان امل ــرة حكومي ــارك لتأســيس دائ ــه املب عبدالل

ــة وينبغــي أن تســتحدثه الكويــت؛  ــاة الحديث للطــريان، واعتقــد الشــيخ أن قطــاع الطــريان املــدين هــو أحــد مظاهــر الحي

لذلــك، خصــص لــه جــزًءا كبــريًا مــن وقتــه واهتاممــه، وألقــى بثقلــه الســيايس مــن أجــل تطويــره. 

يف البدايــة، مل تتحمــس بريطانيــا إلنشــاء قطــاع وطنــي للطــريان املــدين يف الكويــت، ولكــن ذلــك مل يــن الشــيخ عبداللــه 

املبــارك عــن هدفــه، وتذكــر الوثائــق األمريكيــة أنــه يف منتصــف مــارس مــن عــام 1953 افتتــح الشــيخ عبداللــه مبــارك »نــادي 

ــرات تدريــب  ــع طائ ــري، أقيــم يف مطــار الكويــت، وتــم رشاء أرب طــريان الكويــت ومدرســة الطــريان« وذلــك يف احتفــال كب

مــن طــراز أوســر )Auster( الســتخدام أعضــاء النــادي، وتــوىل مصطفــى صــادق، مســؤولية إدارة النــادي وعاونــه ثالثــة مــن 

الطياريــن، أحدهــم بريطــاين واثنــان مــن املريــني الذيــن قامــوا مبهمــة التدريــب عــى الطــريان وصيانــة الطائــرات، وكان 

مقــر النــادي يف مبنــى املطــار، ويف الثامــن مــن ينايــر 1959 أبــرم الشــيخ عبداللــه املبــارك عقــداً مــع كينــون بــرييس بارتــون 

كمراقــب جــوي.

والحقيقــة أن مــا ُســمي مطــار الكويــت أو مطــار الُنقــرة كــام كان معروفــاً وقتــذاك كان عبــارة عــن مــدرج تــرايب بســيط 

تــم تشــغيله يف عــام 1946 الســتقبال الطائــرات املروحيــة وأدارتــه رشكــة إنرناشــونال راديــو مليتيــد وهــي رشكــة بريطانيــة، 

وحتــى عندمــا تــم متهيــد املــدرج باإلســفلت ظــل املطــار محــدود اإلمكانيــات ويعمــل نهــاراً فقــط. وتطلــب إنشــاء مدرســة 

ونــادي الطــريان رضورة وجــود مســؤول لــإلرشاف عــى شــؤون املطــار وتطويــره، ويف عــام 1954 أصــدر الشــيخ قــراراً بتعيــني 

فهــد محمــد صالــح العتيقــي مســؤوالً ومديــراً ملطــار الكويــت، وتضمنت مهامــه اإلداريــة »تنظيم الجمــرك الجوي، واســتقبال 

الوفــود والــزوار القادمــني إىل الكويــت، والتخاطــب مــع مكاتــب الطــريان ووكالء خطوطهــا الجويــة وتحصيــل اإليجــارات منهــا 

واســتكامل احتياجــات املطــار وتغطيــة نواقصــه بالتنســيق مــع وزارة األشــغال«.

ووفــق نــص القــرار الــذي أصــدره الشــيخ عبداللــه مبــارك بوصفــه رئيســاً لدائــرة األمــن العــام يف 5 جــامدى األوىل ســنة 

1373 املوافــق 10 ينايــر 1954 فقــد أشــار إىل أنــه »نظــراً لتوســيع املطــار ولكــرة األعــامل بــه وإىل مــا يحتاجــه مــن أشــياء 

متعــددة فقــد عيّنــا فهــد املحمــد العتيقــي مســؤوالً عــن املطــار، ولــذا نطلــب مــن جميــع الدوائــر التــي يحتــاج إليهــا املطــار 

أن تســاعد املســؤول وتســهل لــه كل الطلبــات التــي يطلبهــا للمطــار وإنجازهــا بــأرسع وقــت نظــراً ألهميــة املطــار ولكــرة 

مــا يــرده مــن املســافرين لكيــال يكــون هنــاك نقــص ملمــوس قــد يشــوه ســمعتنا. كــام نرجــو مــن جميــع وكالء الخطــوط 

التعــاون مــع املســؤول وعمــل الــالزم ملــا فيــه الصــالح«.
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ــزّي  ــام. وُصمــم ال ــرة األمــن الع ــاط دائ ــادي مجموعــة مــن ضب ــا عــى الطــريان يف الن ــوا تدريبً ــل مــن تلق كان مــن أوائ

الرســمي للطياريــن عــى غــرار زّي طيــاري ســالح الجــو امللــيك الربيطــاين. ويف مايــو عــام 1954، اجتــاز اثنــان مــن أعضــاء 

ــن مــن دون مــدرب.  ــة منفردي ــارات الطلعــات الجوي ــادي اختب الن

ويف يــوم االثنــني 20 ديســمرب عــام 1954، تــرأس الشــيخ احتفــاالً كبــريًا مبناســبة تخريــج أول دفعــة مــن الطياريــن الكويتيــني 

ــل قدومــي  ــدر، وفهــد محمــد العتيقــي، وغــازي جمي ــل، وشــملت مــرزوق داود الب التــي كان عــى رأســها مــرزوق العجي

وعبداللــه الســمحان، وبــدر حســني الصايــغ، وعبداللــه الصالــح العــيل، وحنــا جــربة شــحيرب. وأعلــن يف االحتفــال ســفر الدفعــة 

الثانيــة إىل إنجلــرا يف مــارس عــام 1955 الســتكامل التدريبــات النظريــة والعمليــة. والتــي ضمــت بــدر العتيقــي، وعبداللــه 

الســميط، وجاســم املــرزوق، وصفــر معــريف، وباســم شــحيرب، ورشيــف بيضــون، ولــؤي رضــا حجــاوي.

واســتطاع النــادي أن يجــذب إليــه عــدًدا كبــريًا مــن الشــباب الكويتــي، وأن يشــيع فيهــم روح حــب الطــريان، وكان لــه دور 

كبــري يف تدريــب الكفــاءات الكويتيــة القــادرة عــى الطــريان والتــي كانــت نــواة العاملــني يف رشكــة طــريان الكويــت وســالح 

 British Aero( الجــو الكويتــي. ويف ضــوء نجــاح نــادي طــريان الكويــت، قــررت منظمــة نــوادي ومراكــز الطــريان الربيطانيــة

Clubs and Centers( منــح الشــيخ وســام »أجنحــة الــرشف« يف احتفــال كبــري أقيــم يف الكويــت. 

ويبــدو أن وزارة الخارجيــة الربيطانيــة تلقــت معلومــات جعلتهــا تفصــح عــن شــكوكها إزاء النــادي وأهدافــه، ويف تقريــر 

مــن الــوزارة إىل الوكيــل الســيايس يف يونيــو عــام 1954، ورد أن مبــاين النــادي تســمى باللغــة العربيــة »طــريان الكويــت«، وأن 

ذلــك يعنــي أن الشــيخ عبداللــه مبــارك رمبــا يفكــر يف أن يكــون النــادي نــواة ســالح الجــو الكويتــي، وذلــك بنفــس الطريقــة 

التــي تحّولــت بهــا قــوات األمــن العــام إىل جيــش الكويــت، وطلبــت الــوزارة مــن الوكيــل الســيايس متابعــة أنشــطة النــادي 

مــن هــذه الزاويــة.

ويف عــام 1959، كان لــدى النــادي طائرتــا نقــل مــدين مــن طــراز دوف )Doves(، وطائــرة نقــل مــدين مــن طــراز هــورن، 

وطائــرة لنقــل الشــخصيات املهمــة مــن طــراز كونفــري )وهــي الطائــرة التــي وصلــت عــام 1957(، ومثــاين طائــرات مــن طــراز 

أوســر، منهــا ثــالث طائــرات مــن نــوع أوســر / أوتــو كار وخمــس طائــرات مــن نــوع أوســر / إيجليــت وهــي طائــرات ذات 

محــرك واحــد مخصصــة للتدريــب. وتطــورت برامــج التدريــب التــي قدمهــا النــادي والتــي أهلــت مــن اجتازهــا للحصــول 

عــى شــهادة طيــار مــدين. 

ــجع  ــيخ ش ــث إن الش ــة حي ــريان الكويتي ــة الط ــاء رشك ــن إنش ــث ع ــارة الحدي ــبة إلث ــريان مناس ــادي الط ــاح ن وكان افتت

عبدالــرزاق إبراهيــم قدومــي، عــى إنشــاء رشكــة طــريان. ويفــر أحــد التقاريــر األمريكيــة التقــارب بــني الشــيخ عبداللــه 

املبــارك والحكومــة الســورية يف بدايــة عــام 1953 برغبــة الكويــت يف االســتفادة مــن الخــربة الســورية يف موضــوع تنظيــم 

الطــريان املــدين، »وهــو األمــر الــذي كانــت ترفضــه بريطانيــا بشــدة« وفــق تعبــري التقريــر. ولــيك يعلــن الشــيخ تشــجيعه 

ــي.  ــم الكويت ــرة رســم عليهــا العل ــة، ســافر مــن بــريوت إىل الكويــت عــى طائ لفكــرة إنشــاء رشكــة طــريان كويتي

ــا مــن عــام  وحــول إنشــاء رشكــة الخطــوط الجويــة الكويتيــة، تذكــر الوثائــق األمريكيــة أنــه بــدأ اإلعــداد إلقامتهــا جديًّ

1953، ولعــب الــدور األســايس يف هــذا الجهــد الشــيخ عبداللــه املبــارك، وعاونــه عبدالــرزاق قدومــي فحصــل عــى ترخيــص 

بذلــك، وبــدأ يف التفــاوض إلجــراء اتفــاق إلنشــاء الرشكــة مــع االســتفادة مــن الخــربة الســورية. ويف 16 مــارس 1954، احتفلــت 
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الخطــوط الجويــة الكويتيــة الوطنيــة املحــدودة بوصــول أوىل طائراتهــا التــي أطلــق عليهــا اســم »كاظمــة«، ويف 18 مــارس، 

بــدأت الرشكــة تســيري رحــالت منتظمــة إىل البــرة والبحريــن وبــريوت. 

ويف العــام ذاتــه – 1954 - شــارك عبدالــرزاق قدومــي، بتشــجيع مــن الشــيخ عبداللــه، يف إنشــاء رشكــة طــريان الصحــراء 

ــة  ــدى الرشك ــا، وكان ل ــدأ أعامله ــى تب ــك حت ــدى البن ــة ل ــيخ الرشك ــن الش ــة )Arabian Desert Airlines(، َوضم العربي

طائرتــان وقامــت بتســيري خــط طــريان بــني الكويــت وكل مــن بــريوت والبحريــن ودمشــق والقــدس. ويف عــام 1956، أنشــأ 

قدومــي رشكــة الخطــوط الجويــة عــرب البــالد العربيــة التــي ربطــت الكويــت بلبنــان، ويذكــر أحــد التقاريــر األمريكيــة أنهــا 

ــذي ســعى  ــج الســلامن ال ــة إىل الشــيخ دعي ــاع الرشك ــي ب ــة، أن قدوم ــام 1959. والحقيق ــا يف ع توقفــت عــن العمــل متاًم

لتطويــر نشــاطها، والتوســع يف خطــوط رحالتهــا املنتظمــة إىل عــدد مــن العواصــم العربيــة.

ولكــن جهــود الرشكــة تعــرت يف الوصــول إىل اتفــاق للحصــول عــى الخربة الفنيــة واإلداريــة لتطويــر أنشــطتها، فاملفاوضات 

ــا الرشكــة.  ــي طلبته ــا الت ــغ فيه ــح املبال ــه عــى نســبة الرب ــة انتهــت باعــراض الشــيخ عبدالل ــي متــت مــع رشكــة لبناني الت

وألغــت الرشكــة عقدهــا مــع رشكــة نقــل West Air Transport األمريكيــة، ومل تنجــح يف إقنــاع إحــدى الــرشكات الكبــرية 

ــا  مثــل TWA أو Pan American بالعمــل يف الكويــت، األمــر الــذي دعــا القنصــل األمريــيك إىل الكتابــة لحكومتــه مقرًح

رضورة تشــجيع الــرشكات األمريكيــة يف مجــال الطــريان عــى دخــول ســوق الكويــت ألهميتــه يف املســتقبل. 

ــو عــام 1958،  واســتمرت املفاوضــات مــع رشكــة الطــريان الربيطانيــة BOAC حتــى تــم الوصــول إىل اتفــاق يف أول يوني

ووقــع العقــد الشــيخ عبداللــه مبــارك الــذي كان قامئًــا بأعــامل الحاكــم. ورسعــان مــا توســعت أنشــطة الرشكــة، ويف أبريــل 

1959 كان للخطــوط الجويــة الكويتيــة رحلتــان أســبوعيًّا إىل بومبــاي )عــرب الدوحــة وكراتــي(. ويف مايــو، بــدأت خطًّــا آخــر 

إىل لنــدن )عــرب القاهــرة وطرابلــس ونيــس(، ووفقــا لإلعــالن الــذي نرشتــه الرشكــة يف مجلــة »حــامة الوطــن« يف يونيــو عــام 

ــة  ــران والدوح ــن والظه ــق والبحري ــدس ودمش ــريوت والق ــرة وب ــة إىل القاه ــريان منتظم ــوط ط ــا خط ــد كان له 1961، فق

وكراتــي وبومبــاي، وكان مقــر الرشكــة الرئيــي يف بنايــة ثنيــان الغانــم.

وتطلبــت هــذه الجهــود إنشــاء دائــرة ملتابعــة أعــامل الطــريان املــدين، لذلــك، ففــي األول مــن شــهر أكتوبــر عــام 1956، 

أعلــن الشــيخ عبداللــه مبــارك - بصفتــه القائــم بأعــامل الحاكــم – إنشــاء دائــرة الطــريان املــدين وتبعيتهــا لدائــرة األمــن العــام 

ــادي  ــرا لن ــذي كان مدي ــر، أصــدر الشــيخ قــراًرا »بتعيــني مصطفــى صــادق، ال تحــت إرشافــه. ويف العــارش مــن شــهر أكتوب

طــريان الكويــت، مديــرًا للطــريان املــدين للشــؤون اإلداريــة«. وبذلــك انتقلــت ســلطة اإلرشاف الفعــيل عــى هــذا القطــاع، مــن 

جيمــس فورســت )James Forrest(، املستشــار الربيطــاين للطــريان املــدين، إىل مصطفــى صــادق، وأصبــح فورســت مســؤوالً 

عــن األمــور الفنيــة فقــط. 

ــدى أغلــب الكويتيــني الذيــن ســعدوا  ــريًا ل ــا كب ــرة الطــريان املــدين القــى ترحيبً ــة أن إنشــاء دائ وتذكــر الوثائــق األمريكي

بهــذه الخطــوة وتحّمســوا لهــا. 

وبخصــوص قواعــد الطــريان املــدين، فقــد كانــت تخضــع التفاقــني بــني الكويــت وبريطانيــا: األول بتاريــخ 5 ســبتمرب عــام 

1950، والثــاين بتاريــخ 31 مــارس عــام 1956 عــى أســاس أن هــذا املجــال يدخــل يف إطــار الشــؤون الخارجيــة التــي تتّوالهــا 

ــريان  ــد الط ــن قواع ــة م ــارد Beverly Barnard مجموع ــريل بارن ــاين بيف ــق الربيط ــرح امللح ــك، اق ــى ذل ــا. ومبقت بريطاني
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املــدين ونظمــه عــى غــرار مثيالتهــا الربيطانيــة، وقــدم الوكيــل الســيايس يف عــام 1958 نســخة مــن تلــك املقرحــات باللغــة 

اإلنجليزيــة إىل الشــيخ عبداللــه، الــذي طلــب مــن مصطفــى صــادق أن يرجمهــا ويطبقهــا، ولكــن هــذا األخــري مل يفعــل ذلــك 

حتــى نهايــة العــام.

وعندمــا طلــب الشــيخ مــن مصطفــى صــادق أرقــام تســجيل الطائــرات الكويتيــة، قــام هــذا األخــري بوضــع الئحــة للطــريان 

املــدين تنظــم قواعــد تســجيل الطائــرات وإجــراءات عمليــة التســجيل وضوابطهــا، وهــو مــا وافــق عليــه الشــيخ وأصدرهــا يف 

شــكل قانــون يف ديســمرب عــام 1958 ووقــع عليــه باعتبــاره رئيًســا لدوائــر األمــن العــام وللطــريان املــدين. واعــرض املســؤول 

الربيطــاين ألن هــذه القواعــد مل تكــن متاثــل املقرحــات الربيطانيــة، كــام أنهــا تتعــارض مــع اتفــاق عــام 1956 بــني البلديــن. 

فعــى ســبيل املثــال، منــح القانــون الكويــت ســلطة التريــح للطائــرات األجنبيــة باســتخدام مطــار الكويــت وهــو االمتيــاز 

الــذي أرادت بريطانيــا االحتفــاظ بــه. وعندمــا أوضــح امللحــق الربيطــاين أن القواعــد الجديــدة ال تتــامىش مــع نصــوص اتفــاق 

ــم تطبيقهــا  ــن يت ــه ل ــذي حــدث، وإن ــه أدرك »الخطــأ« ال ــذ الشــيخ قــراًرا بإلغائهــا، واكتفــى بالقــول إن عــام 1956، مل يتّخ

بطريقــة تتعــارض مــع االتفــاق.

ــد أن يتوقــف الباحــث أمــام  ــع الخاصــة بقواعــد الطــريان املــدين، كــام جــاءت يف الوثائــق. ولكــن الب وقــد رسدت الوقائ

ســلوك مصطفــى صــادق، وهــل كان ميكــن لــه أن يتجاهــل توجيــه الشــيخ عبداللــه لــه برجمــة املقرحــات اإلنجليزيــة بقــرار 

مــن عنــده، أم أنــه فعــل ذلــك بتنســيق مــع الشــيخ. كذلــك ال بــد أن يتوقــف الباحــث أمــام قيــام مصطفــى صــادق بإصــدار 

قواعــد أخــرى تعطــي اختصاصــات أكــرب للســلطات الكويتيــة، وهــل كان ميكــن أن يفعــل هــذا مــن تلقــاء نفســه، أو أنــه 

قــام بــه أيًضــا بالتنســيق مــع الشــيخ؟ ومفتــاح التفســري يــأيت مــن رد فعــل الشــيخ عندمــا نبهــه امللحــق الربيطــاين الختــالف 

القواعــد الجديــدة عــن املقرحــات اإلنجليزيــة، فالشــيخ مل يلــغ التعليــامت الجديــدة، وكان ذلــك ممكنــا ألنهــا مل تكــن قــد 

طبقــت بعــد، ولكــن اكتفــى بالقــول بأنهــا لــن تخالــف يف تطبيقهــا اتفــاق عــام 1956، وهكــذا ســايره دون أن يلــزم نفســه 

بــيء. 

ويف عام 1957 وصلت طائرة من نوع كونفري.

أمــا بخصــوص إنشــاء مطــار جديــد، فقــد أعطــاه الشــيخ قــدًرا كبــريًا مــن اهتاممــه وذلــك لســوء أحــوال املطــار املوجــود 

وقتــذاك. وورد يف تقريــر للقنصليــة األمريكيــة يف نهايــة أغســطس عــام 1954، أن لجنــة التنميــة وافقــت عــى مــرشوع املطــار 

الجديــد، ووضعــت الخطــط للحصــول عــى قطعــة األرض الالزمــة لذلــك. وقــدرت تكاليــف إقامــة املطــار بحــوايل خمســة 

ماليــني جنيــه إســرليني، واملــدة الزمنيــة الالزمــة إلقامتــه بعامــني، وأن عمليــة البنــاء ســوف تطــرح يف مناقصــة دوليــة. 

ــع الشــيخ املوضــوع مــع املســؤولني  ــة يف املوافقــة عــى إجــراءات إنشــاء املطــار، تاب ونتيجــة تلكــؤ الســلطات اإلنجليزي

ــل الســيايس يف عــام 1956، أن  ــر الوكي الربيطانيــني، وعــرب عــن عــدم رضــاه لهــذا التأخــري غــري املــربر. فــورد يف أحــد تقاري

الشــيخ عبداللــه مبــارك »تــّواق إىل العمــل يف املطــار الجديــد بــأرسع وقــت ممكــن«، »وأنــه غــري ســعيد بحالــة ممــر الهبــوط 

ومبــاين املطــار التــي ال تليــق مبكانــة الكويــت، وأن أعــامل التشــييد يجــب أال تتأخــر أكــر مــن ذلــك، وأبــدى الوكيــل الســيايس 

اقتناعــه بكفــاءة إدارة الشــيخ لقطــاع الطــريان املــدين، وبأهميــة البــدء يف أعــامل تجديــد املطــار ألن املطــار القديــم كان قــد 
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أصبــح يف حالــة ســيئة للغايــة.

ويف التاســع مــن شــهر نوفمــرب عــام 1957، قــام الشــيخ عبداللــه مبــارك، بوصفــه رئيًســا إلدارة الطــريان املــدين، بتوقيــع 

 International Air( منــدوب رشكــة الطــريان الدوليــة )Wing Commander Lawes( اتفــاق مــع قائــد الجنــاح الويــس

Ltd( لإلفــادة مــن خــربات الرشكــة يف تنظيــم العمــل باملطــار الجديــد، واإلرشاف الفنــي عــى خدماتــه ومرافقــه. 

ــل مــن  ــت موصــدة، وأن تقل ــواب الكوي ــاء أب ــاح، فقــد حرصــت عــى إبق ــا إىل هــذه التطــورات بارتي ومل تنظــر بريطاني

ــا؛  ــدن وتحــت إرشافه ــم االتصــال بالخــارج مــن خــالل لن ــني عــى العــامل الخارجــي بقــدر اإلمــكان، وأن يت ــاح الكويتي انفت

لذلــك، فعندمــا تقدمــت رشكــة الطــريان اإلســكندنافية )SAS( يف عــام 1959 بطلــب للحصــول عــى تريــح بافتتــاح خــط 

ــة- أوصــت برفــض الطلــب.  ــة املرشفــة عــى عالقــات الكويــت الخارجي ــا- لكونهــا الدول طــريان إىل الكويــت، فــإن بريطاني

ــر الطــريان  ــود الشــيخ يف تطوي ــام 1958 النظــرة الشــاملة لجه ــوم« يف ديســمرب ع ــت الي ــه »الكوي ــر نرشت ويوضــح تقري

املــدين، فقــد حــدد أهــداف الدائــرة يف رســم سياســة طويلــة املــدى فيــام يتعلــق باملطــارات، وســالمة حركــة املــرور الجــوي، 

ــك، ورســم سياســة النقــل الجــوي واإلرشاف عــى منشــآت الطــريان، واإلرشاف عــى مــدارس  وإعــداد الفنيــني الالزمــني لذل

وأنديــة الطــريان، ووضــع سياســة لتشــجيع تعليــم الطــريان، واإلرشاف عــى وضــع ترشيــع شــامل لتنظيــم الطــريان املــدين، 

واالشــراك يف عقــد االتفاقيــات لتنظيــم النقــل الجــوي مــع الــدول األخــرى. 

ــا تابًعــا لحكومــة الكويــت«، وصــدر  ويلخــص التقريــر أهــم إنجــازات الدائــرة »فقــد أصبــح مطــار الكويــت مطــاًرا كويتيًّ

»قانــون مالحــة وســجل طــريان كويتــي وبــذا أصبحــت عالمــات التســجيل وحــروف النــداء للطائــرات املســجلة يف الكويــت 

ــي  ــباب الكويت ــن الش ــة م ــلت بعث ــدى، وأرس ــدة امل ــليك بعي ــة الس ــرات ومحط ــد للطائ ــر جدي ــئ مم ــا«، وأنش ــة به خاص

للحصــول عــى شــهادة املراقبــة الجويــة.

ــا عــى شــهادة الطــريان الخاصــة، كــام طــار  ــر إىل حصــول 17 كويتيًّ ــد أشــار التقري ــا بخصــوص مدرســة الطــريان، فق أم

منفــرًدا 90 طيــاًرا أرســل 11 منهــم- مــن الكويتيــني- يف بعثــة إىل الخــارج وحصــل 5 منهــم عــى شــهادة الطــريان التجــاري 

املمتــاز. وأبــرز التقريــر دور مدرســة الطــريان يف مجــال الخدمــة العامــة مبــا يتجــاوز مهمتهــا األصليــة، فقامــت بنقــل الضبــاط 

والجنــود ملراقبــة حــدود الكويــت يف الحــاالت العاجلــة، وبتصويــر الكويــت مــن الجــو، وباملشــاركة يف مقاومــة األوبئــة مــن 

خــالل رش املــواد املطهــرة مــن الجــو، وأشــار كتــاب تاريــخ القــوة الجويــة الكويتيــة إىل مشــاركة الطــريان املــدين يف »مجــال 

البحــث واإلنقــاذ واإلســعاف واملســاهمة يف مكافحــة الجــراد الصحــراوي واملســاهمة باالســتعراضات التــي أمتعــت الجامهــري 

ــن  ــكل م ــة ل ــوادر القيادي ــكيل الك ــريان يف »تش ــادي الط ــف دور ن ــجل املؤل ــدود« وس ــى الح ــات ع ــة إىل الدوري باإلضاف

الخطــوط الجويــة الكويتيــة وقــوات الطــريان والدفــاع الجــوي.

مــام ســبق، يتضــح أن الشــيخ عبداللــه قــام بــدور رائــد يف تأســيس نــواة الطــريان املــدين يف الكويــت وكانــت جهــوده يف 

هــذا املجــال متنوعــة، مــا بــني تأســيس رشكــة الطــريان، وبنــاء املطــار الجديــد، وإنشــاء نــادي الطــريان إلعــداد كــوادر وطنيــة 

قــادرة عــى إدارة مرافــق الطــريان املــدين.
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 الخارجية وعالقاته مع الرؤساء واملسؤولني

يف الدول الشقيقة والصديقة.
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عبداهلل المبارك.. الدبلوماسـي

إذا كانــت الدبلوماســية هــي امتــالك املــرء للــذكاء والكياســة يف إدارة العالقــات الرســمية بــني حكومــات الــدول، وكذلــك 

إدارة الحــوار والقــدرة عــى اإلقنــاع بأســلوب مــرن وســلس، قــادر عــى كســب الطــرف اآلخــر، فلقــد أتقــن عبداللــه املبــارك 

يف عالقتــه مــع رؤســاء الــدول وزعامئهــا وقادتهــا إدارة التواصــل، وكان الوجــه املــرشق للكويــت يف عالقاتهــا مــع أشــقائها 

العــرب ومحيطهــا اإلقليمــي ومجالهــا الــدويل، فنجــد لــه يف الصــور املأخــوذة لــه انعكاســاً لحضــور كبــري وتبجيــالً واحرامــاً 

عظيمــني يف كل دولــة زارهــا أو اســتقبل زعيمهــا يف الكويــت.

إن املمحــص يف صــور عبداللــه املبــارك يف عالقــات الكويــت الخارجيــة يلمــح بــل يجــد صداقــة حميمــة وعالقــة وطيــدة 

مــع الزعيــم املــري الراحــل جــامل عبدالنــارص وخلفــه محمــد أنــور الســادات، وكذلــك مــع زعــامء لبنــان وســوريا واململكــة 

العربيــة الســعودية، وكذلــك يف عالقتــه مــع ملــك املغــرب، وحســن سياســته وإدارتــه للعالقــة مــع العــراق عــى مــر زعامئــه 

وقادتــه، فضــالً عــن شــاه إيــران والــدول األوروبيــة وبخاصــة اململكــة املتحــدة.

يُعـُّــد الشــيخ عبداللــه املبــارك مــن أبــرز السياســيني الخليجيــني الذيــن حافظــوا عــى عالقاتهــم الوثيقــة بالبــالد العربيــة 

ــا بالعروبــة والتضامــن  الشــقيقة واألجنبيــة الصديقــة، وعملــوا عــى تطويرهــا ودعمهــا باســتمرار، فقــد كان الشــيخ مؤمًن

العــريب بشــكل طبيعــي وتلقــايئ، ومل يكــن محتاًجــا إىل »تنظــري« أو »جــدل فلســفي« لــيك يــدرك معنــى العروبــة، حيــث 

كانــت جــزًءا طبيعيــاً مــن البيئــة التــي تــرىب فيهــا، واملنــاخ الــذي عــاش فيــه، وأثــر يف عقلــه وتفكــريه ووجدانــه.

ويتوقــف اإلنســان كثــريًا أمــام مســار أســفار الشــيخ عبداللــه ليكتشــف أن عقــل هــذا الرجــل وفــؤاده ارتبطــا بالعــرب، 

ــان  ــه عــى العــراق وســوريا ولبن ــارات فقــد تركــزت زيارات ــا الشــيخ بعــرشات الزي ــام فيه ــة ق وعــى مــدى ســنوات طويل

ومــر والســعودية وبــالد الخليــج األخــرى.

واعتقــد الشــيخ أن تقــدم الكويــت هــو خــري لــكل البــالد العربيــة، وأن تقــدم البــالد العربيــة هــو خــري ودعــم للكويــت، 

ــر  ــه ليــرين كــام ي ــه »إن ــذي ورد في ــر 1961، وال ــذي نــرش يف يناي ــة »حــامة الوطــن« ال ــه ملجل ــك يف حديث وأوضــح ذل

كل عــريب مخلــص يف األقطــار العربيــة الشــقيقة أن نــرى هــذه الوثبــة املباركــة يحققهــا بلدنــا الحبيــب يف شــتى مياديــن 

نهضتــه العلميــة والعمرانيــة والصحيــة واالجتامعيــة، وطبيعــي أال يتحقــق ذلــك كلــه إال بالتعــاون الوثيــق، والعمــل املثمــر، 

واإلخــالص يف الرابــط بــني جميــع املواطنــني؛ وإننــا لرجــو أال يألــو الجميــع جهــداً يف بــذل مــا يســتطيعون للســري قدمــاً يف 

معــارج الرقــي وإعــالء نهضــة هــذا الوطــن مسرشــدين بتوجيــه ســيدنا الوالــد حــرة صاحــب الســمو حاكــم البــالد املعظــم؛ 

كــام نرجــو أن يعــم الرخــاء ويســود اإلخــاء يف شــتى األقطــار العربيــة الشــقيقة لتفــي بقســطها يف أداء رســالة الخــري للعــرب 

والنــاس أجمعــني«.
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وقــد كتــب الشــيخ عــى علــم الكويــت عبــارة »الكويــت بــالد العــرب«، وكان يــردد أنــه لــن ينــىس فضــل العــرب عــى 

الكويــت، وأنهــم ســندها وعضدهــا يف أوقــات الشــدة. 

والحقيقــة، أن مصــادر تفكــري الشــيخ عبداللــه املبــارك بشــأن العروبــة متعــددة؛ منهــا تأثــره بوالــده، ومنهــا أصدقــاؤه 

يف البــالد العربيــة، وبالــذات لبنــان الــذي كان معقــالً للفكــر العــريب يف األربعينيــات والخمســينيات، ومنهــا أصــداء قضيــة 

فلســطني وزيــارة وفــد الهيئــة العربيــة العليــا إىل الكويــت يف عــام 1935 برئاســة الحــاج أمــني الحســيني ومشــاركة محمــد 

عــيل علوبــة باشــا مــام ترتــب عليــه إنشــاء لجنــة كويتيــة لجمــع التربعــات لدعــم الشــعب الفلســطيني، ومنهــا العــرب 

املقيمــون يف الكويــت وتواصلــه معهــم، ومنهــا مــر الثــورة والرئيــس جــامل عبدالنــارص، ومنهــا بعــض املثقفــني الكويتيــني 

الذيــن تفاعلــوا معــه مثــل األســتاذ عبدالعزيــز حســني، والــذي كان أبــو مبــارك يحبــه ويثــق فيــه كثــريًا لصدقــه وواقعيتــه، 

ومنهــا قراءاتــه يف التاريــخ الخليجــي والعــريب وإميانــه بأهميــة التكتــل والوحــدة.

ــراً  ــارك زائ ــه املب ــاً.. هكــذا كان عبدالل ــاً وفي ــك صاحب ــد ل ــت فاتخــذ يف كل بل ــك بي ــوا: إذا أردت أن يكــون ل قدميــاً قال

ومــزوراً، وممثــالً للكويــت وشــعبها، فالشــخصية الديبلوماســية هــي مــن تجيــد فــن التعامــل مــع املعطيــات ومــع اآلخريــن 

دون إســاءة وبأســلوب راق قــادر عــى إقنــاع الغــري ومعرفــة خفاياهــم، مــع جذبهــم وإجبارهــم عــى املحبــة.
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الشيخ عبدالله املبارك يف زيارة رسمية إىل بريطانيا سبتمرب 1952

وقد أجرت معه إذاعة »يب يب يس« يف زيارته تلك لقاًء حول الكويت ضمن 

برنامج »جولة األسبوع« تحدث فيه عن مشاريع تقام يف الكويت لبناء 

الدولة الحديثة، ومنها مرشوع تحلية مياه البحر ومد أنابيب املياه 

إىل بيوت املواطنني
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الشيخ عبدالله املبارك يدرس نقل تجربة إشارة املرور الربيطانية إىل الكويت وهو يستمع إىل رشح عن طريقة عملها

لندن 1952
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ومحمود فوزي وزير الخارجية

28 سبتمرب 1970
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الشيخ عبدالله املبارك يبارك للرئيس محمد أنور السادات يف زفاف ابنته لبنى عام 1971
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الشيخ عبدالله املبارك يستقبل

امللك سعود بن عبدالعزيز وأوالده

يف قر العروبة يف جاردن سيتي القاهرة

أوائل 1970
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الشيخ عبدالله املبارك يف منزله بالقاهرة مستقبال أمري الكويت الشيخ صباح السامل خالل زيارته إىل جمهورية مر العربية

منتصف السبعينيات
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الشيخ عبدالله املبارك يستقبل

صاحب السمو املليك األمري مشعل بن عبدالعزيز آل سعود
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امللك حسني بن طالل

والشيخ حمد بن عيىس آل خليفة 

يتوسطان الشيخ عبدالله املبارك 

والشيخ جابر األحمد

خالل العزاء بوفاة الشيخ صباح السامل 

1977/12/31
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عالقة وطيدة ومحبة كبرية جمعت بني الشيخ عبدالله املبارك والرئيس املري محمد أنور السادات
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الشيخ عبدالله املبارك يرحب بصاحب السمو املليك األمري الشاعر بدر بن عبداملحسن آل سعود خالل وليمة أقامها احتفاء باألمري السعودي بعد أمسية شعرية 

أقامها يف كلية اآلداب بجامعة الكويت.

القر األبيض عام 1989
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 من رسائل الرئيس أنور السادات
إلى الشيخ عبداهلل مبارك الصباح

جمعت الشيخ عبدالله املبارك مع القيادات العربية عالقات مميزة 

جداً، وكان أبرزها عالقته مع زعامء مر؛ جامل عبدالنارص، أنور 

السادات، حسني مبارك، وهذا منوذج من الرسائل التي تبني مدى 

العالقة الشخصية والعائلية التي ربطت بينهم
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 من رسائل الرئيس حسني مبارك
إلى الشيخ عبداهلل مبارك الصباح
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شهادة الوسام املغريب التي منحها امللك محمد الخامس للشيخ عبدالله املبارك يف 30 يناير 1960
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بَْت ُخيولَُك َدْمَعها، وَصهيلَها رَشِ

كَيَْف الُخيوُل مَتُوُت؟ ال تَْفِسريا



320

الشيخ عبدالله املبارك مع االبن البكر مبارك عام 1971



321

 الفصل التاسع

 فَْقد االبن الِبْكر..9 

والحزن الكبري يف حياة الشيخ عبدالله مبارك الصباح
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عبداهلل المبارك .. األب العطوف

ــة أو  ــت وتهــوي خائب ــك البي ــا تتكــر عــى جــدران ذل ــا كله ــإن عواصــف الدني ــاً ف ــت متين ــا يكــون عمــود البي عندم

تنتحــي بعيــداً عنــه، فعــامد البيــت قائــم عــى رســوخ كرســوخ الجبــال وســقفه ثابــت مســتقر، وجدرانــه قويــة صامــدة.

ــه، ومل  ــاً. مل يفــرط يف يــوم بواجبات ــاً رحيــامً، وزوجــاً حكيــامً مهيب ــالً، وأب ــه، ظــالً ظلي ــارك يف بيت ــه املب هكــذا كان عبدالل

يقــف عنــد صغائــر األمــور، يداعــب أبنــاءه، ويســمع لزوجتــه، يستشــريها، يرشــدها، يحنــو عليهــا وعليهــم، يفاخــر بهــم 

ويفاخــرون بــه..

إن من يقرأ صور عبدالله املبارك مع أرسته يعلم أن خري الناس هو خريهم ألهله، وقد كان خرياً ألهله.

ــده  ــل اســم وال ــه أن يحم ــار ل ــذي اخت ــر ال ــوده البك ــدوم مول ــة بق ــه عظيم ــت فرحت ــام 1961 كان يف 29 أغســطس ع

ــان. ــاة زوجــني غــادرا وطنهــام الكويــت وســكنا يف لبن ــل يف حي ــريوت بهــذا الحــدث الجمي ــارك« وقــد أشــّعت  كل ب »مب

كان عبدالله املبارك يرسم أحالمه بولده أين يدرس، ماذا يتعلم، من يصاحب، كيف سيكون...

وفجأة انقطع الحلم.

يف عــام تخرجــي مــن الجامعــة 1973 فقــدت ابنــي البكــر؛ كنــا مســافرين إىل جنيــف.. ونظــراً للحادثــة األليمــة التــي مات 

فيهــا إميــل البســتاين يف طائــرة، وكان صديقــاً للشــيخ عبداللــه املبــارك، فقــد قــرر أبــو مبــارك أال نســافر جميعــاً يف طائــرة 

واحــدة، وأن يســافر كل واحــد منــا ومعــه واحــد أو أكــر مــن األبنــاء.. حملتنــي الطائــرة والحبيــب »مبــارك« يف طريقنــا 

إىل ســويرا، وقبــل أن نصــل إىل أجــواء أثينــا راحــت الخيــل تصهــل يف قلبــي وفــاريس الصغــري يشــهق بســبب أزمــة ربــو 

داهمتــه يف الجــو. ال أريــد أن أتذكــر.. بــني يــدي وفــوق حضنــي كانــت آهــات الرعــب تســترخ نجــدة طبيــب أو نفحــة 

ــه املرعــب جرحــاً ليــس مبقــدوري إغالقــه  ــاء األبــدي ويفتــح برحيل ــاي إىل عــامل الضي ــارك« يــرك دني أوكســجني، كان »مب

حتــى اللحظــة، وإن كنــت أهــرب مــن نافــذة الذكــرى املـُـرّة ألكتشــف أن مرارتهــا تســكن العــني والحلــق والحنجــرة.. أعــود 

إىل القاهــرة حاملــة ســكني الرحيــل يف قلــب القلــب، بالطائــرة الســويرية ســافرنا صباحــاً ومبــارك يجلــس بجــواري، وعدنــا 

ليــالً عــى الطائــرة األثيوبيــة وأنــا وحــدي والفــراغ ومبــارك الحبيــب محشــور مــع الحقائــب يف تابــوت خشــبي، يــا لهــا مــن 

دنيــا!! وأودع ابنــي الحبيــب مســكنه حيــث أحــب، هنــاك تحــت شــجرة الربتقــال التــي متنــى أن يعيــش العمــر كلــه تحتهــا. 

وتغلــق البوابــة عــى أمريهــا وتوصــد الــدار أبوابهــا، فــال تفتــح لقــادم أو لضيــف غــري صلــوايت ونســيم الهــرم الخالــد بالقــرب 

مــن بيــت مبــارك الكبــري.. الخالــد يف جنــات اللــه ويف قلبــي.

مبارك.. 

بالنسبة يل كان األمل.. كان الكل، كان الزهرة.. كان البستان.. 
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كــم تكــون األم متعلقــة بابنهــا البكــر.. وكــم تبلــغ فرحتهــا بــه.. أنــا كنــت مهتمــة مببــارك جــداً، أعتنــي بــكل يشء يخصــه، 

أكلــه، لبســه، لعبــه، وكأين أشــعر بــأن القــدر ســيقتلعه مــن حضنــي..

ويف ليلــة وفاتــه، وبالحاســة السادســة لــألم كنــت أستشــف أن شــيئاً خطــرياً ســيحصل.. واعرتنــي أفــكار غامضــة مبهمــة، 

وداهمتنــي أحاســيس فظيعــة مروعــة أبكتنــي ورشدتنــي وال أدري إىل أيــن.. والحمــد للــه ال يوجــد أكــرم مــن رب العاملــني، 

واإلميــان هــو أهــم مــا مينحــه الخالــق لعبــده.. 

فجيعتــي بابنــي البكــر الشــيخ مبــارك رحمــه اللــه، عوضنــي عنهــا بالصــرب ومبــا رزقنــا، عبداللــه املبــارك وأنــا، مــن نعمتــه 

العظيمــة أبنــاء وبنــات. كان ســفر مبــارك جــرح العمــر، ومازلــت أحمــل صوتــه لحظــة رحيلــه وأحمــل وجهــه يف قلبــي مــا 

. عشت

هكــذا عــادت األيــام تلعــب لعبتهــا معــي، وكأنــه مكتــوب عــيّل أن يختلــط الفــرح بالحــزن والبهجــة بالفجيعــة.. وكأنهــا 

تذكــرين مبــا فعلتــه قدميــاً، فخــالل عــام واحــد وقبــل عقــد قــراين يف 1959 فقــدت أمــي وأيب وجــديت.. وهأنــذا وأنــا أســتعد 

لالنتهــاء مــن تعليمــي الجامعــي أفقــد ابنــي البكــر وقــرة عينــي..

كانــت لحظــة كاشــفة شــعرت فيهــا مبعنــى »اليتــم«، ومتنيــت أن ألقــي بنفــي عــى صــدر أمــي أو أيب.. ومــع أن فجيعتــه 

كانــت أكــرب، فقــد ســعى زوجــي إىل التخفيــف عنــي، وحــر نفــر مــن أقــاريب وأهــيل مــن الكويــت ليكونــوا بجــواري يف 

هــذه اللحظــات. كــام وقــف كثــري مــن أصدقائنــا املريــني معنــا، أذكــر منهــم: الرئيــس أنــور الســادات وزوجتــه، وحــرم 

الرئيــس جــامل عبدالنــارص، والســيدة العظيمــة أم كلثــوم.

فرغــم كل مشــغوليات الرئيــس املــري يف العــام الــذي كان يســتعد فيــه لحــرب التحريــر يف أكتوبــر / ترشيــن أول، فقــد 

اســتقبلنا يف املطــار، وشــارك يف الجنــازة وشــهد دفــن الجثــامن كــام حــر رسادق العــزاء يف املســاء.

الدمــوع ال جنســية لهــا، الدمــوع هــي الدمــوع دامئــاً ســواء كانــت عــى الولــد، أم عــى الــزوج، أم عــى الوطــن، وأنــا 

لســت وحــدي ممــن بــى يف هــذه الدنيــا، فالبــكاء حاجــة إنســانية وإال انفجــر اإلنســان يف داخلــه كــربكان محبــوس منــذ 

ــا، وليســت األمطــار ســوى بــكاء الحجــر،  آالف الســنني، ثــم إن اإلنســان ليــس وحــده الــذي يبــيك، فالطبيعــة تبــيك مثلن

وليســت الفيضانــات ســوى بــكاء األنهــار، الدمــوع نعمــة مــن اللــه، ألنهــا تســاعد اإلنســان عــى التخلــص مــن فائــض الحــزن 

يف أعامقــه، وتطفــئ الحرائــق املشــتعلة يف ثيابــه وأعصابــه، إننــي ال أنظــر إىل الدمــوع نظــرة »ســلبية«، ومــا أشــقى التــي 

ال يفيــض ماؤهــا.

صحيح أن األحزان تفرس لحم اإلنسان، ولكنها ال تفرس أعصابه.

إن املــوت هــو القافيــة األخــرية يف قصيــدة الحيــاة، والحركــة األخــرية يف الســيمفونية، وليــس مثــة اعــراض عــى املــوت، 

ففــي حادثــة الطائــرة تلــك اكتشــفت أن الســعادة هــي خدعــة كــربى، وأن املــوت يحطــم جميــع نوافــذ الزجــاج يف عيوننــا 

ويف بصريتنــا، ويغــري قناعتنــا األوىل وأفكارنــا األوىل، ويجعلنــا مجموعــة مــن الدراويــش يــدورون حــول أحزانهــم.
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نرشت جريدة اليوم اللبنانية يف يوم 

5 ترشين أول/ أكتوبر 1961، هذه 

الصورة للشيخ عبدالله املبارك يحمل 

طفله مبارك األول، وأرفقته بهذا 

التعليق:

تنفرد "اليوم" بنرش هذه الصورة 

الجميلة املعربة للشيخ عبدالله 

املبارك يحتضن نجله السعيد مبارك 

الذي قرت به العيون، وفرح به ال 

الوالدان الكرميان فحسب، بل جميع 

األصدقاء واملحبني، وقد أسبغ املوىل 

نعمته عى أيب مبارك واألمرية النبيلة 

سعاد، باألمري الصغري حرسه الله 

يحمل االسم، اسم والده الكريم، 

ميأل القلوب والنفوس، وتراث الجد 

العظيم مبارك الكبري. والصورة 

التي تنرش هي األوىل، وقد أخذت 

يف قره ببريوت، وحرصت األمرية 

سعاد، والشيخ عبدالله املبارك 

عى أن تكون املناسبة التي سمحا 

بها للصورة تحت إلحاح الزمالء 

و املصورين، بأيام بعد الشهر من 

املولد السعيد

أول صورة تنرش للشيخ مبارك 

األول املولود يف عاليه بلبنان بتاريخ 

1961/8/29 بني يدي  والده الشيخ 

عبدالله املبارك
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الشيخ عبدالله املبارك وهو يداعب نجله 

البكر مبارك األول
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رشيكــة  مــع  املبــارك  عبداللــه  الشــيخ 

عمــره ســعاد الصبــاح يداعبــان ابنهــام 

األول مبــارك يف منزلهــام يف الرملــة البيضــاء 

ببــريوت عــام 1961

طفلهــا  مــع  الصبــاح  ســعاد 

ــده  ــورة ج ــام ص ــارك أم األول مب

الكبــري مؤســس دولــة الكويــت يف 

بــريوت عــام 1961
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الشيخ عبدالله املبارك وزوجته سعاد الصباح وابنهام مبارك 

يف زيارة إىل إسبانيا عام 1962

الشيخ عبدالله املبارك يالعب ابنه مبارك يف فندق هيلتون يف 

روما عام 1962

االبن البكر مبارك يف بيت األرسة 

يف جنيف عام 1962
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االبن البكر مبارك مع والدته سعاد الصباح يف حديقة 

الحيوان يف الجيزة »مبر« عام 1965

االبن البكر مبارك يلهو يف صالة منزل األرسة يف جاردن سيتي بالقاهرة 

عام 1965
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األب العطوف والحنان املتدفق عى نجله مبارك األول
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االبن البكر مبارك يف الروضة يف مجيف 

بفرنسا عام 1965
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مبارك مع والده يف مكتبه يف منزله بالقاهرة 

بجاردن سيتي عام 1965

..مع هدايا يوم ميالده الرابع
صورة مدرسية التقطت مبناسبة دخوله ملدرسة 

يف جاردن سيتي يف القاهرةالقلب املقدس بالقاهرة عام 1965
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االبن البكر مبارك مع والده

الشيخ عبدالله املبارك

يتجول يف مجيف بفرنسا عام 1966

االبن البكر مبارك يحتفل بيوم ميالده بني والديه يف روما عام 1966

االبن البكر مبارك مع والدته 

سعاد الصباح يف جنيف

عام 1966
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مبارك وشقيقه محمد يحتفالن بيوم ميالد صالح محمد املال »ابن خالة والدتهام« ويظهر يف الصورة نجالء أحمد الثاقب وسعاد الصباح
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مبارك مع املدير واألساتذة 

وطلبة فصله الدرايس عام 

1972 يف مدرسة القلب 

املقدس مبر الجديدة يف 

الفصل الدرايس الخامس

مع أصدقائه يف حديقة قر املنتزه 

مبارك عام 1972باإلسكندرية عام 1971
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االبن البكر مبارك مع أخيه محمد يف جنيف عام 1972

الشيخ عبدالله املبارك أمامه االبن البكر مبارك مع أخيه 

محمد عام 1972 يف مر الجديدة
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مبارك عبدالله املبارك 

عام 1973
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املوكب املهيب للمرحوم بإذن الله مبارك 

محموالً عى أكتاف أصدقائه وزمالئه يف 

املدرسة إىل مثواه األخري بحديقة منزل األرسة 

مبحافظة الجيزة بتاريخ 1973/6/23 حيث 

انتقل إىل رحمة ربه يف اليوم السابق بالطائرة 

املتجهة إىل جنيف

الشيخ عبدالله املبارك وإىل جانبه

الرئيس محمد أنور السادات يتقدم صفوف 

املعزين يف جنازة مبارك ومعه نجله جامل 

وأرشف مروان
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الرئيس محمد أنور السادات ومعه جامل 

السادات يواسيان الشيخ عبدالله املبارك 

بوفاة ابنه البكر مبارك

الرئيس محمد أنور السادات يتقدم صفوف املعزين 

يف جنازة مبارك وقد ظهر الشيخ عبدالله املبارك 

متأثراً برحيل ابنه البكر 

ويف الصورة جامل أنور السادات وفوزي عبدالحافظ 

ومحمد حامد محمود
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ى وهو مخنــوُق األننِي ــي أنقذيني..صــاَح يب ِطفــيل املفــدَّ ــي أْدركينــي .. ويـْـِك أمِّ َويــِك أُمِّ

ــجني ــامِم األُوكِس ــن ِص ــواٍء م ــعفيني به وُخذينــي يف ِذراعيــِك ألرتــاَح.. ُخذينــي..أس

بينــي.. قبِّلينــي.. َعانقينــي.. أْدِفئينــي.. إنَّنــي أشــعُر بالرِّعشــِة تَــرِي يف َوتِينــيقَرِّ

وَضِعيهــا يف فَِمــي، عــيلِّ أُشــَفى بعــَد حــنِي..أخرِجــي الحبَّــَة مــن َجيبي، فقد كَلَّــْت مَيِيني

ــُد ســجنِي ــا قي ــدري، إنه ــَة َص ــي ربط نــى فــوَق احتــاميل، فأعيِنينــي. أعينــي..وانزَع الضَّ

وحنــنِيقَالهــا، ثــمَّ ارمتـَـى يف األرِض كالَفــرِخ الطَّعــنِي ارتيــاٍع  يف  َعليــِه  قَلبــي  فارمَتــى 

ــنيني ــَم ِس ــا ُحل ــَز أيامــي وي ــا كن ــدي.. ي قــُت فيــِه يَزَْدِهينــيول يــا شــبابًا كُلــامَّ حدَّ

تَعَرِينــي كِيــايِن  كَانــْت يف  آالمــَك  ــيليــَت  ــي هــزَّت يَقين ــوِت الت ــرِة امل آِه مــن طائ

ُمعــنِيقلــُت للُقبطــاِن ُعْد لألرِض.. َدعهــا تَحتويني.. أو  بطَبيــٍب  فيهــا  أظفــُر  علَّنــي 

ــي ــْوِل يَقين ــَن الَه ــِه، وم ــوِت يقي ــن امل ــخنِيوم ــعِ السَّ م ــن الدَّ ــرُق يف بحــٍر م ــي أغ إنن

ــي ــِذي يف أنِين ــاري، وأْه ــن نَ ــي أرصُخ م بعــَد أْن ُجــنَّ ُجنــوين، وَغــدا اليــأُس َخِدينــيإنن

وِدينــي بإميــاين  اللــِه  إىل  ترَّعــُت  ــن ُهــو تــاٌج لجبينــيكــم  أن يــرُدَّ املَــوَت عمَّ

وادعــاً يســتقبُل املــوَت بقلــٍب ُمْســتكنِيوهــو يف حضِني يـُـداري اليأَس يف َعطٍف ولنِي

مل يعــْد يل يف املُنــى مــا أْشــتهي أن متنحيِنــيإيــِه يــا ُدنيــاي.. زيدينــي َشــجًى وامتِحنينــي

األمــنِيبعدمــا انهدَّ الذي شــيَّْدُت من حصــٍن َحِصنِي مــأواَي  َغايــَة  ُمســتقبيل  يف  كان 

ــننِي..كان نـُـوري، وَعــزايِئ، ِمــن ُدَجــى لَيــيل الَغبــنِي السِّ أحــالَم  كاَن  وثَــرايئ  مــايل  كاَن 

سعاد محمد الصباح

في طائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة المــوت*

* من ديوان إليك يا ولدي الذي صدر عام 1982



344344



345345

اللُّه يَْعلَُم يا أيب.. وُمَعلِّمي

كم كُْنَت إنساناً.. وكُْنَت أمريا..
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يف عيون الصحافة العربية والعاملية
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عبداهلل المبارك.. في عيون الصحافة

لقــد أدرك الشــيخ عبداللــه املبــارك منــذ البــدء أن الصحافــة عامــل أســايس يف حيــاة الشــعوب املعــارصة، ولهــا دور فعــال 

ومهــم جــداً يف كل القضايــا التــي تشــكل حيــاة النــاس.

وأثنــاء وجــوده يف قلــب جهــاز إدارة الدولــة، كان مــن بعــد نظــره رغــم البدايــات أن يطــور العمــل اإلعالمــي ويشــجع 

الصحافــة، فالتــف حولــه مجموعــة مــن املفكريــن واإلعالميــني العــرب، الذيــن أشــادوا يف صحفهــم بإدارتــه وحزمــه ونشــاطه، 

كــام أشــادوا يف الوقــت ذاتــه بلــني جانبــه، وحســن معاملتــه مــع اآلخريــن بشــكل عــام، وضيوفــه بشــكل خــاص.

وقــد وفــد إىل الكويــت كثــري مــن اإلعالميــني العــرب بغيــة االلتقــاء بالشــيخ عبداللــه املبــارك وســامع وجهــات نظــره ورؤاه 

عــن قــرب، وعــادوا إىل بالدهــم بانطباعــات املحبــة واإلعجــاب التــي ســطروها يف صحفهــم.. ورغــم ابتعــاده عــن العمــل 

الســيايس إال أن اإلعــالم ظــل عــى مقربــة منــه طــوال رحلتــه يف الحيــاة ســواء كان إعالمــاً أدبيــاً أو اجتامعيــاً أو سياســياً كــام 

كانــت لــه بصــامت واضحــة يف تشــجيع املؤسســات الصحفيــة عــى مســتوى الخريطــة العربيــة بــل والعامليــة ايضــا.

وبرغــم قربــه مــن الصحافــة فإنــه مل ميــد يــده إىل أولئــك الذيــن حاولــوا اســتغالل خروجــه مــن دائــرة الحكــم لإلســاءة إىل 

الكويــت أو الدخــول إىل دائــرة انتقادهــا واالنحيــاز إىل آرائــه فظــل الشــيخ عبداللــه املبــارك وفيــاً إىل بــالده محبــاً لوطنــه 

وأهلــه اليقبــل املســاس بــه بــأي شــكل كان.

الشــيخ عبداللــه املبــارك كرجــل دولــة كان مــن أهــم املشــتغلني بالشــأن العــام، كان للصحافــة معــه وقفــات، تحدثــت 

فيهــا عــن إنجازاتــه، وصــورت حياتــه العمليــة والخاصــة، وتحدثــت إليــه وحاورتــه، ونقلــت عنــه كــام نقلــت لــه.

مل يقتــر االهتــامم الصحــايف بعبداللــه املبــارك عــى الصحافــة الكويتيــة التــي كانــت تخطــو خطواتهــا األوىل  يف ذلــك 

الوقــت مــن الخمســينيات، حيــث اقتــرت عــى بعــض األعــداد أو الصفحــات والنــرشات التــي كانــت تصــدر مــن خــارج 

الكويــت كمجلــة البعثــة الصــادرة مــن مــر، أو الرائــد أو غريهــام. بــل تعــدى ذلــك االهتــامم إىل صحافــة الــدول العربيــة 

املزدهــرة آنــذاك مثــل الصحافــة املريــة واللبنانيــة والســورية والعراقيــة، فنقلــت أخبــار الكويــت وأمريهــا ونائبه والشــعب 

ــه املبــارك  ــة التــي تحدثــت عــن الشــيخ عبدالل والتفاعــل الســيايس والجامهــريي مــع األحــداث، وكذلــك الصحافــة العاملي

كرجــل قــوي ميلــك قــرارات حازمــة.

ــام،  ــاألدب بشــكل ع ــامم ب ــه مــن اهت ــا يولي ــارك، مل ــه املب ــراً خاصــاً للشــيخ عبدالل ــون تقدي ــون يحمل ــد كان اإلعالمي وق

وبالصحافــة والصحفيــني بشــكل خــاص، حيــث أدرك بحدســه الســيايس أن لإلعــالم أثــراً مهــامً يف توجيــه الــرأي العــام ونــرش 

الوعــي بينهــم، وهــو مــا دفعــه إىل تأســيس إذاعــة الكويــت ومجلــة حــامة الوطــن.. وتشــجيع الصحافــة والصحافيــني يف 

الوطــن العــريب.      
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مقال بقلم: عبدالعزيز محمد جعفر - مجلة البعثة الكويتية - سبتمرب 1947 العدد التاسع
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The mercury )hobart, tas :1954-1860( friday 6 july 1951

Shaikh abdullah mubarak , 36 years old heir to the throne of kuwait, almost next door to persia who arrived in london on june 22 to confer 

with british foreign office and fuel ministry officials. The tiny country )population 150,000( already exports 22,000,000 tons of oil every year 

and its expected that the oil reserves, the biggest in the world, con be developed to provide a 50 p.c increase in supplies. ) A.B photo(.

الشيخ عبدالله املبارك يف الصحافة الربيطانية 1951
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الصحايف اللبناين -- يتحدث عن زيارته إىل الكويت ومرافقته للشيخ عبدالله املبارك يف رحلة صيد
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جريدة الشاهد الكويتية - 2008

11 وطن النهار الخميس 15 جمادى اآلخرة 1429هـ
19 يونيو 2008 - العدد 0288

كونا - عدنان الفيلكاوي

ي��ع��د ي����وم ال����� 19 م���ن ي��ون��ي��و ع����ام 1961 ي��وم��ا م��ش��ه��ودا وم��رح��ل��ة ج��دي��دة 
ومضيئة في تاريخ الكويت اذ استكملت الكويت في ذلك اليوم سيادتها 
الكاملة وحصلت على استقاللها وباتت دولة عربية مستقلة بعد ان كانت 

خاضعة لنظام الحماية البريطاني.
وايقن أمير الكويت في ذلك الوقت الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه 
الله ان معاهدة الحماية التي وقعها الشيخ مبارك الصباح الحاكم السابع 
ل��م تعد صالحة بعد ان تغيرت ظ��روف  للكويت م��ع بريطانيا ع��ام 1899 
امارة الكويت التي سارت بخطوات واضحة في طريق االستقالل وامتلكت 
الكثير من مقوماته ولم يعد الشعب الكويتي يقبل استمرار القيود التي 
فرضتها معاهدة الحماية رغم ادراكه ان تلك الحماية كان لها ايجابياتها 

في تلك الفترة ولكن الظروف لم تعد كما كانت في السابق.
ورأى الشيخ عبدالله السالم انه يجب الغاء املعاهدة وابدى بالفعل رغبته 
في االستعاضة عنها باتفاقية صداقة جديدة تواكب التطورات واملتغيرات 

بهذه املعاهدة.
وقبلت الحكومة البريطانية الطلب الكويتي وادرك��ت صعوبة رفض هذا 
الطلب وتم تبادل املذكرات بني املقيم السياسي البريطاني في الخليج في 
ذلك الوقت السير وليام لوسي وأمير الكويت الشيخ عبدالله السالم في 
19 يونيو 1961 وت��م بموجبها الغاء معاهدة 23 يناير 1899 باعتبارها 

تتعارض مع سيادة الكويت واستقاللها.
وم��ن��ذ ذل���ك ال��ي��وم امل��ش��ه��ود ف��ي ت��اري��خ ال��ك��وي��ت وال����ذي ودع���ت ف��ي��ه مرحلة 
ماضية بكل ما فيها من تاريخ سطره االباء واالجداد بكفاحهم في سبيل 
العيش الكريم وال��ذود عن حمى الوطن دخلت الكويت مرحلة جديدة من 
تاريخها لتطل من خالله على افق العالم املستقل ولتسهم في صنع السالم 

وحضارة االنسان.
ال� 11 للكويت قد وقع  وك��ان األمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الحاكم 
وثيقة االستقالل مع املندوب السامي البريطاني في الخليج السير جورج 

ميدلتون نيابة عن حكومته في ذلك اليوم. 

ال��ذى امتدت فترة حكمه من ع��ام 1950 الى  والقى الشيخ عبدالله السالم 
ق��ال فيها »شعبي العزيز.. اخواني وأوالدي  ع��ام 1965 كلمة في املناسبة 
في هذا اليوم االغر من ايام وطننا املحبوب.. في هذا اليوم الذى ننتقل فيه 
من مرحلة الى مرحلة أخرى من مراحل التاريخ ونطوي مع انبالج صبحه 
صفحة من املاضي بكل ما تحمله وما انطوت عليه نفتح صفحة جديدة 
ف��ي ه��ذه االتفاقية التى نالت بموجبها الكويت استقاللها التام  تتمثل 

وسيادتها الكاملة«
وأض����اف س��م��وه »ون��ح��ن ع��ل��ى أب����واب ع��ه��د ج��دي��د ن��رج��و ان ت��ب��دأ الكويت 
ال��دول العربية  انطالقها بتقوية اواص��ر الصداقة واألخ��وة مع شقيقاتها 
للعمل بتكاتف وتآزر على ما فيه خير العرب وتحقيق أماني األمة العربية 
كما ان الوضع الجديد يتطلب منا العمل على االنتماء للجامعة العربية 
وهيئة االمم املتحدة وغيرها من املنظمات التى تعمل لخير العالم وأمنه 

وسالمه كل ما كان ذلك في االمكان«.
وعمل الشيخ عبدالله السالم على الغاء معاهدة الحماية واعالن االستقالل 
وجاهد في سبيل تحقيق هذا الهدف حتى تحقق على يديه وأعلن سموه 
اق��رب  ف��ي  ال��دس��ت��وري��ة والحكومية  امل��ؤس��س��ات  ق��ي��ام  ع��زم��ه على استكمال 
فرصة.وبالفعل لم يمض شهران على توقيع معاهدة االستقالل حتى كانت 
الخطوة االول���ى التى ج��اءت ف��ي 26 أغسطس ع��ام 1961 ب��ص��دور مرسوم 
أميري يدعو الى اجراء انتخابات عامة ملجلس تأسيسي يتولى عند تأليفه 

اعداد دستور للبالد.
وبعد اج��راء انتخابات اعضاء املجلس التأسيسي عقد اولى جلساته في 
20 يناير 1962 حيث أكد سمو الشيخ عبدالله السالم في جلسة االفتتاح ان 
اعالن استقالل الكويت كان فاتحة عهد جديد للكويت التى ما عرفت منذ 

وجدت اال الحرية والكرامة.
 وخ���الل تسعة أش��ه��ر ان��ج��ز املجلس م��ش��روع دس��ت��ور دول���ة ال��ك��وي��ت ال��ذى 
ي��ت��ك��ون م��ن 183 م���ادة وق��دم��ه للشيخ ع��ب��دال��ل��ه ال��س��ال��م ال���ذى ص���ادق عليه 

واصدره في 11 نوفمبر  1962.
وكان استقالل الكويت بداية مرحلة جديدة لدخولها ضمن بلدان املجتمع 
الدولي وفق سياسة كويتية خاصة اركانها السعي الى السالم وتحقيق 

التعاون مع مختلف دول العالم ضمن اطار عالقات االخوة والصداقة بني 
ال��دول والشعوب. وهذا ما اكده الشيخ عبدالله السالم في الذكرى االولى 
لالستقالل بتاريخ 19 يونيو عام 1962 بقوله ان »دولة الكويت كلها عزيمة 
ومضي في السير قدما في بناء هذا الوطن وهى تتابع سيرها دولة عربية 
ال��دول  مستقلة متعاونة متضامنة م��ع شقيقاتها العربيات ف��ي جامعة 
العربية محافظة على استقاللها تحميه بالنفس والنفيس مؤمنة بحق 
الشعوب في الحرية واالستقالل محبة للسالم ساعية الى تدعيمه منتهجة 
ال��ص��داق��ة ومتمسكة  ال��ى توطيد رواب���ط  سياسة ع��دم االن��ح��ي��از وس��اع��ي��ة 

بميثاق االمم املتحدة وشريعة حقوق االنسان«.
ف��ي السياسة  ال��ك��وي��ت مسؤولياتها   وتطلبت م��رح��ل��ة االس��ت��ق��الل تحمل 
الخارجية بانشاء وزارة الخارجية لتقوم بدورها املنوط بها فصدر في 
19 اغسطس ع��ام 1961 م��رس��وم أم��ي��ري رق��م��ه )13( يقضي ب��ان��ش��اء دائ��رة 
للخارجية تختص دون غيرها بالقيام بالشؤون الخارجية للدولة ونص 
ف��ي م��ادت��ه الثانية على دم��ج سكرتارية حكومة الكويت بدائرة  امل��رس��وم 

الخارجية التى تحولت في اول تشكيل وزاري الى وزارة الخارجية. 
وبعد صدور مرسوم انشاء الدائرة صدر مرسوم أميري بتعيني اول رئيس 
للخارجية في تاريخ استقالل الكويت بتاريخ 3 اكتوبر عام 1961 حيث تم 
تعيني الشيخ صباح السالم الصباح رئيسا للخارجية ثم وزيرا للخارجية 
في اول تشكيل وزاري بتاريخ 17 يناير عام 1962 وأعقبه سمو أمير البالد 
ال��ذى اصبح وزي��را للخارجية في  الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح 

التشكيل الوزاري الثاني الصادر في 28 يناير عام 1963.
وقدمت الكويت بعد استقاللها طلبا لعضوية جامعة الدول العربية حيث 
عقد مجلس الجامعة اجتماعا في تاريخ 16 يوليو عام 1961 واصدر قرارا 

بقبولها عضوا الى جانب شقيقاتها الدول العربية.
ا من الوطن العربي وهى بذلك تفخر باالنتماء  وكانت الكويت والتزال جزء
ل��ه ح��ي��ث وق��ف��ت ع��ل��ى ام���ت���داد ال��ت��اري��خ ال��ع��رب��ي ت��ن��اص��ر ال��ق��ض��اي��ا العربية 

بالرجال واملال والسالح وبكل وسيلة توفرت لها.
وفي 30 نوفمبر عام 1961 بدأ مجلس االمن الدولي النظر في طلب الكويت 
االنضمام الى عضوية االمم املتحدة وفي 14 مايو عام 1963 تمت املوافقة 

على انضمام الكويت الى هذه املنظمة الدولية لتصبح العضو ال� 111.
ت��م تشكيل 25 وزارة تتابع على رئاستها  ال��ي��وم  ومنذ االستقالل وحتى 
سمو الشيخ صباح السالم الصباح وسمو الشيخ جابر األحمد الصباح 
وسمو الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح رحمهم الله جميعا وسمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو الشيخ 

ناصر املحمد األحمد الصباح. 
ل��� 12 ف��ص��ال تشريعيا ملجلس االم���ة تنفيذا الح��ك��ام  ان��ت��خ��اب��ات  واج��ري��ت 
ال��ذى انتهجته الكويت كدولةآمنت  الدستور ما يؤكد املبدأ الديمقراطي 

باملشاركة الشعبية والطريق الديمقراطي الذى تسلكه في حياتها. 
وفي عام 1963 صدر مرسوم بدمج العيد الوطني بعيد الجلوس املوافق 
25 فبراير وهو ذكرى تسلم الشيخ عبدالله السالم الصباح مقاليد الحكم 

في الكويت عام 1950. 
وم��ن��ذ فجر االس��ت��ق��الل وع��ل��ى م��دى 47 ع��ام��ا ان��ج��زت ال��ك��وي��ت الكثير على 

طريق النهضة الشاملة بتعاون ابنائها خلف قيادتهم الحكيمة.

19 يونيو يوم استقالل الكويت من الحماية البريطانية 

مرحلة جديدة لدولة عربية دستورية وفق سياسة وهوية متميزة

{

الزعيم  العربي الكبير جمال عبدالناصر مع أبوالدستور عبدالله السالم

{

الشيخ عبدالله السالم والشيخ عبدالله املبارك في استعراض يوم االستقالل

{

صاحب السمو يتوسط الشيخ عبدالله السالم والشيخ عبدالله الجابر

{

األميران الراحالن الشيخ عبدالله السالم والشيخ جابر األحمد

»الصحة« تنصح بتجنب الخروج أثناء موجات الغبار

ربع الكويتيني مصابون  بالحساسية 
ف��ي وزارة الصحة  دع��ا م��دي��ر إدارة التوعية واإلع����الم 
د. أح���م���د ال��ش��ط��ي ف���ي ت��ص��ري��ح ع���ن اآلث������ار ال��ص��ح��ي��ة 
ل��ل��ع��واص��ف ال��ت��راب��ي��ة م��رض��ى ال��ح��س��اس��ي��ة ال���ى تجنب 
الخروج غير الضروري من املنازل اثناء موجات الغبار، 
وااللتزام بتعليمات الطبيب املعالج لكل حالة مريضة 
ي���ش���ددون على  ال���رب���و، وان االط���ب���اء  ب��ال��ح��س��اس��ي��ة او 
ض��رورة استخدام األدوي���ة االح��ت��رازي��ة التي يتناولها 
مرضى الحساسية عادة قبل حدوث نوبة الحساسية 
سواء كانت في الشعب الهوائية ام في العني أم األنف. 
وأوض����ح ان م���رض ال��ح��س��اس��ي��ة ع��ب��ارة ع��ن استجابة 
مل���واد م��وج��ودة  ج��س��م االن��س��ان بطريقة غ��ي��ر طبيعية 
اللقاح وهي  في الحياة بصورة طبيعية مثل حبوب 
ليست مرضًا واحدًا وانما مجموعة كبيرة مختلفة من 
األم��راض التي قد تتشابه في كثير من األع��راض ومن 

اهم انواعها في الكويت حساسية األنف والربو.
وأشار الى ان جسم االنسان يستقبل املواد غير الضارة 
اال انه قد تحدث معركة داخل الجسم في حال ظهر رد 
فعل تحسسي من م��واد معنية قد تسبب الحساسية 
مثل حبوب اللقاح والغبار اضافة الى بعض األطعمة 
ال��ط��رق املفتوحة ملسافات  وال��ع��ق��اق��ي��ر. وح��ث م��رت��ادي 
طويلة مثل طريق الوفرة وكبد والعبدلي على توخي 
الحذر اثناء القيادة، مبينًا ان انعدام الرؤية او ضعفها 
في الفترة الحالية قد يسبب الحوادث الجسيمة التي 
تعتبر والت����زال ال��س��ب��ب ال��رئ��ي��س ف��ي ح���دوث ال��وف��ي��ات 
واالع��اق��ة ف��ي ال��ك��وي��ت. وش��دد بشكل خ��اص على رواد 
ال��غ��اء ه��ذه الفكرة ه��ذه األي��ام  البحر م��ن الحداقة على 

النها تحمل مخاطر كبيرة يمكن تجنبها.
ي��ذك��ر ان م���وج���ات ال��غ��ب��ار ال��ت��ي ت��ض��رب ال���ب���الد ت��رج��ع 

اس���ب���اب���ه���ا ال������ى س���رع���ة 
الرياح التي وصلت الى 
ك��ل��ي��وم��ت��رًا  ح����وال����ي 40 
في الساعة اضافة الى 
تفكك التربة بسبب شح 
األمطار نتيجة الجفاف 
املستمر كما انها تؤثر 
ع����ل����ى ح�����رك�����ة امل�����وان�����ئ 
ال�����ك�����وي�����ت�����ي�����ة وح������رك������ة 
ال����ط����ي����ران. وأش�������ار ال���ى 
ال��ذي��ن يعيشون في  ان 
املناطق الصحراوية او 
القريبة منها يكونون 
اك��ث��ر ع��رض��ة ل��إص��اب��ة 

امل��دن فهم  ف��ي  ال��ذي��ن يعيشون  ام��ا  بالرئة الصحراوية 
اك��ث��ر ع��رض��ة ل��الص��اب��ة ب��ن��وب��ات م��ت��ك��ررة م��ن حساسية 
ت���ص���ي���ب ال���ج���س���م ع���م���وم���ًا، وال����ع����ني واألن��������ف وال����ص����در 
ق��ال الشطي ان  خصوصًا. وع��ن حجم املشكلة صحيًا 
اح���ص���اءات م��رك��ز ال���راش���د ل��ع��الج ام�����راض الحساسية 
توضح ان 25 في املئة من املواطنني مصابون بأمراض 
الحساسية وان 90 الف مريض بالحساسية يراجعون 
امل��رك��ز س��ن��وي��ًا وأك����د ان ن��س��ب��ة االص���اب���ة ب��م��رض ال��رب��و 
ف���ي ال��ك��وي��ت ب��ل��غ��ت اك��ث��ر م���ن 15 ف���ي امل��ئ��ة ف���ي ص��ف��وف 
ال��ف م��واط��ن، وان عيادات  املواطنني اي ما يعادل 150 
املركز تستقبل يوميًا من 200 الى 300 مراجع لحاالت 
في اغلبيتها العظمى من امراض الربو يصل هذا العدد 
الى 600 يوميًا في مواسم الحساسية, التي تشهدها 

البالد في شهور ابريل ومايو وسبتمبر واكتوبر.

العصفور: نسعى إلى تطوير العمل اإلداري 
وإخراج املوظف من جو الروتني

تتواصل فعاليات دورة قادة املستقبل التي تنظمها ادارة التطوير 
االداري وال��ت��دري��ب ف��ي جامعة ال��ك��وي��ت ف��ي ال��ف��ت��رة م��ن 5م��اي��و ال��ى 3 
يوليو القادم والتي تهدف الى اعداد وتدريب صف ثالث من القياديني 
في جامعة الكويت. وأشار األمني العام املساعد للشؤون االدارية في 
جامعة الكويت غسان العصفور الى ان الجامعة تسعى الى تحقيق 
هدفني اداري��ني وهما تطوير العمل االداري واخ��راج املوظف من جو 
ف��ي جامعة  ن��ظ��ام امليكنة  ال��روت��ي��ن��ي مبينا ض����رورة تطبيق  ال��ع��م��ل 

الكويت وهو مشروع كبير قائم العمل فيه منذ 3 سنوات.
ون����ّوه ال��ع��ص��ف��ور ان ال��ج��ام��ع��ة ب��ص��دد تطبيق ف��ك��رة امل��وظ��ف املتميز 
واالدارة امل��ت��م��ي��زة اع��ت��م��ادا ع��ل��ى م���دى االب����داع ف��ي ال��ع��م��ل والتطوير 
ف��ي��ه وال���وص���ول ال���ى أف��ك��ار م��ب��دع��ة م��ت��ج��ددة تغير م��ن م��ج��رى العمل 

لألفضل.

فريحة األحمد تؤكد أهمية تعاون منظمات األسرة العربية

{

الشيخة فريحة تتوسط كبار األكاديمني والطالب

عمان - )كونا(: في اطار برنامج زيارتها إلى األردن زارت 
ال��ش��ي��خ��ة ف��ري��ح��ة األح��م��د ال��ج��اب��ر رئ��ي��س��ة ال��ل��ج��ن��ة العليا 
لجائزة االم املثالية لالسرة املتميزة جامعة الحسني بن 
طالل في مدينة معان جنوب االردن. ولدى لقائها رئيس 
وع��م��داء الكليات وأع��ض��اء الهيئة التدريسية واالداري����ة 
وع��ددًا كبيرًا من طلبة الجامعة بحضور محافظ مدينة 
معان محمد الرواشدة أكدت الشيخة فريحة أهمية تعزيز 
العالقات بني املنظمات العربية املعنية بشؤون االس��رة 
ب��االس��رة وتعزيز  ل��الرت��ق��اء  امل��دن��ي  وم��ؤس��س��ات املجتمع 
العمل االجتماعي العربي املشترك. وقالت الشيخة فريحة 
ان مسؤولية حماية املجتمع وتنشئة األج��ي��ال الحالية 
ال��دي��ن االس��الم��ي الحنيف والتقاليد  ق��ي��م  وامل��ق��ب��ل��ة ع��ل��ى 
العربية االصيلة وبناء االس��رة املتميزة تقع على عاتق 
ال��ج��م��ي��ع. وأش����ادت ب��ال��ج��ه��ود االردن���ي���ة ال��ت��ي ت��ب��ذل لدعم 

القضايا االسرية والتنمية االجتماعية خصوصًا الدور 
الذي تضطلع به االميرة بسمة رئيسة الصندوق االردني 
الخيري الهاشمي، وقالت ان االسرة في الكويت واالردن 
تحرز نتائج ملموسة في مجاالت التنمية املستدامة بما 
يعود بالنفع على البلدين والشعبني الشقيقني. ونوهت 
ال��ش��ي��خ��ة ف��ري��ح��ة ب��ال��ج��ه��ود ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا امل��ل��ك��ة ران��ي��ا 
ال��ب��ش��ري��ة والسعي  ت��ع��زي��ز التنمية  ف��ي م��ج��ال  ال��ع��ب��دال��ل��ه 
ل��الس��رة االردن��ي��ة واملجتمع  ال��ك��ري��م  ال��ى تحقيق العيش 
األردن��ي. من جانبه قال رئيس جامعة الحسني بن طالل 
د. علي الهروط ان االردن حقق العديد من االنجازات في 
قطاع املراة وتمكينها ورفع مستواها في املجتمع وزيادة 
م��ش��ارك��ت��ه��ا ف���ي ال��ح��ي��اة ال��ع��ام��ة م��س��ت��ع��رض��ا ال��ع��دي��د من 
القوانني الداعمة لحقوق املرأة املجتمعية التي تهدف الى 

اشراكها في خطط التنمية والعمل السياسي.

املالك: خطتنا اإلعالمية الخارجية 
املقبلة ترتكز على الوجود بني الشعوب

 س���رق���س���ط���ة - إس��ب��ان��ي��ا 
ت�����م�����ن�����ى وك�������ي�������ل وزارة 
االع������الم ال���ش���ي���خ  فيصل 
املالك الصباح أن تشارك 
ال���ت���ع���اون  دول م���ج���ل���س 
امل��ع��ارض  ف��ي  الخليجي 
ال���دول���ي���ة ب��ج��ن��اح م��وح��د 
ي�����ب�����رز ج����م����ي����ع ج����وان����ب 
ف�������������ي دول  ال����������ح����������ي����������اة 
امل��ج��ل��س خ��ص��وص��ا اننا 
ن��ش��ت��رك ف���ي ال��ك��ث��ي��ر من 
امل����ق����وم����ات االج��ت��م��اع��ي��ة 
والثقافية  واالقتصادية 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل��ش��ت��رك��ة 
مما يساعدنا على اقامة 
ج����ن����اح م����وح����د وي��ع��ط��ي 
ان��ط��ب��اع��ا ل���دى ال��زائ��ري��ن 
ب��������م��������دى اه�������م�������ي�������ة ق�������وة  

الروابط بني دول مجلس التعاون الخليجي.  
 واض��اف وكيل وزارة االع��الم الشيخ فيصل املالك 
الصباح الذي تفقد أجنحة دول  املجلس املشاركة 
في اكسبو العاملي بمدينة سرقسطة االسبانية  أن 
امل��ش��ت��رك الجماعي  ال��ى العمل  ال��ي��وم  ال��ع��ال��م يتجة 
ان��ت��اج البرامج املشتركة بني  وأن فكرة مؤسسسة 
ف��ي م��ج��االت أخ��رى  دول املجلس يجب أن تستمر 
امل��ع��ارض املشتركة وعلى نطاق واس��ع  إق��ام��ة  مثل 
ألن ك���ل ج��ه��د خ��ل��ي��ج��ي م��ش��ت��رك س��ي��ك��ون ن��ت��ائ��ج��ه 
على الجميع  مشيرًا انني  أعتز بحرص القيادات 
السياسية في دول املجلس على تواجدهم في هذا 
التجمع ال��دول��ي   هنا وس��ط ه��ذا ال��زخ��م اإلعالمي 

الكبير ملختلف الدول.
وقال الشيخ فيصل:  إن هذا يعنى إننا  وخالل فترة 
قصيرة  استطعنا أن نحقق الكثير الننا حرصنا 
ف��ي ه��ذا امل��ع��رض أن نبتعد ع��ن  التقليد ونخاطب 
الجماهير باسلوب إعالمي حديث نشير فيه إلى 
ال��ج��وان��ب امل��ش��ت��رك��ة ب��ني ش��ع��وب دول ال��ع��ال��م مثل 
ال��دع��وة إل���ى ال��ع��ي��ش امل��ش��ت��رك وال��س��الم واملحافظة 

على البيئة البحرية والصحراوية ومصادر املياة 
وااله��ت��م��ام بتعليم األط��ف��ال وال��ت��رك��ي��ر على رعاية 
ذوي االح���ت���ي���اج���ات ال���خ���اص���ة  ك���ل ه����ذه ال��ق��ض��اي��ا 
ال��زائ��ري��ن بل  املشتركة تجد لها ص��دى ف��ي ن��ف��وس 
انهم يطلبون منا معرفة املزيد من املعلومات عن 

الكويت.
 وأض��اف أن سياستنا االعالمية الخارجية ترتكز 
ف����ي امل���رح���ل���ة امل��ق��ب��ل��ة ع���ل���ى ال���ت���واج���د ع���ل���ى األرض 
وب��ني ال��ش��ع��وب م��ن خ��الل مشاركتنا ف��ي مثل هذة 
ن��ا بما  املعارض الدولية ولذلك فاننا سنطور أداء
يتماشى مع الظروف املقبلة حيث نقيم األسبايع 
الثقافية واالجتماعية في مختلف الدول لتوصيل 
وتحقيق رسالة اعالمية في ظل الدعم الكبير من 
وزي��ر اإلع��الم الشيخ صباح الخالد معربا الوكيل 
ل��دور سالح الطيران الكويتي  عن شكرة وتقديرة  
في وزارة الدفاع بمساهمتهم في إنجاح املعرض 
امل��ع��دات الثقيلة  من خ��الل قيامها بنقل الكثير من 
ف��ي تجهيز  ال��ى اسبانيا حتي تمكنا  واملجسمات 

جناح الكويت.

{

الشيخ فيصل املالك أمام الجناح السعودي

أع�����رب رئ���ي���س ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ل��ني ف���ي م��ؤس��س��ة ال���ب���ت���رول ال��ك��وي��ت��ي��ة 
ع��ب��دال��وه��اب ال��ك��ن��دري ع���ن ارت��ي��اح��ه ل��ن��ت��ائ��ج امل��ق��اب��ل��ة األخ���ي���رة مع 
وزي���ر النفط وزي���ر الكهرباء وامل���اء م. محمد العليم بخصوص ما 
ال���وزراء بفصل  ق��رار مجلس  تم االت��ف��اق عليه من متابعة تداعيات 
املكرمة األميرية )ع��الوة غالء املعيشة 120 د.ك( عن الزيادة العامة 
ملوظفي املؤسسة والشركات التابعة لها والتي تمت املوافقة عليها 
ال���وزراء  كاملة مسبقًا م��ن قبل املجلس األع��ل��ى للبترول ومجلس 
ومجلس الخدمة املدنية على التوالي. وقال في تصريح صحافي: 
»لقد قمنا بايصال جميع املثالب والشبهات القانونية والدستورية 
ال��وزراء املذكور، حيث وعد الوزير العليم  ق��رار مجلس  التي طالت 
من ناحيته بمتابعة املوضوع واع��ادة طرحه على الجهات املعنية 
في الدولة بعد تقصي جميع الحقائق الالزمة للوقوف على صحة 
ف��ي تفعيل  ت��ج��اه مزاجية دي���وان الخدمة املدنية  ات��ه��ام��ات النقابة 
ال��ع��دي��د من  ال��ت��ي اس��ب��غ��ت عليه  ب��ه��ذه الكيفية  ال��ق��رار  تطبيق ه���ذا 
الشبهات الدستورية املتعلقة بعدم العدل وامل��س��اواة في الحقوق 

بني مواطني الدولة«.

الكندري: العليم وعد بدراسة وتحقيق 
مطالب نقابة العاملني في مؤسسة البترول

{

د. أحمد الشطي

جريدة النهار الكويتية 2008/6/19
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جريدة الرؤية الكويتية - 24 يونيو 2008  
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جريدة األنباء الكويتية 28 مايو 2011

جريدة األنباء 8 أغسطس 2008
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وقفة مع قصيدة للشاعر صقر النصايف يصف بها قر الشيخ عبدالله املبارك يف مرشف

مجلة بيت الشعر - العدد 15 - سبتمرب 2013
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جريدة الرأي الكويتية - نوفمرب 2013
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جريدة عامل اليوم الكويتية - نوفمرب 2013

جريدة عامل اليوم الكويتية 4 أبريل 2014 العدد 2199
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ثورة 1958 واستمرار التوتر

14
1958

23

1959

1959

1959

1960

1961

26

1961

 قاسم وإنكار حق الكويت

في ااستقال

1961 19

25

26

19

10

1961 5

20

1961 10

1959

12

1960

 –

 –

 –

 –

 –

صقر الخليج

الحلقة

 طائرة عبدالله المبارك الوحيدة

قت فوق سماء بغداد ليلة الثورة
ّ
التي حل

20

      
  

      
         

    
            
        

      
       
       

      
       

       
       

   
      

         
      

       
 

     
          

     
           

        
         

  

تقدم لقرائها كتاب »صقر الخليج« للدكتورة سعاد الصباح

❞ بعد 6 أيام من استقال الكويت طالب قاسم بضم الكويت للعراق 

❞  كان الشيخ قد أعد لأمر عدته وناقش التطورات المختلفة 

Local@alkuwaityah.com   
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أأبا ُمبَارَك يا َمَنارََة ُعْمرِنَا

يا ِدْرَعَنا، وكِتابََنا املأثُورا..
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 صور من حياة11 

 الشيخ عبدالله مبارك الصباح

يف أوائل األحداث
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 عبداهلل المبارك.. 
أوائل األحداث

ســاهم الشــيخ عبداللــه املبــارك يف وضــع أعمــدة البنــاء الكويتــي خــالل فــرة حرجــة ومهمــة مــن مســرية تأســيس الدولــة 

يف شــكلها الحديــث، فمنــذ منتصــف األربعينيــات وحتــى العــام 1961 حــر عبداللــه املبــارك كرجــل قــوي يف قلــب الجهــاز 

اإلداري يف الدولــة صاحــب قــرار حــازم وحاســم، مشــتعالً بالنشــاط والحركــة والبنــاء والســفر، مواصــالً الليــل بالنهــار لينهــض 

ــد كان الشــيخ  ــا، لق ــة مجاالته ــة يف كاف ــا البهي ــت بصورته ــايف والعلمــي لتتكــون الكوي ــاء الســيايس واالجتامعــي والثق البن

عبداللــه املبــارك مســاهامً وفاعــالً وشــاهداً عــى أحــداث مهمــة مفصليــة يف تاريــخ الكويــت، الميكــن ألي باحــث أو قــارئ 

يف التاريــخ أن يتجاوزهــا، وقــد كانــت الصــور التــي ظهــر فيهــا عبداللــه املبــارك ضمــن تلــك األحــداث تغنــي عــن كثــري مــن 

الــكالم، وهنــا بعــض منهــا.

إن هــذه الشــخصية التاريخيــة شــاركت يف صنــع أحــداث حافلــة ومثــرية خــالل فــرة طويلــة مــن الزمــن، حتــى عندمــا 

ــا يف املجــال  اختــار الرجــل أن يتنحــى إىل »منطقــة الظــل« برغبتــه وألســباب حكيمــة قّدرهــا بنفســه، فإنــه مل يكــن غريبً

العــريب وإىل حــد مــا الــدويل، واســتمر يلقــى معاملــة كبــار رجــال الدولــة يف عديــد مــن الــدول العربيــة واألجنبيــة.

وخــالل مــا يزيــد عــى نصــف قــرن مــن الزمــان شــهد عبداللــه مبــارك عديــًدا مــن األحــداث، وبعضهــا شــارك يف صنعهــا أو 

كانــت لــه اليــد الطــوىل يف حدوثهــا. فعــى املســتوى الوطنــي وخــالل خمســة وثالثــني عاًمــا، أســهم يف بنــاء دولــة الكويــت 

الحديثــة يف مختلــف مراحلهــا. وميكــن أن منيــز بــني عــدة مراحــل يف هــذا املجــال: املرحلــة األوىل وهــي التــي تبــدأ مــن 

عهــد مبــارك الكبــري وتســتمر حتــى تــويل الشــيخ أحمــد الجابــر الحكــم يف عــام 1921، وشــهدت هــذه املرحلــة وضــع أســاس 

ــن  ــة للســلطة«، والبحــث ع ــة )1921-1946( بالســعي نحــو »إيجــاد مؤسســات متوازن ــة الثاني ــة. واتســمت املرحل الدول

صيــغ للمشــاركة الشــعبية. أمــا املرحلــة الثالثــة )1946-1960( فهــي مرحلــة التغــري الريــع يف املجتمــع ومؤسســات الدولــة 

واالنفتــاح عــى الخــارج تحــت تأثــري الــروة النفطيــة التــي كان مــن شــأنها إحــداث تحــوالت جذريــة يف أســلوب الحيــاة 

ــريًا  ــالل، وأخ ــي واالحت ــزو العراق ــرة الغ ــتقالل إىل ف ــن االس ــة )1960-1990( م ــة الرابع ــد املرحل ــة. ومتت ــتوى املعيش ومس
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مرحلــة التحريــر وإعــادة البنــاء منــذ عــام 1991. 

ــة  ــام ومكافح ــن الع ــر - إدارة األم ــباب املبك ــرة الش ــا زال يف ف ــو م ــيخ - وه ــؤولية الش ــت مس ــة األوىل، كان يف املرحل

التهريــب. وزادت أهميــة هــذا الــدور يف ســنوات الحــرب العامليــة الثانيــة، وهــو مــا دفــع الحكومــة الربيطانيــة يف عــام 1945 

ــدور األكــرب للشــيخ كان يف الســنوات العــرش الســابقة عــى االســتقالل.  ــة. ولكــن ال ــة الهندي إىل منحــه وســام اإلمرباطوري

ويبــدو أن القــدر ربــط بينــه وبــني وطنــه يف مرحلــة حاســمة مــن التطــور لكليهــام. فقــد كان الشــيخ يف بدايــة الثالثينيــات 

ــة ونشــاطًا ويتدفــق بالخــري والنــامء. وتفاعــل  ــة والقــدرة عــى العطــاء، وكان الوطــن يتفجــر حيوي ــة الرجول وهــي مرحل

الرجــل مــع متطلبــات املرحلــة مــن أجــل بنــاء مؤسســات الدولــة الحديثــة، فقــد كان لهــذه املرحلــة رضوراتهــا التــي كان 

عــى الشــيخ أن يتعامــل معهــا. 

ومــع تــّويل الشــيخ عبداللــه الســامل زمــام الحكــم، أخــذ دور عبداللــه املبــارك يتبلــور مــن حيــث حجــم املســؤولية ومداهــا؛ 

وبصفــة عامــة، فقــد تزايــدت مهــام نائــب الحاكــم يف الســنوات الثــالث الســابقة لالســتقالل بســبب مــرض الحاكــم وازديــاد 

ــا نحــو الحصــول عــى االســتقالل«، واتســمت  فــرات ســفره خــارج الكويــت. وملــا كانــت هــذه املرحلــة »منعطًفــا تاريخيًّ

ــف  ــذا »املنعط ــارك يف ه ــه املب ــإن دور عبدالل ــيل«، ف ــيايس الداخ ــاح الس ــط واالنفت ــي النش ــيايس الخارج ــرك الس »بالتح

التاريخــي نحــو بنــاء املؤسســات الحديثــة« كان محوريًــا ورئيًســا. 



477

عبداهلل المبارك.. في أوائل األحداث

477

1 - أول شحنة نفط 

الشيخ عبدالله املبارك مع الشيخ أحمد الجابر 

أمري الكويت مبناسبة تصدير أول شحنة من النفط 

ومعهام عبدالله املال وعزت جعفر ورئيس رشكة 

نفط الكويت بتاريخ 1946/6/30

حيث انساب النفط إىل خزان السفينة »بريتش 

فيوزبلري« لتحمل أول شحنة كويتية من النفط 

الخام

الشيخ عبدالله املبارك عى رشفة قر السيف 

إىل جانب الشيخ أحمد الجابر أمري الكويت 

والشيخ عبدالله األحمد عام 1949 يف أول 

خطاب جامهريي

2 - أول خطاب جماهيري
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الشيخ عبدالله املبارك يكرم بعض العاملني يف اإلذاعة ويتابع عمل أول إذاعة كويتية انطلقت 

من إدارة األمن العام ويظهر يف الصورة عبدالعزيز جعفر 1952

3 - أول إذاعة في تاريخ الكويت 

الشيخ عبدالله املبارك يفتتح مبنى إذاعة الكويت الجديد عام 1960 ويظهر يف الصورة 

الشيخ سعد العبدالله وعبدالحميد الصانع وعبدالعزيز جعفر.
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الشيخ عبدالله املبارك مع الشيخ عبدالله السامل 

أمري الكويت يف تدشني محطة الشويخ وهي أول 

وحدة تحلية مياه يف الكويت.. 1953/3/31

5 - أول محطة تحلية مياه

الشيخ عبدالله املبارك يشمل برعايته بالنيابة عن األمري أول بطولة لكأس األمري ينظمها االتحاد الريايض عام 

1952/1951 وبالصورة يبدو وهو يسلم لكابنت منتخب األهيل إبراهيم املواش والذي فاز فريقه عى فريق 

املعارف بنتيجة 3 - 1

4 - أول تتويج رياضي
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الشيخ عبدالله املبارك يف احتفال نادي الطريان يف مطار النقرة 

الكويتي عام 1953 وهو يتابع تدريبات أول طيار كويتي

6 - أول رحلة تدريب 
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الشيخ عبدالله املبارك مع الدفعة األوىل من الضباط الطيارين الذين أمتوا 

تدريبهم يف اململكة املتحدة عام 1954 

7 - أول دفعة طيارين في تاريخ الكويت

الشيخ عبدالله املبارك يقلّد أول طيار كويتي مرزوق العجيل شارة التخرج 

عام 1954
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الشيخ عبدالله املبارك يف حفل استقبال الناقلة كاظمة يف ميناء األحمدي ويبدو الشيخ عبدالله السامل يلقي كلمة يف هذا االحتفال 1958/12/15

8 - أول ناقلة نفط
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9 - أول نائب حاكم في تاريخ الكويت
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10 - نواة نادي الفروسية

11 - أول منصة قضاء

ــن يف  ــة، ولك ــة وهواي ــط رياض ــس فق ــه لي ــري يف عروق ــية« ت ــت »الفروس كان

املقــام األول أخالقــاً وقيــامً تتضمــن حاميــة الضعيــف وغــوث املحتــاج والتعــايل عــى 

ــادئ. ــزام باملب ــر والســمو األخالقــي وااللت الصغائ

ــادي  ــواة ن ــع ن ــذي وض ــو ال ــن، وه ــت املعدودي ــان الكوي ــد فرس ــيخ أح كان الش

الفروســية والرمايــة وخصــص األرض الفضــاء املمتــدة مــا بــني قــر مــرشف والقــر 

ــه، ودعــا الشــباب إىل مامرســة الفروســية.  األبيــض ملامرســة هوايت

ــاح  ــعاد الصب ــورة س ــاح للدكت ــارك الصب ــه مب ــج عبدالل ــر الخلي ــاب صق ــن كت »م

ص68 الطبعــة الخامســة 2014«

مــن ضمــن إدارتــه لألمــن العــام وإرشافــه التــام عــى الحالــة األمنيــة يف الكويــت، 

ــاء  ــس قض ــا يف مجل ــازع عليه ــا املتن ــل يف القضاي ــارك يفص ــه املب ــيخ عبدالل كان الش

ــدر  ــم يص ــم ث ــتمع إليه ــة يس ــال البادي ــن رج ــون م ــه املتنازع ــف أمام ــه ويق يرأس

ــن  ــددا م ــا( ع ــت وجاراته ــه )الكوي ــون يف كتاب ــد ديكس ــد أورد هارول ــه .. وق حكم

القضايــا والقصــص التــي أصــدر فيهــا الشــيخ أحكامــا نهائيــة. والصــورة التقطــت عــام 

ــا. 1942 يف مجلســه وهــو يحكــم يف إحــدى القضاي

ــت  ــاء مازال ــة للقض ــة ثابت ــذ منص ــن اتخ ــارك أول م ــه املب ــيخ عبدالل ــرب الش ويعت

ــارك(. ــه املب ــيخ عبدالل ــة الش ــم )منص ــت باس ــودة يف الكوي موج

»الكويــت  الكولونيــل هارولــد ديكســون  كتــاب  املرفقــة وردت يف  والصــورة 

وجاراتهــا« وذكــر فيــه أن الشــيخ عبداللــه املبــارك يــرأس مجلســاً إلقامــة العــدل بــني 

القبائــل يف ســاحة مخصصــة للقضــاء، كــام أورد قصــة خــالف بــني رجلــني مــن الباديــة 

ــا الشــيخ يف أغســطس 1942. حكــم فيه



485

عبداهلل المبارك.. في أوائل األحداث

485

أنشأ إدارة تتوىل شؤون جوازات السفر والجنسية 1948.  12

أمر بإصدار أول جواز سفر كويتي 1949.  13

وضع التصور لبناء جيش الكويت وأهدافه 1949.  14

افتتح النادي األهيل 1952.  15

أعلن خطة إلنشاء إدارة خفر السواحل 1953.  16

أنشأ نادي الطريان وعنّي مدربه اإلنجليزي الكابنت الش، وافتتح النادي ومدرسة الطريان 1953.  17

أعلن إنشاء إدارة للطريان املدين تتبع األمن العام يف 1956.  18

أصدر قانون الطريان املدين 1958.  19

أقّر مرشوع إعداد سجل تاريخي يحتوي عى الوثائق الخاصة بتاريخ الكويت 1959.  20

ترأس اجتامعات مجلس املعارف 1947-1961 وناقش مع األعضاء إنشاء جامعة الكويت 1960.   21

رغب يف رشاء ست طائرات تدريب نفاثة من بريطانيا 1960.  22

اقرح عقد مؤمتر أقطاب العرب 1958 يف اجتامع مع عاهل اململكة العربية السعودية امللك سعود.  23

أكد أن الكويت ستصبح عضواً يف الجامعة العربية 1959 يف اجتامع مع األمني العام للجامعة العربية.  24



486486



487487

ُجوَن كَثريٌة يا سيِّدي.. إن الشُّ

فاْذَهْب لَِربَِّك، راِضياً َمرْبُورا



488



489

 الفصل الثاني عشر

يف مواكب الوداع12 



490

الفصل الثاني عشر

490

في وداع آخر السيوف

ــاً، وأن  بعــد رحيــل الرجــل الكبــري عبداللــه املبــارك عــن ســامء عينــي وعــني الكويــت أشــعر بــأن مكانــه ال يــزال خالي

فراغــه يــزداد فراغــاً.

مايقــارب الربــع قــرن مــى عــى رحيــل عبداللــه، املنــارة، القنديــل، والفــارس، مل تبــق ســوى صورتــه تطــل مــن عليــاء 

القــر األبيــض كصــورة نــر خــرايف.

أقــول، كصــورة نــر، ألن فصائــل النســور بــدأت تنقــرض، واألجنحــة الشــجاعة التــي كانــت تــرك ريشــها عــى زرقــة 

ــة. ــة، قــد تحولــت إىل حامئــم زاجل الســموات العربي

ــان واملــكان؟ أم أن )املحــو( هــو  ــة والريعــة ملحــو مالمــح رجــل كان مــلء الزم هــل تكفــي هــذه الســنوات الطويل

هوايــة مــن أبشــع هواياتنــا حيــث يــأكل األبنــاء آباءهــم والتالميــذ أســاتذتهم، والجنــود قادتهــم، والهاربــون مــن الجنديــة 

أبطالهــم؟

مل يعــد عندنــا »بانتيــون« أو »إنفاليــد« نخلــد بــه ذكــرى عظامئنــا، ومل يعــد هنــاك يف مناهجنــا الدراســية ســرية ذاتيــة 

ــة  ــادئ األبجدي ــون مب ــا أكرهــم.. وإمنــا صغــار ال يعرف ــاء الوطــن وم واحــدة تتحــدث عمــن وضعــوا الحجــر األول يف بن

تجــرؤوا عــى تاريــخ الوطــن، وقــد يتجــرأ آخــرون عــى جغرافيتــه.

يف ذكــرى رحيــل )أبــو مبــارك( أتجــاوز عالقتــي الزوجيــة بــه ألتحــدث عــن الرجــل، ألن حديــث األزواج عــن بعضهــم 

ــاريك، وأتحــدث عــن  ــخ املب ــرة التاري ــة، ألدخــل إىل دائ ــرة العائلي ــك كــرت الدائ ــز، ولذل ــز عــادة باالنفعــال، والتمي يتمي

ــة  ــة كويتي ــة مواطن ــه كأي ــل ألتحــدث عن ــة- ب ــارك ال كــزوج فقــط -ومــا أعظمــه مــن زوج وأب وســيد عائل ــه املب عبدالل

ــارك يف املحطــات الرئيســية لتأســيس الكويــت. ــه املب رافقــت عبدالل

أكــر مــن 32 عامــا كنــت فيهــا شــاهدة وباحثــة ومراقبــة حياديــة لخطــوات هــذا الرجــل العظيــم، الــذي ربــط مصــريه 

مبصــري الكويــت منــذ كان فتــى يافعــاً يف الثانيــة عــرشة مــن العمــر، حتــى اإلغامضــة األخــرية وقــد بلــغ مــن العمــر 77 

عامــا مل يعمــل فيهــا لذاتــه قــط, فقــد كان قلبــه مشــغوال بهمــوم أمتــه وقضايــا وطنــه وحاجــات اإلنســان يف كل مــكان..

أغمض عينيه عى وطنه الجريح بعد أن عادت إليه أجنحة الحرية...

وبــني عامــي 1914 و1991 بــني الــوالدة والوفــاة نســج التاريــخ حيــاة رجــل ووطــن وشــعب، رجــل حــاول يف فــرة مــن 

أعقــد مراحــل تاريــخ الكويــت الحديــث أن يخــدم املثــل العليــا لألمــة العربيــة، رجــل عصامــي صنــع نفســه وســاهم يف 

صنــع بــالده وتــرك لقومــه تراثــاً يفاخــرون بــه.
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وأخــرياً.. بعــد هــذه الســنوات مــن غيــاب قمــر الكويــت عبداللــه املبــارك، خلــف ســتائر النســيان والجحــود بعدمــا أضــاء 

ســامء الكويــت وأرضهــا ومســتقبلها برباعتــه وشــجاعته وكرمــه وعنفوانــه.. أتســاءل: كيــف للكبــار يف تاريخنــا أن يصبحــوا 

خــارج أســوار التاريــخ وخــارج ذاكــرة األجيــال الجديــدة مــن الكويتيــني وخــارج ضامئرهــا؟

إن عبداللــه املبــارك مل يــأت مــن كوكــب آخــر، وال جــاء مــن العــدم، فهــو ابــن هــذه األرض الطيبــة التــي حفرهــا بأظافــره 

شــرباً شــرباً، وحافــظ عــى حدودهــا شــرباً شــرباً، ونــام يف صحاريهــا شــرباً شــرباً.

لقــد ســقى عبداللــه املبــارك الكويــت املــاء يف زمــن العطــش، وزرع النخــل فيهــا يف زمــن التصحــر، وأدخلهــا والــرواد إىل 

الحضــارة يف زمــن التخلــف، وأخرجهــا وإياهــم مــن الليــل إىل فجــر الحداثــة.

فهــل مــن املعقــول أن نلغــي تاريــخ رجــال قامــوا ببنــاء الكويــت أيــام الشــدة ومــا أكرهــم وأكرهــم وأكرهــم، وكأننــا 

ولدنــا مــن فــراغ، وكأن الكويــت مل يكــن فيهــا رجــال قبــل االســتقالل، وكأن االســتقالل هــو الــذي أنبــت الكويــت والخــري 

واملؤسســات؟

يف هــذا الزمــن الرمــادي الرجــي األنــاين أريــد أن أفتــح القلــب والــروح والعينــني ألعيــد تشــكيل قيــم الوفــاء واملحبــة 

والعطــاء. فــال يختــزل أحــد تاريــخ الوطــن، وال يلقــى برمــوزه يف ذاكــرة النســيان.

لنتعلم من األمم كيف يصونون موتاهم، ولنتعلم كيف يحفظون كبارهم يف قارورة القلب.

ــالً وفروســية  ــا صهي ــذي مــأل الدني ــم والحصــان العــريب الشــجاع ال ــم والكري ــم والحكي ــزوج واملعل ــا ال ــك أيه ســالم علي

ــة. وعروب

سالم عليك أيها البدوي الذي أدخلنا الحضارة.
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هـــا أنـــَت ترْجـــُع مثـــَل َســـْيٍف ُمْتَعـــٍب

ــاألىس ُج بـ ــَرَّ ــْرُ املُـ ــا النَّـ ــا أيّهـ يـ

كََرَتْـــَك أنبـــاُء الكَُويـــت، وَمـــْن رأى

ـــَرى ـــْي تَ ـــَش ل ـــُن أن تَعي ـــا كان ُيك م

ـــلُِموا ـــراِر أن يَْسَتْس ـــى األْح ـــٌب ع َصْع

ـــارٍك ـــَن ُمب ـــا ابْ ـــان، ي ـــارَِس الُفرَْس ـــا ف ي

بَـــْت ُخيولُـــَك َدْمَعهـــا، وَصهيلَهـــا َشِ

مـــا عـــاَد بَْحـــرَُك أزَرقـــاً، يـــا َســـيِّدي

ــا ــن ُهنـ وا ِمـ ــرُّ ــداُء َمـ ــَوُة األْعـ اإلْخـ

َشـــَنُقوا الَغِنـــيَّ عـــى َمشـــانِِق حْقدهـــْم

َغـــَدُروا ِبهـــاُروَن الرَّشـــيِد.. وأْحرَُقـــوا

ــُوا ــاِء.. وَدنًُّسـ ــاِد النَِّسـ ــوا ِبأَْجسـ َعَبُثـ

ـــَراً ـــاً أْخ ـــِل ُغْصن ـــوا يف الَحْق ـــْم يَْتُكُ لَ

ــٌة اَحـ ــا تُفَّ ــَت.. كأَنََّهـ ــوا الكَُويْـ َقضُمـ

ــلِّطاً ــاً ُمَتسـ ــُب حاِكـ ــْن ذا يُحاِسـ َمـ

ـــُجوَن كَثـــرٌة يـــا ســـيِّدي.. إن الشُّ

أصابعـــي بـــَن  التاريـــُخ  يَتَفتَّـــُت 

ـــا ـــِة، ِعْنَدم ـــْيَخ الُعُروبَ ـــا َش ـــوك، ي َخَذلُ

ــرا ــِت أخـ ــِب الكَُويْـ ــاَم يف َقلْـ لتنـ

كَـــْم كُْنـــَت يف الزمـــن الـــرديِء َصُبـــورا

ــورا؟ ــُموِخِه، َمْقُهـ ــكُّل ُشـ ــاً، ِبـ َجَبـ

بـــاَب الَعريـــِن، ُمَخلَّعـــاً.. َمكُْســـورا

ــرا ــلَّ كَبـ ــأن يَظَـ ــرِ، بـ ــَدُر الكَبـ َقـ

ـــورا ـــاً، وثُُغ ـــَت َمَداِخ ـــْن َحَمْي ـــا َم ي

ـــرا ـــوُت؟ ال تَْفِس ـــوُل َتُ ـــَف الُخي َكْي

َضيـــرا.. النَّهـــاُر  صـــاَر  َـــا  َفكَأَنَّ

تَْزِويـــرا تَاريَخنـــا  َيْلـــؤُوا  َكْ 

ـــا الفقـــرُ فـــا يـــزاُل َفقـــرا.. أمَّ

ـــورا ـــوا املَْنُص اِث.. وأْعَدُم ـــتُّ ـــَب ال كُُت

ــرا.. ــُروا تَْدمـ ـ ، وَدمَّ ــْنِ ــْرَ الُحَسـ َقـ

أو نَْخلَـــًة َمْيســـاَء.. أو ُعْصُفـــورا

َوَرَمـــوا ثِيـــاَب القـــاِصاِت ُقُشـــورا

ـــُرورا؟ ـــًة.. وُغ ـــعوَب َحَاَق ـــَح الشُّ َذبَ

ــْرُورا ــاً َمـ ــَك، راِضيـ ــْب لَِربِّـ فاْذَهـ

وأُشـــاِهُد الَوطَـــَن الَجميـــَل كَســـرا

ـــورا.. ـــلَخاً وُقُب ـــَة، َمْس ـــوا الُعُروبَ َجَعل

آخــــــــــر الســيوف
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َذبَحـــوا الطُُّمـــوَح الَوحـــَدِويَّ َمـــن الذي

ـــْم ـــارَِك ِفْعلَُه ـــَيْ تُب ـــَك.. لِ ـــاؤوا إلي ج

أأبـــا ُمبـــارََك.. كُْنـــَت أنـــَت َقبيلَتـــي

يـــاحِ، َمـــن الـــذي يـــا َخْيَمتـــي َوَســـَط الرِّ

يـــا َمـــْن َذَهْبـــَت، ومـــا َذَهْبـــَت، كأنَّنـــي

ــرًَّة ــَك َمـ ــْو َذكَرتُـ ــُع.. َفلَـ بيـ ــَت الرَّ أنْـ

ــٌع ــاَك َمداِمـ ــو ُهنـ ــارََك، لـ ــا ُمَبـ أأبـ

َمـــْن ذا يَُغطِّينـــا ِبريـــِش َحنانِـــِه؟

ــوى ــُة والهـ ــفينُة، واملظلَـّ ـ ــَت السَّ أنـ

ــي ــُذ طُُفولَتـ فِء ُمْنـ ــدِّ ــي ِبالـ َغطَّْيَتنـ

ــارٍس ــَوِة فـ ــي ِبَنْخـ ــَت أحامـ وحميـ

وُمَعلِّمـــي أيب..  يـــا  يَْعلَـــُم  اللّـــُه 

ُعْمرِنَـــا َمَنـــاَرَة  يـــا  ُمَبـــارَك  أأبـــا 

ــاَرًة ــًة وَحَضـ ــَت أَصالَـ ــَت الكَُويْـ ُكْنـ

ـــطآنِه ـــن ُش ـــُض ع ـــَت.. يَفي ـــُر أنْ الَبْح

أأبـــــــــــــا ُمَبارََك، ســـوف تبقى دامئاً

ــِه ــَت رِدائِـ ــاِت تَْحـ ــَذ الكَلِـ ــا آِخـ يـ

ــاطُورا؟ ـ َج السَّ ــزوَّ ــأن يََتـ ــرىْض بـ يَـ

يـــأىب اإلبـــاُء بـــأن يكـــوَن أجـــرا..

ــُحورا ــاِطئ املَْسـ ـ ــَريت.. والشَّ وَجزيـ

ــورا؟ ــَي املَْنُثـ ــَدَك َدْمِعـ ــَيلُمُّ بَعـ َسـ

ــورا ــَك الَبلُّـ ــَمُع َصْوتَـ ــِل أْسـ يف الليـ

صـــاَر الزَّمـــاُن حدائِقـــاً.. وعبـــرا

ُمـــوَع نُُهـــورا ـــرُْت الدُّ تَكْفـــي.. لََفجَّ

ـــورا؟ ـــرَ ُحُض ـــَت الكَب ـــأُ الَبْي ـــْن َيْ َم

ـــورا ـــاَن ُجُس ـــَت ِلَ الَحَن ـــْن َغَزلْ ـــا َم ي

أَنُْجـــاً وحريـــرا َدْريِبَ،  وَفرَْشـــَت 

ــُعورا ــَت ُشـ ــاً أو َقَمْعـ ــغِ رأيـ مل تُلـ

ـــرا.. ـــَت أم ـــَت إنســـاناً.. وكُْن ـــم كُْن ك

املأثُـــورا.. وِكتابََنـــا  ِدْرَعَنـــا،  يـــا 

وُجـــذورا.. َعَرِبيَّـــًة  وَمَناِقبـــاً 

َقـــَدُر الكَبـــرِ بـــأن يكـــون كَبـــرا..

ـــورا ـــفاِه بَُخ ـــاً.. والشِّ ـــِن كُْح يف الع

ـــرا ـــُن التَّْعب ـــَدَك أُْحِس ـــْدُت بَْع ـــا ُع م

سعاد محمد الصباح
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رجل الدولة.. اإلنسان

بقلم: محمد عبدالله املبارك

ــه  ــور وصول ــن الخــارج.. وف ــه م ــه الل ــدي رحم ــودة وال ــت أنتظــر ع ــار الكوي ــت يف مط ــات كن ــع الثامنيني  يف مطل

ــه.. ــذين يف أحضان ــة، فأخ ــتقبلته بلهف اس

لكني عى غري العادة ملحت دمعا يتحدر من عينيه..

أخربتني والديت فيام بعد أنه تأثر عندما رآين أرتدي الغرة والعقال وقد بدت عيل مالمح الرجولة..

كان األمــر مهــامً بالنســبة لــه.. ألنــه اعــرك الحيــاة طويــال وعــرف أن اللعــب واللهــو اليســتقيامن مــع رجــل يريــد أن 

تكــون لــه بصمــة يف الزمــن، ويف الوطــن..

وأن صالبة الرجولة وقوة الحضور مطلب مهم جدا..

مل يكن هذا األمر يهّمه بالنسبة يل فقط..

بــل كان يحــب أن يــرى كل شــباب الكويــت كذلــك.. بــل إن األمــر أوســع مــن ذلــك، فهــو كرجــل أخلــص لقوميتــه 

كان يطمــح إىل النهــوض بــكل الشــباب العــرب.. ويريدهــم أقويــاء ليواجهــوا رياحــا عاتيــة ســتهب عــى أوطانهــم..

عندهــا تعلمــت أن رقــة العواطــف ال تتعــارض مــع املســؤوليات الكــربى، بل إنها مطلــب رضوري.. وأن جــزءاً من الحــزم أن تكون إنســانا حقيقيا مبشــاعر صافية صادقة.

لكني تعلمت منه أكر من ذلك..

كان الشيخ عبدالله املبارك نرباسا ييء العتمة كرجل دولة وكإنسان يف الوقت ذاته.. رقيق العواطف صلباً يف الشدائد..

ال يجامل أبدا يف مصلحة وطنه وأمته.. ويتفاعل مع دمعة طفل، أو رجاء محتاج، أو شكوى مظلوم..

وهــذه األخــرية يأخــذه فيهــا غضــب شــديد.. فهــو يكــره الظلــم.. ويجابــه الظــامل مهــام عــال شــأنه، والذيــن رافقــوه يف رحلــة العمــل عرفــوا ذلــك عنــه، وشــهدوا كــم 

خــاض مــن حــروب لينصــف صاحــب مظلمــة، أو يــرد الحــق لصاحبــه، ســواء ممــن يعــرف أو ال يعــرف..

وأجمــل مــا اكتســبت منــه أال أقطــع جســور الوصــل مــع اآلخريــن، مهــام تباينــت اآلراء، واختلفــت وجهــات النظــر.. فقــد تأملــت كيــف كان والــدي رحمــه اللــه قريبــا 

مــن جميــع أفــراد أرستــه الكبــرية والصغــرية، تســامح مــع مــن أخطــؤوا، وتســامى عــى اإلســاءات، وكان الصفــح شــعاره، وصفــاء القلــب طبعــه0

وصــدق الصحفــي الــذي وصفــه يف ذلــك الزمــن بأنــه »الرجــل العاصفــة« الــذي ال يهــدأ.. والذيــن بحثــوا يف إنجازاتــه خــالل فــرة صعــوده الهــرم الســيايس يف الكويــت 

كرجــل ثــان يف زمــن الشــيخ عبداللــه الســامل وبعضــا مــن زمــن الشــيخ أحمــد الجابــر.. يتســاءلون عــن الطاقــة التــي كان ميلكهــا وهــو يتنقــل مــن بلــد إىل بلــد لتحقيــق 

نهضــة الكويــت يف وقــت كان فيــه الســفر عســريا ويتــم بالبواخــر والقطــارات.

وكــم تأخــذين ســعادة وأنــا أرى بصــامت والــدي يف عــدة مرافــق يف الكويــت.. رغــم بعــد الزمــن بــني تركــه للمنصــب وبــني اليــوم.. وتأخــذين دهشــة مــن بعــد نظــره 

وقراءتــه العميقــة للمســتقبل..

لقد كان عمودا من أعمدة البيت الكويتي.. وكلام رأيت البنيان قلت: سالماً يا عمود البيت.
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حق التاريخ

بقلم: أمنية عبدالله املبارك

ــن  ــان وع ــن اللس ــره ع ــاب ذك ــة غ ــوم وال يف ليل ــه، ال يف ي ــى غياب ــت ع ــنوات مض س

ــب. القل

ــت لحظــة الحــزن  ــس، كان ــا األم ــريت، كأنه ــيدي وذاك ــاح أيب وس ــارك الصب ــه مب عبدالل

الســوداء، الكــربى يف الــروح واألعمــق جرحــاً. كنــا نحلــم بيــوم العــودة إىل الوطــن وقــد 

تحــرر مــن رجــس الشــيطان، فــإذا بنــا نعــود ولكــن بالســيف يف غمــده، وبأحــزان الرحيــل 

األبــدي تغلــق العــني.

مــن يومهــا ونحــن نعيــش ذكــراه، ولكــن مــن غــري أن نذكــر رحيلــه بالكلــامت.. نســتعيد 

ذكرياتنــا معــه إذا جلســنا إىل مائــدة الطعــام، أو تأهبنــا للخــروج يف رحلــة، أو ترافقنــا إىل 

موقــع يف زيــارة، وكأنــه ال يــزال مقيــامً بيننــا، وصاحــب القــرار يف خطونــا.

ومــن يومهــا وأنــا أســتعيد ســاعات العمــر مــع أفــالم ســجلناها يف مناســبات أرسيــة أو 

رحــالت عائليــة، ألجــأ إليهــا ألحفــظ لذاكــريت نضــارة الحضــور، كذلــك عشــت مــع هــذه الصــور أيامــاً وليــايل طويلــة وأنــا أعيــد 

الحــوار معهــا، وكأن صاحبهــا يقــف هنــاك عنــد بــاب غرفتــي يطمــن إىل زوال الحمــى عنــي حــني أمــرض.

لكــن، يف لحظــة صــدق ووفــاء شــعرت أن مــن حــق التاريــخ علينــا أن نطلــق هــذه الصــور ليقــرأ فيهــا شــعبنا بعــض أحــداث 

حياتنــا، وليعيــش معنــا تلــك الســاعات الرائعــة مــن العمــر الــذي نتشــارك فيــه مــع اآلخريــن يف قــراءة الزمــن.

إىل أيب..

إىل عبدالله مبارك الصباح..

وفاء يبقى حتى آخر همسة من حياة.
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وردة في حضن جبل

بقلم: شيامء عبدالله املبارك

إليه حيث كان مرشقاً، شامخاً..

إىل أيب حيّاً فوق األرض.. وحيّاً تحت األرض، فحضن األرض التي مألها عمال وحبا وإخالصا سيكون حتام رؤوفا به.. يضمه برفق..
أيب ذلك الجبل املهيب املهاب..  الذي كنا نأوي إليه كلام عصفت الريح، وكلام داهمتنا السيول واألعاصري..
أيب ذلك الصقر الذي يعانق السحاب ننظر إىل األفق فراه وقد أطل علينا يعلمنا معنى االنطالق والحرية..

كنت يف التاسعة عندما قالوا يل تعايل سلمي عى والدك..
وطالعتك للمرة األخرية.. كان مشهدا يشبه الذهول

كنت ممددا عى الرير..مفارقا الحياة..
ورأيت كربياءك حيا ميأل وجهك كام كنت دامئا..

لكن ارتباك املوقف وهول الصدمة مل ترك يل مجاال سوى الهرب من املكان.. ودموعي مجرد مقدمة لنحيب يعتمل يف الداخل
ركضــت إىل الخــارج فأيــن أذهــب، وأنــا التــي اعتــادت أن تركــض إىل حضنــك.. ذلــك الحضــن الــذي أصحــو فيــه وأنــام وألعــب.. حضنــك الــذي كان يحتوينــي بالســاعات.. 

أنــا طفلتــك املدللــة التــي تتعامــل مــع طلباتهــا عــى أنهــا أوامــر..
أيب، حبيبي، وقرة عيني..

الحارض يف الزمان ويف املكان ويف كل األركان.. يف بيتنا، ويف حكاياتنا ويف أحاديثنا ويف ذكرياتنا.. أينام ذهبنا وجدنا ابتسامتك تنتظرنا.. 
مل تركنا أبدا 

بل تركت كل يشء ألجلنا
مل نسافر يوما إال وكنت معنا

مل نخرج يف فسحة أو طلعة شاليه إال وكنت رفيقنا ودليلنا وخيمتنا
وهاقد مر الزمن رسيعا

كنت خالله نرباسا ومرفأ ونجمة ليل تهدي العابرين
مل تغب عنا يوما واحدا

يف كل اجتامع عائيل نتحدث عنك، ونستعيد كلامتك، ونتحدث مع صورك املوزعة يف كل زوايا البيت.. ونراك يف أحفادك
ــك وشــموخك  ــك وأبوت ــي، وأحــيك لهــم عــن دفئــك وحنان ــي، أعاملهــم كــام كنــت تعاملن ــوم أضــع أوالدي يجلســون يف حضن ــا الي ــك، وهاأن كنــت تجلســني يف حضن

ــاس لــك ــة الن ــاس ومحب وســجاياك الكرميــة وأحــيك لهــم قصصــك ومحبتــك للن
وعلمتنا أن العلم هو ثروة اإلنسان، وأننا ثروة الوطن.. وأن األرسة هو منطلق النجاح، وزرعت فينا اإلميان بالله وبذرت يف قلوبنا حب الوطن

كنت كلّك لنا..
أعطيتنا كل الحب

ومل يشاركنا يف حبك لنا أحد سوى الكويت.. 
بل كنا نشعر أحيانا أنك تحبها أكر منا..
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 في ذكرى رحيله الحادية عشرة
عبداهلل المبارك.. بعض ما كان..

محمد خالد القطمة 

بغيــاب الشــيخ عبداللــه مبــارك الصبــاح، تغيــب حقبــة مــن تاريــخ الكويــت، كانــت هــي األكــر اضطرابــاً وبحثــاً عــن الطريــق لشــعب 

اختــار لــه القــدر أن يقــع يف فــم الخطــر. 

ــة  ــة الكويتي ــدوره الســيايس الخطــري يف تأســيس الدول ــاً ل ــري« عرفان ــارك الكب ــون بتســميته »مب ــزه الكويتي ــذي مي ــاح ال ــارك الصب مب

ووضــع حجــر األســاس الســتمرار كيانهــا الســيايس املســتقل يف خضــم تيــارات الطمــع بابتالعهــا والهيمنــة عليهــا، كان تــرك ألبنائــه مــرياث 

الــراع مــع القــوى املحليــة واألجنبيــة الســاعية إىل جعــل الكويــت إمــارة تابعــة أو كيانــاً مطيعــاً لهــذه القــوة أو تلــك. وكانــت الكويــت 

بعــده تبحــث عــن طريقهــا إىل النجــاة مــن املخالــب واألنيــاب التــي تحيــط بهــا، حتــى وقبــل ظهــور النفــط، الــروة املثــرية لشــهوات 

الضــم أو الطاعــة. 

يف أوائــل الثالثينيــات أخــذت األرض يف الخليــج العــريب ويف الجزيــرة العربيــة ويف األحــواز تبــوح برهــا األســود، مــام جعــل الــراع 

عــى الكويــت ومــا حولهــا يــزداد رضاوة وحــّدة، األمــر الــذي تطلــب بحــث قــوى الــراع عــن قــوى محليــة داخــل الكويــت تكــون مرتكــز التحــرك الخارجــي وأداتــه 

يف آن واحــد معــاً. وكانــت القــوى املحليــة، واألصــح التيــارات املحليــة تبحــث هــي ذاتهــا عــن مصــدر قــوة خارجيــة يســند تطلعهــا إىل إصــالح النظــام أو تغيــريه، وإن 

كانــت مل تجهــر كلهــا بذلــك الفتقارهــا إىل التعاطــف الشــعبي مــع مثــل هــذا املطلــب. وعندمــا وجــدت املعارضــة السياســية منفــذاً لهــا يف طــرح الدعــوة إىل االتحــاد 

مــع العــراق، أو ضــم الكويــت إىل العــراق عمليــاً، وجــدت يف حكــم آل الصبــاح خصــامً صلبــاً أجهــض التحــرك يف اتجــاه االتحــاد أو الضــم، وكان مــن املمســكني بســيفه 

عبداللــه املبــارك الصبــاح، االبـــن القـــوي يف ساحـــة الحيــاة الكويتيــة آنذاك. 

كـــان عبـــدالله بــن مبــارك الكبــري يف الخامســة والعرشيــن مــن عمــره بالتقريــب آنــذاك، ولكــن ذلــك الشـــاب كان رمـــزاً الستمـــرار أبيــه، وكان طلــع عــى الدنيا عاشــقاً 

للباديــة وألهلهــا، ولتقاليــد باديــة الكويــت وحياتهــا التــي أول مــا مييزهــا الفروســية بــكل مــا تحملــه مــن عنفــوان وقيــم ومامرســة حياتيــة. ويف حيــاة القبيلــة ال موقــع 

لــك إن كنــت تنــأى عــن الســيف والخيــل والعطــاء، لذلــك كان عبداللــه املبــارك قريبــاً إىل أهــل الباديــة الذيــن يعايشــهم أيامهــم، ويجــدون فيـــه الرجــل املحقــق ملفهــوم 

الحيــاة عندهــم باملامرســة الفعليــة. أمــا شــخصيته القويــة وشــجاعته والتفــاف الباديــة حولــه فقــد أعطتــه املوقــع الــذي احتلــه بصفتــه الرجــل الثــاين يف نظــام الحكــم 

األرسي يف الفــرة مــن أول الخمســينيات حتــى قــراره االســتقالة واالعتــزال يف حزيــران )يونيــو( العــام 1961، وبذلــك كان الشــيخ عبداللــه أصغــر ويل عهـــد فـــي تاريـــخ 

الكويــت، إذ تــوىل منصــب نائــب األمــري وهــو يف السادســة والثالثــني مــن عمــره، وهــي ســن مبكــرة نســبياً لتــويل هــذا املنصــب يف دولــة سياســية متميــزة بــني مثيالتهــا 

يف هــذا الجــزء مــن العــامل العــريب. 

ومل يكــن عبداللــه املبــارك بعيــداً أبــداً عــن رؤيــة املســتقبل، لذلــك فــإن مــا يلفــت النظــر هــو ســعيه إىل احتضــان العــرب يف الكويــت وتعزيــز وجودهــم فيهــا، مــع 



499

عبداهلل المبارك.. في مواكب الوداع

499

إقامتــه جســور عالقــات سياســية مــع عواصــم عربيــة أبرزهــا القاهــرة ودمشــق، ولعــل هــذه العالقــات الطموحــة واملوقــف القومــي مــن الحضــور العــريب يف الكويــت 

كانــت يف أســاس توتــر عالقتــه مــع بريطانيــا التــي كانــت حتــى أوائــل الســتينيات متلــك القــرار الســيايس يف الكويــت ومتــارس دور املوجــه الفعــيل لــه. وعندمــا اســتقال 

الشــيخ عبداللــه املبــارك الصبــاح مــن منصبــه واعتــزل العمــل الســيايس كانــت الظاهــرة املرافقــة هــي صمتــه عــن الخــوض يف أســباب أو تفاصيــل الحــدث الــذي هــز 

الكويــت يف حينــه، وابتعــاده عــن عمليــة التشــويه أو التشــويش أو التحريــض ضــد الســلطة الرشعيــة يف بلــده، يف ســلوك مل يعهــده العــرب ال يف تلــك الحقبــة وال بعدهــا. 

كان قــراره اعتــزال الســلطة مــع التمســك ببقائهــا رشعيــة صباحيــة يف الكويــت، ومل يخــرج عــن هــذا الــراط يف لحظــة غضــب أو يف لحظــة طمــوح، كانــت مصلحــة 

الكويــت الحــرة املســتقلة هــي خيــاره األول الــذي جــر عليــه متاعــب الصــدام مــع بريطانيــا، ومــع غريهــا، أوالً، وظــل خيــاره األخــري. 

الشعـر طريق التعـارف

إذا كانــت طموحــات الصحــايف هــي التــي تقــوده إىل رجــال يف ســوية الشــيخ عبداللــه مبــارك الصبــاح، فقــد قـــدر يل أن يكــون الشــعر هــو طريقــي إىل التعــرف إليــه، 

مــن خــالل االتصــال املهنــي بالســيدة عقيلتــه الشــاعرة ســعاد الصبــاح، ومنــذ عرفتــه يف أواســط العــام 1984، حرصــت عــى أن أذهــب إليــه مســتمعاً لحديــث مــن 

الذكريــات أو حديــث عــن الكويــت التــي يخــاف عليهــا مــن غــد تتجمــع حولــه عواصــف الغمــوض والرغبــة يف وأد مشــعل الحريــة والتفتــح الــذي تحمــل. وقــد أتيــح 

يل أن أســجل رشيطـَـي ذكرياتــه يف جنيــف، ولكنــه حــني علــم بوجــود الرشيطــني طلــب إيّل إعادتهــام إليــه ففعلــت راضيـــاً. 

كان خوفــه عــى الكويــت، ليــس مــن قــوى خارجيــة تســعى لتدمريهــا وحســب، بــل كان يخــاف عليهـــا مــن تراكــم ســلبي داخــيل يــؤدي إىل إعطــاء القــوى الخارجيــة 

ــا  ــاً إىل غــد الكويــت وال إىل النواي الفرصــة للتواطــؤ عليهــا. وقــد جلســت إىل هــذا الرجــل مئــات الســاعات، عــى مــدى ســبعة أعــوام، فــام شــعرت بــه يومــاً مطمئن

القريبــة والبعيــدة تجاههــا. 

كان يــرى يف غيــاب جـــامل عبدالناصـــر غيـــاب الضامنــة العربيــة، ليــس للكويــت فقــط ولكــن للعروبــة. وكان يحزنــه غيــاب امللــك فيصــل، ويــرى أن مــن ســوء طالــع 

العــرب أن يغيــب الرجــالن يف زمــن واحــد. وعندمــا كـــان يحدثنــي عــن الرابــط املصــريي للكويــت مــع عروبتهــا وعربهــا، كنــت أســتذكر كيــف خــرج الشــيخ عبداللــه 

ــريوت،  ــة يف ب ــزا مــن الســفارة الربيطاني ــر بالســامح بالدخــول ملــن ال يحمــل الفي ــرشق األوســط، فأم ــرة ال ــة لطائ ــني القادمــني عــى أول رحل ــاً باللبناني ــارك مرحب املب

وبإعــادة مــن ذهــب إىل تلــك الســفارة يطلــب تأشــرية الدخــول إىل الكويــت، قائــالً: »الكويـــت بـــالد العـــرب«، وهــو الشــعار الــذي كان للكويــت عنوانــاً فـــي زمنـــه. 

ومــن بــني كل الصــور التاريخيــة التــي تحفــل بهــا مكتبــة وجــدران صالونــه الخــاص يف الطابــق الثــاين مــن القــر األبيــض، فــإن صــورة واحــدة ظلــت وحيــدة يف ديوانــه 

الرئيــس هــي صــورة جــامل عبدالنــارص، تجاورهــا صــورة للكويــت التقطــت مــن ســفينة الفضــاء األمريكيــة وقدمــت إليــه تــذكاراً، ولعلــه يف هاتــني الصورتــني كان يقــول 

لنفســه ولآخرين: الكويـــت والعروبـــة توأمان. 

سنــة المجلـس

تعتــرب ســنة املجلــس نقطــة تحــول يف التاريـــخ الســيايس الحديــث للكويــت. إنهــا تاريــخ كامــل يف حــدث، فقــد حشــد بعــض التجــار كل زخمهــم الســيايس إىل جانــب 

املطالبــة بدعــم العــراق لهــم ضــد كلمــة الشــيخ أحمــد الجابــر، والــذي فــر عــى أنــه يقــارب املطالبــة بضــم الكويــت إىل الحكــم العراقــي زمــن امللــك غـــازي بـــن 

فيصـــل بــن الحســني، رشيــف مكــة الــذي خــرج مــن الحجــاز إىل األردن مهزومــاً. وراح اإلنجليــز الذيــن كانــوا يتحكمـــون مبصائــر الشــعوب العربيــة آنــذاك بالتحالــف 

وبالتنـــافس مـــع فرنســا، راحوا يبحثون عـــن منصـــة نفـــوذ جديـــدة لهم ولرشيـــف مكة. حاولوا أن يثبّتـــوا فيصـــل عى عرشــه يف دمشــق فقاومت فرنســا حتى أخرجته 
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إىل العراق، فارتضاه العراقيـــون ملكـــاً، بينمـــا كان أخوه عبدالله يجد إمارة له يف األردن الصغـــرية، كـــان الهاشميـــون ميثلـــون لشعـــوب الهالل الخصيـــب التـــاج العريب 

الوحيـــد الـــذي عـرفـــوه يف مقـابـــل النفـــوذ األجنـــبي املتمثــــل فـــي تحالف بريطانيا وفرنسا املتجسد فـــي معاهـدة سايكس-بيـــكو ومـا تـالها مـــن تثبيـت لـالحتـالل 

واالنتـــداب الربيطـــاين-الفرني يف لبنـــان والشـــام وفلسطـني واألردن والعـراق. كانت الحجـاز مستقـلة بقيـادة آل سعـــود، والكويـت مستقلـة بقيـادة آل الصبـاح، ولكن 

عيـــون الهاشميني كانت علـــى كـــل بقعـــة؛ كانـــت علـــى الشـــام حلمـــاً لعبـــدالله بعـــد خـــروج أخيـــه فيصل، وكان لغازي عى الكويت عني أخرى، ساعده يف التطلع 

إليهــا طمــوح طبقــة مــن تجــار الكويــت إىل إلحــاق الكويــت بالعــراق، ضــامً أو اتحــاداً. 

وقــد بعــث عــدد مـــن أعضـــاء املجلــس الترشيعــي مبذكـــرة سياســية خطــرية تعلــن رغبتهــم يف الحصــول عــى عــون عراقــي أو مــا فــر عــى أنــه مطالبــة بقيــام اتحــاد 

بــني العــراق والكويــت إىل امللــك غــازي يف بغــداد، أو يف ضــم الكويــت للعــراق، كــام يقــول املرحــوم الســيد عــزت جعفــر يف حديثــه إيّل مســاء يــوم األربعــاء 18/9/1991. 

والســيد عــزت جعفــر الــذي عايــش تلــك الحقبــة بتفاصيلهــا الدقيقــة مــن موقعــه القريــب إىل جانــب حاكــم الكويــت آنــذاك املرحــوم الشــيخ أحمــد الجابـــر يــر عــى 

القــول إن املذكــرة التــي رفعهــا التجــار تطالــب بضــم الكويــت إىل العــراق، أي بإلغــاء حكــم الصبــاح وجعــل الكويــت جــزءاً مــن مملكــة غــازي. وكانــت تلــك املذكــرة 

هــي املفصــل التاريخــي الــذي أدى إىل مــا عــرف بـــ »ســنة املجلــس«، ففــي الوقــت الــذي راح فيــه أعضــاء بــارزون يف املجلــس الترشيعــي الــذي يرأســه الشــيخ عبداللــه 

الســامل الصبــاح رحمــه اللــه، يطالبــون باإلصــالح الداخــيل، كانــوا يتابعــون الضغــط باتجــاه العالقــة الخاصــة مــع الحكــم امللــيك يف العــراق. هكـــذا وكأن الضغـــط بهـــذه 

العالقـــة كان تهديداً للشيخ أحمد الجابـــر حتى ينصاع لرشوط املذكـــرة اإلصالحيـــة الـــتي تقـــدم بهـــا أعضـــاء املجلس إليـــه.

مل تقــرن شــجاعة عبداللــه املبــارك بالــدم. ومل يعــرف عنــه أنــه جــن عــن مواجهــة الخطــر يف ليــل أو الدفــع مبرؤوســيه إىل مواقــع الصــدام وانتظــار النتائــج يف مكتبــه 

أو يف ديوانــه. ومواقفــه مل ترتبــط بــدم مســفوك، ظاملــاً كان صاحبــه أو مظلومــاً. كان عبداللــه مبــارك الصبــاح صاحــب هيبــة ونفــوذ وســطوة، منحتــه إياهــا شــجاعة 

تولــد يف اإلنســان فيمســك بهــا. 

الشجاعـة المسؤولـة

مل تكــن الكويــت مرحــاً لتيــارات الــراع الســيايس املحــيل فحســب، بــل كانــت أرض النشــاط الســيايس لجامعــات املعارضــة يف الــدول املجــاورة والذيــن كانــوا يجــدون 

فيهــا ملجــأ لهــم بحكــم موقعهــا الجغــرايف القريــب إىل ديارهــم، ولكــن الكويــت كانــت تحظــر عــى الالجئــني السياســيني إليهــا تنظيــم نشــاطهم اإلعالمــي والســيايس، 

فكيــف بالعســكري، حتــى ال يــيء ذلــك إىل عالقاتهــا مــع جريانهــا. لهــذا فقــد كان املعارضــون يجيئــون إليهــا دون عنــاء ويقيمـــون دون خـــوف حتــى إذا خرجــوا عــن 

املبــدأ الــذي ارتضتــه الكويــت ألمنهـــا وملفهـــوم حســن الجــوار كانــت تجــد يف قانونهــا مــا يـــردع الخارجــني. ومــن بــني عنــارص املعارضــة النشــطة عرفــت الكويــت يف 

ــاً مــن بطــش الســافاك، وقــد وجــدوا يف الكويــت األمــان الــذي ينشــده  الســتينيات نشــاطاً ألقطــاب مــن حــزب »تــودة« الشــيوعي اإليــراين، كانــوا لجــؤوا إليهــا هرب

الالجــئ الســيايس حــني يختــار بلــداً مــا ليكــون مســتقره الجديــد. 

ولكــن حــني بــدأ نشــاط هــذه املجموعــة يتحــول إىل العلــن ويســتفيد مــن األمــان لتنظيــم خاليــاه يف العمــل املســلح ضــد إيــران قــرر عبداللــه املبــارك وضــع حــد لــه 

حتــى ال يؤثــر نشــاطه عــى ســالمة الكويــت. 

.. »أذكــر أنــه دخــل عــيل وهــو يســتعد للخــروج مــن القصـــر، قـــال: قـــد ال أعـــود بعـــد الليلـــة. وتلثــم بالكوفيـــة وحمــل ســالحه وغادرنــا، فوقــع قلبــي عــى األرض، 

كانــت ليلــة مرعبــة بالفعــل، خاصــة بالنســبة لزوجــة ال تــزال يف شــهر عســلها. وعــاد لــريوي يف هــدوء وفــرح كيــف متــت عمليــة ضبــط مجموعــة حــزب تــودة الذيــن مل 

يقاومــوه بالرصــاص كــام كان يتوقــع. لقــد كان هــو الــذي منحهــم األمــان حــني جــاؤوا هاربــني فلــم يتصــدوا لــه حــني جاءهــم مســلحاً يأمرهــم بالتهيــؤ ملغــادرة بلــده«. 
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)يف حديث مع رفيقته الدكتورة سعاد الصباح عن ساعات الحياة الخطرة مع عبدالله املبارك(

الرجل اإلمياين دون حدود

... ال إله إال الله... 

... محمد رسول الله... 

...ال إله إال الله... 

... محمد رسول الله... 

... ال إله إال الله... 

... محمد رسول الله... 

وأتــرك يــد الرجــل الكبــري ليصعــد إىل ســيارته يف طريقــه إىل املطــار. كان الشــيخ عبداللــه املبــارك حريصــاً عــى أن يعيــد التوحيــد باســم اللــه قبــل ســفره، وكان يل يف 

بعـــض األيــام حــظ وداعــه وتبــادل هــذا الدعــاء الكريــم معــه قبــل أن يغــادر إىل طائرتــه. كان إميانيــاً إىل أبعــد الحــدود، شــديد التســليم بــكل أمــره إىل اللــه عــز وجــل، 

لذلــك مل يكــن يعبــأ بحــزام األمــان عــى الطائــرة، حتــى حــني تواجــه املطبــات الهوائيــة. وأذكــر مــرة ونحــن نعــود مــن القاهـــرة وقـــد راح عبـــدالله املبــارك يضحــك مــن 

خــويف عندمــا أخــذت الطائــرة تهبــط وتصعــد يف اجتيــاز املطــب الــذي يثــري الرعــب يف قلــوب املســافرين إال هــو. وحــني تجاوزنــا األزمــة ســألته كيــف ال يدخــل الخــوف 

إىل قلبــه والطائــرة ريشــة يف مهــب الريــح؟ فقــال ضاحــكاً: وهــل ينفــع الخــوف؟ ومل يكــن ذلــك مظهــر اإلميــان الوحيــد الــذي عرفتــه فيــه، فقــراءة القــرآن تالزمــه قبــل 

أن يســلم نفســه للنــوم، وقليــالً مــا كان نصيبــه مــن النــوم الــذي هــو صاحبـــه الــذي ال يحــب، باســتثناء ســاعتني يقضيهــام بعــد تنــاول طعــام الغــداء يف فراشــه، وكانــت 

هــذه القيلولــة الطويلــة نســبياً هــي ســاعات نومــه الحقيقــي. أمــا الليــل فلــم يكــن لــه يف ســاعاته نـــوم طويــل: »لقــد تعــودت الســهر حتــى الفجــر منــذ أيــام الرشطــة«، 

وكــم كثــرية كانــت حــاالت تركــه القــر لريكــب ســيارة الفولكســواغن الصغــرية ويــدور يف شــوارع الكويــت وصــوب ســورها برفقــة ســائقه فقــط ليطمــّن إىل حــال األمــن 

واألمــان الـــتي حـــرص عليهــا طــوال ســنوات توليــه ســلطة األمــن والقــوات املســلحة يف البالد. 

... عجيبــة إنســانيته وحنانــه.. هــذا الرجــل الصلــب الــذي ال يخــى الخطــر وال يخــاف قضـــاء اللــه باملـــوت يتحـــول إىل كتلــة مــن الحنــان حــني ينظــر أمامــه أيــاً مــن 

أوالده: محمــد وأمنيــة ومبــارك والشــيامء. كنــت تــرى يف عينيــه حــني يطــل أحدهــم ليقبــل رأســه ووجنتيــه اســتئذاناً بالذهــاب إىل غرفتــه للدراســة أو للنــوم، كنــت تــرى 

بريــق الحنــان يــرشق حتــى يغيــب ابنــه أو ابنتــه عــن ناظريــه. 

هبطــت بنــا الطائــرة يف مطــار الكويــت ونحــن نعــود مــن القاهــرة يف مطلــع العــام 1986، مــن املشــاركة األدبيــة لرفيقــة عمــره يف معــرض الكتــاب، وتتوقــف الطائــرة 

ويدخــل إليهــا نجلــه محمــد، كانــت املــرة األوىل التــي يــراه فيهــا وهــو يرتــدي الكوفيــة والعقــال والبشــت، وشــهق عبداللــه املبــارك ودمعــت عينــه ثــم متاســك ونجلــه 

يقبّــل يــده ورأســه وســكت. لعــل ســكني الذكريــات ذبحــت قلبــه مــن جديــد وهــو الــذي زيــن القلــب بصــورة نجلــه الكبــري الشــيخ مبــارك الــذي اختــاره اللــه إىل جــواره 

يف 22/6/1973، وكانــت وفاتــه نقطــة تحــول كبــرية يف حيــاة عبداللــه املبــارك ورفيقــة عمــره الدكتــورة ســعاد الصبــاح، التــي حملــت فجيعتهــا إىل كل أم مــن خــالل مرثيــة 

اللوعــة التــي ســجلتها لذلــك الحــادث املرعــب يف ديوانهــا »إليــك يــا ولــدي«. 

لقــد كان مبــارك معهــا عــى الطائـــرة حــني نـــاداه ربـــه إليـــه وهــي تحضنــه إىل الصــدر حيــاً ومســافراً إىل عــامل الغائبــني، فكانــت اللحظــة أقــىس مــن أن تكتبهـــا بكلمة 

النــر، وأكــرب حتــى مــن حــروف الشــعر. 
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للمرأة كل االحتــرام

مل يكــن عبداللــه املبــارك أول الخارجــني عــى قانــون القســوة القبــيل، بــل هــو األول يف االعــراف بــدور األم الكبــري يف حيــاة األرسة، الصغــرية والكبــرية. لقــد كان يحيــط 

ســعاد الصبــاح، زوجــه وصــدر مجلســه، باإلكبــار وينصــت إليهــا وهــي تتحــدث عرضــاً ملوقــف أو لــرأي يف السياســة ولــو كان بــني موقفهــا وبــني مــا يــراه كبــري اختــالف. 

كان يراهــن عــى التخــوف مــن مســحة التفــاؤل والثقــة التــي تغلــف حديثهــا، ولكنــه مل يقاطعهــا يف حديــث ومل يقطــع يف الــرأي انطالقــاً مـــن كونـــه شيـــخ القبيـــلة 

ووريــث كبريهــا وصاحــب ســيفه. وســيبقى ســلوكه الحضــاري هــذا ســمة بــارزة يف تاريخــه وشــهادة كبــرية لــه ضــد القانــون الــذي ولــد يف خيمتــه ثــم خــرج عليهــا 

وعليــه: »لقــد أعطــاين كل شـــيء، كل مــا أنــا فيــه مدينــة بــه أليب مبــارك«. مــن كالم منشــور ومســموع للدكتــورة ســعاد الصبـــاح عـــن عبداللــه املبــارك يف حياتــه و بعــد 

غيابــه. 

وكنــت أحــس الزهــو يف عينيــه وهــو يتابــع البــث املبــارش ملهرجانــات الشــعر التــي شــاركت فيهــا، كــام كنــت أحــس قلقــه عليهــا حــني تتوجــه إلحيــاء أمســية شــعرية. 

كان شــديد الخــوف عليهــا، وبعــض هــذا الخــوف كان عــى مــدى النجــاح الــذي تصيــب: »كيــف كان الحضــور،  كيــف تقبلــوا شــعرها؟«، بهــذا كان يســألني حــني يصــدف 

أن أســبقها إليــه عائــداً من األمســية الشعريـــة. 

وكنــت أستشــعر عمــق الراحــة التــي يحــس بهــا للنجــاح الــذي تجــيء بــه األخبــار قبــل مــا يشــاهده تكــراراً عــى شاشــة التلفزيــون مــن تســجيل يحملونــه إليــه يف 

يــوم الحــق. ومل يكــن هــذا اإلكبــار قــراً عــى الشــاعرة رفيقــة عمــره بــل كان لشــخصها وللمــرأة إنســاناً، تشــهد لــه بذلــك مئــات الصــور التذكاريــة مــع زعــامء العــامل، 

وتلــك الصــورة الفريــدة لهــام مــع البابــا يوحنــا الثالــث والعرشيــن يف الفاتيــكان. لقــد تحولــت املــرأة عنــده إىل رفيــق درب ووســام حيــاة يتباهــى بــه ويزهــو يف كــرب 

الرجــال الكبــار.

يونيو 2002
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واسمــك يطلـع ولن يغيــب

محمد خالـد القطمـة

تلبس الشمس حزين فيمتلئ جرحها بالسواد. 

اليــوم ســافر تــاركاً وراءه كل يشء؛ الحــب واملحبــة، العطــاء والكربيــاء، الشــهامة ووداعــة الطفــل. الصمــت كان أكــر مــا يحــب عندمــا تخلــو الطيــور إىل املهاجــع وتذهــب 

الريــح يف رحلة الســندباد. 

كان رجالً ولكنه كان شيئاً آخر غري الرجال. 

كان سيفاً ينحني للمسة وفاء ونجامً مرشقاً يف ذاكرة النهار. 

عرفته لعرش، أحسبها دهوراً ال سنني؛ اللحظة معه ممتلئة بنعمة الكرب، لهذا تبدو طويلة ومتشعبة العيون. 

كل ساعة أقرؤها اليوم شهراً، ملاذا مل أعرفه من قبل؟ ملاذا عرفته؟ ترى هل ميلك النهر ماءه أم العكس؟ 

أيها الصديق الكبري.. كم تتغري الدنيا معك! وكم تغريت بعدك!

يرشق الليل علينا ونحن يف حوار، ال كلمة تجرح أحداً. 

السكني يف الحلق تدمي صاحبها، ولكنه يأىب أن يرتاح لو أخرجها للطعن. 

يف السابعة والسبعني كان حني افرقنا عى موعد، ليس من عاداته الكذب وال إخالف املواعيد. 

هذه املرة ارتكب املعصية بحق القلب، سافر دون وداع. 

ترك يل حزناً يزيّن صورته التي أزهو بها قبالة العني كل صباح. 

ترك الذكريات الجميلة لبعض عمر جميل، والجامل عمره دامئاً أقر من الحلم. 

يســألك: كيــف أنــت، كيــف حالــك؟ يريــدك أن تطلــب شــيئاً ليعطيــه، إذا متنعــت بانــت يف عينيــه الحــرة، غريــب أنــت أيهــا الرجــل! يــر عــى اســتدراجك إىل التمنــي، 

يلــح يف اشــتهاء التلبيــة. 

يعشق العطاء كام يعشق غريه األخذ، الفارق بني االثنني هو. 

مرة وحيدة سحبني من صمتي إىل النطق، آه كم هو كبري، آه كم هو صعب أن تهرب من كفيه. 

عبدالله املبارك أنت هو املطلوب وأنت هو الطالب، كيف؟ 

الغيمة ال تهرب من مطرها، هذا أنت. 

وحده الله يعرف رس العجينة التي خمريتها منها وفيها. 

اثـنا عرش عاماً طويلة كأنها هي الدهر، كأنها هي العمر. 

يا آخر السيوف! أمام ذكراك تطلع جبهتي من خلف الغيم، الشمس تطلع أيضاً واسمك يطلع ولن يغيب. 

الكويت: 2003/6/15



504

الفصل الثاني عشر

504

خالداً في القلب.. يبقى

محمد خالد القطمة

نحـــن فـــي مجلســه.. األوفيــاء، ومــا أنــدر األوفيــاء، هنــاك كل يــوم عنــد الصبــاح، ويف املســاء، ويدخــل أحـــد كبــار التجار مســلاّمً، فأتــرك له مــكاين، ويحدجنــي عبدالله 

املبــارك بنظــرة عتــب، بعــد خــروج الضيــف يدعــوين للعــودة إىل املقعــد الــذي حــدده يل منــذ أول لقــاء، إىل يســاره، ويهمــس يف جــد ال يحتمــل التأويــل: »مكانــك أنــت 

حيــث أنــت، ليــس املليونــري أحســن منــك«، كان وجهــه يتهلــل لواحــد فقــط مــن بــني الضيــوف القادمــني إىل مجلســه؛ الطبيــب أو الصحــايف أو الشــاعر، هــؤالء كانــوا 

عنــده يف مقــام يحــب، يحادثهــم ويســتمع إليهــم باحــرام. 

مــرة كنــت أســتمع إىل كبــري الشــعر ينشــد قصيدتــه »جمهوريــة قمعســتان« وصــوت يجــيء مــن املســجلة يهلــل للشــعر: »اللــه .. اللــه«، وســألت نــزار قبــاين: »مــن 

صاحــب الصــوت الــذي يطــرب لشــعرك كل هــذا الطــرب؟«، قــال: »الشــيخ عبداللــه، لــو تــراه وهــو يســمع الشــعر، يطــرب كمــن يســتمع إىل أغنيــة«. إذن، مل يكـــن 

ليحــدد موقـــع اآلخريـــن مــن نفســه مبــا يكنــزون مــن املــال، بــل يــرى أن خريهــم مــن كان مــن أصحــاب العقــل واملوهبــة يف أي مــن ميادينهــا. ومــن وقــت آلخــر ويف 

حديثــه حــني يعـــود إلـــى املاضـــي كان يذكــر أهــل الصحافــة أو األطبــاء أو األدبــاء بالعرفــان، لذلــك كان األقــرب إىل رجــال الكلمــة املطبوعة يف لبنــان، البلد الذي عشــــق 

بعـــد باديـــة بــالده. كنــا شــباباً حــني ســمعنا باســم الكويــت مقرونــاً باســم عبداللــه مبــارك الصبــاح يف لبنــان، األرض التــي اختــار أن يقيــم فيهــا بعــد قــراره اعتــزال الحكم 

أواســط العــام 1961. 

»ذهبــت إليــه مــع حمــد صالــح الحميــي اللــه يرحمــه، قلنــا لــه إن الشــيخ يطلــب منــك عــدم الســفر والبقــاء يف مناصبــك كلهــا، لكنــه أرص عــى االســتقالة والســفر 

صبــاح اليــوم التــايل. قــال لنــا: الطيــارة ذاهبــة وأنــا مســافر مــع ســعاد التــي تحتــاج إىل رعايــة طبيــة مبولودهــا األول، وحاولنــا مــرة ثــم مــرة أن نثنيــه عــن قــراره، بنــاء 

لرغبــة الشيـــخ )عبداللــه الســامل(، ولكنــه مل يســتمع إلينــا وظــل متمســكاً بقــراره، كان عنيــد وايــد«. )مــن حديــث مــع الســيد عزت جعفــر رحمه اللــه ليلــة 18/9/1991(. 

ومل يكــن حمــد الحميــي وعــزت جعفــر وحدهــام اللذيــن حــاوال إقناعــه بالبقــاء يف موقعــه نائبــاً لألمــري وقائــداً للجيــش والرشطــة، بــل انضــم إليهــام ضبــاط مــن 

الجيــش الــذي بنــاه ويف مقدمهــم الشــيخ مبــارك العبداللــه الجابــر رحمــه اللــه، ومل تقتــر املحاولــة عــى مــا تــم يف قــره األبيــض، ولكــن عبداللــه املبــارك كان قــرر 

اعتــزال الســلطة والنــأي عــن موقعــه، ومل يراجــع عــن قــراره، الــذي ظــل طــوال حياتــه يرفــض البحــث فيــه أو مناقشــته أو العــودة إىل أســبابه. مــا بينــه وبــني أهلــه 

كان بــراً مغلقــة ال يفتــح عــن بابهـــا الستـــار وال يـــأذن ألحـــد بالدخــول إىل محرابهــا، وظــل حريصــاً عــى الــود، يقلــق حــني ميــرض واحــد مــن أوالد عمومتــه أو أوالدهــم. 

»شــو رقــم أبــو نــارص الخــاص«؟ ويطلــب الشــيخ عبداللــه املبــارك الرقــم«، طيــب طيــب، عــىس مــا رش، واللــه األخ خالــد أخــربين الحــني إنــك مــا نزلــت الــوزارة شــغلت 

بالنــا، شــكراً شــكراً، اللــه يعافيــك ويســلمك«. )كان الشــيخ صبــاح األحمــد قــد تعــرض لوجــع يف ظهــره منعــه مـــن الذهــاب إىل مكتبــه يف وزارة الخارجيــة يف يــوم مــن 

عــام 1988، وحــني عــرف الشــيخ عبداللــه املبــارك كانــت املحادثــة بلهفــة أخويــة واضحــة وانشــغال صـــادق بصحــة أيب نــارص(. 

هكــذا كان، ليــس مــع أهلــه فحســب، ولكــن مــع كل النــاس، هــؤالء األوفيــاء، يســأل عنهـــم حــني يغيــب أحدهــم، يســأل عــن عائالتهــم، وال ينــىس واحــداً منهــم. يف 

زمــن األمــان كان هــذا فعلــه اليومــي، ويف زمــن االختنــاق، وقــت الغــزو الصدامــي للكويـــت لـــم يتـــرك واحـــداً يســأل عنــه أوالً، بــل هــو الــذي ســأل عنهــم جميعــاً. »أبو 

مبــارك لــواله غيـــر اللــه مـــا يعــرف إشــصار فينــا يــا أبــو نضــال«، بهــذا حدثني »أبـــو علـــي«، وقـــد رحنـــا نتـــذكر عبدالله املبــارك يف مجلــس نجله الشــيخ محمــد، عندما 

ضمنــا ليــل األحــزان إىل رفــاق الزمــن الجميــل. 

تعجــب مــن هــذا الرجــل صاحــب الشــخصية القويــة، كيــف يتحــول يف لحظــة الحنــان األبــوي إىل طفــل مشــبع بالخــوف عــى مــن حولــه. غابــت رفيقــة عمــره عــن 

املنــزل يف جنيــف ســاعات يف ليــل مــن عــام 1987، ومل يكــن ذلــك مــن عاداتهــا، وعندمــا هجــم الليـــل بالقلــق عــى عبداللــه املبــارك كان الهاتــف، وكانــت عــى الطــرف 

الثــاين: ».. الحــني أبــرشك، محمــد بألــف خــري يف املستشــفى، عملنــا لــه عمليــة الزائــدة«. وينطلــق عبداللــه املبــارك إىل املستشــفى ليبقــى فيــه حتــى طلــع الفجــر وهــو 
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إىل جــوار رسيــر محمــد الغــارق يف نومــه بعدمــا غــادر غرفــة العمليــات. مل تجــرؤ ســعاد الصبــاح عــى إبــالغ أبيــه بالخــرب قبــل االطمئنــان إىل صحــة وليدهــا خوفــاً عــى 

األب الــذي ال يتســع قلبــه للجــراح، وقــد ظــل عمــره كلــه ينــزف جــرح مبــارك األول، الــذي يبتســم لــه يف كل زاويــة مــن غرفـــة نومـــه إىل مكتبـــه.. وإىل قلبــه حيــث 

يحمــل القلــب. 

وأقول مرة أخرى: تعجب من هذا الرجل الذي كان قلبه من صخر وحنان كم كان شجاعاً هو. 

كنــا يف فنــدق هيلتــون النيــل عــام 1985 كــام أذكــر، يدخــل األخ أحمــد أبــو حديــدة الــذي كان يرافقــه يف ســفره ليقــول: »إن هنــاك رجــالً يتــرف بشــكل عصبــي 

ومريــب، يطلــب مقابلتــه عــى انفــراد، ويقــول إن لديــه مــا يقولــه للشــيخ، جنســيته عربيــة؛ باألرجــح إنــه مــن العــراق أو مــن األهــواز«. 

ويأمــر الشــيخ بإدخــال الرجــل إىل الغرفــة املجــاورة لصالونــه يف الطابــق العــارش، ويذهــب إليــه وحيــداً وعــى عجــل إىل حــد أنــه مل ينتعــل، يدخــل عليــه ويســأله عــام 

يريــد؟ »لــدي معلومــــات هامـــة أريـــد أن أبلغهـــا لشيـــخ الكويـــت«، ويجيبــه عبداللــه املبــارك: »أنــا عمــه وإذا كان عنــدك يشء قلــه، فــإذا كان مهــم صدق أرســلتك إىل 

األمــري يف الكويــت«. ويهــرب الرجــل مــن الجــواب ثــم يهــرول خارجــاً مــن الغرفــة، وهاربــاً مــن الفنــدق، يطــارده رجــال الحــرس الخــاص الــذي كانــت الرئاســة املريــة 

تخصصهــم لحاميتــه دون علمــه ودون إذنــه. بقــي ذلــك تقليــداً أمــر بــه صديقــه الرئيــس الراحــل جــامل عبدالنــارص الــذي كان يحــرص عــى إحاطتــه بالرعايــة واالهتــامم 

تقديــراً ملوقفــه مــن مــر الثــورة، وملــا قدمــه لهــا، يف صمــت، ملواجهــة بعــض حــاالت الــرورة التــي كان يستشــعرها، فــال يقــف أمامهــا خطيبــاً، بــل يــؤدي واجبــه 

بعيــداً عــن الضــوء وبعيــداً عــن كل عــني إال عــني عبدالنــارص، رحمــه اللــه. ال أقــول ذلــك ألكشــف رساً، فعطــاء عبداللــه املبــارك للقضايــا العربيــة ال يســجل يف فاتــورة، 

وليــس هــذا هــو الهــدف يف أي حــال، وليــس هــو الــذي يــرىض لــو فعــل أحــد. كان أشــد النــاس حرصــاً عــى أن يبقــى مــا يعطيــه رساً ال يعــرف بــه غــري رفيقــة عمــره 

التــي تفقــد ذاكرتهــا حــني يصــل بنــا الحديــث إىل ســاعات البــذل القومــي والعطــاء الشــموخ. 

أتذكره، وكم أفعل عى مدى األيام التي مضت منذ رحيله فجر الخامس عرش من حزيران 1991. 

أتذكــره، وأحــزن ألن الرجــل كان رفيــق الــروح عــى مــدى عــرش ســنوات، غنيــة كانــت بالحــوار وباســرجاع املــايض دون حــرة عليــه، بــل باملحبــة وبالخــوف مــام قــد 

يجــيء، وغنيــة بلمســات املحبــة واالحــرام والســخاء، يغدقــه عليــك حــني تســد الدنيــا بوابــة األحــالم فيفتحهــا أبــو مبــارك يف حيــاء. 

أتذكــره اليــوم، وأديــر الطــرف صــوب بــاب البيــت، حيــث جــاءين يف الســابعة مــن صبــاح الثــاين مــن شــهر شبــــاط )فربايــر( 1987 معزيــاً برحيــل األم. كبــرياً كان وكبــرياً 

خالــداً ســيبقى يف الذاكــرة ويف القلــب هــذا الرجــل. 

2004/6/15
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جريدة الحياة العدد 10360

17 يونيو 1991
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تعاز بالفقد املؤمل
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ها أنَت ترْجُع مثَل َسيٍْف ُمتَْعٍب

لتناَم يف قَلِْب الُكَويِْت أخريا
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ماذا يبقى منه للتاريخ..؟

ــه  ــيخ عبدالل ــورة للش ــاة املص ــة الحي ــاد وموضوعي ــكل حي ــل ب ــت أن أنق ــاب، حاول ــذا الكت ــن ه ــابقة م ــول الس يف الفص

املبــارك يف إطارهــا العلمــي، معتمــدة عــى كل الوثائــق واملراجــع واملصــادر املتاحــة، التــي تناولــت الرجــل وعــره وأعاملــه 

ومالمحــه الخارجيــة. 

إن هــذه الفصــول توضــح بجــالء كيــف كان عبداللــه مبــارك رائــًدا مــن رواد التحديــث والتقــدم يف ســائر مجــاالت الحيــاة؛ 

فعــى مســتوى الفكــر، متتــع الشــيخ بشــمولية التوجــه، فــكان يحيــط بــأي موضــوع مــن كل جوانبــه.. نــرى ذلــك مثــالً يف 

بنــاء الجيــش وكيــف ســعى الســتكامل تطويــر القــدرات العســكرية للكويــت يف مختلــف جوانبهــا، ونــراه أيًضــا يف فهمــه 

لجوهــر االســتقالل الوطنــي وأنــه يتمثــل يف بنــاء املؤسســات السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة القــادرة عــى اإلنجــاز 

واألداء، وتوفــري الكــوادر والعنــارص البرشيــة املؤهلــة إلدارتهــا، وترتــب عــى ذلــك اهتاممــه بالتعليــم والبعثــات الخارجيــة. 

ــات،  ــن توازن ــا م ــع بريطاني ــة م ــه العالق ــا تتطلب ــني م ــة ب ــى املواءم ــدرة ع ــيخ بالق ــع الش ــق، متت ــتوى التطبي ــى مس وع

ــت.  ــة للكوي ــة الخارجي ــة الحرك ــرة حري ــيع دائ ــت لتوس ــس الوق ــعي يف نف والس

ــة التكتيــك يف إطــار اســتمرارية االســراتيجية والتوجــه. وعــى ســبيل  ــة مــن مرون وأفصحــت مامرســاته عــن درجــة عالي

ــه للجيشــني املــري والســوري، ويف  ــة، ويف دعم ــدول العربي ــع ال ــت م ــات الكوي ــره لعالق ــك يف تطوي ــال، نالحــظ ذل املث

عالقتــه بجــامل عبدالنــارص وثــورة 1952. كــام نالحظــه يف حرصــه عــى فتــح قنــوات اتصــال مــع الواليــات املتحــدة يف وقــت 

مبكــر. 

وهكــذا، فــإن الصــورة التــي ترســمها صفحــات الكتــاب هــي لرجــل دولــة عمــل يف ظــروف شــاقة للغايــة، وســعى لبنــاء 

ــري  ــج غ ــه »ســيد الخلي ــدو في ــدن تب ــت لن ــت كان ــت يف وق ــة للكوي ــرة الحرك ــة، ولتوســيع دائ ــة الحديث مؤسســات الدول

ــازَع«.  املن

فامذا يبقى من هذا الرجل للتاريخ؟ وملاذا؟ 

ــرة  ــى يف ذاك ــالده، ويبق ــدم لب ــا ق ــى م ــاهدة ع ــه ش ــى إنجازات ــا تبق ــدر م ــى يف ســجل الوطــن بق ــام يبق إن الرجــل الع

الشــعب بقــدر ارتبــاط مامرســاته باملبــادئ والقيــم األخالقيــة. ويقــدم الشــيخ عبداللــه مبــارك منوذًجــا لرجــل الدولــة الــذي 

التــزم باملبــادئ يف عملــه الســيايس، ومل يؤمــن قــط بــأن »الغايــة تــربر الوســيلة«. 

ــي يف  ــري االجتامع ــة التغي ــة وإدارة عملي ــث والتنمي ــاين التحدي ــزًا ملع ــت رم ــرة الكوي ــارك يف ذاك ــه مب ــى اســم عبدالل يبق

ــا، وأدت يف  ــة التغيــري االجتامعــي مــن أكــر األمــور صعوبــة عموًم ظــروف جــد صعبــة ومرهقــة. وإذا كانــت إدارة عملي

بعــض البــالد إىل حــدوث حالــة مــن الفــوىض وعــدم االســتقرار الســيايس، فــإن حجــم التحــدي يف الكويــت كان أكــرب وأعمــق. 

ويبقــى اســم عبداللــه مبــارك يف ذاكــرة الكويــت عنوانـًـا للعمــل مــن أجــل االســتقالل، وتوفــري ظروفــه ومتطلباتــه، والحفــاظ 

عــى حقــوق وطنــه تجــاه أطــامع اآلخريــن، فــكان ســلوكه الشــخيص رمــزًا لالعتــداد الوطنــي بالــذات والثقــة بالنفــس، وكان 

ســلوكه العــام ســعيًا دائبًــا مــن أجــل تحريــر إرادة الكويــت واســتقالل قرارهــا الداخــيل والخارجــي. 

ويبقــى اســم عبداللــه مبــارك يف ذاكــرة الكويــت تأكيــًدا ألهميــة االنفتــاح عــى الخــارج، واالســتفادة مــن خرباتــه وعلمــه 

وتقدمــه، فقــد أدرك الشــيخ أهميــة العالقــات الخارجيــة بالنســبة للكويــت، وفتــح أبــواب االتصــال مــع العــامل مــن خــالل 
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التعليــم واإلذاعــة والطــريان. 

ــه احــرم  ــا ألن ــاء الســلطة وهيبته ــزًا لشــموخ الرجــل ولكربي ــت رم ــرة الكوي ــارك يف ذاك ــه مب ــى اســم عبدالل وأخــريًا، يبق

نفســه، واحــرم املواقــع التــي شــغلها يف حكومــة بــالده، وتــرف وهــو خــارج الســلطة مبقتــى هــذا املبــدأ؛ لذلــك فــرض 

عــى اآلخريــن احرامــه وتقديــره .

ــامخة  ــا الش ــد رموزه ــارك أح ــه مب ــم عبدالل ــى اس ــوف يبق ــموخها، فس ــا وش ــت وتقدمه ــة الكوي ــتمرت نهض ــام اس ومه

ــة...  ــا املضيئ وعالماته

ــة والشــجاعة  ــه معــاين القــوة والصالب ــارك ســوى شــخصية الرجــل العــام عرفــوا في ــه مب إن الذيــن مل يعرفــوا مــن عبدالل

والحــزم....

لكــن الذيــن أتيــح لهــم أن يالمســوه ويعرفــوه عــن قــرب، شــاهدوا كيــف كانــت الصخــرة تتحــول إىل جــدول مــاء.. والحديد 

إىل خيــط حريــر.. والغضــب إىل ابتســامة... والعاصفــة إىل بحــرية صافيــة..

لقــد عشــت معــه زوجــة ألكــر مــن ثالثــني عاًمــا، فاكتشــفت أن جوهــر رجولــة الرجــل تكــون بقدرتــه عــى محبــة اآلخريــن 

والعمــل عى إســعادهم. 

وأشهد، أن أبا مبارك، أعطاين وأوالدي من الحب واألبوة والحنان ما ال يعطيه سوى البحر الكبري. 

لقد كان بحرًا ال ساحل له من الرقة... وكان جبالً ميطر حنانًا... وكان فارًسا يتحول إذا ترجل عن حصانه إىل حاممة. 

كانــت الدمعــة معلقــة دامئًــا بأجفانــه، وكان إذا مــرض ولــد مــن أوالده بــى أمــام رسيــره كطفــل، وكان إذا ســمعني أقــرأ 

شــعري ميتلــئ زهــًوا وكربيــاًء. 

إنــه مل يقــف أبــًدا ضــد طموحــايت العلميــة، وال ضــد كتابتــي، وال ضــد ظهــوري يف املناســبات الثقافيــة، بــل كان يحــرم عقــيل 

ويثّمــن خيــارايت، ويرافقنــي إىل أيــة مدينــة يف العــامل حتــى أواصــل تعليمي. 

وبالرغم من جذوره البدوية، ونشأته الصحراوية، فقد كان يؤمن بحق املرأة يف الحياة، والتطور، والعلم، والثقافة. 

ــرام  ــكل اح ــكاري ب ــتمع إىل آرايئ وأف ــه، ويس ــا يف ديوانيت ــص يل مكانً ــه، ويخص ــا يف مجالس ــح يل مكان ــا يفس وكان دامئً

ودميقراطيــة. 

وإذا كان بعــض الرجــال يشــعر بالحــرج أو بالخجــل أو بالغــرية أمــام املــرأة املثقفــة أو املتعلمــة أو املتكلمــة، فــإن أبــا مبــارك 

كان يعتــز بــأي نشــاط ثقــايف أقــوم بــه وبــأي كتــاب يصــدر يل، وبــأي مؤمتــر أشــارك يف أعاملــه. 

ولــن أنــىس فضلــه مــا حييــت؛ فهــو الــذي شــجعني عــى مواصلــة ســبيل العلــم والفكــر واألدب، وأحاطنــي باالحــرام يف 

مجلســه... لقــد كان ســلوكه الحضــاري هــذا ســمة بــارزة يف تاريخــه، وشــهادة كبــرية لــه يف مواجهــة القانــون الــذي ولــد 

يف خيمتــه، ثــم تجــاوزه. ومل يكــن ذلــك مجــرد تقديــر زوج لزوجــه، وإمنــا أراد أن يــرب املثــل ملــا يجــب أن تكــون عليــه 

عالقــة الــزوج بالــزوج، وباآلفــاق الرحبــة التــي ينبغــي عــى املــرأة الكويتيــة أن ترتادهــا. لقــد قــّدر الشــيخ املــرأة قيمــًة 

وإنســانًا، وتحولــت عنــده إىل رفيــق درب، ووســام حيــاة يتباهــى بــه ويزهــو يف شــموخ الكبــار الواثقــني بالــذات. 

مثــل هــذه املواقــف تكشــف كــم كان عبداللــه مبــارك طليعيًّــا وحضاريًّــا، مــع نفســه ومــع اآلخريــن. وكــم كان أبــو مبــارك 

يدهشــني يف رؤيتــه الجديــدة للعــامل، ويف نبوءاتــه املســتقبلية. إنــه البــدوي العريــق الــذي ارتــدى ثــوب الحداثــة. 

لقــد عــارك الشــيخ الحيــاة واعركتــه، وكــم مــن مواقــف صعبــة ماديــة وجســمية ونفســية تعــرّض لهــا، فواجههــا بشــجاعة 

الرجــال وإقــدام الفرســان دون تــردد أو وجــل أو خشــية. وقــد تركــت هــذه األحــداث بصامتهــا عــى جســد الرجــل ونفســه، 

وزادتــه صالبــة وقــوة. 

كان رجــالً كبــريًا؛ كبــريًا يف الحكــم، وأكــرب وهــو خارجــه. ومل يســمح ألحــد قــط بــأن يســتدرجه إىل مزالــق املهاتــرات وصغائــر 

األمور. 
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ــه  ــزًّا بإســالمه وعروبت ــرأس، معت ــوع ال ــا مرف ــال، وعــاش دامئً ــن أفع ــا أنجــزه م ــة مب ــدة وثري ــة ومدي ــه طويل ــت حيات كان

ــه....  وكويتيت

وبعــد.. هــذا هــو عبداللــه مبــارك كــام عرفتــه.. وبرحيــل هــذا الرجــل الفريــد والفــذ رحــل عــر مــن الرجولــة، والشــجاعة، 

والكــرم، والوفــاء، واملروءات. 

عر ال أتصور أنه سيتكرر بسهولة. 

ومــع أن هــذا العــر قــد انقــى ورحــل فــإن عربتــه تظــل معنــا، والــدروس التــي نســتلهمها مــن أحداثــه تظــل نرباًســا 

ــا لشــبابه ونحــن يف العقــد الثــاين مــن القــرن الحــادي والعرشيــن.  ملســتقبل الكويــت وهاديً

قصــة حيــاة عبداللــه مبــارك هــي قصــة أحــد أبنــاء الكويــت الذيــن نــذروا حياتهــم مــن أجــل الوطــن.. وهــي ســرية تقــدم 

منوذًجــا لالعتــداد بالــذات، واالنتــامء للشــعب والوطــن. 

ــري الهمــة، ويقــوي اإلرادة، ويدعــم  ــع شــباب الكويــت عــى هــذه الصفحــات أن يجــدوا فيهــا مــا يث وأرجــو عندمــا يطل

الحامســة والتصميــم. فــإذا كان عبداللــه مبــارك – وأبنــاء جيلــه – قــد ســعوا لبنــاء الكويــت يف ظــروف جــد صعبــة ونجحــوا 

يف ذلــك، فــإن عــى األجيــال الجديــدة اســتكامل البنــاء ومواصلــة العمــل. 

ــاد  ــه، ويكمــن يف الثقــة يف مســتقبله، ويكمــن، أخــريًا، يف االعتق ــامء إلي ــك يكمــن يف حــب الوطــن واالنت والســبيل إىل ذل

ــه. ــن ب ــداء اآلخري ــه واقت ــه ب ــرا بافتخــار أبنائ ــا جدي ــا منوذجــا سياســيا واجتامعي ــت بوصفه برســالة الكوي
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1 أكتوبر 1960 25 مايو 1950
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»  ،132 ،117 ،111 ،109 ،106 ،96 ،95 ،93 ،72 ،48 ،27  جابر األحمد الجابر الصباح 

.312 ،192 ،181 ،164    

» .27 ،9 جابر األول 

» .211 ،142 ،139 ،134 ،103 ،61 ،53 جابر العبدالله الجابر الصباح 

» .262 ،117 ،106 جابر العيل الصباح 

» .27 جابر مبارك الصباح 

» .232 جاسم املرزوق 

» .135 جاكسون 

» .238 ،215 ،211 ،200 ،199 ،197 ،192 ،48 جربا شحيرب 

» .27 جراح صباح محمد الصباح 

» .341 ،340 جامل أنور السادات 

»  ،281 ،280 ،279 ،278 ،268 ،266 ،254 ،253 ،17 ،16  جامل عبدالنارص 

 ،306 ،303 ،302 ،293 ،292 ،291 ،290 ،285 ،284     

.523 ،505 ،499 ،324 ،315 ،307    

» .261 ،74 ،71 جامل فيصل 

» .189 جيفري كمب بورن 

» .233 جيمس فورست  

)ح(

» 27 حبابة بنت صباح الصباح 

» 307 حسن إبراهيم 

» 16 الحسن الثاين 

» 62 حسن هرموش 

» .316 ،315 حسني مبارك 

» .307 ،290 ،285 ،118 حسني الشافعي 

» .134 حسني العويني 

» .312 حسني بن طالل 

» .504 ،62 حمد الحميي 

» .133 حمد الرجيب 

» .209 حمد املؤمن 

» .312 حمد بن عيىس آل خليفة 

» .27 حمد مبارك الصباح 

» .271 حمدي عاشور 

» .172 حمود السلامن الصباح 

» .27 حمود جراح الصباح 

» 232 حنا جربة شحيرب 

)خ(

» .62 خالد األحمد الصباح 

» .212 ،197 خالد الهنيدي 

» .136 خالد زيد الخالد 
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» .27 خالد محمد الصباح  

» .129 خالد يوسف النر الله  

» 136 خليفة الغنيم  

» .135 خليفة بن سلامن آل خليفة  

» .216 ،209 خليل شحيرب  

» .197 خميس سعد  

)د(

» .384 دانيالز  

» .197 داود عنرب  

» .142 ،139 ،133 درويش املقدادي  

» .233 ،172 ،99 دعيج بن حمود السلامن الصباح  

)ر(

» .197 راشد الدريعي  

» .301 ،134 ،16 رشيد كرامي  

» .16 رياض الصلح  

» .113 رياض طه  

» .136 رياض هالل  

» .168 ،47 ريتشارد فاول  

» .250 رينيه معوض  

)ز(

» .290 ،285 زكريا محيي الدين  

» .89 زهرة ديكسون  

» .296 زهري عسريان 

)س(

» .106 سامل العيل الصباح 

» .197 سامل بو حبيل 

» .27 سامل صباح محمد الصباح 

» .27 سامل مبارك الصباح 

» .296 ،262 سامي الصلح 

» .103 ،48 رسحان الرحان 

»  ،331 ،330 ،327 ،325 ،302 ،38 ،33 ،27 ،21 ،5  سعاد الصباح 

 ،502 ،501 ،499 ،493 ،484 ،343 ،336 ،335     

.547 ،505 ،504    

» .70 سعد الخشاب 

»  ،221 ،202 ،160 ،118 ،81 ،74 ،60  سعد العبدالله السامل الصباح 

.478 ،290 ،289    

»  ،146 ،104 ،93 ،82 ،80 ،79 ،53 ،16  سعود بن عبدالعزيز آل سعود 

.485 ،309 ،176 ،175    

» .27 سعود محمد الصباح 

» .16 سعيد فريحة 

» .250 سعيد فواز 

» .272 ،77 سلامن بن حمد آل خليفة 

» .301 ،16 سليم اللوزي 

» .142 ،136 ،133 سليامن العدساين 

» .300 ،212 ،211 ،169 ،111 ،105 ،100 ،95 ،48 سليامن املوىس 

» .305 سليامن فرنجية 

» .142 سيد عيل الرفاعي   
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)ش(

» .295 شارل الحلو 

» .221 ،70 شايف الخشاب 

» .177 شخبوط بن سلطان آل نهيان 

» .232 رشيف بيضون 

» .281 ،277 ،274 ،273 ،16 شكري القوتيل 

» .27 شمالن جراح الصباح 

» .27 شيخة أحمد الثاقب 

» .520 ،501 ،497 ،38 ،28 ،27 شيامء عبدالله املبارك الصباح 

)ص(

» .336 صالح محمد املال 

» .298 ،289 ،176 ،134 ،16 صائب سالم 

» .177 الصادق املهدي 

»  ،164 ،144 ،113 ،111 ،109 ،96 ،95  صباح األحمد الجابر الصباح 

.504 ،274 ،213 ،208 ،175    

» .505 ،27 ،9 صباح الثاين 

»  ،224 ،192 ،181 ،177 ،117 ،113 ،93 ،62  صباح السامل الصباح 

.312 ،310    

» .96 صباح النارص الصباح 

» .120 ،27 صباح محمد الصباح 

» .27 صباح محمد صباح محمد الصباح 

» .174 صباح نارص املبارك الصباح 

» .294 صربي حامدة 

» .232 صفر معريف 

)ط(

» .179 ،146 طالل بن عبدالعزيز آل سعود 

» .197 طلعت العلمي 

)ع(

» .265 ،258 ،49 عبداإلله بن عيل الهاشمي 

» .303 ،302 عبدالحكيم عامر 

» .102 عبدالرحمن الرومي 

» .61 عبدالرحمن الفارس 

» .233 ،232 ،169 ،120 ،119 ،100 ،62 عبدالرزاق قدومي 

» .478 ،350 ،140 ،113 ،74 ،70 ،62 عبدالعزيز جعفر 

» .254 ،141 ،136 ،80 ،51 عبدالعزيز حسني 

» .223 ،99 عبدالكريم املال 

» .299 عبدالكريم قاسم 

» .307 عبداللطيف البغدادي 

» .132 عبداللطيف الشمالن 

»  ،96 ،94 ،71 ،65 ،62 ،61 ،60 ،53 ،49 ،48  عبدالله األحمد الصباح 

 ،165 ،144 ،134 ،111 ،105 ،99 ،97     

 ،263 ،262 ،260 ،258 ،244 ،204 ،192     

.477 ،273 ،265 ،264    

» .499 عبدالله بن الحسني 

» .27 ،9 عبدالله بن صباح األول 

» .197 عبدالله الجار الله 

»  ،72 ،71 ،65 ،61 ،60 ،58 ،57 ،53 ،51  عبدالله الجابر الصباح 

 ،111 ،103 ،109 ،106 ،105 ،102 ،99     

 ،171 ،164 ،141 ،137 ،136 ،131 ،117     
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 ،272 ،224 ،222 ،200 ،181 ،177 ،174 ،172     

.289    

» .209 ،200 ،171 ،117 ،99 ،96 ،65 ،62 ،57 عبدالله الخليفة الصباح 

»  ،51 ،50 ،49 ،48 ،47 ،46 ،45 ،27 ،25 ،12 ،11  عبدالله السامل الصباح 

 ،104 ،82 ،80 ،79 ،77 ،73 ،72 ،58 ،57 ،53     

 ،175 ،172 ،171 ،168 ،166 ،160 ،146 ،106     

 ،479 ،476 ،272 ،258 ،238 ،179 ،178 ،177     

.504 ،500 ،494 ،482    

» .232 عبدالله السمحان 

» .232 عبدالله السميط 

» .232 عبدالله الصالح العيل 

» .27 عبدالله صباح محمد الصباح 

» .156 عبدالله عيل الصانع 

» .27 عبدالله محمد الثاقب 

» .297 عبدالله محمد الخامس 

» .477 ،265 ،176 ،171 ،166 ،164 ،48 ،47 عبدالله املال 

» .296 ،16 عبدالله اليايف 

» .136 ،51 عبداملجيد مصطفى 

» .303 عبدالنارص حسني عبدالنبي 

» .136 عبدالوهاب عزام 

» .478 ،74 عبدالحميد الصانع 

» .35 عبدالعزيز الرومي 

» .16 عبدالعزيز آل سعود 

» .250 عبدالعزيز شهاب 

» .216 ،211 ،209 ،207 ،192 عبداللطيف فيصل الثويني 

» .272 عبيد بن زريبان 

» .27 عذيب بن صباح الصباح 

» .27 عذيب محمد الصباح 

»  ،268 ،245 ،242 ،164 ،136 ،109 ،65 ،61  عزت جعفر 

.504 ،500 ،477 ،274    

»  ،288 ،280 ،274 ،273 ،245 ،89 ،18 ،16  عفيف الطيبي 

.301    

» .136 عيل البوالقي 

» .500 ،189 ،25 ،13 ،10 عيل الخليفة العبدالله الصباح 

» .288 عيل بن ثاين 

» .307 ،303 عيل صربي 

» .27 عيل محمد الصباح 

» .11 عيد شامس 

» .139 عيىس الحمد 

» .177 عيىس آل خليفة 

)غ(

» .500 ،499 غازي بن فيصل بن الحسني 

» .232 غازي جميل قدومي 

» .136 الغريب 

)ف(

» .89 ،18 فاضل سعيد عقل 

» .120 ،119 ،27 فاضل صباح املحمد الصباح 

» .89 ،18 فرانسوا ميدور 

» .69 ،16 فرحات عباس 

» .296 فريد أبو شهال 
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» .89 ،18 فكري أباظة 

» .263 ،136 الفضيل الورتالين 

»  ،109 ،106 ،104 ،99 ،72 ،71 ،69 ،65 ،49 ،48  فهد السامل الصباح 

.173 ،165    

» .27 فهد مبارك الصباح 

» .232 ،231 فهد محمد صالح العتيقي 

» .197 فوزي الخرا 

» .362 ،259 فوزي القاوقجي 

» .341 فوزي عبدالحافظ 

» .288 ،286 ،76 ،16 فؤاد شهاب 

» .250 فؤاد عبدامللك 

» .499 ،265 ،264 فيصل الثاين 

» .116 فيصل الدويش 

» .166 ،160 فيليب ساوثويل 

» .168 فيوليت ديكسون )أم سعود( 

)ق(

» .141 قدري حافظ طوقان 

)ك(

» .301 كامل األسعد 

» .263 كامل الشمي 

» .307 ،268 كامل الدين حسني 

» .485 الكابنت الش 

)ل(

» .308 ،307 لبنى أنور السادات 

» .307 لبيب شقري 

» .113 لطف الله مليك 

» .27 لطيفة عبدالله الثاقب 

» .297 ملياء الصلح 

» .27 لؤلؤة محمد الثاقب 

» .232 لؤي رضا حجاوي 

)م(

» .164 ،105 ،61 مبارك الحمد الصباح 

»  ،327 ،325 ،323 ،33 ،31 ،27 ،25 ،16  مبارك الصباح )الكبري( 

.498 ،475    

»  ،197 ،192 ،160 ،80 ،63 ،61 ،60 ،57  مبارك العبدالله الجابر الصباح 

 ،208 ،207 ،205 ،202 ،201 ،200     

 ،221 ،220 ،219 ،214 ،212 ،211     

.504 ،289 ،245 ،224 ،223 ،222    

» .134 ،103 ،100 ،65 ،60 مبارك عبدالله األحمد الصباح 

» .514 ،495 ،27 مبارك عبدالله املبارك الصباح 

»  ،320 ،302 ،32 ،31 ،30 ،27  مبارك عبدالله املبارك الصباح )البكر( 

 ،330 ،327 ،326 ،325 ،324 ،323     

 ،336 ،335 ،334 ،333 ،332 ،331     

 ،342 ،341 ،340 ،339 ،338 ،337     

.505 ،501 ،343    

» .298 ،289 مجيد أرسالن 

» .177 ،173 ،117 ،106 ،72 ،60 محمد األحمد الصباح 

» .81 محمد الجحيل 

» .317 ،297 ،290 ،289 ،286 ،76 ،75 ،16 محمد الخامس 
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» .212 ،197 ،192 محمد الصدر 

» .105 محمد العتيبي 

» .27 محمد إبراهيم الثاقب 

» .272 ،118 محمد أبو حديدة 

»  ،270 ،269 ،268 ،267 ،266 ،253 ،17  محمد أنور السادات 

 ،307 ،303 ،292 ،291 ،284 ،280 ،271     

.341 ،340 ،324 ،315 ،313 ،308    

» .177 محمد بن عبدالعزيز آل سعود 

» .197 محمد جميل 

» .341 محمد حامد محمود 

» .504 ،503 ،498 محمد خالد القطمة 

» .131 محمد خليفة النبهاين 

» .197 محمد ذيب 

» .287 محمد رضا بهلوي 

» .144 محمد سالم 

» .27 محمد صباح الصباح 

» .27 محمد صباح محمد الصباح 

» .134 محمد صالح الدين 

» .113 محمد عبدالوهاب 

» .500 محمد عبدالعزيز القطامي 

»  ،336 ،120 ،118 ،117 ،38 ،36 ،35 ،28 ،27  محمد عبدالله مبارك الصباح 

.505 ،504 ،501 ،494 ،338    

» .144 محمد عاليا 

» .254 محمد عيل علوبة 

» .197 محمد عويس 

» .250 محمود عامر 

» .307 محمود فوزي 

» .509 محيي الدين الالذقاين 

» .164 مراد بهبهاين 

» .481 ،240 ،232 ،54 مرزوق العجيل 

» .232 ،99 مرزوق داود البدر 

» .116 مرشد البذال 

» .12 مرقص 

» .27 مريم جراح الصباح 

» .142 مشاري البدر 

» .142 مشعان الخضري 

» .311 مشعل بن عبدالعزيز آل سعود 

» .243 ،234 ،233 ،231 ،57 مصطفى صادق 

» .27 مقرن بن مرخان املريدي 

» .303 ،302 منى جامل عبدالنارص 

» .27 منرية جابر الصباح 

» .27 مويض جراح الصباح 

)ن(

» .224 ،62 نارص صباح النارص الصباح 

» .27 نارص مبارك الصباح 

» .27 نجالء أحمد الثاقب 

» .504 نزار قباين 

» .103 ،62 نواف األحمد الجابر الصباح 

» .258 ،49 نوري السعيد 
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)هـ(

» .484 ،168 هارولد ريتشارد ديكسون 

» .300 ،192 ،113 ،62 هاين قدومي 

» .164 هكنوثام 

» .205 ،160 هلفورد 

» .192 هوكنز 

)و(

» .212 ،197 ،192 وجيه املدين 

» .27 وطبان بن ربيعة املريدي 

» .113 وفيق العالييل 

» .235 وينغ الويس 

)ي(

» .216 ،212 ،197 ،113 ،99 يعقوب البصارة 

» .192 يعقوب سلطان 

» .500 يوسف املرزوق 

» .27 يوسف أحمد الثاقب 

» .298 يوسف بيدس 

» .134 ،130 يونس البحري 
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الخاتمة

وأخــرياً مل يكــن هــذا الكتــاب مجــرد اســتعراض صــور، بقــدر مــا هــو رسد لتاريــخ رجــل 

مــأل حياتــه عمــالً وجــداً وجهــداً.. فأنشــأ وأشــاد وعّمــر، ووصــل الليــل بالنهــار ليــيء درب 

املعــايل والرقــي لوطنــه.

ــال: آن يل أن  ــه وق ــن مكتب ــام م ــم ق ــة ث ــى الطاول ــم ع ــع القل ــمة وض ــة حاس  ويف لحظ

ــف. أتوق

وخــالل فــرة طويلــة مــن العمــل والبحــث املضنــي لتوليــف املناســبات وتحديــد األعــوام، 

ــخ  ــق تاري ــدف توثي ــا.. به ــا ورجاله ــا ودقائقه ــبة بتفاصيله ــورة ورشح املناس ــح الص وتوضي

ــخ..  ــاء والتاري ــا الوف ــه علين ــذي يوجب ــت، وإعطــاء الرجــل بعــض حقــه ال الكوي

ومازال يف التاريخ زوايا مل تلتقطها الكامريا.. لذلك أُرّحب بكل توضيحات أو إضافات.  

ونصيحة لكل محب للكويت: ال تنسوا تاريخكم. 

مع أطيب األمنيات

سعاد محمد الصباح
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 مؤلفات د.سعاد الصباح
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الكتب السياسية واالقتصادية واالجتماعية:

الناشرالكتاب

دار ايستلوردز للنرشلندن1983التخطيط والتنمية يف االقتصاد الكويتي ودور املرأة 

دار ايستلوردز للنرشلندن1985أضواء عى االقتصاد الكويتي

دار ايستلوردز للنرشلندن1986املرأة الخليجية ومشاركتها يف القوى العاملة 

دار ايستلوردز للنرشلندن1986األوبك : التجربة السابقة والتوقعات املستقبلية

دار ايستلوردز للنرشلندن1986سوق النفط  الجديد : اململكة العربية السعودية تستعيد  مبادرتها 

دار ايستلوردز للنرشلندن1989أزمة املوارد يف الوطن العريب

الهيئة املرية العامة للكتاب القاهرة1990هل تسمحون يل أن أحب وطني

دار سعاد الصباح للنرش والتوزيعالكويت1995صقر الخليج : عبد الله املبارك الصباح

دار سعاد الصباح للنرش والتوزيعالكويت1995حقوق اإلنسان يف العامل املعارص

دار سعاد الصباح للنرش والتوزيعالكويت1997حقوق اإلنسان : بني النظرية والتطبيق

دار سعاد الصباح للنرش والتوزيعالكويت1997ماذا تعرف عن حقوق اإلنسان ؟

دار سعاد الصباح للنرش والتوزيعالكويت2006أوراق يف قضايا الكويت )1(

دار سعاد الصباح للنرش والتوزيعالكويت2006أوراق يف قضايا الكويت )2(

دار سعاد الصباح للنرش والتوزيعالكويت2006أوراق يف االقتصاد الخليجي

دار سعاد الصباح للنرش والتوزيعالكويت2006أوراق يف السياسة الدولية

دار سعاد الصباح للنرش والتوزيعالكويت2006أوراق يف االقتصاد السيايس الدويل )1(

دار سعاد الصباح للنرش والتوزيعالكويت2006أوراق يف االقتصاد السيايس الدويل )2(

دار سعاد الصباح للنرش والتوزيعالكويت2006أوراق يف السياسة النفطية )1(

دار سعاد الصباح للنرش والتوزيعالكويت2006أوراق يف السياسة النفطية )2(

دار سعاد الصباح للنرش والتوزيعالكويت2007مبارك الصباح مؤسس دولة الكويت الحديثة

دار سعاد الصباح للنرش والتوزيعالكويت2008كلامت خارج حدود الزمن
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إصداراتها الشعرية :

النارشالكتاب

دار اليومبريوت1964من عمري

دار املعارفالقاهرة1971أمنيــة

دار املعارفالقاهرة1982إليك يا ولدي

الهيئة املرية العامة للكتابالقاهرة1985فتافيت امرأة

منشورات رياض الريسلندن1988يف البدء كانت األنثى

منشورات رياض الريسلندن1989حوار الورد والبنادق

الهيئة املرية العامة للكتابالقاهرة1990برقيات عاجلة إىل وطني

دار سعاد الصباح للنرش والتوزيعالكويت1992آخر السيوف

دار سعاد الصباح للنرش والتوزيعالكويت1992قصائد حب

دار سعاد الصباح للنرش والتوزيعالكويت1994امرأة بال سواحل

دار سعاد الصباح للنرش والتوزيعالكويت1997خذين إىل حدود ا لشمس

دار سعاد الصباح للنرش والتوزيعالكويت1999القصيدة أنثى واألنثى قصيدة

دار سعاد الصباح للنرش والتوزيعالكويت2005و الورود تعرف الغضب

دار سعاد الصباح للنرش والتوزيعالكويت2006رسائل من الزمن الجميل
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كتب أشرفت أو شاركت في تأليفها وقدمت لها :

النارشالكتاب

دار سعاد الصباح للنرش والتوزيعالكويت1985طباعة مجلدات مجلة الرسالة املرية 

دار سعاد الصباح للنرش والتوزيعالكويت1988 - 2013كتب الفائزين باملراكز األوىل يف مسابقات »عبدالله املبارك وسعاد الصباح« 

دار سعاد الصباح للنرش والتوزيعالكويت1995عبد العزيز حسني - حلم التنوير العريب

دار سعاد الصباح للنرش والتوزيعالكويت1996إبراهيم العريض – إشعاع البحرين الثقايف 

دار سعاد الصباح للنرش والتوزيعالكويت1997الثقافة يف الكويت )مسح علمي شامل - 3 أجزاء( 

دار سعاد الصباح للنرش والتوزيعالكويت1998نزار قباين – شاعر لكل األجيال 

دار سعاد الصباح للنرش والتوزيعالكويت2000د.ثروت عكاشة - البندقية والريشة 

دار سعاد الصباح للنرش والتوزيعالكويت2001عبدالله الفيصل – بني مشاعر الحرمان وغربة الروح 

دار سعاد الصباح للنرش والتوزيعالكويت2003عبدالكريم غالب – ضوء يرشق من املغرب 

دار سعاد الصباح للنرش والتوزيعالكويت2007غسان تويني 

دار سعاد الصباح للنرش والتوزيعالكويت2013د.صالح العجريي – عميد علم الفلك

المقاالت واألبحاث :

املؤمتر الثاين للطاقة، األوابكالدوحةمارس 1982املشاركة النسائيــة الكويتية يف القوة العاملة – توجه تجريبي ميداين

مؤمتر حول النساء املسلامت والتنميةكواالملبورأكتوبر 1982دور النساء املسلامت يف التنمية االقتصادية بالدول العربية يف الخليج

5 مقاالت دراسية مطولةالكويت1984االقتصاد والسياسة يف عامل اليوم

ورقة مقدمة إىل مؤمتر بالقاهرةالقاهرةفرباير 1985التنمية االقتصادية يف الدول املنتجة للنفط والتغري االقتصادي الحديث

مجلة الخليج العريب-أبريل 1985النساء العامالت يف الخليج

محارضة مقدمة يف النادي الدبلومايسأبوظبيأبريل 1985السياسات النفطية ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي

--1990اإلسراتيجية الجديدة للنظام السيايس العاملي
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يونيو 


