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تصـــــدير:

قب������ل	عقدي������ن	أو	أكثر	قلياًل،	دخ������ل	عالم	األعم������ال	وأدبياته	تعبير	»	املس������ؤولية	

االجتماعي������ة«.	وألن	التعبي������ر	جاء	من	الغرب،	فقد	نظر	إلي������ه	الكثيرون	وكأنه	مفهوم	

جديد،	يضع	على	الوجه	القاسي	ألصحاب	األعمال	مسحة	إنسانية.

واقع	احلال،	أننا	في	الدول	اإلس������المية	والعربية،	لم	نكن	بحاجة	إلى	هذا	التعبير	

اجلدي������د	أصاًل؛	ألن	مفهومه	العلمي	واحلقيقي	بالنس������بة	لنا	ليس	مجرد	مس������ؤولية	

مجتمعي������ة،	بل	هو	واجب	عقيدي	ملزم	في	بع������ض	جوانبه	)الزكاة(،	وهو	فعل	إمياني	

يق������رب	من	الل������ه	ومرضاته	في	بع������ض	جوانبه	)الصدقة(،	وهو	باعث	على	الس������عادة	

الداخلية	ومش������اعر	الرضا	عن	ال������ذات	في	جوانب	أخرى	)بناء	املس������اجد	واملدراس	

واملستش������فيات...(.		ونحن	أول	من	جعل	لهذه	املسؤولية	بجوانبها	املختلفة	مؤسسات	

إدارية	تنظمه������ا	في	وجود	أهلها	وبعد	غيابهم	)األوق������اف	والثلث(.	وفي	)الزكاة(	من	

العدالة	والدقة	واالنعكاسات	االقتصادية	ما	ال	يدركه	أي	نظام	ضريبي	حديث.	وفي	

)األوقاف(	وأنظمتها	وأنواعها	ما	ال	تبلغ	شموله	أية	صناديق	تأمينات	معاصرة.

وفي	الكويت،	متيز	مجتمع	األعمال	قبل	النفط	-	على	الرغم	من	بساطته	ومشاق	

عمل������ه	ومحدودية	موارده	-	بالتزامه	الصادق	بهذه	املس������ؤولية	العقيدية	اإلنس������انية	

باملفهوم	واآلليات	السابق	ذكرها.	وعندما	جزى	الله	صبر	الكويت	وأهلها	بفيض	رزقه،	

ازداد	الوجه	اإلنس������اني	للكويت	إشراقاً،	وازداد	عملها	الطيب	امتداداً	واتساعاً	ليصل	

إلى	مختلف	بقاع	األرض،	من	خالل	ش������خصيات	رائدة	لن	تُنسى،	ومؤسسات	شعبية	

وحكومية	أصبح	اسمها	صنو	النماء	واخلير	والعطاء	في	آسيا	وأفريقيا	عموماً،	وفي	

العاملني	العربي	واإلسالمي	على	وجه	اخلصوص،	وفي	الكوارث	الطبيعية	أينما	حلّت،	

والكوارث	التي	يسببها	اإلنسان	ألخيه	اإلنسان	حيثما	وقعت.		

وإذا	كنا	نعتز	بلقب	»املركز	اإلنس������اني	العاملي«	و	لقب	»القائد	اإلنس������اني«	اللذين	

وش������حت	بهما	األمم	املتحدة	ص������ورة	الكويت	وعباءة	أميرها،	فإنن������ا	نعرف	متاماً	أن	

اللقبني	مس������تحقان	منذ	زمن	بعيد،	وأنهما	جاءا	وصفاً	حلقيق������ة	وإقراراً	بواقع،	ولم	

يأتيا	مجاملة	دبلوماسية	في	مناسبة	عابرة.
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إن	الغرض	العلمي	الذي	تستهدفه	غرفة	جتارة	وصناعة	الكويت	من	هذا	اإلصدار	

ه������و	توثيق	هذه	احلقيقة	ألجيالنا	القادمة،	علَّها	تتعرف	إلى	القدوة	فتعتز	بها	وتتخذ	

منها	أسوة	حسنة.	أما	الهدف	الوطني	لهذا	اإلصدار	فهو	حتية	املواطن	الكويتي	الذي	

تعلم،	منذ	اختار	الكويت	وطناً	وهوية،	أن	يقتسم	لقمته	مع	أخيه	ولوكان	به	خصاصة،	

مما	جعل	للكويت	روحا	إنس������انية	متميزة	تس������ري	في	رمالها	وش������واطئها	كما	تسري	

ف������ي	قلوب	أهلها،	ومما	جع������ل	العالم	أجمع	يقر	للكويت	مبركزها	اإلنس������اني	العاملي،	

وبالقيادة	اإلنس������انية	ألميرها	صاحب	السمو	الش����يخ صباح األحمد اجلابر الصباح، 

حفظه الله ورعاه.

وما	كان	للغرفة	أن	جتد	شريكاً	في	هذا	العمل	التوثيقي	أفضل	من	)مركز	البحوث	

والدراس������ات	الكويتي������ة(	مبا	يضمه	من	أمهات	املراجع،	ومب������ن	يقوم		عليه	من	قامات	

املعرفة.	والغرفة	إذ	تشكر	املركز	على	نهوضه	بهذه	املسؤولية،	تود	أن	تؤكد	أن	حترير	

هذا	الكتاب	بكامله	وكل	تفاصيله	يعكس	جهد	املركز	وحده،	ودور	الغرفة	اقتصر	على	

طرح	الفكرة	ومتويل	التنفي������ذ.	أما	حترير	الكتاب	ومضمونه	فهما	بالكامل	نتاج	جهد	

املركز	وقناعاته.
وفقنا الله جميعًا ملا فيه الصواب وخير الثواب.

رئيس غرفة جتارة وصناعة الگـــــويت      

علــي محمــد ثنيـــان الغــانــــــم      
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تقديـــــم:

ُعرف������ت	الكويت	طوال	تاريخها	بالعم������ل	اخليري	املتميز	النابع	من	أصالة	متتد	جذورها	

عميقا	في	التاريخ	العربي	قبل	اإلس������الم	وبعده،	ولطاملا	عرف	أهلها	بس������جايا	السخاء	في	

موضعه،	واإليثار	ملن	يس������تحقه،	وغيرها	من	األخالق	العربية	النبيلة	واحملامد	اإلس������المية	

الس������امية،	حتى	صارت	تلك	السمات	نهجا	راس������خا	في	حياة	األجداد،	وسار	على	خطاها	

اآلباء	واألبناء،	فضربوا	أروع	األمثلة	في	العطاء	اإلنس������اني،	وساهموا	في	رسم	صور	خالدة	

عن	العمل	اخليري	الذي	انتقل	من	النطاق	احمللي	الضيق،	إلى	احليز	اإلقليمي	القريب،	ثم	

إلى	األفق	العاملي	الواسع.

ولم	يكن	ذلك	العمل	اخليري	مقتصرا	على	النشاط	األهلي،	بل	امتد	ليكون	نهجا	متجذرا	

في	العمل	الرس������مي؛	فلقد	حرص	حكام	الكويت	املتعاقبون	على	دعم	ذلك	العمل	اإلنساني	

النبيل،	واملس������اهمة	فيه،	وتشجيع	أبناء	البالد	على	استمراره	وتطويره	وتوسيع	آفاقه.	ولعل	

اإلجنازات	التي	حققها	حضرة	صاحب الس���مو أمير البالد الش���يخ صب���اح األحمد اجلابر 

الصباح – حفظه الله ورعاه – في	هذا	املجال	خير	دليل	على	ذلك.	

وقد	تُ�وجت	تلك	اإلجنازات	بتقدير	عاملي	متميز	من	منظمة	األمم	املتحدة	في	سبتمبر	

من	عام	2014	،	حني	أطلقت	على	سموه	لقب	)قائد	للعمل	اإلنساني(	،	إضافة	إلى	تكرمي	

العطاء	اخليري	لدولة	الكويت	وأبنائها	فأطلقت	عليها	مس������مى		)مركز	إنس������اني	عاملي(	

،	نظرا	لدورها	الرائد	املنطلق	من	إميانها	بوحدة	اإلنس������انية،	وقناعتها	بأهمية	الشراكة	

ب������ني	األمم،	وتوحيد	وتفعيل	اجلهود	الدولية،	بهدف	احملافظة	على	األس������س	التي	قامت	

احلياة	من	أجلها.

ويأتي	هذا	الكتاب	– الذي	أعده	فريق	من	الباحثني	بإشراف	مركز	البحوث	والدراسات	

الكويتي������ة	وتكليف	م������ن	غرفة	جتارة	وصناعة	الكويت	– ليرصد	مس������يرة	العمل	اخليري	

األهلي	ألبناء	الكويت	منذ	تأس������يس	البالد	وم������ا	قبل	مرحلة	النفط،	وحتى	اليوم،	والدور	

ال������ذي	أداه	ذلك	في	نهضة	الكوي������ت	وتطورها،	وتعزيز	عالقاتها	بدول	العالم،	ويس������لط	

سني	في	ترسيخ	مفاهيم	العمل	اخليري،	ويستعرض	صوًرا	 الضوء	على	دور	الرواد	املؤِسّ
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من	أعمال	الِب��ر	واإلحس������ان	والوقف	اخليري،	وهو	ما	ميث������ل	جانباً	مهما	من	تراث	أهل	

الكويت	وعملهم	اإلنساني.

ويتط������رق	اإلصدار	إل������ى	موقع	الكويت	ومتي������زه	عبر	املكان	والزمان،	وظروف	نش������أتها	

ومراحل	تكوينها،	وشخصية	أهل	الكويت	وسماتها،	وتفاعلها	مع	املوقع،	ورسوخ	قيمة	العمل	

واإلنتاج	في	تلك	الشخصية،	وقدرتها	على	اإلبداع	في	مجاالت	عدة،	إضافة	إلى	دور	العمل	

اخليري	األهلي	واملؤسس������ي	املعاصر،	السيما	املؤسسات	االقتصادية	وجمعيات	النفع	العام	

ات،	والِفرق	التطوعية. واجلمعيات	اخليرية،	واملبَرّ

آم������ل	أن	يكون	الكتاب	لبنة	من	لبن������ات	تأريخ	العمل	اخليري	في	دول������ة	الكويت،	ويرفد	

املكتبة	العربية	بس������جل	حافل	يرصد	مسيرة	العطاء	اخليرية	واإلنسانية	للمجتمع	الكويتي،	

ويلبي	حاجة	القراء	إلى	عمل	توثيقي	يس������لط	الضوء	على	تلك	السجايا	النبيلة	التي	يتحلى	

بها	أبناء	الكويت،	والتي	صارت	سمات	متأصلة	في	نفوسهم	ووجدانهم	وتاريخهم.

املشرف العام على اإلصدار     

األستاذ الدگــتور عبد الله يوسف الغنيم     

رئيس مرگ���ز البحوث والدراسات الگ���ويتية      
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ملــــاذا هــــذا اإلصدار؟:

يرص������د	هذا	اإلصدار	-الذي	رمبا	كان	أش������مل	جهد	علم������ي	توثيقي	في	مضماره-	

مسيرة	العمل	اخليري	ألبناء	الكويت	منذ	تأسيس	البالد	وما	قبل	مرحلة	النفط،	وحتى	

اليوم،	والدور	الذي	أداه	في	نهضة	الكويت	وتطورها،	وتعزيز	عالقاتها	بدول	العالم.

ويس������عى	هذا	اإلص������دار	إلى	التعريف	بش������خصية	الكويت	احلضاري������ة	عبر	تفاعل	

مقِوّمات	املكان	والزمان	مع	إنس������ان	هذه	املنطقة	من	أرض	اجلزيرة	العربية،	مبا	يحويه	

ذلك	من	تضافر	عناصر	وعوامل	عديدة،	وتداخل	ثنائيات	ومؤِثّرات	ساهمت	في	تفاعل	

ل	داللة	واضحة	على	قدرة	إنس������ان	هذه	 اإلنس������ان	مع	األرض	في	تناغم	عجيب،	ش������َكّ

ل	ش������خصية	إنس������انية	ناضجة،	 األرض	وحيويته	وتفاعله	مع	مجتمعه	ومحيطه،	ليش������ِكّ

تشعر	باآلخرين،	وتفزع	لعونهم،	وتتفاعل	مع	أزماتهم.

وكان	حرًيّا	بكتاب	يس������طر	معالم	سيرة	العمل	اخليري	الشعبي	في	دولة	الكويت؛	أن	

يُهدى	إلى	حضرة صاحب السمِوّ الشيخ »صباح األحمد اجلابر الصباح«،	الذي	رسمته	

األمم	املتحدة	»قائداً	للعمل	اإلنس������اني«،	ورس������مت	دولة	الكويت	حت������ت	قيادته	»مركزاً	

عاملياً	للعمل	اإلنساني«.

ويتطرق	الفصل األول	من	الكتاب	إلى	موقع	الكويت	ومَتيزه	عبر	املكان	والزمان،	من	

حيث	ش������خصية	الكويت،	وظروف	نش������أة	هذا	الوطن	ومراحل	تكوينه،	وطبيعة	املجتمع	

د	األعراق	والثقافات،	والعالقة	الوثقى	بني	 الكويت������ي	ككيان	مجتمعي	دميوغرافي	متعِدّ

ام	الكويت	وش������عبها،	باعتبارها	عالقات	حكم	راش������دة،	منبعها	احلب	والتقدير	بني	 ُحَكّ

احلاكم	ومواطنيه.	ثم	ي������درس	الكتاب	عبر	تاريخ	الكويت	الطويل	كفاح	أبنائه	وحكامه،	

لة	لديهم	إلى	 وجهوده������م	ف������ي	تعزيز	قيمة	هذا	الوط������ن	ومكانته،	وتلك	النزع������ة	املتأِصّ

االستقاللية	والس������يادة.	ويتناول	أيضا	ش������خصية	أهل	الكويت	وسماتها،	وتفاعلها	مع	

املوقع،	وانعكاس������ات	موقع	الكويت	على	اإلنسان،	ومدى	رسوخ	قيمة	العمل	واإلنتاج	في	

تلك	الش������خصية،	وقدرتها	على	اإلبداع	في	املجال	االقتصادي	والتجاري	الذي	ُفطرت	

عليه،	والذي	أسهم	في	منو	دولة	الكويت	وازدهارها.
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س������ني	في	ترس������يخ	مفاهيم	العمل	 أما	الفصل الثاني فيدور	حول	دور	الرواد	املؤِسّ

اخليري،	وما	صاحب	ذلك	من	َدْور	ممَيّز	للنُخب	الثقافية	والتجارية	من	رجال	الكويت؛	

مَتثَّل	في	ترسيخ	معاني	ذلك	العمل	ومفاهيمه،	متطرقا	إلى	ثالثة	موضوعات	أساسية؛	

ه������ي:	َدْور	النُخب	الثقافية	والتجارية	في	مس������يرة	اخلي������ر،	وعن	أهم	ملمح	من	مالمح	

الشخصية	الكويتية	وهو	ما	ُطبعت	عليه	من	صفات	وقيم	عربية	وإسالمية؛	كاملسارعة	

في	اخليرات،	والفزعة	لنجدة	امللهوف،	وإعانة	احملتاج	،	وأخيًرا	يعرض	الفصل	صوًرا	

من	أعمال	البر	واإلحسان	والوقف	اخليري،	وهو	ما	ميثل	جانباً	من	تراث	أهل	الكويت	

اخليري،	وما	تواتر	من	األخبار	عن	أوقاف	الكويتيني	والوقف	في	الكويت.

د	 ������ا	الفصل الثالث،	فقد	تناول	العمل	اخليري	األهلي	واملؤسس������ي	املعاصر؛	وُمِهّ أَمّ

	االهتمام	فيه	 ل������ه	بعرض	صور	من	اجله������ود	االجتماعية	اخليرية	الفردية،	ثم	انص������َبّ

ات	 على	اجلهود	اخليرية	املؤسس������ية	)جمعيات	النفع	العام	واجلمعيات	اخليرية(،	واملبَرّ

اخليرية،	والِفرق	التطوعية.

وف������ي	الفصل الراب���ع	مت	التركيز	على	مناذج	من	األعمال	اخليرية	ملؤسس������ات	أهلية	

د	باحلديث	عن	رجال	األعمال	الرواد	الذين	بنوا	أُس������س	االقتصاد	الكويتي،	 كويتية،	فمَهّ

مت	 ودعمهم	للعمل	اخليري،	ثم	ذكر	أهم	املؤسس������ات	االقتصادي������ة	واملجتمعية	التي	قَدّ

منوذًج������ا	بارًزا	في	مس������اندة	األعمال	اخليري������ة؛	مثل:	غرفة	جت������ارة	وصناعة	الكويت،	

وجمعي������ة	الهالل	األحم������ر	الكويتية،	وما	أفرزته	اجلهود	الكويتية	في	مس������اعدة	الطلبة؛	

مثل:	اجلمعية	الكويتية	ملساعدة	الطلبة،	واملؤسسة	العاملية	ملساعدة	الطلبة	العرب.

وأخي���ًرا،	تأت������ي	خامتة	الكتاب	لتبني	أهمية	ما	ح������واه	من	ُجهد	توثيقي	وعلمي	كانت	

املكتب������ة	الكويتي������ة	أحوج	ما	تكون	إليه؛	لتس������د	تلك	الثغرة	في	مس������يرة	العمل	اخليري	

ل	جانب	اإلسناد	العلمي	لهذا	العطاء	الذي	أصله	ثابت	وفروعه	ممتدة	 األهلي،	ولتش������ِكّ

في	السماء.
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أوال - شخصية الگـويت:

	دراسة	شخصية	شعب	من	الشعوب	ال	تقتصر	على	رصد	الواقع	احلاضر	وحتليله،	 إَنّ
وإمنا	تترامى	بعيًدا	عبر	املاضي	وخالل	التاريخ؛	ألنه	بالدور	التاريخي	ميكن	التعّرف	إلى	
الفاعلية	اإليجابية	للدولة	في	الوقت	احلالي،	واستش������راف	ما	ستكون	عليه	في	املستقبل،	
	عن	ش������خصية	الدولة	كما	صنعها	اإلنسان،	فاألرض	قد	 والتعّرف	أيضا	إلى	التعبير	احلِرّ
تكون	خرساء	جدباء	مقفرة؛	فإذا	تفاعل	معها	اإلنسان	بعزمية	وإرادة	وباألسلوب	املناسب	

ت	وربت	وأنبتت	من	كل	زوج	بهيج!	لقد	تغَيّرت	األرض	بسبب	الفعل	اإلنساني. اهتَزّ

اء،	ولكن	»ما	أكثر	ما	كان	التاريخ	لس������انها،	وإذا	كان	 ورمب������ا	كانت	اجلغرافيا	أحياًنا	صَمّ
	اإلنس������ان	على	األرض،	فإن	اجلغرافيا	ظّل	األرض	على	الزمان«)1(!	فإذا	طَبّقنا	 التاريخ	ِظَلّ
اء	مقفرة،	 هذه	القاعدة	عل������ى	أرض	الكويت	من	الناحية	اجلغرافية؛	فإنها	كانت	أرضاً	صَمّ
وبحًرا	ممتد	األرجاء.	ولوال	أن	اإلنسان	الكويتي	أنطقهما	ملا	آلت	الكويت	إلى	مجٍد	وحضارة	
	 مميزة!	فاألرض	جزء	من	أرض	اجلزيرة	العربية،	والبحر	والساحل	عربَيّان،	والتاريخ	مستمٌدّ
م������ن	املاضي	بأصالته	وعراقته؛	واحلديث	لي������س	حديًثا	عن	الصحراء	وال	عن	البحر،	وإمنا	
حديث	عن	»الفعل	اإلنس������اني«،	وعن	س������مات	»الفاعل«	احلقيقي،	ال������ذي	نظر	إلى	املاضي	
اه	واستثمره،	ثم	رسم	إنساُن	 	منه	األصالة،	ونظر	إلى	احلاضر	فتحَدّ فاس������تحضره	واستمَدّ
ق	ما	يريد	 هذه	األرض	املش������اهد	املس������تقبلية	ملا	يريد	أن	يك������ون	عليه	وطنه،	ثم	ق������ام	ليحِقّ

فكًرا	وعماًل	وس������لوًكا،	فكان	أن	ترك	تراًثا	مادًيّا	ومعنوًيّا،	ومظاهر	حضارة،	و	»منط	حياة«	
ألس������لوب	ممارسة	العيش.	كل	ذلك	ضمن	ثنائيات	فاعلة،	أدارها	اإلنسان	الكويتي	متسِلًّحا	
ب������اإلرادة	والعزم	والطموح،	معتصم������اً	بإميانه،	متوكاًل	على	رِبّه،	حام������اًل	منظومته	القيمية	

ة	من	األخالق	والقيم	والسلوك	اإلنساني	العربي	واإلسالمي. الرائعة،	املستمَدّ

إن	الثنائي������ات	التي	أدارها	اإلنس������ان	الكويتي	هي	ثنائيات	متع������ددة؛	منها:	ثنائية	)البحر/	
الصحراء(،	وثنائية	)العزلة/	االنفتاح(،	وثنائية	)األصالة/	املعاَصرة(،	وثنائية	)القيظ/	البرد(،	

الفصـــل األول

شخصــية الگــويت ... اإلنســان والزمـــان واملگــــان

)1(	جمال	حمدان:	شخصية	مصر،	دراسة	في	عبقرية	املكان،	القاهرة:	دار	الهالل،	د.	ت،	1/	13.
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وثنائي������ة	)العوز/	الغنى(،	وثنائي������ة	)اآلالم/	اآلمال(،	وثنائية	)التحدي/	االس������تجابة(،	
وثنائية	)شح	املوارد/	اإلبداع	واالبتكار(.

ولقد	طَوّع	إنس������ان	هذه	األرض	كل	هذه	األضداد	ليُخِرج	منها	نسيًجا	اجتماعًيّا	وثقافًيّا	
واقتصادًيّا،	متميز	التنوع،	سامي	القيم،	أصيل	الهوية	العربية	واإلسالمية،	عصري	الروح.

فقد	تفاعلت	الش������خصية	الكويتية	)اإلنس������ان(	مع	ثالثية	)املوقع-	امل������كان-	الزمان(،	وأثر	
املوقع	خصوًصا	في	شخصية	اإلنسان	الكويتي،	وذلك	من	خالل	شرح	موجز	جلغرافيا	الكويت	
»األرض	والبحر	واملناخ«،	مع	بيان	لعملية	توّطن	أهل	الكويت	واستقرارهم	في	هذا	املوقع	احليوي	
سني	في	حتقيق	 في	شمال	اجلزيرة	العربية،	والبحث	عن	مقوِّمات	العيش،	وجهود	الرواد	املؤِسّ
االكتفاء	الذاتي	واالس������تقاللية،	ثم	علو	همتهم	فيما	هو	أبعد	من	مجرد	االكتفاء	واالس������تقالل،	
وأبرز	خصائص	الشخصية	الكويتية	ومؤثرات	تشكيلها؛	قيًما	وفكًرا	وسلوًكا،	وما	يقترن	بذلك	
من	مجموعة	الصفات	األبَيّة	والس������لوك	القومي	واألخالق	الفاضلة،	وعالقتها	بالتكوين	والتنّوّع	
	الذي	حقق	التكامل	والتعايش	السلمي	بينهم،	 البش������ري	والتماسك	الثقافي،	واالنس������جام	العاِمّ
ة،	والصبر،	والشجاعة،	 	الهَمّ وفًقا	لتقاليد	عربية	ومفاهيم	إس������المية	راسخة،	كالشهامة،	وعلِوّ
������ا.	كل	ذلك	جرى	على	أرضية	ثقافية	 والعمل	املنت������ج،	وإثبات	الذات	وتأكيدها	فردّيًا	وجماعًيّ
اجتماعي������ة	تقوم	على	الوحدة	والتضامن	والتكافل،	والتواص������ل	بني	الرعية	بعضهم	بعًضا	من	
جهة،	والرعية	ووالة	األمر	من	جهة	أخرى،	ودور	األسرة	احلاكمة	البارز	في	التمكني	للمجتمع،	
خ	لها	الوالء	واحلب	 ناته	املتنِوّعة،	فترَسّ واحلفاظ	على	ترابه	الوطني،	والعدل	واملساواة	بني	مكِوّ

	بها	البنيان.	 في	قلوب	رعيتها،	واستقام	لها	احلكم،	واستقَرّ

	قس������وة	الظروف	وطبيعة	التحديات	التي	واجهت	اإلنس������ان	الكويتي	منذ	أن	المست	 إَنّ
قدماه	هذه	األرض؛	خلقت	استجابة	قوية	وفاعلة	في	شخصيته،	دفعته	إلى	احملاولة	الدائمة	
الكتشاف	فرص	العيش	والنمو	في	بيئة	قاسية	الظروف	شحيحة	املوارد،	فكان	حتدًيا	كبيًرا	
ولَّد	استجابة	صحيحة	ارتكزت	على	اإلصرار	واملثابرة	واستثمار	الذكاء	واملواهب	الفطرية،	
فاس������تطاع	اإلنس������ان	الكويتي	التغلّب	على	الصعوبات	وجتاوز	التحديات،	وتسخير	األرض	
والبح������ر	اللذين	أنعم	الله	س������بحانه	بهما	عليه،	فاس������تخرج	من	اآلالم	آم������االً،	ومن	العثرات	
طموًحا.	لقد	اس������تثمر	املوقع،	وغاص	في	البحر،	وربط	بتجارته	بني	البنادر	واملوانئ،	وسَيّر	
ن	البضائع	والعيَش	له	ولآلخرين.	ولم	يتقاعس	اإلنس������ان	الكويتي	عن	حتدي	 القواف������ل،	وأَمّ
الصعوبات	واقتحام	التحديات،	ولم	ييأس	أمام	أهوال	البحار	وقسوة	الصحراء،	ولم	يضعف	
أمام	تقلّب	املناخ	بني	القيظ	صيًفا	والزمهرير	شتاًء،	لقد	تعامل	مع	ذلك	كله	بإرادة	وعزمية،	
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فما	ضعف	وال	استكان،	حتى	إذا	ظهر	النفط	وأفاء	الله	على	الكويت	بالِنّعم	واخلير	الوفير؛	
كانت	النفسية	مهَيّأة	حلسن	استثماره.

لقد	عرف	الكويتيون	أهمية	املال	ودوره	وقيمته،	واس������تثمروه	أفضل	استثمار،	وسارعوا	
روا	املساجد،	وبنَْوا	املدارس،	 في	اخليرات	والصدقات	داخل	موطنهم	وبني	أبناء	أمتهم،	فعَمّ
ا	في	وطنهم	أساسه	 وأطعموا	الفقراء،	وأعطوا	احملتاجني،	وأقاموا	بناًء	تكافلًيّا	اجتماعًيّا	فًذّ
نت	للتماسك	االجتماعي	بني	أفراد	 التعاضد	والتعاون	والتكاتف،	في	حلمة	وطنية	واحدة	مَكّ
	أن	جتده	في	مجتمع	آخر،	في	وقت	لم	 املجتمع	بأطيافه	املتنِوّعة؛	هذا	التماس������ك	الذي	قَلّ
يكن	للدولة	فيه	مؤسسات	أو	وحدات	اجتماعية؛	بل	كان	منطلق	ذلك	روح	املواطنة	والشعور	

بحاجة	اآلخرين	وعوز	املعسرين.

ولم	تكن	كل	هذه	األعمال	داخل	الكويت	وبني	أبناء	أمتهم	فقط،	بل	سارع	الكويتيون	لنجدة	
فوا	آالمهم،	وسافروا	إلى	الفقراء	واحملتاجني	 املنكوبني	في	كل	بقاع	األرض؛	فساعدوهم	وخَفّ
في	أرض	الله	الواسعة،	وشَيّدوا	لهم	املستشفيات	واملؤسسات	الصحية،	كما	شَيّدوا	املدارس	
ت	صدقاتهم	وزكواتهم	ربوع	األرض،	 واجلامعات	لنشر	التعليم	ومكافحة	اجلهل	واألمية،	فعَمّ
وشَيّدوا	دور	العبادة	واملساجد	ليُذكر	فيها	اسم	الله،	وترتفع	مآذنها	عالية	شامخة،	وشَيّدوا	
الس������دود	والطرق،	وشّقوا	القنوات	واملصارف،	وحفروا	اآلبار،	فساعدوا	الناس	على	النماء	
والتمكني،	وأدخلوا	البسمة	والسعادة	على	نفوس	الفقراء	واملساكني،	وأثابهم	الله	على	حسن	

عملهم	وكرمي	صنعهم	بركًة	ومناًء.

ًما	واقعه	احلالي،	مستجمًعا	 وبهذه	الروح	انطلق	إنسان	هذه	األرض	إلى	املستقبل،	متفِهّ
ز	وجوده	اإلنس������اني	ف������ي	محيط	إقليمي	ودولي	ميوج	بالتغيُّ������رات	املتنوعة،	التي	 قواه؛	ليعِزّ
تقتضي	التفاعل	اإليجابي	مع	الواقع،	واالس������تجابة	الصحيحة	لظروف	الناس	واملجتمعات؛	
م	القروض	 س	الصناديق	اخليرية	والتنموية،	وقَدّ فش������ارك	اآلخرين	في	جزء	من	ثروته،	وأَسّ
والهبات	واملس������اعدات،	وأقام	املشاريع	التنموية،	وقاد	املبادرات	واملنح	الدولية،	فكان	العمل	
اخليري	لدى	الكويتيني	منذ	نشأة	هذا	الوطن	عطاًء	بال	حدود!	وبصمة	إلنسان	هذه	األرض	

وأثره	على	مر	الزمان.	

ثانيا - ظروف نشأة املجتمع الگـويتي وتگـوينه:

ت������دل	اآلثار	على	أن	تاريخ	املنطقة	ككل	-مبا	فيها	الكويت-	يرجع	إلى	ما	قبل	امليالد؛	
وكانت	جزيرة	فيلكا	مأهولة	بالس������كان	منذ	عهد	قدمي،	ومثلت	محطة	جتارية	مهمة	على	
الطري������ق	البحري	بني	حضارات	وادي	الرافدين	واحلضارات	التي	على	س������واحل	اخلليج	
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العربي؛	إذ	كشف	التنقيب	عن	اآلثار	فيها	عن	حضارة	تعود	إلى	األلف	الثالث	قبل	امليالد،	
وتش������ير	إلى	العهد	الهلليني،	حيث	أنش������أ	فيها	اإلسكندر	األكبر	مستعمرة	إغريقية	أطلق	
عليها	اس������م	»أوكاروس«	في	نهاية	الق������رن	الرابع	قبل	امليالد)1(.	وقد	دلَّت	االكتش������افات	
األثرية	على	وجود	العديد	من	املواقع	التي	كانت	مس������توطنة	ويرجع	تاريخها	إلى	العصر	
احلجري،	كما	ُعثر	على	رقائق	حجرية	في	عدة	أمكنة	من	الس������هل	الس������احلي	املنخفض	
الذي	يتبع	الشاطئ	الش������مالي	خلليج	الكويت،	وفي	وادي	»الباطن«	على	احلدود	الغربية	
انية	مش������غولة،	وإلى	اجلنوب	عل������ى	املنحدرات	ُوجدت	رقائق	 وج������د	األثريون	حجارة	صَوّ

انية	غير	مصقولة)2(. صَوّ

كما	دلَّت	االكتش������افات	األثرية	في	الكويت	على	وجود	العديد	من	املنش������آت	التي	تعود	
ل	مجتمًعا	متكاماًل	وجس������ًرا	جتارًيّا	وثقافًيّا	بني	 للحض������ارة	العبيدية،	والتي	كانت	تش������ِكّ
حض������ارة	بالد	الرافدين	واملس������توطنات	البش������رية	األخرى	جنوبها	على	س������احل	اخلليج	
العربي.	وكثيرة	هي	األدلة	التاريخية	التي	تؤِكّد	قيام	حضارة	قدمية	في	الكويت	عاصرت	

حضارات	الشرق	القدمي.

وف������ي	أيام	العرب	األولى	كانت	أرض	الكويت	مرتع������اً	لكثير	من	القبائل	العربية؛	مثل:	
»وائ������ل«،	و	»بكر«،	و	»متيم«.	وكان������ت	فيها	مناطق	عامرة	مثل:	»كاظم������ة«،	و	»اجلهراء«،	
و»السيدان«.	وفي	العهد	اإلسالمي	شهدت	أرض	الكويت	معركة	»ذات	السالسل«،	وكانت	
اج،	وارتبطت	مصاحلها	بأرض	الرافدين	من	جهة،	وُعمق	 أرضها	منطقة	ملواصالت	احُلَجّ

اجلزيرة	العربية	من	جهة	أخرى.

وكانت	مدينة	الكويت	تُعرف	منذ	أوائل	القرن	الس������ابع	عش������ر	ب�������	»الُقرين«،	ثم	طغى	
اس������م	»الكويت«	فيما	بعد.	وجدير	بالذكر	أن	تس������مية	»القرين«	و	»الكويت«	هي	تصغير	
م������ن	»قرن«	و	»كوت«،	والقرن	يعني:	التل	أو	األرض	العالية،	وأما	»الكوت«	فهو:	القلعة	أو	
احلصن،	ومعناه	البيت	املبني	على	هيئة	قلعة	أو	حصن	بجانب	املاء.	ولقد	شاع	استعمال	

تلك	الكلمة	في	املنطقة.

وفي	سجالت	الّرحالني	والباحثني	وخرائطهم	في	القرنني	الثامن	عشر	والتاسع	عشر	
يتبني	أن	أول	من	اس������تخدم	اسم	الكويت	هو	الرحالة	»مرتضى	بن	علوان«	سنة	1709م؛	

)1(	مركز	البحوث	والدراسات	الكويتية:	رسالة	الكويت،	السنة	4،	العدد	113.
)2(	فيوليت	ديكسون	)أم	سعود(:	أربعون	عاًما	في	الكويت،	ترجمة	وتعليق:	سيف	مرزوق	الشمالن	آل	سيف،	

الكويت:	دار	قرطاس	للنشر،	ص401،	402.
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حيث	يذكر	في	مخطوطة	محفوظة	في	مكتبة	برلني	أن	»الكويت	بالتصغير	تشابه	احلسا،	
إال	أنها	دونها،	ولكن	بعمارتها	وأبراجها	تشابهها،	وهذه	الكويت	املذكورة	اسمها	القرين«.

وهذه	كلها	دالئل	تؤِكّد	أن	تلك	املناطق	س������كنها	البش������ر	منذ	فجر	التاريخ.	ومن	املؤَكّد	أن	
ع	 حركة	اإلنسان	وأنشطته	تباينت	من	حقبة	زمنية	إلى	أخرى،	وصوالً	إلى	احلقبة	التي	جتَمّ

فيها	مجموعة	من	القبائل	العربية	لتكوين	مجتمع	متكامل؛	هو	»الكويت«.

وتعود	نش������أة	الكويت	احلديثة	إلى	بداية	القرن	الس������ابع	عشر	عندما	توافدت	مجموعة	
من	األس������ر	والقبائل	إلى	هذه	املنطقة	قادمة	من	جن������د	بحثا	عن	عيش	أفضل	وابتعاًدا	عن	
النزاعات	التي	كثيًرا	ما	تنشأ	حول	املراعي	وموارد	املاء.	و	أطلق	على	أبناء	تلك	اجلماعات	
املهاجرة	اس������م	»العتوب«.	وقد	جتول	هؤالء	فنزلوا	في	أكثر	من	موقع	على	س������احل	اخلليج	
العربي،	ثم	اس������تقر	بهم	املقام	في	الكويت،	وجاؤوا		عل������ى	دفعات	مختلفة،	كان	أكبرها	في	

بداية	القرن	الثامن	عشر.

وكان	م������ن	الواج������ب	حينذاك	اختيار	تل������ك	التجمعات	قيادة	تنظ������م	حياتهم	في	مقرهم	
اجلديد،	فوقع	االختيار	على	الشيخ	صباح	بن	جابر	في	1718م	ليكون	أول	شخص	سجلته	
كت������ب	التاريخ	حاكًما	على	الكويت.	وتوالى	بعده	عدد	من	احلكام	الذين	قاموا	مبهمتهم	خير	
قيام	فدافعوا	عن	الكويت،	ونظموا	أعمال	التجارة	والغوص	والس������فر	الش������راعي،	وحكموا	

البالد	بالعدل	والشورى	والرعاية	األبوية	ألهلها.	

	وس������ّجلت	العديد	م������ن	الوثائق	وكتب	الرحال������ة	أحوال	الكوي������ت	وازدهارها	في	عهد	
أولئك	احلكام،	إلى	أن	تس������لم	زمام	احلكم	في	أواخر	القرن	التاس������ع	عشر	الشيخ	مبارك	
الصب������اح	)1896	-	1915م(	ال������ذي	أحدث	نقلة	كبيرة	في	البالد	م������ن	الناحية	التجارية	
والعمرانية	واحلضارية،	وحافظ	على	اس������تقالل	البالد	في	ضوء	الصراعات	الدولية	على	
منطقة	اخلليج	العربي،	واس������تطاع	أن	يحقق	للكويت	مكانتها	الالئقة	على	خريطة	العالم،	
ومبعاونة	وتكاتف	أبناء	شعبه،	حيث	استطاعوا	استثمار	كل	إمكانات	األرض	واملوقع	ليوفر	
ألهله������ا	العيش	الك������رمي،	وملجتمعها	االزدهار.	وانطلقوا	في	حركته������م	كالطائر	الذي	ميّد	
أح������د	جناحيه	إلى	البادية؛	حيث	بها	أصله	وج������ذوره،	وفيها	إخوته	وعزوته؛	حريًصا	على	
التواصل	معهم	واالس������تمرار	في	دعم	روابطه	بهم	عبر	البادي������ة،	يقطعها	بقوافله،	يتزايد	
مع	اس������تقراره	عددها	وحمولتها،	ثم	هو	في	الوقت	نفس������ه	ميّد	جناحه	اآلخر	إلى	البحر؛	
صائًدا	يلتمس	الرزق،	وغّواصاً	يبحث	عن	الآللئ،	مبا	صنع	من	السفن،	ليجوب	بها	موانئ	

اخلليج	وسواحل	الهند	وإفريقيا.
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ا	دائًما	في	تبادل	حيثما	ظهرت	 ويشهد	تاريخ	الكويت	أن	جناَحْي	هذا	الطائر	انضَمّ
حاجته؛	ليحمياه	ويكفال	له	االزدهار؛	فأهل	البادية	ش������اركوا	في	حياة	الغوص	والبحر،	
وأه������ل	البح������ر	رحلوا	مع	قوافل	التج������ارة	في	البادية،	وحني	»الفزع������ة«	أو	ظهور	بوادر	
خطر	يواجه	الوطن	كانوا	يهّبون	جميًعا	كاجلس������د	الواحد؛	دفاًعا	عن	حريته	وكرامته،	
	من	حاولوا	املس������اس	 تهم	جميًعا	ضَدّ ش������هد	بذلك	ما	خاضته	الكويت	من	معارك	ضَمّ
باس������تقاللها؛	مما	أكس������بهم	االحترام	والهيبة،	ومنح	حركتهم	البحرية	وقوافلهم	البرية	

األمن	والسالم.

وإل������ى	تآلف	وتآزر	هذين	اجلناحني	يعود	س������ّر	ازدهار	مجتمع	الكويت	وصموده	ووحدته	
واس������تمراره،	على	حني	اختفت	في	طي	النس������يان	جتمعات	أخرى	زامنته،	وإن	ذاع	ش������أنها،	

وامتدت	حركتها	في	وقت	من	األوقات)1(.

ثالثا- الگـويت.. دميوغرافيــا متعــددة الثقافــات:

ال	يس������تقيم	احلديث	عن	اإلنس������ان	الكويتي	دون	وصف	دميوغرافيت������ه	التي	قامت	على	
وا	في	املكان	 سوا	الكويت	قد	استقَرّ التعّدد	منذ	البداية،	فإذا	كان	بعض	الس������كان	الذين	أَسّ
الذي	نس������ميه	اآلن	مدينة	الكويت،	فإن	الهجرة	إلى	الكويت	بحدودها	السياس������ية	املعروفة	
ص	صورة	السكان	في	ذلك	الزمان	في	أن	معظمهم	كانوا	 حالًيا	بدأت	منذ	زمن	بعيد.	وتتلَخّ
ينتش������رون	في	الصحاري	الداخلية،	ويجوبونها	كجماعات	بدوي������ة	دائمة	التنقل	والترحال،	
مع	وجود	جماعات	مس������تقرة	في	مراكز	محدودة	من	العمران؛	بعضها	بحري	مثل	»فيلكا«،	
وبعضها	بري	مثل	»الصِبّية«	و	»كاظمة«	و	»اجلهراء«	وقرى	ساحل	العدان	في	جنوب	الكويت.	
و	هذه	اجلماعات	املس������تقرة	كانت	تضم	خليطاً	من	السكان	الذين	ترجع	أصولهم	إلى	قبائل	
نزحت	من	ش������رق	ووس������ط	اجلزيرة	العربية،	وأس������ر	وعائالت	نزحت	من	»جند«	والساحل	

الشرقي	للخليج	العربي)2(.

ر	عدد	س������كان	الكويت	في	ع������ام	1904م	بنحو	)35(	ألف	نس������مة،	وكانوا	يتألفون	 وُق������ِدّ
م������ن	مزي������ج	متباين	من	األعراق.	وفي	فت������رة	ما	قبل	النفط	كان	تأثي������ر	الهجرة	إلى	الكويت	
	وجزر،	تبًعا	للظروف	السياس������ية	واالقتصادية	في	املنطقة،	غير	أنه	بعد	اكتش������اف	 بني	مٍدّ
ق	املهاجرون	بأعداد	كبيرة	إلى	الكويت،	وبدأت	أعداد	الوافدين	تزيد	عن	أعداد	 النفط	تدَفّ

)1(	يوسف	عبد	املعطي:	الكويت	بعيون	اآلخرين..	مالمح	عن	حياة	املجتمع	الكويتي	وخصائصه	قبل	النفط،	الكويت:	
مركز	البحوث	والدراسات	الكويتية،	2002م،	ص	53،	54.

ان	الكويت	)املاضي-	احلاضر-	املستقبل(..	دراسة	 )2(	أمل	يوسف	العذبي	الصباح،	ومصطفى	حنفي	الشلقاني:	سكَّ
سكانية	حتليلية	مقارنة،	الكويت:	جامعة	الكويت،	1986م،	ص245.



21

ا	حتى	اآلن؛	لدرجة	أن	 املواطنني	منذ	منتصف	الس������تينيات.	وما	زال	هذا	الوضع	مس������تمًرّ
ان! الوافدين	يشكلون	نحو	ثلثي	عدد	السَكّ

هذا	اخلليط	السكاني	املتنِوّع	يأتي	ضمن	خصائص	املجتمع	الكويتي	كمتصل	حضاري،	
تتفاعل	فيه	البداوة	والقبلية	مع	التحّضر	واملدنية	ومع	الثقافات	الوافدة	بشكل	كبير	وعميق؛	
مبا	انعكس	على	جوانب	عديدة	في	املجتمع	الكويتي،	ذلك	أننا	جند	أن	هناك	شعوًرا	بالهوية	
ل������دى	جميع	املواطنني	في	إطار	االنتماء	إلى	وطن	واحد	هو	الكويت،	يتفاعل	هذا	الش������عور	
مع	الثقافة	العربية	اإلسالمية	احملافظة،	وينتج	عنه	اإلحساس	بالواجب	املتمِثّل	في	حماية	
الهوي������ة	الوطنية؛	تلك	الهوية	التي	تتس������م	بالطابع	احملافظ	جتاه	عمليات	التغيير	والتحّضر	

في	املجتمع	الكويتي.

ل	منها	املجتمع	الكويتي	منذ	بدايات	تكوينه،	والتي	استوعبها	 	تلك	التعددية	التي	تَش������َكّ إَنّ
من	خالل	االنتماء	الواحد،	جعلته	أيضاً	يتصف	باالنفتاح	على	العالم	والثقافات	األخرى،	وقد	
د	هذا	االنفتاح	منذ	القدم؛	من	خالل	االتصال	والتعامل	املباشر	مع	األجانب	الناجت	عن	 جتَسّ
السفر	ألغراض	التجارة	البحرية،	وساهم	كل	ذلك	في	التأثير	على	الشخصية	الكويتية.

	عمليات	التغّير	والتحديث	التي	تع������َرّض	لها	املجتمع	الكويتي	الحًقا،	 وميك������ن	القول:	إَنّ
وعمليات	التمدين	والتحّضر	وتطّور	املجتمع	الكويتي	في	عصر	النفط؛	أدخلت	بعض	القيم	
والسلوكيات	التي	تتناقض	مع	الطابع	املتسامح	الذي	تتسم	به	الشخصية	الكويتية،	خصوًصا	
ل	االنفتاح	على	العالم،	وتزايد	االتصال	املباشر	للكويتيني	بالثقافات	األجنبية؛	 مع	زيادة	معَدّ

من	خالل	التعليم	والسياحة،	وقدوم	كثير	من	الوافدين	إلى	الكويت	للعمل.

ووس������ط	هذا	املزيج	واخلصائص	الس������كانية	يعيش	اإلنس������ان	الكويتي	مشدوًدا	ألصوله	
العربية	احملافظة	وقيمه	اإلس������المية،	ومندمجاً	مع	غي������ره	من	األعراق	والثقافات؛	ليحدث	

التوازن	بني	هويته	الوطنية	الذاتية	واالنفتاح	على	الثقافات	األخرى.

رابعا- عالقات راشدة بني احلاگـم والشعب:

إذا	كانت	هوية	املجتمع	الكويتي	مس������تمدة	من	العروبة	واإلس������الم،	ف������إن	القيم	العربية	
نت	فلس������فة	ومعايير	عالقة	الراعي	بالرعية	وفق	أصول	عدة؛	أهمها:	أن	 واإلسالمية	تضَمّ
احلاك������م	الصالح	نتاج	بيئة	صاحلة	ورعية	صاحلة،	تقيم	وزن������اً	للعدل	والرحمة	فيما	بينها،	
م	املش������ورة	والنصح	حلكامها،	وال	تخضع	للتقديس	املضِلّل	والسكوت	عن	األخطاء،	أو	 وتقِدّ
بس������وء	الظن	وعدم	التعاون،	أو	النقمة	الهوجاء	واخلروج	على	والة	األمر	بتأويالت	خاطئة،	

ولم	يعرف	الكويتيون	هذا	النهج	على	امتداد	تاريخهم.	
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فمن������ذ	البدايات	األول������ى	حرص	الكويتيون	على	التعلم	والتس������لّح	بالوع������ي،	والتعاون	
لوا	بيئة	صاحلة،	وشخصية	 والتكافل	والتراحم	فيما	بينهم	ملواجهة	قس������وة	احلياة،	فش������َكّ
امهم	»آل	الصباح«.	فمنذ	التأس������يس	كان	اختيار	حاكمهم	باملش������ورة،	 ُصلب������ة،	ومنهم	ُحَكّ
ورأيه������م	مبنيا	على	اجلماعة	والش������ورى؛	خصوصاً	في	النوازل	واحمل������ن،	فانتفت	بذلك	
عناصر	إفس������اد	احلكم.	ولم	يع������رف	الكويتيون	اخلروج	على	حكامه������م	أو	والة	أمورهم؛	
لت	على	أس������اس	التعاون	والتكامل	 ألن	الش������خصية	والبيئة	االجتماعية	والسياسية	تشَكّ
امهم،	ولم	يضللوهم،	ولم	ينقموا	عليهم،	 بني	احلاكم	واحملكوم،	فل������م	يكابر	الكويتيون	حَكّ
اًما	 ول������م	تعرف	الكويت	والكويتيون	اس������تغالل	املواقف	واحمل������ن؛	ألن	كل	األطراف	-	حَكّ

ومحكومني	-	شّبوا	على	رفض	الذلة	واإلذالل.

ام	واملغرض.	وسواء	أكان	النقد	علنًيّا	أم	في	 م	النقد	الهَدّ واإلسالم	في	الوقت	نفسه	يحِرّ
	من	أن	ينطلق	من	النزاهة	وني������ة	اإلصالح.	ولقد	فهم	الكويتيون	 ة	فال	بَدّ املجال������س	اخلاَصّ
اًما	ومحكومني-	قدر	احلرية	ومكانتها،	كس������بيل	إلرس������اء	العدل	في	احلكم،	وأنه	على	 -ُحَكّ
	ف������ي	موقعه	أن	يذِكّر	اآلخر	مبجموعة	املبادئ	التي	تس������هم	في	حتقيق	هذا	الهدف	دون	 كٍلّ
أن	يخش������ى	إال	الله،	فالتزم	الكويتيون	طوال	تاريخهم	مبناصرة	احلاكم	الصالح	ما	دام	على	

امهم. احلق،	ولم	يقفوا	قط	موقًفا	سلبًيّا	جتاه	ُحكَّ

	 امه	على	مِرّ خت	العالقة	بني	املجتمع	الكويتي	وُحَكّ وفق	هذه	األسس	واملبادئ	ترَسّ
السنني،	وأخذت	هذه	األسس	تطبيقاتها	في	احلياة	اليومية	من	واقع	عالقة	الكويتيني	
امهم،	فنجد	الش������ورى	التي	تنطوي	على	املناصرة	والتراحم،	والتناصح	والتشاور،	 بُحَكّ
ر	الزمني	واملكاني. ووحدة	املوقف	والقرار	جتاه	األحداث	واألشخاص،	وفق	التطّوّ

امه	على	 ورمبا	ترجع	لتلك	املنطلقات	ما	اتس������مت	به	العالقة	بني	الش������عب	الكويتي	وُحَكّ
ة	الحظها	املؤرخون	احملليون	واألجانب،	وأش������اروا	إلى	متّيزها	 	التاريخ	من	طبيعة	خاَصّ مِرّ
واختالفها	عن	الكيانات	احمليطة	بها؛	»فصباح	األول	بن	جابر	كان	يش������اور	أهل	الكويت	في	
	من	األمور،	وال	يقطع	أمًرا	دون	استش������ارتهم«،	وكذلك	»س������ار	على	دربه	احلاكم	الثاني	 املهِمّ
،	محًبّا	للعدالة،	ال	 عب������د	الله	بن	صباح	بن	جابر،	فق������د	كان	رجاًل	حازًما،	قريًبا	من	احل������ِقّ
يبّت	في	أمٍر	إال	بعد	مشاورة	جماعته،	وال	يخالفهم	فيما	يرونه	صواًبا«،	لذا	كان	الكويتيون	

يك�ّن�ون	له	احلب	واإلجالل،	وكان	لهم	مبثابة	أٍب	ال	حاكم.

	هذا	النهج	من	احملبة	واملشاورة،	وتبادل	الرأي	واالحترام	والثقة	بني	احلاكم	 واستمَرّ
واحملكومني،	وقامت	على	أساس������ه	احلياة	الدس������تورية	في	الكويت.	ففي	عام	1921م	
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تبلورت	ف������ي	الكويت	فكرة	احلياة	النيابية؛	وبخاصة	في	عهد	الش������يخ	»أحمد	اجلابر«	
������س	في	عهده	أول	مجلس	للش������ورى،	وتكَوّن	من	)12(	ش������خصية	من	أعيان	 الذي	تأَسّ

الكويت	املعروفني.

	انتخاب	مجلس	بلدية	 لت	جتربة	دميقراطية	جديدة؛	حي������ث	مَتّ وفي	عام	1934م	تش������َكّ
الكوي������ت،	ثم	مجلس	املعارف	عام	1936م،	ثم	انتخاب	مجلس	تش������ريعي	برئاس������ة	الش������يخ	
»عبدالل������ه	الس������الم	الصباح«	ع������ام	1938م،	ث������م	كان	مجلس	األمة	األول؛	ال������ذي	اختير	له	
	الوضع	 باالنتخاب	خمس������ون	عضًوا	من	عش������ر	دوائر	في	يناير	عام	1963م.	وهكذا	استمَرّ
الدميقراطي	في	الكويت	عالمة	مميزة	بني	دول	اخلليج	خصوًصا،	والدول	العربية	عموًما،	

عالمة	جعلت	من	جتربته	مصدر	إلهام	لكثير	من	الدول.

وكانت	املرحلة	الدس������تورية	من	حياة	الكويت	السياس������ية	التي	بدأت	مع	صدور	دستور	عام	
ة	منذ	السنوات	التي	أعقبت	انتهاء	 1962م	تتويجاً	ملمارس������ات	رسمية	ومطالب	شعبية	مس������تمَرّ
ة	احلكم.	وتكشف	مطالعة	 احلرب	العاملية	األولى،	خصوًصا	منذ	تبّوِء	الشيخ	»أحمد	اجلابر«	ُسَدّ
األدبيات	املعنَيّة	بتاريخ	الكويت	السياس������ي	واالجتماعي	عن	طم������وح	الكويتيني	الدائم	إلى	دفع	
عجلة	التطور	والتقدم؛	لتواكب	متطلبات	العصر	وتطّور	املشاركة	في	ُصنع	القرار	السياسي.

واملمارس������ات	الدميقراطية	التي	قام	عليها	مجتمع	الكويت	تبلورت	في	صيغة	دس������تورية	
دميقراطية	حديثة،	تفصل	بني	السلطات	الثالث،	وتضع	الضوابط	لضمان	املشاركة	الشعبية	
الواس������عة	في	أمور	احلكم،	والرقابة	على	الس������لطة	التنفيذية،	وضمان	احلريات	األساسية	

للمواطنني،	وحتديد	األدوار	واملهاِمّ	مبا	يضمن	التوازن	بني	السلطات.	

امه������م:	تعاظم	قيم	العدل	 ومن	أبرز	الس������مات	التي	مَيّزت	العالق������ة	بني	الكويتيني	وُحَكّ
واملس������اواة،	فقد	مت	اختيار	احلاكم	األول	للكويت	منذ	تأسيسها	باعتباره:	»أعدلهم	وأقربهم	
للتقوى«.	وياُلحظ	أن	عبارات	مثل:	»العدل	أس������اس	امللك«،	أو:	»لو	دامت	لغيرك	ما	اتصلت	
ه	لدى	جميع	أم������راء	الكويت	حتى	 إلي������ك«..	من	املالمح	املش������اهدة	في	مركز	احلك������م	ومقِرّ
اآلن!	وهذا	من	جوهر	الثقافة	اإلس������المية	والعربية،	ذلك	أن	الله	يأمر	بالعدل	واإلحس������ان	
والتواص������ل	بني	الناس،	حكاًم������ا	ومحكومني.	وجوهر	ذلك	يقتضي	ب������ذل	احلقوق	الواجبة،	
وتس������وية	املس������تحقني	في	حقوقهم،	والعدالة	بني	الناس،	ومن	املنظ������ور	األخالقي	أن	يكون	
للم������رء	مثل	م������ا	ألخيه	من	احلقوق،	وعلي������ه	مثل	ما	عليه	من	الواجب������ات،	وأن	تكون	»أركان	
املس������اواة«	بني	اجلميع	محققة	هي	الغاية	التي	يس������عى	احُلكم	إل������ى	حتقيقها	بني	املواطنني	

وجميع	من	يقطن	أراضيه.
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س������ت	الكويت	على	هذه	السمات	من	رسوخ	قيم	العدل	واملساواة	والتواصل	منذ	 لقد	تأَسّ
بدايات	تكوينها،	وتدلُنا	كتابات	وانطباعات	املستش������رقني	ممن	زاروا	الكويت	أو	اتصلوا	بها	
عل������ى	جوانب	احلياة	املختلفة	ومن	ترس������يخ	قيم	العدل	في	املجتم������ع	الكويتي،	بدًءا	باملوقع	
وإمكاناته	كما	سجلتها	مالحظات	ستوكويلر	حني	زيارته	لها	في	عام	1831م،	مرورا	بالنشاط	
االقتصادي	لهذا	املوقع	ومجاالته	التي	تناولها	بكنجهام	1816م،	وبروكسي	1829م،	وهينل	
1841م،	وأف������اض	ف������ي	تفصيلها	لويس	بيلي	1863م،	وانتهاء	بالعالقة	بني	احلاكم	وش������عبه	
وأثرها	على	مدى	اس������تقراره	الداخلي	وأمنه	اخلارجي،	وعالقته	بالقوى	السياسية	املختلفة	
احمليطة	بالكويت	كما	س������جلها	شمريخ	القنصل	األملاني	في	اسطنبول	في	تقرير	عن	زيارته	
إلى	الكويت	عام	1900م.	وقد	كان	طابع	املقارنة	بني	الكويت	وجيرانها	وتفردها	بس������مة	ما	
من	السمات	موضع	اهتمام	واضح	لدى		كثير	مما	كتب	عن	الكويت	وحكامها	وشعبها.	لقد	
كانت	سمات	العدل	واملس������اواة	والتواصل	متجذرة	في	شخصية	الكويت	منذ	النشأة	األولى	

إلى	حني	ُجسدت	في	دستور	البالد)1(.

والدس������تور	ينّص	في	املادة	)29(	على	أن:	»الناس	سواسية	في	الكرامة	اإلنسانية،	وهم	
متس������اوون	لدى	القانون	في	احلقوق	والواجبات	العامة،		ال	متييز	بينهم	بس������بب	اجلنس	أو	
األصل	أو	اللغة	أو	الدين.	فالكويتيون	متس������اوون	في	احلقوق	والواجبات،	وما	يتصل	بذلك	

من	فرص	التعليم	والعمل	والرعاية«.	

خامسا - استقاللية أرض الگـويت وسيادتها:

إن	االستقاللية	والسيادة	على	األرض	مَيّزتا	هذه	البقعة	املطلة	على	الشاطئ	الشمالي	
نة	 	محَصّ الغربي	للخليج	العربي	التي	تُعرف	ب�	»الكويت«،	حيث	حرص	أهلها	على	أن	تظَلّ
ومحتفظة	باستقاللها	وجوًدا	وحدوًدا	منذ	استقرارهم	فيها،	وهذه	الصفة	)االستقاللية(	
ل������م	يحدث	أن	جرت	مس������اومة	عليها	أو	تفري������ط	فيها	حتت	أي	ظرف	ورغ������م	التغّيرات	

السياسية	املتتالية.	

	العصور	في	احلفاظ	على	طابعها	ووجودها؛	كياًنا	حضارًيّا	 ولقد	جنحت	الكويت	على	مِرّ
متميًزا	ذا	طبيعة	مدنية،	بحكم	الدور	التجاري	البحري	ألبنائها.

وجتسدت	هذه	االس������تقاللية	التي	متتعت	بها	الكويت	منذ	بداية	نشأتها،	عندما	اجتمع	
قاطن������و	املنطقة	واختاروا	حاكم������اً	لهم؛	أي	إنهم	رفضوا	اخلض������وع	حلاكم	آخر،	في	الوقت	

)1(	يوسف	عبد	املعطي:	الكويت	بعيون	اآلخرين،	مرجع	سابق،	ص	156.
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ال������ذي	فيه	كانت	املناطق	األخرى	املجاورة	خاضعة	للدولة	العثمانية،	التي	كانت	مس������يطرة	
عل������ى	مناطق	العراق	واإلحس������اء	واحلجاز..	وغيرها	من	مناطق	املش������رق	العربي	واجلزيرة	
ا	 العربية،	في	حني	لم	يكن	هناك	أي	وجود	عس������كري	أو	سياس������ي	عثماني	في	الكويت.	أَمّ
العالقة	فكانت	عالقة	دينية	بحتة،	ال	متس	االس������تقالل،	وال	تنال	من	س������يادة	أهل	الكويت	

على	أراضيهم)1(.

������خ	مبدأ	االس������تقاللية	في	دفاع	الكويتيني	عن	أرضهم	ض������د	القبائل	األخرى	 وقد	ترَسّ
املغيرة،	ففي	تلك	احلقبة	كانت	احلروب	تثور	بني	القبائل	بني	احلني	واآلخر،	وكانت	العوامل	
االقتصادية	هي	الس������بب	األساس������ي	في	املواجه������ات	وما	ارتبط	بها	من	أح������داث	تاريخية،	
وبفضل	صالب������ة	الكويتيني	في	احلفاظ	على	اس������تقالليتهم؛	كانت	تل������ك	املواجهات	تنتهي	

بضمان	استقاللية	الكويت	وسيادتها.

وحقيقة	استقالل	الكويت	ظهرت	أيضاً	في	اخلرائط	العاملية	التي	ُرسمت	للكويت،	والتي	
الة	األوروبيني	خالل	الفترة	 تؤكد	على	حكمها	الذاتي	املستقل.	وقد	جذب	ذلك	أنظار	الرَحّ
التي	حكم	فيها	الشيخ	»جابر«	وابنه	»صباح«،	بني	عامْي	1815	و	1866م،	ومن	بني	هؤالء	
ث	ببالغة	عن	احتفاظ	 الرحال������ة	»بكنجهام«	)Buckingham(	عام	1816م،	الذي	حت������َدّ
الكوي������ت	دائماً	باس������تقاللها،	في	الوقت	الذي	خضعت	فيه	مناط������ق	اخلليج	األخرى	للحكم	
ان	الكويت	معروفون	بالش������جاعة	 األجنب������ي؛	من	برتغاليني	وأتراٍك	عثمانيني،	وأَكّد	أن	س������َكّ
واإلق������دام	والتعلق	باحلرية،	وأضاف	أن	س������كان	مدينة	الكويت	هم	ف������ي	أغلبهم	من	التجار	
املش������تغلني	بكل	فروع	العم������ل	التجاري	والبح������ري،	وتتمتع	جتارتها	بس������معة	عالية	من	نبل	

األخالق	واملهارة	واحلزم	والشجاعة)2(.

لها	املقيم	اإلجنليزي	الكولونيل	بيِلّي	في	تقرير	وضعه	عن	الكويت	 والفكرة	نفسها	س������َجّ
ث	ع������ن	أنواع	احلكومات	في	منطقة	اخلليج،	وأيها	تتبع	ش������اه	 ف������ي	عام	1863م،	فقد	حتَدّ
الفرس	وأيها	تتبع	الس������لطان	العثماني،	ثم	اختار	إمارات	أخرى	أس������ماها	باإلمارات	التي	ال	
تخضع	لش������اه	أو	س������لطان،	وإمنا	يحكمها	زعماء	عرب	مستقلون،	وتأتي	الكويت	في	مقدمة	
ث	عن	أن	سياسة	حاكمها	هي	احلفاظ	على	األمن	والسالم	في	داخل	 تلك	اإلمارات،	وحتَدّ

)1(	جلنة	من	املختصني:	ترسيم	احلدود	الكويتية	العراقية..	احلق	التاريخي	واإلرادة	الدولية،	إشراف	ومراجعة:	عبد	الله	
يوسف	الغنيم،	الكويت:	مركز	البحوث	والدراسات	الكويتية،	1994م،	ص7.

)2(	يوسف	عبد	املعطي:	الكويت	بعيون	اآلخرين،	مرجع	سابق،	ص	20.
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املدينة	وخارجها،	وأنها	ستكون	ذات	مستقبل	زاهر	كمرسى	للبواخر	ومحطة	للبرق	وملتقى	
للسفن	النهرية	والبحرية)1(.

ولعل	هذه	االس������تقاللية	البادية	على	الكويت	وأهلها	هي	ما	حدا	بشخصية	تاريخية	مثل	
مدحت	باشا	إلى	أن	يقول	عندما	زار	الكويت	في	عام	1872:	»إن	أهل	الكويت	تعودوا	على	

عدم	اإلذعان	للتكاليف	واخلضوع	للحكومات«)2(.

ومبوجب	هذه	االس������تقاللية	وغيره������ا	من	العوامل	اعتمد	الكويتيون	على	أنفس������هم	
	هجمات	القبائل	وغاراتها	على	الكويت،	كما	أن	الكويتيني	بنوا	ثالثة	أس������وار	 ف������ي	صِدّ
على	مدى	تاريخهم	مع	ازدهار	مينائهم	وعمران	مدينتهم،	وكانت	وظيفة	هذه	األس������وار	
احلفاظ	على	استقاللهم	من	الطامعني	وحماية	دولتهم	من	املعتدين،	ولقد	قاموا	بذلك	
دون	مس������اعدة	من	الس������لطات	العثمانية	ف������ي	البصرة	أو	بغ������داد	أو	غيرهما،	بل	كانت	
الكويت	-مبوجب	شخصيتها	املستقلة	ومتس������كها	بالتقاليد	العربية	اإلسالمية-	قادرة	
على	إجارة	من	يستجير	بها	من	املظلومني	أو	املضطهدين	من	السلطات	العثمانية.

وتأكيًدا	الس������تقاللية	الكويت	ومتتعه������ا	باألمان؛	فقد	نقلت	الوكال������ة	البريطانية	التابعة	
ة	مرات	ألسباب	 ها	من	البصرة	إلى	الكويت	عَدّ لش������ركة	»الهند	الش������رقية	البريطانية«	مقَرّ
مختلفة؛	من	غزو	الفرس	للبصرة،	أو	اخلالف	بينها	وبني	السلطات	العثمانية،	وما	كان	لتلك	
نها	من	أن	الكويت	مس������تقلة	عن	الدولة	 الوكال������ة	أن	تنتق������ل	من	البصرة	إلى	الكويت	لوال	تيّقّ

العثمانية،	وال	تخضع	ألية	تبعية	للباب	العالي	في	»اسطنبول«.

وحرصت	الكويت	على	استقالليتها	في	سياق	عالقاتها	مع	الدول	األخرى	املتصارعة	
في	املنطقة،	وذلك	باتباع	سياسة	متوازنة	تقوم	على	التعاون	وترفض	اخلضوع	أو	التبعية،	
اس������مية	كانت	أو	فعلية!	فموقعها	االس������تراتيجي	املتمِيّز	واقتصاده������ا	املزدهر	جعالها	
مطمع������اً	لقوى	أخرى	باإلضافة	إلى	أطم������اع	الدولة	العثمانية.	وكانت	هناك	قوى	بحرية	
واس������تعمارية	ضخمة	ف������ي	فترات	متعاقبة	جتول	في	مياه	اخللي������ج	العربي؛	البرتغاليون	
ة	في	املنطقة.	 فالهولنديون	ثم	البريطانيون،	كما	كان	لألملان	والروس	مصاحلهم	اخلاَصّ

(1) Remarks on the Tribes.. Trade and Resources of the Persian Gulf, Transaction of  Bombay 
Geographical Society XVII- 1803.

م	لها:	د.	عبد	الرحمن	عبد	الله	الشيخ، قها	وقَدّ وانظر	أيًضا:	لويس	بيِلّي:	رحلتي	إلى	الرياض،	ترجمها	وحَقّ
ود.	عويضة	بن	متيريك	حامد	اجلهني،	السعودية:	مطابع	جامعة	امللك	سعود،1411ه�	،ص17	وما	بعدها.	
)2(	سيف	مرزوق	الشمالن:	من	تاريخ	الكويت،	الكويت:	منشورات	ذات	السالسل،	1985،	ط	4،	ص	112.

وانظر	أيًضا:	لويس	بيِلّي:	رحلتي	إلى	الرياض،	مرجع	سابق،	ص17	وما	بعدها.	
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امها	وش������عبها،	وهو	اتباع	سياس������ة	من	 وقد	فرض	ذلك	على	الكويت	توجهاً	التزم	به	ُحَكّ
التوازن	واحلياد	تؤدي	إلى	احلفاظ	على	اس������تقاللية	وطنهم،	وجتّنب	محاوالت	الدخول	
	ضد	طرف	آخر)1(.	 في	نطاقات	التبعية	والهيمنة،	أو	الدخول	في	عداء	مع	طرف	معنَيّ

رات	اجلغرافية	الدولية،	التي	 وقد	انعكست	تلك	الشخصية	املستقلة	للكويت	على	املصوَّ
أَكّدت	وجود	الكويت	املتميز)2(،	فخالل	القرنني	الثامن	عشر	والتاسع	عشر	ظهرت	اخلرائط	
الت������ي	تؤكد	ذلك؛	ومن	تلك	اخلرائط	على	س������بيل	املثال:	اخلريطة	الهولندية	التي	رس������مها	
األَخ������وان:	»أوتنز«	)R. & J. Otteens)	للدولة	العثمانية	وفارس،	والتي	يعود	تاريخها	إلى	
أوائل	القرن	الثامن	عش������ر؛	ففي	تلك	اخلريطة	تبدو	احل������دود	بني	الكويت	وواليات	الدولة	

العثمانية	واضحة	متاًما،	وقد	ظهر	اسم	»كاظمة«	للداللة	على	منطقة	الكويت.

������ا	في	خريط������ة	»كارل	ريتر«	)C. Ritter(	-العالم	األملاني	وأحد	مؤسس������ي	علم	 أَمّ
اجلغرافيا	احلديث-	فقد	جاءت	صورة	الكويت	ضمن	خريطة	جزيرة	العرب	املنش������ورة	
باللغ������ة	األملانية	ع������ام	1867م،	نقاًل	ع������ن	كتابه	»عل������م	األرض«	)Erdkunde(	الذي	
نُش������ر	في	19	مجل����داً	بدًءا	من	عام	1818م؛	حيث	تظه���ر	الك���ويت	حت��ت	اسم:	
)Repupl Kueit or Korein(	)جمهورية	الكويت	أو	القرين(	في	دائرة	حتيط	مبوقعها	

احلالي،	وتضّم:	»وربة«	و»بوبيان«،	وأجزاء	من	جنوب	العراق!	

)W. G. Palgrave(	»»باجلريف	ك�تاب	في	الواردة	الع�ربية	اجل�زيرة	شبه	خريطة	وفي
ع������ن	رحالته	في	جزيرة	العرب	بني	عام������ْي:	1862	و	1863م؛	جند	أن	الكويت	ُمِيّزت	بلون	
مختلف	عن	الوحدات	السياس������ية	األخرى	التابعة	للدولة	العثمانية،	والتي	متتد	إلى	العراق	
شماالً،	ومنطقة	»جند«	جنوًبا،	وفي	تلك	اخلريطة	نالحظ	أن	حدود	الكويت	الشمالية	تضّم	
	العرب،	والذي	 كاًلّ	م������ن	»وربة«	و	»بوبيان«،	واجلانب	الغربي	من	اجلزء	اجلنوبي	من	ش������ِطّ

يضّم	كاًل	من	»أم	قصر«	ومعظم	»الفاو«.

وهكذا	كان	إصرار	الكويتيني	على	االس������تقاللية	والس������يادة	واقًعا	نُصب	أعينهم	دائًما؛	
اًم������ا	ومحكوم������ني،	فحافظوا	على	االس������تقرار	مع	جيرانهم،	وانتهجوا	سياس������ة	متوازنة	 ُحَكّ
وحيادي������ة	مع	األطراف	اإلقليمية	والدولي������ة،	وانتبهوا	إلى	البناء	واإلعمار	وحتقيق	االزدهار	

م	االقتصادي	واالجتماعي. والتقّدّ

)1(	فهد	يوسف	الفضالة:	مفردات	السياسة	اخلارجية	لدولة	الكويت	كما	يعكسها	اخلطاب	السياسي،	الكويت:	مركز	
دراسات	اخلليج	واجلزيرة	العربية،	العدد	22،	2011،	ص	30.	

)2(		انظر	هذه	اخلرائط	في:	جلنة	من	املختصني،	ترسيم	احلدود	الكويتية	العراقية	..،	مرجع	سابق،	ص		18	-	24.
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ونتيجة	لهذه	التطورات	السياس������ية	واالقتصادية	التي	بلغتها،	ولعالقاتها	املتكافئة	مع	
ت	بريطانيا	باملكانة	الدولية	التي	وصلت	 الدول	العربية	واألجنبية	على	الس������واء؛	فقد	أقَرّ
إليها	الكويت.	وبطلٍب	من	احلاكم	الش������يخ	»عبد	الله	السالم	الصباح«	اتفق	الطرفان	في	
التاس������ع	عش������ر	من	يونيو	عام	1961م	على	إلغاء	معاه������دة	1899م،	وإحاللها	مبعاهدة	
جديدة	تقوم	على	الصداقة	والتعاون.	وبهذا	حصلت	الكويت	على	استقاللها	الكامل	عن	
ت	دول	العالم	حقيقة	وجود	»دولة	عربية«	مس������تقلة	ذات	س������يادة	هي	 بريطانيا،	وقد	أقَرّ

دولة	الكويت.

وف������ي	العصر	احلديث	أعادت	محنة	الغزو	العراقي	ألراضي	الكويت	عام	1990م	-عبر	
	، ة	في	معدن	هذا	الشعب	احلِرّ ة-	الكشف	عن	جوانب	أساسية	ومهَمّ مؤش������رات	ووقائع	عَدّ

كما	عكست	الوعي	احلضاري	وااللتزام	الديني	والتماسك	الوطني	الذي	يتمتَّع	به)1(.

سادسا - موقع الگـويت وانعگـاساته على اإلنسان:

يقول	علماء	االجتماع	واألنثروبولوجيا:	إن	املوقع	اجلغرافي	بخصائصه	املتنوعة	ينعكس	
بالضرورة	على	الشخصية	والسلوك،	وتتم	معرفة	تلك	االنعكاسات	من	خالل	منهجية	التحليل	
ن	رصد	الركائز	الث������الث	املتفاعلة؛	وهي:	اخلصائص	اإليكولوجية)*(،	 البنائي،	الذي	يتضَمّ
والتكوين	الدميوغرافي)*(،	والثقافة	بجوانبها	املادية	واملعنوية.	وهذه	اجلوانب	تتأثَّر	باألنساق	
املتمايزة	التي	تنظم	العالقات	بني	األش������خاص	في	الوحدة	املجتمعية؛	كالنسق	االقتصادي،	
ونُظم	امللكية	واحليازة	وتقس������يم	العمل،	والنسق	القرابي،	ونُظم	الزواج	واملصاهرة	والعائلة	
والقرابة	وامليراث،	والنس������ق	السياس������ي	ونُظم	الس������لطة	والزعامة	والتقنني،	وكذلك	النسق	
الديني	بكل	مش������تمالته،	وهناك	تأثير	متب������ادل	بني	الركائز	اإليكولوجي������ة	والدميوغرافية	

والثقافية	من	جهة،	واألنساق	املجتمعية	من	جهة	أخرى)2(.

ده	وخصائصه	الذاتية،	وانعكاس������ات	ذلك	 ويأتي	فهم	»طبيعة	املوقع«	كأس������اس	لفهم	تفّرّ
على	الس������كان،	ورصد	االختالفات	والتمايزات	والتش������ابهات	بينه	وبني	املواقع	األخرى؛	مبا	

عليها	من	نُظم	اجتماعية.

)1(	عيسى	الشاهني:	أوراق	ندوة	»الكويت	وحتديات	مرحلة	إعادة	البناء«،	القاهرة:	كلية	االقتصاد	والعلوم	السياسية،	1992م،	ص21.

)*(	اإليكولوجيا:	مصطلح	يشير	إلى	عالقة	الكائن	احلي	ببيئته.

)*(	الدميوغرافيا:	دراسة	اجلوانب	اإلحصائية	للسكان.
)2(	محمد	عبده	محجوب:	مقدمة	في	االجتاه	السوسيو	أنثروبولوجي،	اإلسكندرية:	الهيئة	املصرية	العامة	للكتاب،	1977م،	ص51.
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فبحكم	املوقع	مثاًل	هناك	مناطق	تساعد	على	»االنغالق«،	ومناطق	أخرى	تساعد	على	
د	 »االنفتاح«،	كما	أن	قضية	املش������ابهات	والفروق	اجلغرافية	بني	ُقطر	وآخر،	وقضية	التفّرّ
والتجانس،	وقضية	الوحدة	والتنوع..	كلها	ضرورية	لفهم	ش������خصية	اإلنس������ان	في	عالقته	
باملوقع،	وعالقته	باملناطق	املجاورة	واملناطق	البعيدة؛	كتفاعل	اإلنسان	الكويتي	مع	املوقع،	
وتفاعل������ه	مع	املناطق	واألقالي������م	املجاورة،	وأيًضا	األقاليم	البعي������دة	األخرى	خارج	اإلطار	

العربي	واإلقليمي.

زه	 هذه	الفكرة	ذات	داللة	ش������ديدة	فيما	يتعلَّق	بالكويت؛	ألن	طموح	اإلنسان	الكويتي	حَفّ
على	التعامل	بعمق	ووعي	مع	جيرانه	العرب،	ومع	محيطه	اإلس������المي،	ومع	عامله	اإلنساني	
بش������كل	عامٍ،	وهذا	أنقذه	من	العزلة	الداخلية،	وحفظه	من	الذوبان	في	محيطه	اخلارجي؛	
ق	له	معادلة	التوّحد	كش������عب،	والتنوع	احلضاري	كثقافة	متمِيّزة	أبدعها	اإلنس������ان	 مم������ا	حَقّ
الكويتي	على	أرضه؛	التي	تبلغ	مساحتها	نحو	ثمانية	عشر	ألف	كيلو	متر	مربع،	في	الزاوية	
الشمالية	الغربية	من	اخلليج	العربي،	بني	دائرتْي	العرض	28	و30،	وخطي	الطول	46	و48	
شرقاً	على	وجه	التقريب،	جنوبي	العراق،	وشمالي	املنطقة	الشرقية	التابعة	للمملكة	العربية	
السعودية.	هذا	املوقع	اجلغرافي	استثمره	الكويتيون	في	حتقيق	الذات،	والتفاعل	املثمر	مع	

اآلخرين	في	عالقة	تأثير	وتأّثر	إيجابية؛	قوامها	اإلفادة	واالستفادة.

:) 1 - الصــحـــراء )البــــــــرُّّ

يتكَوّن	سطح	الكويت	من	سهول	رملية	منبسطة،	وتالل	قليلة	متفرقة،	ويتمثَّل	أبرز	مظهر	
طبيعي	في	»وادي	الباطن«	الواقع	في	الشمال	الغربي	من	البالد،	والذي	ميِثّل	وسطه	احلدود	
الكويتي������ة	العراقية،	ذلك	أن	ثنائية	)الصحراء/	البحر(	فرض������ت	مَتّيز	هذا	املوقع،	واجلوار	
للجزي������رة	العربية	والعراق.	وهذا	اجلوار	تفاعلت	مع������ه	اجلغرافيا	والتاريخ	لصالح	الكويت،	
وكان	له	تأثيراته	الثقافية	واالجتماعية	والسياسية	واالقتصادية	على	اإلنسان	الكويتي.

فالبيئ������ة	الصحراوية	التي	يتصف	بها	موقع	الكويت	هي	تكوين	متصل	باجلزيرة	العربية	
ن	اإلنس������ان	الكويتي	من	التفاعل	والتواصل	مع	محيطه	 ش������ماالً	وغرًبا	وجنوًبا،	وبالتالي	متَكّ
العرب������ي	واخلليجي،	مبا	يضمنه	ذلك	من	حرية	تنّقل،	وحركة	للس������كان	والتجارة	مع	أهالي	
املناطق	األخرى	في	»األحس������اء«	و	»جند«	وغيرهما	من	مناطق	ش������به	اجلزيرة	العربية،	كما	
	صحراء	الكويت	ش������ماالً	لتتص������ل	باألرض	الزراعية	اخلصبة	ف������ي	العراق،	وهي	بيئة	 متتدُّ
لت	الصحراء	في	الكويت	عام������ل	تواصل	وتفاعل	مع	اجلزيرة	 زراعي������ة	بامتياز،	وهكذا	ش������َكّ

العربية	والعراق.
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وفرضت	هذه	الوضعية	على	اإلنس������ان	الكويتي	التفكير	والعمل	الش������اق؛	من	أجل	إيجاد	
احللول	في	س������بيل	بحثه	عن	موارد	ومصادر	للدخل؛	مما	أكس������به	سمة	»التحدي«	في	طلب	
أسباب	العيش	في	تلك	الصحراء	املمتدة،	فقد	كانت	طرق	التجارة	البرية	تنطلق	من	الكويت	
إلى	عموم	بالد	الشام	واجلزيرة	العربية؛	حيث	كانت	تسير	القوافل	الضخمة	مبا	حتمله	من	

جتارة	ومسافرين	وُحّجاج	إلى	هذه	البقاع.	

وح������ول	إحدى	هذه	القوافل	كتب	»إدوارد	إيفز«	عام	1758م	في	أحد	تقاريره:	أن	إحدى	
ح	حجم	 	خمسة	آالف	جمل	وألف	رجل	يقودونها،	األمر	الذي	يوِضّ هذه	القوافل	كانت	تضمُّ
ام	 ح	مقدار	النفوذ	السياس������ي	الذي	حظي	به	ُحَكّ هذا	النش������اط	التجاري	الب������ري،	كما	يوِضّ
الكوي������ت	في	داخل	اجلزي������رة	العربية،	وقدرتهم	على	تأمني	الطري������ق	لتلك	القوافل	الكبيرة	

لتصل	إلى	هدفها	النهائي.	

وكان	لهذه	األنش������طة	االقتصادية	آثارها	العميقة	التي	انعكست	على	مجتمع	الكويت	في	
مختل������ف	جوانبه،	وصاغت	توّجهه	في	رحلة	بنائه،	فق������د	أصبح	التالحم	والتكافل	والتعاون	
والعمل	املش������ترك	واحترام	الكلمة	والوفاء	بها	منهًجا	للحياة،	وعلَّمتهم	الشدائد	أن	الشورى	
واملناصحة	هي	الضمان	واألساس	لوحدة	املجتمع	وانطالقه،	وأتاحت	لهم	الرحالت	التجارية	

	والبحر	انفتاحاً	على	مجتمعات	وأفكار	جديدة	ومتنِوّعة. في	البِرّ

2 - البحـــــــــر:

	»بالكامل«	على	البحر	 	موقع	دولة	الكويت	جعلها	دولة	بحرية	باملعنى	الكلي؛	فهي	تطلُّ إَنّ
عبر	اللسان	البحري	الكبير	»اخلليج	العربي«،	فهذا	اخلليج	عبارة	عن	ذراع	مائية	متتد	من	
احمليط	الهندي	في	اليابسة،	فاصلة	ساحله	الشرقي	عن	شبه	اجلزيرة	العربية،	بطول	ميتد	
م	في	مضيق	»هرمز«	 نح������و	1000	كيلومتر،	وأقصى	عرض	له	هو	350	كيلومت������را،	ويتحَكّ

الذي	يُعّد	اآلن	أهم	معبر	مائي	في	العالم؛	حيث	يعبر	خالله	مئات	السفن	يومًيّا.	

ل	هذا	اخلليج	حلقة	وصل	مع	حضارتْي	فارس	والهند،	وليس	من	قبيل	املصادفة	 لقد	شَكّ
أن	تك������ون	عالقة	الكويت	بالهند	هي	األعمق	في	الكويت	قدمًيا،	وليس	غريًبا	أن	يس������توطن	
بعض	من	أهل	الساحل	الشرقي	للخليج	أرض	الكويت،	وهذه	كلها	تأثيرات	جاءت	من	املوقع	

وتفاعالت	اجلغرافيا.

والكوي������ت	لم	حُترم	م������ن	اجُلزر	إذ	تضّم	عدة	ج������زر؛	أكبرها	جزي������رة	»بوبيان«	وجزيرة	
»وربة«،	كما	تقع	جزيرة	»فيلكا«	في	مدخل	جون	الكويت؛	وهي	جزيرة	قدمية	آهلة	بالسكان،	
وبجوارها	تقع	جزيرة	»مس������كان«،	وجزيرة	»عوهة«،	وتقابل	الس������احل	اجلنوبي	جزر	صغيرة	
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غير	مأهولة؛	وهي	»كبر«	و	»قاروه«	و	»أم	املرادم«،	كما	كان	في	داخل	جون	الكويت	ذاته	جزر	
ت	لليابسة)1(.	ومتِثّل	مساحة	هذه	اجلزر	مجتمعة	نحو	1000	كيلومتر	مربع.	 ُضَمّ

وقد	أدت	اجُلزر	الكويتية	دوًرا	أساسًيّا	في	حياة	اإلنسان	الكويتي	بكل	جوانبها	االقتصادية	
والتجارية	واحلضارية؛	فجزيرة	»فيلكا«	هي	منوذج	ملجتمع	اجلزر	الكويتية	القدمية،	وكانت	
ة	على	الطريق	البحري.	وكانت	س������َبّاقة	في	تأسيس	أحد	أوائل	 ة	جتارية	مهَمّ اجلزيرة	محَطّ
املراك������ز	احلضرية	في	منطقة	اخلليج	العربي،	فخالل	العصر	»الدملوني«	)منذ	نحو	3000	
س������نة	ق	م(،	وفي	الفترة	التي	ش������هدت	بروز	احلضارة	اإلنس������انية	في	البحرين،	كان	سكان	
ت	اجلزي������رة	مركًزا	دينياً	قدمياً	ذا	 ة،	وُعَدّ س������وا	حضارتهم	وديانتهم	اخلاَصّ »فيلكا«	قد	أَسّ

	باخلليج	في	العصور	القدمية.	 شأن	مهٍمّ

		كم������ا	أن	عدي������داً	من		اجلزر	الكويتية	كانت	وما	زالت	ذات	قيمة	اس������تراتيجية	عظيمة	
الشأن	بحكم	املوقع،	وكانت	جزيرتا	»وربة«	و	»بوبيان«	مطمعاً	لكثير	من	الدول	وعلى	فترات	

زمنية	مختلفة.

3 - جـــون الگـــــويت:

»جون	الكويت«	أو	خليج	الكويت؛	نس������بة	إلى	مدينة	الكويت	املطلة	عليه،	وإلى	الشرق	
منه	خليج	»كاظمة«،	وهو	عبارة	عن	مس������احة	ذات	مياه	ضحلة	داخل	اليابس������ة،	يقع	في	
ه	من	الش������مال	»الصِبّية«،	ومن	اجلنوب	 وس������ط	الشريط	الس������احلي	لدولة	الكويت،	يحّدّ
مدين������ة	الكويت.	ويجاور	اجلون	جزيرة	»بوبيان«	من	الش������مال،	وتقع	جزيرة	»فيلكا«	عند	

مدخل	اخلليج.	

������س	الكويتيون	األوائل	مدينتهم	على	ضفاف	ه������ذا	اجلون،	ومنه	بدأوا	في	بناء	 وقد	أَسّ
امليناء	الذي	ازدهر	مبضي	الوقت،	كما	ازدهرت	التجارة	البحرية	والصناعات	ذات	االرتباط	
رت	على	س������واحل	اجلون	العمارات،	 بالبحر؛	كصناعة	الس������فن،	واألبوام	الضخمة	)*(،	وُعِمّ
والتي	كانت	متاجر	وحوانيت	لتجارة	األخشاب	وأدوات	ومستلزمات	الصيد	والتجارة	والنقل	

البحري.

لقد	أض������اف	اجلون	مجًدا	تليًدا	للكويت،	وكان	من	عوامل	االس������تقرار	الس������كاني	لهذه	
القبائل	املهاجرة،	كما	كان	عنصًرا	مس������اعًدا	للس������كان	على	االس������تقرار؛	فقد	وّفر	مخزونا	

)1(	وزارة	اإلعالم:	الكتاب	السنوي،	الكويت،	1999م،	ص7،	8.

)*(		األبوام:	سفن	شراعية	كويتية	قدمية	عابرة	للمحيطات.
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غذائًيا	رائًعا	مبا	يحتويه	من	مصائد	ثرية	ألنواع	مختلفة	من	األس������ماك	إضافة	إلى	امتهان	
الكويتيني	ركوب	البحر،	س������واء	ك�	»غاصة«	أو	نقل	بحري	)س������فر(	أو	جتارة	»القطاعة«	التي	
تتم	داخل	اخلليج.	وس������اعد	أيضا	على	منو	الصناعات؛	إذ	إن	النش������اط	البحري	كان	نقطة	
ارتكاز	وهمزة	وصل	تنطلق	منها	خطوط	ومسارات	القوافل	والتجارة	البرية،	وكانت	سواحله	
ر	الصخور	التي	بنى	منها	السكان	مساكنهم،	وساعد	امليناء	على	االستيطان	واالستقرار	 توِفّ
لت	هذه	الصخور	مصدات	ألمواج	البحر	من	خالل	 البش������ري	ومنو	املدينة	وازدهارها،	وشَكّ
بناء	النقع	البحرية،	وهي	أس������وار	حاجزة	حلفظ	السفن	وحمايتها	من	أمواج	البحر	العاتية،	
كما	اس������تخدمت	الصخور	في	بناء	أسوار	املدينة	الثالثة.	كل	ذلك	كان	بفضل	جون	الكويت؛	
الذي	يع������د	هبة	الله	للكويتيني،	وقناة	مثَّلت	التم������ازج	والتواصل	بني	البحر	والصحراء،	مبا	

انعكس	على	النشاط	االقتصادي	واالجتماعي	للسكان.

4 - املنـــــــــــــاخ:

مناخي������اً	تقع	الكويت	ف������ي	املنطقة	املعتدل������ة	الدافئة،	ومع	ذلك	فهي	ج������زء	من	النطاق	
الصحراوي	الكبير	املمتد	من	احمليط	األطلسي	إلى	اخلليج	العربي،	فهي	تقع	ضمن	املناطق	
ذات	املن������اخ	الصح������راوي،	وهذا	يعني	ارتفاع������اً	في	احلرارة	ونُدرة	ف������ي	املطر.	وهذا	املناخ	
القاس������ي	أكسب	اإلنسان	الكويتي	ن�زعة	التحدي	في	التكّيف	والبحث	عن	املوارد،	والصالبة	

في	مواجهة	املشكالت،	وتقدير	ِقَيم	الرزق	والعطاء	واملعروف.	

ز	املناخ	الصحراوي	القاس������ي	استجابة	اإلنس������ان	الكويتي	للتعامل	مع	حتديات	 ولقد	حَفّ
ن	ثنائية	)احلرارة	الشديدة/	البرودة	القاسية(،	وبالتفاعل	مع	ثنائية	 إرادة	احلياة؛	فهو	يتضَمّ
لت	»شخصية	اإلنسان	الكويتي«	 )البحر/	الصحراء(،	والعوامل	التاريخية	واحلضارية..	تشَكّ
الواضح������ة؛	إم������ا	»مع«	أو	»ضد«!	وقد	انعكس	ذلك	على	النش������اط	االقتصادي	واالجتماعي	

للكويتيني،	وما	يرتبط	بهذا	النشاط	من	نسق	قيمي	وسلوك	مجتمعي.

	نظرة	عن	قرب	إلى	املناشط	االقتصادية	في	املجتمع	الكويتي	تؤِكّد	تأّثرها	بالظروف	 إَنّ
البيئي������ة	القاس������ية،	وقد	س������اعدت	هذه	الظروف	عل������ى	ظهور	أنواع	محدودة	من	النش������اط	
االقتصادي؛	مثل:	صيد	األس������ماك،	والغوص	جلمع	اللؤلؤ،	والنقل	عبر	البر	أو	السفر	عبر	

البحر	للتجارة.

ًرا،	وهذا	حتٍد	 وحتت	تأثير	هذه	الظروف	القاس������ية	يُعد	النش������اط	الزراعي	متعَذّ
آخر	يستتبع	بالضرورة	بحث	اإلنسان	عن	الغذاء	من	أجل	البقاء)1(..	كما	أن	الظروف	

)1(	محمد	عبده	محجوب:	مرجع	سابق،	ص97.
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القاس������ية	أثَّرت	في	ش������خصية	اإلنس������ان	الكويتي	حتى	بعد	ظه������ور	النفط	والوفرة	
االقتصادية	والثراء	املادي؛	من	حيث	احلفاظ	على	تلك	الثروة	وحس������ن	استثمارها،	
واإلق������دام	على	األعم������ال	التجارية	ذات	اجل������دوى	والقيمة،	ومس������اعدة	احملتاجني	

واملسارعة	في	اخليرات.

سابعا- وحدة وطنية راســخة:

الوحدة	الوطنية	هي	أس������اس	توحيد	الكويتيني	منذ	نشأة	الكويت؛	فاجلماعات	السكانية	
ل	منها	املجتمع	كانت	ذات	أصول	وانتماءات	مختلفة	تضّمها	العروبة	واإلس������الم،	 التي	تَش������َكّ
وحتتويها	هذه	البقعة	من	األرض	في	عيش	ميس������ور	مش������ترك.	وازداد	هذا	التنوع	مع	تطور	
املجتم������ع،	وازداد	مع������ه	االنتماء	إلى	الوطن	الواحد.	وتتنوع	انتم������اءات	الكويتيني	ومذاهبهم	
ل	تهديًدا	للوحدة	الوطنية،	كما	 وأطيافه������م	االجتماعية	بني	حاضرة	وبادية،	لكنها	لم	تش������ِكّ
تتنوع	األصول	العرقية	للكويتيني؛	بسبب	الهجرات	املتتالية	بني	مناطق	شبه	اجلزيرة	العربية	

وسواحل	اخلليج	العربي	ومناطقه	ودول	اجلوار.	

	أسالفهم	في	هذه	األرض	منذ	التأسيس،	وهناك	كويتيون	 فهناك	كويتيون	استقَرّ
جاء	أجدادهم	ضمن	موجات	الهجرة	في	األزمنة	املاضية.	والكويت	في	ذلك	شأنها	
ان،	وما	تستتبعه	 شأن	كثير	من	الدول	التي	نشأت	وتطَوّرت	بالهجرة	املتواصلة	للسَكّ

عمليتا	الترحال	واالستقرار.

إن	هذه	التعددية	التي	اتس������م	بها	مجتمع	الكويت	هي	إطار	مَتّ	من	خالله	صياغة	مفهوم	
ر	منذ	القدم	في	الش������خصية	الكويتية،	إنه	االنتماء	إلى	تلك	 »وحدة	االنتماء«	كش������عور	متجِذّ
األرض	وهؤالء	الناس	الذين	ارتضوا	العيش	مًعا	في	السراء	والضراء	وحني	البأس،	واعتادوا	
	واحترامه	له،	وحب	الوط������ن،	وطاعة	ولي	األمر	ومناصحته،	وحب	اآلخر،	 	للكِلّ قب������ول	الكِلّ

الذي	قد	يكون	مختلًفا	مذهبًيّا	وعرقًيّا.	

رت	الوحدة	الوطنية	في	الشخصية	الكويتية	منذ	القدم	بفضل	األعمال	الشاقة	 كما	جتَذّ
التي	كانوا	يقومون	بها	في	البحر	والتجارة	وبناء	الس������فن	وتسيير	القوافل..	وغيرها،	والتي	
اقتضت	اجلهد	اجلماعي	لألفراد	واجلماعات	بصرف	النظر	عن	انتماءاتهم.	وهناك	اخلبرة	
اجلماعية	منذ	القدم	في	الدفاع	عن	أرضهم	ووطنهم	وبناء	أسوارها	متحدين،	والدفاع	عن	
أنفس������هم	وممتلكاتهم	ضد	قراصنة	البحر.	وفي	كل	ذلك	ل������م	يكن	هناك	مجال	للتفرقة	أو	
لت	لديها	قيم	االنتماء	الوطني،	 التميي������ز	بني	كويتي	وآخر؛	أي	إن	الش������خصية	الكويتية	تأَصّ
ومنت	لديها	اخلبرة	اجلماعية	منذ	سنوات	عديدة،	وانتقلت	تلك	)اخلبرة(	عبر	األجيال	في	

صورة	سلوكيات	وأفعال.	
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ولقد	تضافرت	هذه	العوامل	وغيرها	على	غرس	شعور	عميق	باالنتماء	إلى	املجتمع	في	
نفوس	األهالي،	وإبراز	الش������خصية	الكويتية	املتميزة	ف������ي	أروع	مظاهر	االنتماء؛	فالتكافل	
االجتماع������ي	كان	طابع	العالق������ات	العائلية	وعالقات	اإلنتاج	احلرفي������ة،	ويتمثَّل	في	الرغبة	
الصادقة	في	مس������اعدة	الغريب،	وإعانة	اجل������ار	والصديق،	وإغاثة	منكوبي	الطرق	واحلريق	

واملطر،	وتعويضهم	مبا	يعيد	إليهم	مكانتهم	وثروتهم)1(.

ه������ذا	اإلرث	الس������لوكي	في	انتقاله	عب������ر	األجيال	هو	ركيزة	الوحدة	في	نس������يج	املجتمع	
الكويتي	الواحد،	مبا	يفوق	ما	يقّره	القانون	والدس������تور	بش������أن	املساواة	بني	جميع	املواطنني	
	اعتبار	آخر،	فاجلميع	»كويتي������ون«،	والفرص	والتحديات	 الكويتيني	بص������رف	النظر	عن	أِيّ
املتعلق������ة	بالكويت	ال	متِيّز	بني	فئة	كويتية	معَيّنة	وفئة	كويتية	أخرى،	واملؤسس������ات	للجميع،	
والثروة	للجميع	ومن	أجل	اجلميع،	واحلقوق	والواجبات	يتساوى	فيها	اجلميع	أمام	القانون،	
واملس������اجد	ودور	العبادة	توجد	في	املنطقة	الواحدة،	واملواطنون	من	مختلف	شرائح	املجتمع	
يقيمون	في	منطقة	واحدة.	هكذا	كان	تقس������يم	مدين������ة	الكويت	القدمية	في	أحياء	وفرجان	
متداخل������ة،	ال	طبقي������ة	وال	فئوية،	وقد	امتد	هذا	االنصهار	االجتماع������ي	في	مناطق	الكويت	

احلديثة	ومدنها.

د	التاريخ	ومصدر	الرزق	واملصير	الواحد	الكويتيني	منذ	عهود،	واعتادوا	 لقد	وَحّ
دتهم	قيم	العروبة	والدين	اإلسالمي	احلنيف	الذي	 ذلك	فلم	يقبلوا	س������واه،	كما	وَحّ
������ن	الديار	واألمالك	ودور	العبادة،	وكفل	حرية	العقيدة	وحرمة	املعتقد،	وس������اوى	 أَمّ

بني	اجلميع.	

ثامنا - نظـــــام قيمي وأخالقي متگـامل: 

م������ن	املع��روف	أن	أس���������س	احلضارة	تتمثَّ������ل	في	ثالثة	أركان؛	هي:	اإلنس������ان،	واألرض،	
والزمن)2(،	ومن	الثابت	أن	اإلنس������ان	الكويتي	ك��ان	ولم	يزل	على	تواص��ل	مبحيطه	اإلقليمي	
	 ل	مْعبًرا	للحض������ارة	والتجارة	على	مِرّ واإلنس������اني،	فاخللي������ج	العربي	ع��امل	تواصل،	وش������َكّ
العصور؛	مما	أعطى	س������كان	املنطقة	ميزة	التنّقل	والترح������ال	وركوب	البحر،	وتعل��م	الص�يد	
وفن�ون	الغ��وص،	والتعامل	مع	الغرباء	واالنفت��اح	على	العال�م،	وهذه	العوام�ل	وغيرها	تف��اعلت	

)1(	بدر	الدين	اخلصوصي:	دراسات	في	تاريخ	الكويت	االجتماعي	واالقتصادي	في	العصر	احلديث،	الكويت:	ذات	
السالسل،	1983م،	ص173،	174.

)2(	مالك	بن	نبي:	شروط	النهضة،	ترجمة:	عمر	كامل	مسقاوي،	وعبد	الصبور	شاهني،	بيروت:	دار	الفكر،	ط2،	
1986م،	ص44،	45.
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مع������اً	لتنتج	منظومة	قيمية	تتضم������ن	مبادئ	ثابتة	وقيًما	عليا،	جعلت	اإلنس������ان	الكويتي	من	
املرونة	وتقّبل	اجلديد	وهضمه	واالستفادة	منه	مبكان.

والكويت	مجتمع	عربي	خليجي،	يتَّسم	في	عمومه	بسمات	عربية	وإسالمية	ثابتة،	
وق������د	طَوّر	بني	أطياف������ه	االجتماعية	ثقافة	متقاربة،	مُتّي������زه	كمجتمع	منفتح	متعاون،	
وهذه	املنظوم������ة	من	املعايير	واملعتقدات	واملش������اعر	مثَّلت	إطاًرا	ثقافًيّا	س������ائًدا	في	
املجتم������ع	الكويت������ي)1(،	وكانت	األخالق	جوهر	ذلك	اإلطار	الثقافي	الس������ائد	واحلاكم	

للمجتمع	الكويتي.

د	غاياتها	االجتماعية	والفلسفية؛	فهناك	 د	تصنيفات	األخالق	ومفاهيمها	بتعّدّ وتتعَدّ
أخ������الق	القوة،	وهي	م������ن	منظور	الثقافة	العربية	واإلس������المية	-	التي	ضبطت	س������لوك	
ر	أن	الرحمة	والك������رم	والعفو	أخالق	تدل	على	قدرة	القوي	على	 اإلنس������ان	الكويتي	-	تقِرّ
ل	الصعاب.	فإذا	 ة	النفس	على	حتمُّ 	على	ق������َوّ التفّض������ل	على	الضعيف،	والصبر	ُخلق	يدلُّ
طَبّقنا	السمات	والقيم	األخالقية	على	اإلنسان	الكويتي	فإننا	ال	جند	لديه	نزعة	العداوة	
ة	 وال	العنصرية	أو	البغضاء	لآلخرين؛	ألن	تكوين	اإلنس������ان	فيها	صاغته	عوامل	مس������تمَدّ
رة	في	 لت	هويَّة	ومرجعية	ثقافية	متجِذّ من	القيم	العربية	واملبادئ	اإلس������المية	التي	ش������َكّ

الشخصية	الكويتية.	

وهناك	أخالق	الوس������طية؛	وهي	أخالق	معتدلة	وسط	بني	طرفني؛	أحدهما:	إفراط،	
والثاني:	تفريط؛	ف�	»الكرم«	وس������ط	بني	»اإلسراف«	و	»البخل«،	و	»الشجاعة«	وسط	بني	
	الدين	اإلس������المي	احلنيف	هو	دين	الوس������طية	واالعتدال،	 »الته������ور«	و	»اجلنب«،	كما	أَنّ
ومن	أبرز	سمات	الشخصية	الكويتية	في	عمومها	سمة	الوسطية	واالعتدال	في	األمور،	
	الرفض	 ل	استثناًء،	وتكون	مستهجنة	إلى	حِدّ فة	فإنها	تشِكّ وإذا	وجدت	س������لوكيات	متطِرّ

الكامل	والنبذ.	

وهن������اك	أخالق	املصلحة،	وهي	األخالق	الت������ي	يكون	باعثها	املصلحة	الفردية	واملصلحة	
االجتماعي������ة،	فاإلنس������ان	الكويتي	»يحرص	على	ما	ينفعه«	وعلى	م������ا	»ينفع	اآلخرين«.	ومن	
هنا	كانت	أخالق	أهل	الكويت	وسلوكهم	منذ	النشأة	هي	األخالق	العربية	واإلسالمية،	وقد	
متثَّل	ذلك	في	الس������لوك	والتصرفات،	فالشخصية	الكويتية	وسطية	ترفض	تصرفات	الظلم	

	سلوك	العدل.	 وحتبُّ

)1(	مكتب	اإلمناء	االجتماعي:	البناء	القيمي	في	املجتمع	الكويتي،	الكويت:	الديوان	األميري،	1997م،	ص120.
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	 	هناك	عالقة	وثيقة	ال	ميكن	أن	تنفصم	عراها	بني	»األخالق«	و	»القيم«؛	ذلك	أَنّ كما	أَنّ
القيم	تكون	صاحلة	مادامت	أخالقية،	وهناك	قيم	خالدة	ال	تختلف	من	جماعة	إلى	أخرى،	
وال	من	زمن	إلى	آخر؛	مثل:	احلق،	والعدل،	واملساواة،	وفي	الوقت	نفسه	هناك	قيم	متغيرة،	
وتختلف	من	مجتمع	آلخر	ومن	زمن	آلخر،	فاالس������تبداد	مثاًل	تقبله	بعض	املجتمعات،	لكنه	

مرفوض	في	مجتمعات	أخرى.

و	»القيم«	هي:	»مجموعة	من	املدركات	التي	يتم	االستناد	إليها	لتحديد	السلوك	املرغوب	
د	ما	هو	مرغ������وب	اجتماعًيّا،	ومن	 فيه	والس������لوك	غي������ر	املرغوب	فيه،	إنها	تص������ّورات	حتِدّ
ن	القيم	 د	اجتاهات	األفراد	واجلماعات	وأمناط	س������لوكهم	وفًقا	له������ا«)1(.	وتتضَمّ 	تتحَدّ ثَ������َمّ
دة	ومتفاعلة	من	املعايير	الش������خصية	والثقافية،	التي	تنطوي	على	االلتزام	أو	 مجموعة	معَقّ

ة	بدائل	ممكنة	للفعل)2(. الرفض،	الذي	يؤِثّر	في	نظام	االختيار	بني	عَدّ

وتؤدي	القيم	االجتماعية	التي	نحملها	عن	أنفس������نا	وعن	اآلخرين	دوًرا	مهماً	في	إدراكنا	
ف������ات	ونُظم	في	البيئة	التي	نحيا	به������ا)3(،	فالقيم	تنظيمات	 ملا	يحيط	بنا	من	أش������ياء	وتصّرّ
مة	نحو	األش������خاص	واألش������ياء	واملعاني،	وأوجه	األشياء	التي	 ألحكام	عقلية	وانفعالية	معَمّ

ه	رغباتنا	واجتاهاتنا	نحوها،	وهي	افتراض	ضمني	غالًبا	بالفضل	واالمتياز)4(. توِجّ

وقد	تش������بَّعت	الش������خصية	الكويتي������ة	مبنظومة	من	القي������م	النابعة	م������ن	الثقافة	العربية	
دت	القيم	في	سلوك	 واإلس������المية	واملرتبطة	باملكان	والزمان،	فمن	اإلسالم	والعروبة	جتَسّ
الفضيلة	بكل	مظاهره،	ومن	صفاء	الصحراء	اكتس������ب	الكويتي	الوضوح	والتأمل،	ومن	آفاق	
البحر	اكتسب	املغامرة	واالنطالق	منفتحاً	على	اآلخر،	ومن	التاريخ	والتراث	اكتسب	الكويتي	
ق	معادلة	اخلصوصية	 س������مة	»احملافظة«،	ومن	االنفتاح	اكتسب	احلداثة	وأس������اليبها،	فحَقّ
ة	لإلنسان	الكويتي،	ويظهر	هذا	في	طبيعة	االجتاهات	 واالنفتاح،	إنها	معادلة	أخالقية	مهَمّ

النفسية	واالجتماعية	والسلوك	السياسي	واالجتماعي	للمجتمع	الكويتي.	

	مجموع������ة	القيم	الت������ي	اتصف	بها	اإلنس������ان	الكويتي	املذكورة	ارتبطت	بس������مات	 إَنّ
راسخة	في	الشخصية	الكويتية،	من	تلك	السمات	نذكر	»الفردية	واجلماعية«،	فالطبيعة	
الصحراوية	والبحرية	القاس������ية	حالت	دون	املعيشة	الفردية،	وجعلت	من	املستحيل	على	

)1(	كمال	التابعي:	القيم	االجتماعية	والتنمية	الريفية،	القاهرة:	نهضة	الشرق،	1986م،	ص55.
)2(	محمد	أحمد	بيومي:	مبحث	القيم	في	علوم	اإلنسان،	اإلسكندرية:	دار	املعرفة	اجلامعية،	1984،	ص164.

)3(	انظر:	عبد	الستار	إبراهيم:	ورضوى	إبراهيم،	علم	النفس..	أسسه	ومعالم	دراسته،	الرياض:	دار	العلوم،	2002م،	ص305.
)4(	انظر:	مختار	حمزة:	أسس	علم	النفس	االجتماعي،	جدة:	دار	البيان	العربي،	ص182.
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الف������رد	أن	يعيش	وحده.	ومن	تلك	الس������مات	أيضا	الصبر	التي	كانت	لصيقة	باإلنس������ان	
ت	بأحداث	جسام	لم	يكن	يجدي	فيها	غير	الصبر؛	سواء	في	 الكويتي،	كما	أن	الكويت	مَرّ

ذلك	الصبر	على	املكاره	واحملن	واألزمات،	أم	الصبر	على	املشاق	لبلوغ	األمل.	

تاسعا- تعظيم قيمة العلم والتعليم:

أدرك	الكويتي������ون	أهمية	التعليم	باعتباره	حجر	الزاوية	في	بناء	األمم	والش������عوب،	وأنه	
ل	في	النهاية	 من	أهم	متطلبات	بناء	ش������خصية	اإلنس������ان	معرفًيّا	وعقلًيّا	ونفس������ًيّا،	مبا	يشِكّ

شخصية	وطنية	ذات	صفات	مميزة،	نابعة	من	ثقافة	املكان	وخبرة	الزمان.

	ومنذ	بدايات	نش������أة	الكوي������ت	ظهر	التعليم	غير	النظامي	الذي	بدأ	في	املس������اجد	ثم	
الكتاتيب،	وكان	الش������يخ	محمد	بن	فيروز	املتوفى	عام	1723م،	هو	أول	معلم	ُوثِّق	اس������مه	
بتاري������خ	الكويت،	وقد	تولى	القضاء	ايضا	وكانت	احلاجة	للتعليم	تنطلق	من	جانبني،	ديني	
وجتاري،	ومن	الالفت	أن	هذه	البدايات		قد	القت	إقباالً	متزايداً	من	األسر	الكويتية	التي	
دأب������ت	على	تعلي������م	األطفال	الذكور	واإلناث،	فقد	ظهرت	كتاتي������ب	البنات	في	عام	1850	
على	يد	املطوعة	حبيبة	الذوادي	وتبعتها	املطوعة	ش������ريفة	العمر)1(،	حيث	اقتصرت	هذه	
الكتاتي������ب	على	تعليم	القراءة	والكتابة	وحفظ	الق������رآن	الكرمي.	أما	كتاتيب	الذكور	فكانت	
تهدف	إلى	إعدادهم	كي	يكونوا	مؤهلني	للعمل	في	التجارة؛	التي	تقتضي	القراءة	والكتابة	
واحلس������اب،	وكثيًرا	ما	تقتضي	الس������فر	إلى	بلدان	أخرى.	ثم	جرى	إنشاء	مدارس	علمية	
متط������ورة	عّما	يقدم	في	الكتاتيب،	حي������ث	احتوت	على	علوم	الفقه	والتجويد	واحلس������اب	
ومسك	الدفاتر	واملقطوعات	األدبية	وبعض	من	اللغة	اإلجنليزية،	لعل	أوالها	املدرسة	التي	
افتتحها	الش������يخ	يوس������ف	القناعي	عام	1907	في	محلة	املناخ.	وقد	تطور	هذا	النوع	من	

التعليم	الحقا	بزيادة	هذه	املدارس	وفقا	حلاجة	املجتمع	وتطور	األعمال)2(.	

وف������ي	تلك	الفترة	كان	انتش������ار	التعليم	ف������ي	هذه	املدارس	والكتاتيب	هو	الس������بب	
األساسي	في	وجود	كثير	من	املتعلمني	الذين	يجيدون	القراءة	والكتابة،	وسافر	عديد	
منه������م	إلى	بلدان	أخرى	-	مثل	بالد	الش������ام	ومصر	-	للمزيد	م������ن	العلم،	وعادوا	إلى	
الكويت	وساهموا	في	النهضة	الثقافية	والتنويرية،	بل	إن	نشأة	الصحافة	في	الكويت	

ارتبطت	بهذه	النوعية	من	املواطنني)3(.

)1(	عب��داحملسن	اخلراف��ي،	مرب���ون	من	بل����دي،	ص449،	1998م.
)2(	وزارة	التربية،	ومؤسسة	الكويت	للتقدم	العلمي،	ومركز	البحوث	والدراسات	الكويتية:	تاريخ	التعليم	في	دولة	الكويت،	

دراسة	توثيقية،	املجلد	األول.	
ة	بني	الدوافع	والنتائج،	الكويت:	مجلة	دراسات	 )3(	انظر	بالتفصيل:	محمد	حسن	عبد	الله:	صحافة	الكويت..	رؤية	عاَمّ

اخلليج	واجلزيرة	العربية،	رقم	13،	1985م.
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	 غي������ر	أن	ه������ذا	النمط	من	التعليم	لم	يُرِض	طموح	الش������خصية	الكويتي������ة،	وكان	ال	بَدّ
م������ن	وج������ود	التعليم	النظامي	في	الكوي������ت.	وجاءت	املبادرة	من	النُخ������ب	التجارية؛	حيث	
ع	أحد	املواطنني	مبنزله	ليُس������تخدم	كمدرسة،	 عوا	بتكاليف	تأس������يس	املدرس������ة،	وتبَرّ تبَرّ
وهكذا	افتُتحت	املدرسة	»املباركية«	عام	1911م	في	عهد	الشيخ	»مبارك	الصباح«،	الذي	
ر	التعليم	في	عهد	الش������يخ	 كثيًرا	ما	أَكّد	على	ضرورة	التعليم	وأهميته.	وس������رعان	ما	تطَوّ
ر	حاجة	املجتمع	للتعليم	 »أحم������د	اجلابر«	عام	1921م	)1(؛	حيث	ظهرت	األفكار	التي	تبِرّ
وضرورة	تطويره	وتعميم	االس������تفادة	منه،	ومت	إنش������اء	املدرس������ة	»األحمدية«؛	نسبة	إلى	
ع	مببلغ	 ع	باألرض	التي	س������تُقام	عليها	املدرسة،	كما	تبَرّ الش������يخ	»أحمد	اجلابر«	الذي	تبَرّ
مال������ي	ضخم	مبقاييس	ذل������ك	الزمان.	وأدرك	التجار	الكويتي������ون	قلَّة	املال	لدى	احلكومة	
فاقترحوا	تخصيص	نس������بة	من	إيرادات	اجلمارك	ونس������بة	أخرى	م������ن	إيرادات	البلدية	
لت	 مليزانية	التعليم،	مما	س������اهم	في	ارتفاعها	وانعكاس	ذلك	على	التعليم	إيجاًبا،	وتش������َكّ
دائرة	املعارف	عام	1936م،	ومت	بناء	مدرستني	في	منطقتْي	»الشرق«	و	»القبلة«،	وكذلك	
مدرس������ة	للبنات،	وافتُتحت	مدرس������ة	أخرى	للبنات	عام	1938م،	ومت	استقدام	مدِرّسني	
من	»مصر«	و	»فلس������طني«	و	»سوريا«	للتعليم	بها.	ثم	تطور	التعليم	الرسمي	خالل	العقود	

التالية،	وتسلمت	وزارة	التربية	مسؤولية	اإلشراف	عليه	وتطوير	مناهجه.	

عاشرا - العمل واإلنتاج في شخصية أهل الگـويت:

يقول	»عبد	العزيز	حس������ني«:	»كان	املجتمع	الكويتي	قب������ل	البترول	مجتمًعا	بدوًيّا	بحرًيّا،	
ه	إلى	الصحراء	نسٌب،	وإلى	البحر	سبٌب،	فكان	للبحر	وللصحراء	أثر	واضح	في	تشكيل	 يشّدّ
ر	الذي	أحدثه	اكتشاف	البترول،	فقام	على	 طبيعته،	على	الصورة	التي	كان	عليها	قبل	التطّوّ
د	سمات	املجتمعات	 أرض	الكويت	مجتمع	محلي،	يحمل	في	مالمحه	أهم	الصفات	التي	حتِدّ
احمللي������ة؛	من	حي������ث	أن	الكويت	أرض	ذات	حدود	معينة،	يرتب������ط	أهلها	مبصالح	اقتصادية	
واجتماعية	مش������تركة،	وتس������ودها	مجموعة	من	العادات	والتقاليد	والقيم	االجتماعية؛	مما	

يبعث	في	نفوس	أهلها	شعوًرا	بالوالء	إلى	املجتمع	الذي	يعيشون	فيه	وينتمون	إليه.

لقد	عاش	الكويتيون	األولون	في	كفاح	عنيف	في	س������بيل	تأمني	حياتهم	على	أرض	الكويت؛	
	الصعوبات	واألخطار	التي	واجهتهم. فاستطاعوا	أن	يتغلَّبوا	بالصبر	والتعاون	على	كِلّ

)1(		أمل	يوسف	العذبي	الصباح:	تعليم	املرأة	الكويتية	ودوره	في	عملية	التنمية..	دراسة	سكانية	حتليلية	مقارنة،	الكويت:	
مؤسسة	الكويت	للتقدم	العلمي،	1989م،	ص	5	-	9.
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	فيها	وال	ماء؛	فصنعوا	الس������فن	 وج������د	الكويتيون	األوائ������ل	أن	الكويت	بالد	قاحلة	ال	ظَلّ
	 يركبون	بها	للغوص	على	اللؤلؤ،	ونقل	التجارة	عبر	البحار	واس������تيراد	ماء	الش������رب	من	شِطّ
	حلظة	من	 ًعا	في	كِلّ العرب،	وصيد	األسماك	من	اخلليج،	وكان	التهديد	احملتمل	للكويت	متوَقّ
تلك	الصحراء	املترامية؛	فاهتم	الكويتيون	بالفروس������ية	واقتناء	واستعمال	السالح،	وازدادوا	

في	احليطة	بإقامة	األسوار	حول	مدينتهم.

	حاجتهم	من	الكسب؛	فسافر	الكويتيون	للتجارة	 وكانت	أسواق	الكويت	ضعيفة	ال	تسّدّ
في	موانئ	اخلليج	وس������واحل	الهند	وأفريقيا	وعدن	والعراق،	وسيروا	القوافل	البرية	التي	
جابت	أرض	اجلزيرة	العربية	وصوال	إلى	بالد	الشام،	وجمعوا	من	التجارة	البحرية	والبرية	
ثروات	طيبة،	وجعلوا	من	الكويت	س������وقاً	جتارية	رائجة	تقصدها	قبائل	اجلزيرة	للتموين	
ف������زاد	الرخاء،	وكان	من	أثر	ارتباط	املجتمع	الكويتي	بالبحر	من	جهة	والصحراء	من	جهة	
أخرى؛	أن	نش������أت	صناع������ات	ذات	ارتباط	بحياة	الناس،	والعم������ل	اإلنتاجي	الذي	يؤدونه	
������عر..	وم������ا	إلى	ذلك	من	 كصناعة	الس������فن	والقوارب	وش������باك	الصيد	واخليام	وبيت	الَشّ
صناعات	بسيطة	يحتاج	إليها	املجتمع	الكويتي،	ولكن	هذه	الصناعات	ليست	شيًئا	بجانب	

ه	أرباح	الغوص	على	اللؤلؤ	والتجارة	والنقل	البحري. ما	كانت	تدّرّ

لق������د	صنعت	ظروف	الكويت	من	أهلها	مالحني	لهم	خبرته������م	ومهاراتهم،	وجتاًرا	لهم	
أسلوبهم	في	الكسب	والعمل،	وكانت	أمالك	الكويتيني	في	الهند	والعراق	واإلحساء	وغيرها	

تدّر	عليهم	أرباحاً	تساعد	على	رفع	مستواهم	في	بلدهم	الصغير.

هذه	احلياة	التي	عاش������تها	الكويت	قدمًيا؛	حياة	التجارة	واملالحة،	كان	لها	أثرها	الواضح	
في	تكوين	عادات	الكويتيني	وس������ماتهم	املش������تركة،	والتي	تتطلَّب	نوع������اً	من	العمل	اجلماعي	
والتضامن	الكامل	بني	األفراد،	ومن	هنا	نش������أت	الروح	اجلماعية	التي	سادت	مظاهر	احلياة	
الكويتية	آنذاك،	وجتلَّت	هذه	الروح	في	بنائهم	مًعا	أسواًرا	ملدينتهم	في	حقب	مختلفة...	حتى	

صار	الكويتيون	يشعرون	في	أعماق	أنفسهم	بأنهم	أسرة	واحدة	مترابطة)1(.

وكان	تقس������يم	مدينة	الكويت	القدمية	يعكس	منط	العم������ل	واإلنتاج	الذي	يتواكب	معها	
ويقوم	عليه	النمط	االقتصادي	واملعيش������ي	للس������كان،	فكان	تقسيم	املدينة	طبًقا	لقطاعات	
وظيفي������ة	إنتاجية؛	فهناك:	القطاع	البحري؛	وهو	يتمثَّ������ل	في	الواجهة	البحرية	التي	يُطلق	
عليها	)الس������يف(،	وهي	تض������ّم:	امليناء،	والفرضة،	واملرافئ	الصغي������رة،	وهذا	اجلزء	ميِثّل	

)1(	عبد	العزيز	حسني:	محاضرات	عن	املجتمع	العربي	بالكويت،	الكويت:	دار	قرطاس	للنشر	والتوزيع،	1994م،	ص	89	-	91.
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ان	الكويت،	والذي	يتدفق	منه	دم	احلياة	متمِثّاًل	في	التجارة	البحرية	 ش������ريان	احلياة	لسَكّ
	مخازن	األخشاب	 والغوص	على	اللؤلؤ	وصناعة	وصيانة	الس������فن،	وكان	هذا	القطاع	يضمُّ

وباقي	املواد	التي	جُتلب	من	الهند	وأفريقيا.	

وكم������ا	كانت	الواجهة	البحرية	متِثّل	النافذة	الكويتية	املطلَّة	على	اخلارج،	والتي	ربطتها	
بالعالم	اخلارجي	عن	طريق	»اجلسر«	البحري	والسفن؛	كان	هناك	اجلمرك	البري	الذي	
أُقيم	في	الثالثينات	من	القرن	التاس������ع	عش������ر،	وكان	من	أهم	ط������رق	املدينة	في	مواجهة	
ابة	الشامية«	خلف	»قصر	نايف«،	فكان	الطريق	الذي	ميِثّل	الشريط	الواقع	بني	امليناء	 »بَوّ
البحري	واجلمرك	البري	مبثابة	الشريط	التجاري	الذي	منت	حوله	بقية	القطاعات؛	مثل	

املساكن	واخلدمات.

وإذا	كان������ت	الواجهة	البحرية	هي	همزة	الوصل	ب������ني	مدينة	الكويت	والعالم	اخلارجي	
	ملتقى	النش������اط	التجاري	للمدينة	مع	 عبر	مياه	اخلليج؛	فإن	س������احة	»الصفاة«	كانت	تعدُّ
العال������م	اخلارجي	عبر	رمال	الصحراء،	وكانت	تلك	الس������احة	متِثّل	نهاية	املدينة؛	وملتقى	
ة	بالكوي������ت	متَّجهة	إلى	العراق	 القواف������ل	البري������ة	التجارية	القادمة	من	ش������به	اجلزيرة	ماَرّ
لة	ببضائعها	أيضاً،	ومن	ثَم	فهي	سوق	رائجة	في	مواسم	معينة،	كما	 ومنطقة	الشام،	محَمّ

كانت	ملتقى	ألنشطة	جتارية	أسبوعية.

وهذا	النمط	احلياتي	واملعيش������ي	كان	أبرز	متثيل	لنجاح	اإلنس������ان	الكويتي	في	التكّيف	
ب������ني	مناخات	ش������ديدة	احلرارة	أو	البرودة،	واالنتقال	ما	ب������ني	قطاعات	بحرية	وقطاعات	
برية،	وكانت	هذه	املرونة	الشديدة	التي	مَيّزت	اإلنسان	الكويتي	مضرب	املثل	في	شهادات	
الة	واملقيمني	األجانب؛	فقد	وصف	السير	»آرنولد	ولسون«	-مثاًل-	أخالق	الكويتيني	 الرَحّ
ة-	أرقى	من	سكان	أي	ميناء	 عام	1920م	فقال:	»يعتبر	سكان	مدينة	الكويت	-بصفة	عاَمّ
عربي	آخر؛	س������واء	في	املقدرة	التجارية،	أو	تلك	الصفات	الرفيعة	النادرة،	التي	جتعل	من	

اإلنسان	مواطًنا	صاحًلا	يُعتمد	عليه«)1(.

وكان	املقي������م	اإلجنلي������زي	بيلي	-الذي	زار	الكويت	في	ع������ام	1863	م-	أول	من	الحظ	
مستقبلها	التجاري؛	إذ	يقول:	»إن	الكويتيني	يعتبرون	أحسن	وأقدر	التجار	في	بالد	اخلليج	
العرب������ي،	وهم	محل	ثقة	في	أخالقهم	ومعامالتهم،	ومتكنوا	من	إقامة	وطن	آمن	مس������تقر	
بفضل	سلس������لة	متعاقبة	من	حكام	متزنني	نهجوا	سياسة	حكيمة	فجعلتهم	يصبحون	سادة	

مليناء	مزدهر	ودار	سالم	وأمن	وحرية	متاحة	للجميع)2(.

)1(	رستم	رشدي:	كويت	وكويتيون..	دراسات	في	ماضي	الكويت	وحاضرها،	بيروت،	1955م،	ص75.

)2(	يوسف	عبد	املعطي:	الكويت	بعيون	اآلخرين،	مرجع	سابق،	ص35.
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وأشاد	السير	برنارد	بوروز	الذي	شغل	منصب	املقيم	السياسي	البريطاني	في	اخلليج	
في	عام	1953م	بقدرة	هذا	املجتمع	الناش������ئ	على	التكيف	الناجح	واالس������تثمار	النش������ط	
ملعطي������ات	بيئته،	فقد	لفت	إلى	قدرة	الكويتيني	على	التكيف	مع	ظروف	حياتهم	اجلديدة،	
فس������عوا	إلى	اس������تثمار	إمكانات	البحر	فأبحروا	في	مياهه	جتاراً	إلى	الهند	وش������رقا	إلى	
أفريقيا	وغاصوا	في	أعماقه	لصيد	الآللئ	وبنوا	الس������فن	ألغراضهم	التجارية	والبحرية،	
كل	ذلك	في	منطقة	ال	تغري	ظروف	العيش	بها،	واس������تطاعوا	رغم	كل	هذه	التحديات	أن	

يحيلوا	هذه	البقعة	إلى	مجتمع	مزدهر)1(.

ومتَيّز	النش������اط	االقتصادي	للمجتمع	الكويتي	في	بواكير	نش������أته	بالتنّوّع؛	فجمع	بني	
النشاط	البري	والنشاط	البحري،	حيث	غاص	أبناء	هذا	املجتمع	في	أعماق	البحار	بحًثا	
عن	الآللئ،	وجابوا	البحار	في	س������فن	صنعوها	بأيديه������م،	وقاموا	بنقل	البضائع	والتجارة	
بني	موانئ	اخلليج	وإفريقيا	وساحل	الهند،	حتى	وصلوا	إلى	كولومبو	والبنغال	وجزر	الهند	
ل	املؤرخون	وقباطنة	البحار	األجانب	إشادتهم	بهذا	النشاط	البحري،	 الش������رقية!	وقد	سَجّ
كما	أش������ادوا	مبتانة	السفن	الكويتية	وكثرتها،	فيذكر	»كنبهاوزن«	املقيم	املسؤول	عن	شركة	
رة	كانت	متتلك	 الهند	الشرقية	الهولندية	في	عام	1756م؛	أن	الكويت	في	تلك	الفترة	املبِكّ
300	س������فينة،	يعمل	عليها	4000	رجل	في	صيد	اللؤلؤ،	بخالف	س������فن	صيد	األس������ماك،	

ة	بحرية	نامية. وسفن	التجارة،	وأن	الكويت	كانت	قَوّ

ل	املتس������ارع	 الة	األملاني	»كارس������ن	نيبور«	)Carsten Neibuhr(	املعَدّ كما	تناول	الرَحّ
للنم������و	االقتصادي	في	الكويت	في	مذكراته،	بعد	ثماني	س������ن����وات	من	التاري��خ	الس������ابق	
حتدي������ًدا،	وذلك	في	حدي��ثه	عن	رح�الته	إلى	اخلليج	وش������به	اجلزي������رة	العربية	بني	عامي	
قته	الكويت	من	ازدهار	اقتصادي	بقوله:	إن	أبناءها	 1764	و1765م؛	حي������ث	وصف	ما	حَقّ

أصبحوا	ميتلكون	أكثر	من	ثمامنائة	سفينة)2(!

ومع	النمو	واالزدهار	االقتصادي	لتجارة	اللؤلؤ	بلغت	س������فن	الغوص	ألفا	ومئتي	سفينة	
عام	1920م	يعمل	على	كل	سفينة	باملتوسط	20	غواصاً	وبحاراً)3(.

)1(	يوسف	عبد	املعطي:	الكويت	بعيون	اآلخرين،	مرجع	سابق،	ص86.

)2(	كارسن	نيبور،	رحلة	إلى	شبه	اجلزيرة	العربية	وإلى	بالد	مجاورة	،	بيروت:	دار	االنتشار	العربي،	2007،	ص	296.

)3(	أحمد	البشر	الرومي:	معجم	املصطلحات	البحرية،	مركز	الدراسات	والبحوث	الكويتية،	الكويت:	1996،	ص	21.
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)1(		ألن	فلييرز:	ربَّان	استرالي،	هو	آخر	الربابنة	العظام	الذين	جابوا	احمليطات	باملراكب	الشراعية	الضخمة،	بدأ	رحلته	
ارة	العرب	يُطلقون	عليه	اسم:	»الشيخ	ماجد«! األولى	قبل	أن	يبلغ	اخلامسة	عشرة	من	عمره،	وكان	البَحّ

م	له	 	األمير	الشيخ	»صباح	األحمد	اجلابر	الصباح«؛	حني	كان	وزيًرا	لإلعالم،	وقد	قَدّ )2(	تُرجم	هذا	الكتاب	بتوجيه	من	سمُوّ
ة	ألبنائه	من	اجليل	اجلديد. ه	أيًضا	باعتباره	إهداًء	للشعب	الكويتي	وبخاَصّ سمُوّ

)3(	ألن	فلييرز:	أبناء	السندباد،	ترجمة	وحتقيق:	د.	نايف	خرما،	الكويت:	مطبعة	حكومة	الكويت،	1982م،	ص511.

������ا	الكابن	البح������ري		»فليي������رز	Villiers«)1(		فأطلق	على	أهل	الكوي������ت	لقب	»أبناء	 أَمّ
الس������ندباد«!	وقد	ألَّف	كتاًبا	بهذا	االس������م)2(،	بعد	أن	رافقهم	في	إحدى	الس������فن	الكويتية	
عام1939	م	من	ميناء	عدن	وصوالً	إلى	الكويت،	وقد	قطع	على	من	تلك	السفينة	عشرة	
آالف	ميل	ذهاًبا	وإياًبا	خالل	تسعة	أشهر	من	شهر	أغسطس	إلى	منتصف	يونيو.	ويصف	
فلييرز	احلياة	على	من	هذه	الس������فينة	بااللتزام	النابع	من	الذات	لدى	البحارة	وليس	من	
القهر	وينطلق	من	وازع	النفس	ال	من	خش������ية	الغير.	وعند	وصول	الس������فينة	إلى	مالذها	
األخير	في	ميناء	الكويت	وعند	مشاهدته	للميناء	ألول	مرة	فإنه	يعبر	عن	إعجابه	بنشاط	
	مس������افة	تزيد	عن	امليلني،	 	واجهة	الكويت	البحرية	التي	متتدُّ الكويت	البحري،	قائاًل:	»إَنّ
ه������ي	من	أكث������ر	الواجهات	البحرية	إمتاًعا	في	العالم!	وأن	امل������كان	يبدو	كأنَّه	حوض	واحد	
ار	فيها؛	إذ	كانت	املراكب	الكبيرة	والصغيرة	على	السواء	تقف	 عظيم	لصنع	املراكب	واالجِتّ
	ش������رقي	وغربي	امليناء...	فهي	على	 متالصقة	على	طول	تلك	الواجهة	البحرية،	التي	متتدُّّ
رمل	الش������اطئ،	وهي	على	املاء	الضحل،	وهي	هناك	في	عرض	البحر،	متأل	املكان	فيبدو	
ش������ديد	االزدحام!	صفوف	طويلة	منها،	تقف	خلف	احلاجز	احلجري	وهي	تواجه	البحر،	
اة،	وأسطحتها	 اتها	منزوعة،	وجوانبها	مغَطّ 	واحد...	دَفّ كل	خمس������ة	أو	ستة	منها	في	صٍفّ

محمية	من	حرارة	الشمس	بأسقف	من	احلصير«)3(!

إن	الذاتي������ة	الكويتية	تفاعلت	مع	مؤثرات	التغيير	من	منظور	االس������تفادة	واإلفادة،	
	 كم������ا	أن	عوامل	التغّير	في	الكويت	ترجع	في	جانب	كبير	منها	ألس������باب	ذاتية	)تخصُّ
الش������خصية	الكويتية(	من	منظور	التفاعل	مع	املتغي������رات،	فعوامل	التغّير	في	مصادر	
االقتصاد	وحجم	الثروات	ونس������ق	العمالة	في	املجتمع	فرض������ت	ضرورة	إيجاد	النظم	
اجلديدة	التي	تتواءم	مع	عوامل	التغّير	االقتصادي،	وفي	كثير	من	األحيان	قام	الكويتيون	
بتطوير	الوسائل	التقليدية	واإلفادة	من	الوسائل	احلديثة،	وكانت	هناك	دائًما	إمكانات	
لتعايش	الثقافات	القدمية	واحلديثة	جنباً	إلى	جنب؛	وذلك	بفعل	اخلصوصية	واالنفتاح	

على	العالم	عبر	البحر.	
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	وكان	ظهور	النفط	عاماًل	حاسًما	في	عملية	التغّير،	ومؤِثًّرا	في	العالقة	املستمرة	بني	
البش������ر	ومصادر	الثروة	وقوة	العمل،	وما	اس������تتبعه	ذلك	من	تغّير	في	نسق	القوى	العاملة	
نتيج������ة	توافد	أعداد	كبيرة	من	املهاجري������ن	للعمل	في	الكويت.	وظهرت	تغّيرات	كثيرة	بعد	
ظهور	النفط	من	حيث	اآلثار	االجتماعية	للتغّيرات	الدميوغرافية	)التركيبة	الس������كانية(؛	
ومنه������ا	على	س������بيل	املثال:	توطني	أبناء	بادي������ة	الكويت،	وتنمية	املجتمع������ات	الصحراوية،	

والتوّسع	والتحّضر	العمراني.	

ر	االقتصاد	الكويتي	 لق������د	تفاعل	كل	ذلك	مع	العوائد	املالية	الضخمة	من	النفط؛	فتطَوّ
	الكويت	 ليصبح	من	أهم	مراكز	القوة	االقتصادية	في	الش������رق	األوس������ط،	ليس	فقط	ألَنّ
رة	للنف������ط	بالعالم،	وإمنا	أيضاً	حلس������ن	إدارة	الثروة	النفطية،	 ضمن	أكب������ر	الدول	املصِدّ
خصوصاً	بع������د	تراكم	تلك	الثروة	عقب	عام	1973م،	حيث	تفاعل	النفط	مع	السياس������ة،	
وارتفعت	إيرادات	الكويت	املالية؛	مما	كان	له	أثره	العميق	على	املجتمع	والدولة	من	خالل	
دة؛	أهمها	التجارة،	والصناعة،	واخلدمات	 كثافة	رأس	املال.	وارتبطت	بذلك	أنشطة	متعِدّ
املالية،	واالس������تثمار،	وزاد	متوس������ط	نصيب	املواطنني	من	الدخل	القومي؛	فانعكس	النمو	

االقتصادي	على	كل	جوانب	احلياة	االجتماعية	للمواطنني	في	الكويت.

وعل������ى	الرغم	من	ذلك،	ف������إن	هناك	حتديات	يجب	التصدي	له������ا	والتعامل	احلصيف	
معها.	وليس	خافيا	أن	هناك	وعًيا	شعبياً	ورسمياً	بهذه	التحديات	االقتصادية،	حيث	شّكل	
هذا	الوعي	جانبا	من	مكامن	القوة	التي	ميكن	أن	تستجلب	أمناط	االستجابة	املناسبة	من	
املخزون	احلضاري	التاريخي	في	الشخصية	الكويتية،	ومن	التفاعل	اإليجابي	مع	معطيات	

الواقع	املعاصر.
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ـــــــــسني دوُر الــرّواد املؤِسّ

ِفي ترســــــيِخ مفاهيـــــِم العمـــــــِل اخليـــــرِيّ

خب الثقافية والتجارية في مسيرة اخلير: أوال- َدْور الُنّ

اد	األوائل	من	النُخب	الثقافية	 كان	للدور	االجتماعي	واخليري	املمَيّز	الذي	قام	به	الرَوّ
والتجاري������ة	من	أبناء	الكوي������ت	املخلصني	أبلغ	األثر	في	منو	وازده������ار	مفاهيم	هذا	العمل	
اإلنس������اني	في	الكويت	وتأصيل	مفاهيمه	وترس������يخ	أوتاده	بني	أبناء	املجتمع	كافة،	وذلك	
مبا	انتهجوه	من	وس������ائل	وأس������اليب	تتوافق	واحتياجات	مواطنيه������م	ومتطلبات	مجتمعهم	
املس������تجدة،	فقد	كان	اجلميع	يدلي	بدلوه	ويتقصى	احلاجة	ويبحث	عن	املعوزين،	وهم	في	
ذلك	ال	يسعون	إلى	سمعة	أو	شهرة	أو	مكانة	أو	منصب،	هدفهم	إنساني	بحت،	ومبتغاهم	

اإلحسان	واألجر	فقط.

وعملت	النُخب	الثقافية	على	ترس������يخ	مفاهيم	العمل	االجتماعي	األهلي	عبر	مس������ارات	
	ما	في	وس������عهم	من	وقت	 عدة؛	أهمها:	توفير	منظومة	للتعليم)1(؛	فقد	بذل	أبناء	الكويت	كَلّ
وجهد	ومال،	لتأسيس	منظومة	حديثة	للتعليم	واالرتقاء	به،	وكان	هدفهم	تعليم	أبناء	الكويت	

العلوم	النافعة	احلديثة،	التي	من	شأنها	رفعة	اإلنسان	واملجتمع.

		وب������دأ	التعليم	في	الكويت	من	خالل	املس������اجد	التي	كانت	مركزاً	دعوياً	وإرش������ادياً	
ى	ب�	»الكتاتيب«،	ف������كان	التعليم	بها	بدايًة	قائماً	على	 وتعليمًيّا،	ثم	جرى	افتتاح	ما	يُس������َمّ
ر	بإدخال	مادة	اللغة	العربية	واحلس������اب،	ثم	اإلجنليزية	 الق������رآن	الكرمي	فقط،	ثم	تط������َوّ
والعل������وم	العصرية.	ثم	بدأ	رجاالت	الكويت	وعلماؤها	بالتفكير	في	إنش������اء	مؤسس������ات	
تعليمية	حديثة،	فاجتمع	عدد	من	أعيان	الكويت	وجتارها	في	عام	1911م	إلنش������اء	أول	
مدرس������ة	نظامية؛	وذلك	في	عهد	الشيخ	»مبارك	الصباح«،	وهي	املدرسة	املباركية	التي	
نُس������بت	إليه.	وفي	عام	1921م	جرى	تأسيس	مدرسة	أخرى	هي	املدرسة	»األحمدية«،	

)1(	خالد	يوسف	الشطي:	دراسة	توثيقية	للعمل	التطُوّعي	في	دولة	الكويت..	مدخل	شرعي	ورصد	تاريخي،	األمانة	العامة	

لألوقاف،	الكويت،	2007م،	ص	126	-	128.

الفصـــل الثــــانـي
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وذلك	في	عهد	الشيخ	»أحمد	اجلابر	الصباح«،	ثم	تطور	التعليم	بصورة	مطردة	وفق	ما	
ذكر	في	الفصل	السابق.

إن	انفت������اح	الكويت	على	دول	العالم،	وموقعها	االس������تراتيجي،	واتصالها	بالعديد	من	
الثقاف������ات	والدول؛	أدى	إلى	منو	واتس������اع	الثقافة	والفكر	بني	أبنائها،	وس������اهم	ما	تتمتع	
به	من	نظام	دميوقراطي	في	أن	ينش������أ	مجتمعها	مثقًف������ا	واعًيا	ملا	يدور	حوله	في	العالم	
من	أحداث	سياس������ية	واقتصادية	وجتارية.	وكان	له������ذا	املدى	من		احلرية	التي	متتَّع	بها	
اإلنس������ان	الكويتي	أثر	واضح	على	أبنائه	الذين	حاولوا	قدر	اس������تطاعتهم	التطّوع	لنش������ر	
الثقاف������ة	والفك������ر	واملعرفة	بني	أف������راد	مجتمعهم)1(،	فكان	هناك	عم������ل	اجتماعي	ثقافي	
وخي������ري	فريد	هو	التطّوّع	باالش������تراك	في	املجالت	لزيادة	الثقاف������ة	والوعي)2(،	كما	كان	
هناك	جانب	آخر	من	أعمال	التطّوع	هو	طباعة	الكتب	وتوزيعها	باملجان،	وإنشاء	النوادي	
الثقافية	التي	تُعنى	بش������ؤون	الثقافة	والفكر،	إضافة	إلى	ما	سمي	»الديوانيات	الثقافية«،	
ثون	في	 اد	األوائ������ل	يفتحونها،	حيث	يجتمع	بها	العلم������اء	واملثقفون	ويتحَدّ الت������ي	كان	الرَوّ
اء	،	 موضوعات	عدة.	وتأسست	في	عام	1922	»املكتبة	األهلية«؛	التي	فتحت	أبوابها	للقَرّ
كما	بدأ	عدد	من	الرّواد	في	العقد	الثالث	من	القرن	العشرين	إصدار	مجالت	متخصصة	

داخل	الكويت	وخارجها.

ومن	أهم	أش������كال	العم������ل	االجتماعي	في	فت������رة	النهضة	الفكري������ة	للمجتمع	الكويتي	
في	بدايات	القرن	العش������رين	ابتعاث	عدد	من	طلبة	العل������وم	الدينية	إلى	بعض	اجلامعات	
والكلي������ات	اإلس������المية	في	البلدان	العربي������ة	العريقة	في	هذا	املجال،	كالقاهرة	ودمش������ق	
ثني	واألئمة	 وبيروت	وغيرها	من	أمهات	املدن	العربية،	واس������تقدام	واستضافة	بعض	احملِدّ
والواعظني	األفاضل	إلرش������اد	الناس	إلى	الصراط	املستقيم،	كذلك	جلب	أطباء	وصيادلة	
متمرس������ني	ملداواة	الفقراء	وتق������دمي	العالج	الالزم	مجاناً،	إلى	جان������ب	توفير	املاء	العذب	
وتوزيعه	على	س������بيل	الصدقة	من	منطلق	»أفضل	الصدقة	سقيا	املاء«،	ناهيك	عن	جتهيز	

ودفن	املوتى	من	الغرباء	واملعوزين.

إن	احلدي������ث	عن	مناذج	وصور	للنخ������ب	الثقافية	والتجارية	في	ترس������يخ	مفاهيم	العمل	
اخليري	متعدد	ومتنوع،	فقد	ُعرف	عن	هذه	النخب	– وعن	عدد	كبير	من	مواطني	الكويت-	

)1(	خالد	يوسف	الشطي:	دراسة	توثيقية	للعمل	التطوعي	في	دولة	الكويت،	مرجع	سابق،	ص165.

)2(	املرجع	السابق،	ص166.
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ر	لها	الله	من	 اإليثار	واإلس������هام	والتضحية،	حيث	متيزت	هذه	النخب	عن	مواطنيهم	مبا	يَسّ
ثروة	وعلم	وحس������ن	تدبير	مت	توظيفه	خلدمة	وصالح	الوطن	واملواطنني،	فقد	ُشهد	لهم	منذ	
القدم	بإنفاقهم	الكبير	للمال	داخل	الوطن	وخارجه،	وضربوا	أروع	األمثلة	في	بذل	املال	في	
ار	الكويت	وربابنة	الس������فن	يقومون	من	تلقاء	أنفسهم	 كل	وجوه	اخلير	ومصارفه)1(.	وكان	جُتَّ
باملساهمة	مادًيا	في	اإلنفاق	على	املشروعات	العامة	من	خالل	مساعدة	احلاكم	على	ذلك،	
ر	بنحو	2	% دعًما	 وتط������ور	األمر	مبوافقتهم	على	فرض	ضرائب	جمركية	على	أموالهم	تُقَدّ

مليزانية	اإلمارة،	وتطورت	الحقا	إلى	4	%)2(.

وعلى	مدار	التاريخ	الكويتي	كان	دور	النُّخب	من	األعيان	والتجار	مش������هوًدا	في	ترس������يخ	
ت	بها	الكويت؛	ففي	 مفاهي������م	العمل	اخلي������ري؛	وخصوًصا	أثناء	األحداث	العظام	التي	م������َرّ
ديسمبر	من	عام	1934م�	-	الذي	ُعرف	بسنة	الهّدامة	– جرى	إطالق	)مشروع	اآلنة(	جلمع	
عات،	وهو	عبارة	عن	صندوق	يتم	املرور	فيه	على	احملسنني	والتجار	لوضع	النقود	فيه،	 التبُرّ
و»اآلنة«	ُعْملة	نقدية	تس������اوي	خمس������ة	فلوس	حالًيا،	وقام	السيد	»محمد	صالح	العجيري«	
بتس������ليم	الصندوق	للطلبة	الصغار	للمرور	على	الناس	جلم������ع	التبّرعات،	ثم	فتح	الصندوق	

رين	من	هذه	األزمة)3(. وقام	بإنفاق	املال	على	املتضِرّ

وعندما	اندلعت	احلرب	العاملية	الثانية	عام	1941م،	وفي	التوقيت	ذاته	تقريًبا	تفاقمت	
ار	الكويت	مش������هوًدا،	فقد	 أزم������ة	ظهور	اللؤل������ؤ	الصناعي	في	اليابان)4(،	كان	دور	أعيان	وجُتَّ
كانت	الكويت	تعتمد	في	جتارتها	على	اللؤلؤ	الذي	يستخرجه	الغواصون	من	اخلليج،	ثم	بيعه	
في	أس������واق	متخصصة	في	البحرين	والهند.	وعندما	تأثرت	هذه	التجارة	إثر	ظهور	اللؤلؤ	
الصناعي	في	اليابان،	حيث	توقف	الطلب	على	اللؤلؤ	الطبيعي	فانخفضت	أسعاره	وانهارت	
ار	الكويت؛	فخس������ر	كثير	منهم	رؤوس	 جت������ارة	اللؤلؤ	متاًما،	كان	لذلك	تأثيره	البالغ	على	جُتَّ
	بها	جتار	اللؤلؤ	والبحارة	بالكويت	برز	معدن	 أمواله������م.	ومع	هذه	األحداث	الصعبة	التي	مَرّ
ار	إال	أن	تنازلوا	عن	قروضهم	وأس������قطوها	 أبن������اء	الكويت	األصيل،	فما	كان	من	معظم	التَجّ

عن	املدينني؛	تخفيًفا	عنهم	ومشاركة	لهم	في	محنتهم)5(!

)1(	خالد	يوسف	الشطي:	دراسة	توثيقية	للعمل	التطوعي	في	دولة	الكويت،	مرجع	سابق،	ص184.
)2(	سيف	مرزوق	الشمالن:	من	تاريخ	الكويت،	مرجع	سابق،	ص117.

)3(	بيت	الزكاة:	سلسلة	محسنون	من	بلدي،	الكويت	،	ص140.
)4(	خالد	يوسف	الشطي:	دراسة	توثيقية	للعمل	التطوعي	في	دولة	الكويت،	مرجع	سابق	،	ص196.

)5(	سليمان	املخيزمي:	كويت	املاضي،	د.	ت،	د.	ن،	ص101،	102.
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وكذلك	من	املواقف	املشهودة	ألهل	الكويت	دورهم	املشهور	في	تعمير	املساجد	في	كثير	
من	األقاليم	املجاورة	في	العراق	واإلحساء	وغيرها،	فقد	ساهم	أبناء	الكويت	– على	سبيل	

املثال	-	في	تأسيس	العديد	من	املساجد	واجلوامع	بالبصرة)1(.

وعلى	الرغم	من	جهود	الدولة	في	تأسيس	جمعيات	النفع	العام	واملؤسسات	اخليرية	في	
مطلع	الستينيات	من	القرن	العشرين،	وتقدمي	الدعم	املالي	واملعنوي	لها	وتنظيم	هذه	اجلهود	
اخليرية	بصورة	مؤسسية؛	فإن	أبناء	الكويت	استمّروا	في	العمل	اخليري	و	التطوعي،	حيث	
َش������ّكلت	هذه	اجلهود	الفردية	واجلماعية	التلقائية	الهادفة	إلى	تقدمي	املساعدة	للمحتاجني	
وإغاث������ة	املنكوب������ني	عالمة	بارزة	في	مس������يرة	هذا	العمل.	وبرز	في	ه������ذه	األيام	ما	يُعرف	ب�	
»الف������رق	التطّوعية«؛	وهي	ف������رق	جماعية	من	أبناء	الكويت	يقوم������ون	بجهود	خيرية	لتقدمي	
املس������اعدات	للمحتاجني	داخل	الكويت	وخارجها.	وقد	قامت	وزارة	»الش������ؤون	االجتماعية	
والعم������ل«	بإصدار	قانون	لتنظيم	أعمال	هذه	الفرق	التطوعية؛	س������اهم	في	تنظيم	جهودها	
وترشيدها.	وقد	بلغ	عددها	حاليا	نحو	)300(	فريق	تساهم	كلها	في	تنمية	املجتمع	احمللي	

وتقدمي	العون	للمجتمعات	األخرى.

ثانيا- الشخصية الگـــويتية والعمل اخليري:

	عميقاً	عبر	تاريخها،	وهو	يس������بق	ظهور	النفط	 للعم������ل	اخليري	في	الكويت	جذور	متتدُّ
بس������نني	طويلة،	فذلك	العمل	بدأ	مع	نش������أة	الكويت	ذاتها،	وتوارثته	األجيال	عبر	الس������نني،	

وصار	سمة	أصيلة	في	الشخصية	الكويتية.

غير	أن	أول	توثيق	رسمي	مؤسسي	للعمل	االجتماعي	واخليري	في	الكويت	كان	بافتتاح	
أول	جمعية	خيرية	في	ش������هر	مارس	من	عام	1913م،	وه������ي	اجلمعية	اخليرية	العربية)2(.	
مت	خدمات	رائدة	في	مجال	 وعلى	الرغم	من	قلَّة	إمكاناتها	وقصر	فترة	نش������اطها،	فقد	قَدّ
العمل	اخليري	آنذاك،	كان	أبرزها:	افتتاح	مس������توصف	لعالج	الفقراء،	واالهتمام	بش������ؤون	
الوعظ	واإلرش������اد،	وتعمير	املس������اجد،	وتوزيع	املال	على	الفقراء،	وجتهيز	املوتى	من	الغرباء	
ها؛	متهيداً	لتأسيس	مكتبة	 واحملتاجني،	كما	ُعنيت	اجلمعية	بجمع	الكتب	وحفظها	في	مقِرّ
ة،	وكان	ذلك	في	زمن	ِقلة	املوارد	وضعف	ذات	اليد،	وقبل	النقلة	التي	حَوّلت	الكويت	من	 عاَمّ
بلد	يقاسي	أهله	الش������دائد	والصعاب	ليحصلوا	على	أساسيات	احلياة،	إلى	بلد	ينعم	بخير	

عميم	بفضل	الله	عز	وجل،	الذي	أنعم	عليهم	وجزاهم		مبا	صبروا.

)1(	انظر:	سليمان	املخيزمي:	مرجع	سابق	،	ص	52	-	59.
)2(	بدر	ناصر	املطيري:	اجلمعية	اخليرية	العربية	وبواكير	النهضة	احلديثة	في	الكويت،	مرجع	سابق.	
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وق������د	تنَوّعت	أعمال	اخلي������ر	والبر	قدمًيا؛	فعرف������ت	الكويت	نوًعا	من	أن������واع	التضامن	
ى	تطّوع	»الفزعة«!	وهو	أن	يفزع	الناس	جميعهم	للمساعدة	والغوث	ألي	نكبة	 اجلماعي	يُسَمّ
أو	كارثة	حتّل	بواحد	من	الناس؛	سواء	في	الكويت	أو	خارجها.	وكانت	»فزعة«	أبناء	الكويت	
متمِيّزة	في	سرعة	النجدة	والتفاعل	الكبير	واإليجابي	للمساعدة	وتقدمي	كل	ما	يحتاج	إليه	
مه	أبناء	 ا	يحتاجون	إليه!	وتاريخ	الكويت	ممتلئ	بالشواهد	على	ما	قَدّ املنكوبون،	بل	يزيد	عَمّ

الكويت	من	أعمال	خيرية	بهذا	الصدد.

1 - فزعـــــات داخليـــة

دت	أشكال	وصور	هذه	الفزعات؛	فكان	منها)1(: تعَدّ

أ-	 فزع���ة الص���اري:	وهي	أن	يفزع	الناس	في	مس������اعدة	صاحب	الس������فينة	اجلديدة	في	
حمل	الصاري	ونصبه	على	ظهر	الس������فينة،	وهو	عمود	خشبي	كبير	يحتاج	إلى	عدد	

كبير	من	الناس	إلقامته	وتثبيته	في	محله.

ب- فزع��ة الس������فينة:	ويتم	عند	جتهيز	الس������فينة	اجلديدة	ودخولها	البحر	للمرة	األولى	
حي������ث	يفزع	الناس	إلنزالها	في	البحر؛	وه������ي	عملية	حتتاج	جلهد	كبير	وعدد	وافر	

من	الناس.

ت- فزع���ة إنق���اذ الس���فن:	كان	كثي������ر	من	املاَلّحني	الكويتيني	هم	مالك	الس������فن	التي	كانت	
مص������در	رزقهم،	وقد	كان	هذا	العمل	محفوًف������ا	باملخاطر؛	فإذا	ما	وقعت	كارثة	بإحدى	
الس������فن	كالغرق	أو	التحطم،	كان	األصدقاء	يسارعون	إلى	جمع	التبرعات	دون	علِم	َمن	
أصابته	الكارثة،	وكانت	هذه	التبّرعات	اآلتية	كفيلة	بتغطية	اخلس������ارة	كلها،	وفي	بعض	

األحيان	كانت	تزيد	على	جملة	اخلسارة.

ومما	جتدر	اإلش������ارة	إليه	في	هذا	الس������ياق	ما	رواه	»صالح	الشايع«	من	أنه	رصد	خالل	
ة	عن	الس������فن	الكويتية	التي	حتدث	لها	مش������كالت	 إقامته	في	الهند	عدًدا	من	األمور	املهَمّ
ف������ي	الهن������د،	وموقف	الكويتيني	املقيمني	هن������اك	منها؛	إذ	كانوا	يفزعون	لهذه	الس������فن	التي	
	عطب؛	فيدخلونها	امليناء،	ويش������ترون	لها	األخش������اب	الالزمة،	ويأتون	مبن	يقوم	 يصيبها	أّيّ
بإصالحها،	وكان	هذا	اإلصالح	يتكلَّف	أمواالً	كثيرة،	يتعاون	على	جمعها	الكويتيون	املقيمون	
هن������اك.	وكان������ت	هذه	عادة	كويتية	أصيلة،	فأهل	الكويت	لم	يكونوا	في	تعاملهم	مع	الس������فن	

)1(	انظر:	خالد	يوسف	الشطي:	دراسة	توثيقية	للعمل	التطوعي	في	دولة	الكويت،	مرجع	سابق	،	ص129،	130.
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الت������ي	يصيبه������ا	أّي	مكروه	أو	تغرق	مثل	غيره������م	في	بعض	األماكن؛	والذي������ن	كانوا	ينهبون	
رة	أو	الغارقة	م������ن	البضائع،	ويعّدون	ذلك	حقاً	مكتس������باً!	بل	كانوا	 حمول������ة	الس������فن	املتضِرّ
ينق������ذون	ما	ميكن	إنقاذه	من	البضائع	ويحملونه	إلى	الس������احل،	حتى	يتس������نى	لهم	إصالح	
الس������فينة،	ويجمعون	املال	إلصالحه������ا،	ثم	يعيدون	إليها	البضائ������ع،	وكانوا	يفعلون	ذلك	مع	
الس������فن	الكويتية	وغير	الكويتية،	وإذا	غرق	»البوم«	يُعّدون	لصاحبه	بوًما	جديًدا	ليس������تأنف	
نش������اطه	املالحي.	وكان	ه������ذا	التصرف	من	الكويتيني	مبثابة	دس������تور	غير	مكتوب	يلتزم	به	
رون	مش������كالتها،	ويس������اعدون	في	حِلّها،	وكان	هذا	 اجلميع!	فأهل	الكويت	أهل	مالحة؛	يقِدّ
هم	 	الله	بها	أهل	الكويت	من	بني	ما	اختَصّ نوعاً	من	التكافل	االجتماعي	واملروءة	التي	اختَصّ

به	من	مزايا	طيبة)1(.

	 ث- فزع���ة احلرائ���ق: يصف	املرحوم	األديب	»حمد	الرجيب«	مش������هًدا	من	مش������اهد	التواِدّ
والتراح������م	والعطف	الذي	امتاز	ب������ه	الكويتيون	في	ذاك	الزمان	عند	حدوث	حرائق	في	
ان	أو	س������فينة؛	فيقول:	»الناس	يُهرعون	إلى	مكان	احلادث	ليش������اركوا	في	 من������زل	أو	دَكّ
اإلنقاذ	والنجدة،	يهّب	اآلباء	واألجداد،	الفقير	والغني،	الكبير	والصغير،	حتى	السلطة	
توج������د	في	مكان	احلادث،	فتش������ارك	الناس	وتبعث	فيهم	النخ������وة	والرجولة	واإلقدام!	
ع	أهل	اخلير	ويكتبون	عريضة،	بعد	أن	يضع	كّل	واحد	منهم	 وحني	ينتهي	احلادث	يتجَمّ
ع	لديه	من	املال	أكثر	مما	 ر	من	احلريق،	وقد	يتجَمّ ما	يستطيع	من	مال	لتعويض	املتضِرّ
فقده!	وكذلك	احلال	مع	أي	فرد	كان	ميسور	احلال	ثم	غدر	به	الزمن،	أو	أصيب	بضرٍر	
	أن	يتحرك	 	ما	ميلك	من	جتارة	أو	مال،	فال	بَدّ ما،	أو	تراكمت	عليه	الديون	وخس������ر	كَلّ
أهل	اخلير	ويجمعوا	له	ما	يَْقس������م	الله	من	مال؛	فيتمكن	من	استعادة	نشاطه	التجاري،	

د	ما	عليه	من	ديون«)2(. أو	يسِدّ

ج- فزع���ة أهال���ي جزي���رة »فيلگ���ا«: كانت	معظم	بيوت	اجلزي������رة	تُبنى	بطريقة	»الفزعة«؛	
وهي	تكاتف	األهل	واجليران،	ومساعدة	بعضهم	بعضا	في	توفير	مواد	البناء،	وتشييد	

السكن،	فقد	كانوا	ال	يعرفون	شيًئا	اسمه:	األجرة)3(!

ح- فزع���ة الگ������وارث العام���ة:	وه������ي	فزعة	أه������ل	الكويت	حني	تصيب	بالده������م	نكبة	ما،	

)1(		انظر:	مركز	البحوث	والدراسات	الكويتية:	حملات	من	حياة	صالح	علي	احلمود	الشايع،	إعداد	ومقابلة:	رضا	الفيلي،	
أعدها	للنشر:	موضي	سليمان	السيف،	وأبو	الفتوح	ساملان،	رسالة	الكويت،	أكتوبر	2013م	،	ص22،	23.

)2(	حمد	عيسى	الرجيب:	مسافر	في	شرايني	الوطن،	الكويت:	مطبعة	وزارة	اإلعالم،	د.	ت	،	ص21.
)3(	خالد	يوسف	الشطي:	دراسة	توثيقية	للعمل	التطوعي	في	دولة	الكويت،	مرجع	سابق	،	ص	132.
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مت	 فيتطوعون	جميعا	لتخفيف	وطأتها،	ومنها:	»سنة	الهّدامة«	عام	1934م؛	التي	تهَدّ
فيه������ا	بيوت	كثيٍر	من	أهالي	الكويت؛	ففزع	أهل	الكوي������ت	لنجدة	املتضررين	من	الذين	

تهدمت	منازلهم	جّراء	األمطار	الكثيفة.

خ- فزع���ة بن���اء أس���وار الگ���ويت:	فزع	أه������ل	الكويت	لبناء	أس������وارها	بجهودهم	وأموالهم	
لع	على	قصة	بناء	الس������ور	الثال������ث	يجد	اجلهد	الكبير	الذي	بذله	أبناء	 وأوقاتهم.	واملَطّ
الكويت	تبرعاً	في	بنائه)1(.	وكان	بناء	الس������ور	من	األحداث	العظيمة	في	تاريخ	الكويت؛	
إذ	اش������ترك	في	البناء	جميع	األهال������ي،	وكان	صورة	رائعة	من	التعاون	والتآزر	بني	أبناء	

الوطن،	أثمرت	عماًل	أجُنز	في	وقت	قياسي)2(.

د- فزع���ة االگ����تت���اب:	وكانت	فزعة	يفزع	بها	رجاالت	اخلير	في	الكويت	جلمع	التبرعات	
	حاجة	املنكوب،	و	»االكتتاب«	عبارة	عن	 	مكروه	يقع	ألهليهم؛	حتى	يقوموا	على	سِدّ ألِيّ
	على	التجار،	 ورقة	تُعطى	لصاحب	الكرب	والبالء،	أو	يتطَوّع	أحد	من	أهل	اخلير	ليمَرّ

	حاجته. ل	كل	واحد	تبرعه	من	أجل	إعانة	املكروب	على	سِدّ فيسِجّ

2 - فزعات خارجيــــة:

لم	يتوقف	خير	الفزعة	الكويتية	على	أهل	الكويت	فقط؛	بل	جتاوز	حدود	الوطن	الكويتي	
ل	التاريخ	بحروف	من	نور	تلك	املساعدات	 ؛	فلقد	سَجّ 	واإلسالميَّ ليش������مل	محيطها	العربَيّ
مها	أبناء	الكويت	لدول	عديدة،	ولألماكن	والدول	التي	يزورها	أبناء	الكويت	 اخليرية	التي	قَدّ

للتجارة	أو	طلب	العلم.

ومن	أمثلة	تلك	الفزعات	على	الصعيد	اخلارجي:

أ- مساعدة ُعَم���ان عام 1034ه�/ 1624م:	وذلك	عندما	أرسل	إمام	ُعمان	»ناصر	بن	مرشد«	
رساًل	إلى	دول	اخلليج	طالًبا	النصرة؛	ملا	تعرضوا	له	من	احتالل	البرتغاليني؛	فجمع	أهل	
ه	أحد	أبناء	الكويت	بالسفينة	إلى	»عدن«	 عوا	بعتاد	سفينة،	كما	توَجّ الكويت	األموال	وتبَرّ
لنجدة	الثائرين	الُعماني������ني.	وبعد	أن	انتصر	الُعمانيون	وجنحوا	في	طرد	البرتغاليني	من	

»مسقط«؛	اجته	وفد	من	الكويت	لتهنئتهم	على	انتصارهم	الكبير)3(.

)1(	خالد	يوسف	الشطي:	دراسة	توثيقية	للعمل	التطوعي	في	دولة	الكويت،	مرجع	سابق	،	ص132،	133.
)2(	عبد	الله	يوسف	الغنيم:	وثائق	بناء	سور	الكويت	الثالث..	من	أوراق	املرحوم	أحمد	محمد	صالح	احلميضي،	

رسالة	الكويت،	مركز	البحوث	والدراسات	الكويتية،	العدد	)40(،	ص8.

)3(	عبد	الله	محمد	الطائي:	الشراع	الكبير،	1981،	ص1.
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ة	التي	أصابت	جندا	واجلزيرة	العربية	 ب- أزمة الهيلك عام 1865م: وهو	عام	املجاعة	العاَمّ
والعراق	وفارس،	واس������تمرت	ثالث	س������نوات،	فأقام	كثير	من	أهل	الكويت	مضايف	في	

تلك	الدول؛	إلطعام	الطعام	وإغاثة	املنكوبني)1(.

مت	الكويت	مس������اعدة	مالية	للدولة	العثمانية	عندما	 ت- حريق األس���تانة عام 1912م:	قَدّ
	حريق	األس������تانة	وأحدث	أضراًرا	كبيرة،	وترك	اآلالف	بال	مأوى	وال	مسكن)2(.	 ش������َبّ
وتقديرا	لذلك	العمل	أهدت	الدولة	العثمانية	للشيخ	»مبارك	الصباح«	الذي	كان	حاكم	

الكويت	حينذاك	وساًما	مجيدًيّا	من	الدرجة	األولى)3(.

ث - مس���اعدة القضية الفلس���طينية:	كانت	الكوي������ت	– والتزال-	من	أكثر	الدول	العربية	
واإلسالمية	دعماً	وتأييداً	للقضية	الفلسطينية	على	املستويني	املالي	أو	املعنوي؛	ففي	
عات	لترميم	املس������جد	األقصى)4(،	كما	تبّرع	أبناء	الكويت	 ع������ام	1924م	مَتّ	جمع	التبّرّ
لفلس������طني	عند	الزيارة	األولى	للسيد	»محمد	أمني	احلسيني«	مفتي	القدس	للكويت،	
ع	له	مببلغ	كبي������ر)5(.	وفي	عام	 ف������ي	عهد	الش������يخ	»أحمد	اجلابر	الصب������اح«؛	الذي	تبَرّ
س������ت	اللجنة	الثالثية	لتقوم	بجمع	التبّرعات	لفلس������طني	لش������راء	السالح	 1934م	تأَسّ

وإيصال������ه	إلى	الثوار	في	فلس������طني)6(.	وف������ي	أثناء	الثورة	الكبرى	في	فلس������طني	عام	
ن������ت	»جلن������ة	أكتوبر«	لتقوم	بجم������ع	التبّرعات	أيضاً	لفلس������طني.	وفي	عام	 1936م	تكَوّ

ة	لنُصرة	قضية	فلس������طني)7(.	وفي	عام	1947م	-وبعد	 لت	اللجنة	العاَمّ 1937م	تش������َكّ

ار	الكويت	جلمع	التبّرعات	لفلس������طني)8(.	 قرار	تقس������يم	فلس������طني-	تكَوّنت	جلنة	جُتَّ
س	الصندوق	اخليري	 لت	جلنة	مساعدة	فلسطني)9(،	كما	تأَسّ وفي	عام	1948م	تش������َكّ
الفلس������طيني)10(.	وفي	عام	1952م	وبعد	صدور	قرار	التقس������يم	تكَوّنت	جلنة	شباب	

)1(	بيت	الزكاة:	سلسلة	محسنون	من	بلدي،	مرجع	سابق،	ص	154.
)2(	املرجع	نفسه،	ص	154	.
)3(	املرجع	نفسه،	ص199.

)4(		خالد	البسام:	كلنا	فداك..	البحرين	والقضية	الفلسطينية	)1917	-	1948م(،	عمان:	دار	الفارس	للنشر	والتوزيع،	
2005م،	ص21.

)5(		سيف	مرزوق	الشمالن:	من	تاريخ	الكويت،	مرجع	سابق،	ص343.
)6(	يوسف	الشهاب:	رجال	في	تاريخ	الكويت،	د.	ن،	1993،		ص160	.

)7(		خالد	يوسف	الشطي:	الكويت	والقضية	الفلسطينية..	دعم	ومناصرة،	الكويت:	مركز	البحوث	والدراسات	الكويتية،	
2012م	،	ص194.

)8(		أحمد	عنبر:	من	وحي	الكويت	في	عشرين	عاًما،	ديوان	شعر،	ص	37	-	43.
)9(		مجلة	كاظمة:	العدد	األول،	السنة	األولى،	يوليو	1948م.

)10(	مقابلة	مع	السيدة	موضي	السلطان،	جريدة	القبس،	عدد	9679،	1/	6/	2000م.
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الكويت	جلمع	التبرعات	لفلسطني)1(.	ومنذ	ذلك	الوقت،	ظل	دعم	الشعب	الفلسطيني	
وقضيته	في	أعلى	سلم	أولويات	الشعب	الكويتي	واهتماماته	وتبرعاته.

ة:	كانت	للكوي������ت	جهود	متميزة	على	صعيد	دعم	 ج - مس���اعدة ال���دول العربي���ة بصفة عاَمّ
ال������دول	العربية	في	مواقفها	املختلف������ة؛	منها	مناصرة	الثورة	الس������ورية	عام	1926)2(.	
وتكَوّنت	في	عام	1938م	كتلة	الش������باب	الوطني	الكويتي	ملس������اعدة	ال������دول	العربية)3(،	
لت	الن������وادي	الرياضية	»جلنة	األندي������ة	الرياضية«	املنبثقة	عن	 وفي	عام	1955م	ش������َكّ
النوادي	والروابط	واجلمعيات	في	دولة	الكويت؛	ملساعدة	الشعب	املصري	أثناء	العدوان	
الثالث������ي	على	مصر	عام	1956م)4(،	وقاموا	بجم������ع	تبّرعات	بلغت	)250.000(	مائتني	
وخمس������ني	ألف	جنيه	إسترليني،	كما	زار	الشيخ	»فهد	السالم	الصباح«	»بورسعيد«	عام	
ع	مببلغ	)100.000(	مائة	ألف	جنيه	باسم	شقيقه	األمير	الشيخ	»عبد	الله	 1957م	وتبَرّ
الس������الم	الصباح«	حاكم	الكويت،	وباسمه	وباسم	حرمه	الشيخة	»بدرية	الصباح«؛	وذلك	
ملشروع	»إس������كان	الصيادين«	في	»بورسعيد«)5(.	وجمعت	اللجنة	السابقة	)جلنة	األندية	
الرياضية(	تبّرعات	لدعم	احلركات	الوطنية	في	املغرب	العربي	1956م.	وتأييًدا	للثورة	
س	جتار	الكويت	 اجلزائرية،	وُسِلّمت	التبّرعات	ل�	»جبهة	التحرير	اجلزائرية«)6(،	كما	أَسّ
اللجنة	الشعبية	جلمع	التبّرعات	التي	قامت	بدورها	خير	قيام	في	دعم	حترير	اجلزائر،	
ومن	ثم	في	تقدمي	الدعم	اإلنساني	والسيما	في	حاالت	احلروب	والكوارث	الطبيعية.

ا	للعالم	كِلّه	 وكانت	مس������ارعة	الكويتيني	في	تق������دمي	اخليرات	والصدقات	واضحة	ج������ًدّ
ت	بها	املجتمعات،	وما	ترتَّب	على	ذلك	من	تش������ريدهم	 في	األزمات	واحملن	الكبرى	التي	مَرّ
ومعاناتهم؛	مثل	أزمة	االحتالل	ألرض	الفلس������طينيني	الذين	أُخرجوا	من	ديارهم	بعد	النكبة	
ف������ي	ع������ام	1948م،	وكذلك	في	ع������ام	1967م،	وأزمة	اللبنانيني	أثن������اء	احلرب	األهلية	عام	
1975م،	والفلسطينيني	الواقعني	حتت	محارق	العدو	الصهيوني	في	قطاع	غزة،	والسوريني	

الذين	تشّردوا	وعانوا	منذ	عام	2011م	بسبب	الصراع	الدائر	في	بالدهم.

)1(	فالح	املديرس:	مالمح	أولية	لنشأة	األحزاب	والتنظيمات	السياسية	في	الكويت،	الكويت:	دار	قرطاس،	1994م	،	ص7.
)2(	عبد	الله	يوسف	الغنيم:	بحوث	مختارة	من	تاريخ	الكويت	)القسم	الثاني(،	الكويت:	مركز	البحوث	والدراسات	الكويتية،	

2007م،	ص	65	-	70.

ر	العالقات	الكويتية	الفلسطينية	وأثر	االحتالل	العراقي	فيها،	الكويت:	دار	قرطاس،	2008م	،	ص16. )3(	فالح	املديرس:	تطُوّ

)4(	فالح	املديرس:	مالمح	أولية	لنشأة	األحزاب،	مرجع	سابق،	ص24.

)5(	عبد	الله	احملارب:	الكويت	ومصر،	جريدة	األهرام،	17	أكتوبر	1957م،	ص86.

)6(	مركز	البحوث	والدراسات	الكويتية:	الكويت	والتنمية	العربية	)اجلزائر(	،	1994م	،	ص41.
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ويش������مل	العمل	اخليري	الكويتي	مش������روعات	يقيمها	أهل	اخلير	داخل	الكويت	نفسها؛	
ملس������اعدة	املواطنني	واحملتاجني	من	الوافدين،	ومنها	منش������آت	طبية	و	مساجد	و	مكتبات	
عامة	وُدور	لأليتام،	وغيرها	من	مؤسسات	تكون	الدولة	قادرة	على	تأسيسها،	لكن	املواطنني	
يسارعون	في	التبرع	والتكّفل	بتأسيسها،	وتكون	مجاالً	خصًبا	لصدقاتهم	وإحسانهم.

مها	 وعلى	املس������توى	الرسمي	احلكومي	هناك	املاليني	-إن	لم	يكن	املليارات-	التي	تقِدّ
حكومة	دولة	الكويت	ملساعدة	املجتمعات	النامية	في	كثير	من	دول	العالم.	وأنشأت	الدولة	
منذ	مطلع	االس������تقالل	الصندوق	الكويتي	للتنمية	االقتصادية	العربية	كمؤسس������ة	كويتية	
تُعنى	بتوفير	املس������اعدات	املالية	والتقنية	للدول	احملتاجة	وإدارة	تلك	املساعدات.	إضافة	
صة	لدعم	األشقاء	في	 إلى	ذلك	هناك	العديد	من	املؤسسات	الداعمة	والصناديق	املتخِصّ
	بها	الكويت	 	كل	تلك	اإلغاثات	واملساعدات	التي	متدُّّ اخلليج	العربي	والدول	العربية،	ولعَلّ
ي������داً	للمجتمع������ات	التي	متّر	باألزم������ات	أو	الكوارث	كانت	الداف������ع	الرئيس	لألمم	املتحدة	
لتكرمي	س������مو	أمير	الك��ويت؛	الش���يخ »صباح األحمد اجلابر الص��باح«،	في	الع�ام	2014	
ك�	»قائد	للعمل	اإلنس������اني«،	وتكرمي	دولة	الكويت	كمركز	إنساني	عاملي،	وذلك	في	احتفال	

أممي	أمام	العالم	كله.

ثالثا- الوقـف اخليـري في الگــــويت:

ان	الكويت	التمّس������ك	بأهداب	الدين	اإلس������المي	احلنيف،	الذي	 ُعرف	عن	س������َكّ
	اخلير	 ������خ	في	نفوسهم	معاني	التقوى	والصالح؛	فكان	املجتمع	طاهًرا	نقياً،	يحبُّ رَسّ
ويسعى	ألي	عمل	طيب	بالفطرة	التي	ُجبل	عليها،	ومنها	مساعدة	الفقراء	واملساكني،	

و»الوقف	اخليري«)1(.	

ويُعَرّف	»الوقف«	ف������ي	اللغة	بأنه:	»احَلبُْس«،	ويُعرف	في	اصطالح	الفقهاء	بأنه:	»حبس	
م������ال	ميك������ن	االنتفاع	به،	مع	بقاء	عين������ه،	بقطع	التصّرّف	في	رقبت������ه،	على	مصرف	مباح«.	
ى	 ص	صور	الوقف	املتنِوّعة	في	ثالثة	أش������كال	رئيس������ة؛	هي:	الوقف	األهلي؛	ويس������َمّ وتتلَخّ
أيضاً	بالوقف	الّذري،	وهو	الوقف	الذي	ُجعلت	منفعته	على	األفراد،	والوقف	اخليري؛	وهو	
م������ا	ُجعل������ت	املنفعة	فيه	على	جهة	من	جهات	الِبّر،	والوقف	املش������ترك؛	وهو	الذي	يجمع	بني	

النوعني	السابقني)2(.	

)1(	عادل	محمد	العبد	املغني:	وثائق	الوقف	الكويتية..	دراسة	تراثية،	الكويت،	2007م،	ص9.

)2(	عيسى	زكي:	موجز	أحكام	الوقف،	األمانة	العامة	لألوقاف،	الكويت،	ط2،	جمادى	اآلخرة	1416ه�/	نوفمبر	1995م،	ص4.
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وثمة	فرق	بني	التبرع	والوقف؛	فالوقف	تبرع	دائم،	ألن	املال	املوقوف	ثابت	ال	يجوز	بيعه	وال	
التص������دق	به	وال	هبته،	وإمنا	يتم	التبرع	فقط	بغلّ�ته	وريعه	ويصرف	في	اجلهات	التي	حددها	

الواقف.	أما	التبرع	فهو	بذل	املال	أو	املنفعة	للغير	بال	عوض	بقصد	البر	واملعروف)1(.

وم������ع	املوازنات	الفقهية	التي	قامت	على	معاجلة	قضية	»الوقف«	في	ش������كله	املعاصر؛	
استُحدثت	له	أشكال	من	التطّور	على	املستويني	النظري	والتطبيقي،	واتسع	الوقف	اتساًعا	
ت	ملاٍل؛	لالنتفاع	 كبيراً،	حتى	ص������ار	يعرف	في	العصر	احلاضر	بأنه:	»حبس	مؤبَّد	أو	مؤَقّ
ة؛	فهو	صدقة	جارية	ما	بقيت	أو	 ة	أو	اخلاَصّ ب������ه	أو	بثمرته	في	وجه	من	وجوه	الب������ّر	العاَمّ

بقي	أصلها«)2(.

ومن	الطرق	التي	سلكها	املسلمون	في	الوقف:	وقف	املساجد،	واملدارس،	واجلامعات،	
ة،	واملراكز	العلمية	والبحثية،	التي	ش������يدوا	كثيًرا	منها	في	 ة	والعاَمّ واملكتبات	اخلاَصّ
طول	البالد	وعرضها،	وأنفقوا	عليها	وعلى	علمائها	وأس������اتذتها	وموظفيها	وطالبها	
ومس������تلزماتها	بسخاء	منقطع	النظير،	ال	تزال	معامله	باقية	إلى	اليوم.	وأسهمت	تلك	
األوقاف	في	إيجاد	حضارة	مزدهرة،	ذات	طابع	أخالقي	وس������لوك	إنس������اني	رش������يد،	
	ومس������تقل	عن	املؤثرات	احلكومية،	كما	 وتكوين	انطالقة	هائلة	ذات	ارتقاء	فكري	حٍرّ
أوج������دت	تلك	األوقاف	نهضة	علمية	وثقافية	ش������املة،	كان	م������ن	آثارها	وجود	مئات	
اآلالف	من	العلماء	والباحثني	واملؤلف������ني	واملخترعني	ورجال	الفكر،	ذوي	اإلبداعات	
صات	الثقافية	والعلمية	واالجتماعية،	 املتنِوّعة	في	ش������تى	املعارف	اإلنسانية	والتخّصّ

التي	أفادت	منها	احلضارة	الغربية	في	عصر	نهضتها)3(.

ولق������د	أثبت	التاريخ	االرتباط	الكبي������ر	بني	الوقف	والتنمية،	فمعظ������م	األعمال	التنموية	
واحلضارية	اجلليلة	التي	سجلها	التاريخ	اإلسالمي	في	عصور	ازدهاره	في	مختلف	امليادين	
كان	الوقف	من	ورائها.	وعلى	طول	التاريخ	كان	الوقف	هو	الصيغة	الرئيسية	إليجاد	التفاعل	
والتكامل	بني	املبادرات	احلكومية	واألهلية	من	خالل	خلق	مؤسسات	مجتمع	مدني	تدعمها	

أموال	وجهود	تطوعية)4(.

)1(	األمانة	العامة	لألوقاف:	أطلس	الوقف،	الكويت،	2013م،	ص	26.
)2(	منذر	قحف:	قضايا	فقهية	معاصرة	في	األوقاف	اإلسالمية،	د.	ت/	ن.	،	ص21.

)3(	حسن	عبد	الغني	أبو	غدة:	الوقف	ودوره	في	التنمية	الثقافية	والعلمية،	مجلة	الشريعة	والقانون،	كلية	الشريعة	والقانون،	
جامعة	اإلمارات،	العدد	22،	ذو	القعدة	1425ه�/	يناير	2005م،	ص29.

)4(	علي	الزميع:	الوقف	وتفعيل	طاقات	املجتمع..جتربة	دولة	الكويت،	مجلة	أوقاف،	األمانة	العامة	لألوقاف،	الكويت،	العدد	
14	،	السنة	الثامنة،	مايو	2008،	ص	16.
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	ويرجع	تاريخ	الوقف	في	الكويت	إلى	بدايات	نشأتها	في	القرن	السابع	عشر	امليالدي؛	
إي	إن	األوقاف	في	الكويت	قدمية	قدم	الكويت	نفسها،	وهي	أحد	مظاهر	الهوية	اإلسالمية	
للمجتم������ع	الكويت������ي.	وللداللة	على	ذلك	ذك������ر	خليفة	بن	حمد	النبهاني	ف������ي	كتابه	)التحفة	
النبهاني������ة(	أن������ه	اطلع	على	ورقة	)حجة	ش������رعية(	مكتوب	فيها	أن	مس������جد	ابن	بحر	الذي	
يرج������ع	تاري������خ	بنائه	إلى	عام	1670	م	ق������د	َجدد	بناءه	عبدالله	بن	علي	بن	س������عيد	بن	بحر	
ع������ام	1745	م	،	وذل������ك	بعد	أن	حصل	من	قاضي	الكويت	على	اإلذن	ببيع	دار	كانت	موقوفة	
على	ذلك	املس������جد	ليصرف	ثمنها	على	جتديده	وترميمه	وتعميره.	ويذكر	املؤرخون	أن	هذا	
املس������جد	كان	موجودا	في	منطقة	)بهيته(	املطلة	على	قصر	الس������يف	العامر.	وقد	هدم	بعد	
ذلك،	وهو	غير	املس������جد	املوجود	حاليا	بالقرب	من	سوق	اخلضار	في	وسط	مدينة	الكويت	

القدمية)1(.

ون������ورد	فيما	يأتي	مناذج	من	وقفيات	أهل	الكوي������ت	قدميا،	والتي	تعكس	البذل	والعطاء	
في	نفوس	الكويتيني:

1 - وقف للعشـــــيات والضـحـايــــــا:

ر	ذكرها	في	وثائق	الوقف	الكويتية،	وتعّد	جزًءا	من	مس������اعدة	 العش������يات	والضحايا	تكَرّ
العوائل	واألسر	الفقيرة؛	بهدف	رفع	شبح	املجاعة	عنهم،	فلم	يعرف	املجتمع	الكويتي	قدمًيا	
ما	يُطلق	عليه	»فائض	األطعمة«.	ومن	أشهر	صور	التراث	الكويتي	»عيش	ابن	عمير«؛	الذي	
ره	حاكم	الكويت	الثالث	الشيخ	»جابر	بن	صباح«،	الذي	اشتُهر	ب�	»جابر	العيش«؛	إذ	 كان	يوِفّ

كان	يطبخ	الرز	)العيش(	كل	مساء،	فتأتي	الطوابير	الطويلة	ألخذ	احتياجاتها	منه)2(.

2 - أوقـــاف املســـــاجد:

ش������َيّد	الكويتيون	مبس������اهماتهم	املالية	ومنذ	البدايات	األولى	لتأسيس	الكويت	مساجد	
عدي������دة	في	كل	أنحاء	املدينة	القدمية،	فكان	أبناء	احلي	الواحد	)الفريج(	يتفقون	على	بناء	

مسجد	لهم،	ثم	يجمعون	تكاليف	بنائه	فيما	بينهم	ويبدأون	في	العمل.

ومن	املالحظ	أن	معظم	مساجد	مدينة	الكويت	القدمية	كانت	تُبنى	بهذه	الطريقة،	حيث	
اتخذت	تلك	املساجد	أسماءها	غالًبا	ممن	تطَوّع	أكثر	بالدفع،	أو	من	بذل	مساعيه	في	جمع	

)1(	األمانة	العامة	لألوقاف:	أطلس	الوقف،	مرجع	سابق،ص	26.

)2(	حسن	عبد	الغني	أبو	غدة:	الوقف	ودوره	في	التنمية	الثقافية	والعلمية،	مرجع	سابق،	ص14	
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تكاليف	البناء،	وأحياًنا	من	اس������م	إمام	املسجد	الذي	يؤم	الصالة	فيهم	أو	من	اسم	»الفريج«	
الذي	يقع	به،	وكان	في	الغالب	يُش������ِيّد	ويقوم	ببناء	هذه	املس������اجد	األعيان	والوجهاء	واألسر	

.)1( من	مالهم	اخلاِصّ

وكانت	مس������ؤولية	املس������اجد	في	تلك	الفترة	و	حتى	عام	1949م	منوطة	باألهالي،	الذين	
قاموا	خير	قيام	بهذا	العمل	اجلليل؛	ابتداء	من	بناء	املسجد	وصوال	إلى	النظر	إلى	حوائجه	
ومتطلباته.	وعادة	ما	تُوَقف	بعض	الدكاكني	والبيوت	لإلنفاق	على	شؤون	املسجد	وللصرف	
على	األئمة	واملؤذنني،	فلما	أنشئت	دائرة	األوقاف	عام	1949	أشرفت	على	شؤون	املساجد	

ورعايتها	وصيانتها.

		وتنوع������ت	غايات	الوقف	على	املس������اجد	لتتناول	غرضا	أو	أكث������ر	من	األغراض	اآلتية:	
توفير	مس������كن	وراتب	اإلمام	واملؤذن،	وتعمير	املسجد،	واألدوات	التي	يحتاج	إليها	املسجد،	
ومدرس������ة	القرآن	امللحقة	باملس������جد،	وإفطار	الصائمني	في	املس������جد،	والوقف	العام	على	

املسجد)2(.

3 - وقف اآلبار وســقاية املياه:

ل	مص������در	رزق	لكثير	من	العائالت	الكويتي������ة،	وكان	هذا	املصدر	املدّر	 كانت	املياه	تش������ِكّ
ع	عدد	م������ن	أبناء	الكويت	األخيار	 للم������ال	رخيصاً	لعم������وم	احملتاجني	دون	مقابل)3(!	وقد	تبَرّ
ع	عدد	من	 باألوقاف	اخليرية	واألثالث	والوصايا	اخليرية	لس������قاية	املاء	وتس������بيله،	كما	تبَرّ
أبناء	الكويت	بأوقافهم	وأثالثهم	ووصاياهم	اخليرية	لتوفير	احتياجات	املساجد	فيما	يتعلق	

باملاء؛	سواء	للوضوء	أو	للشرب)4(.

4 - وقــف احلظــــور:

مفردها	»حظرة«؛	وهي	إحدى	وس������ائل	صيد	الس������مك	في	املاض������ي	واحلاضر،	وتعتمد	
	واجلزر	في	عملية	الصيد،	وكان	ميتلك	معظم	»احلظور«	في	املاضي	 أساًسا	على	حركة	املِدّ
أس������ر	كويتية	وباألخص	أبناء	قبيلة	»العوازم«،	الذين	نصبوا	»حظورهم«	بامتداد	ش������واطئ	

وجزر	الكويت.

)1(	عادل	محمد	العبد	املغني:	وثائق	الوقف	الكويتية..	دراسة	تراثية،	مرجع	سابق،	ص31.

)2(	األمانة	العامة	لألوقاف:	أطلس	الوقف،	مرجع	سابق،	ص	27.

)3(	عادل	محمد	العبد	املغني:	وثائق	الوقف	الكويتية..	دراسة	تراثية،	مرجع	سابق،	ص	48	.

)4(	خالد	يوسف	الشطي:	جهود	أبناء	الكويت	التطوعية	في	سقاية	املاء	قدمًيا	وحديًثا،	الكويت،	2013م،	ص97.



57

وأش������ارت	العديد	من	وثائق	الوقف	الش������رعية	في	الكويت	إل������ى	أن	أصحاب	»احلظور«	
وقف������وا	حظورهم	ألعمال	اخلير	والبر	واإلحس������ان.	وكما	هو	معروف	فإن	»احلظور«	تعطي	
	واجلزر	اليومية،	وبالتالي	كانت	األسر	تستفيد	 عائًدا	جيًدا	من	األسماك؛	بسبب	حركة	املِدّ
من	احلصول	على	األسماك	يومًيّا	تقريًبا،	هذا	باإلضافة	إلى	عوائد	بيع	األسماك	ملجاالت	

البر	واإلحسان	األخرى)1(.

رابعا – الوصـــايا واألثـــــالث:

عرفت	الكويت	كغيرها	من	الدول	اإلسالمية	مصادر	عدة	للخير	والعطاء	والبر	واإلحسان،	منها	
الوصايا	العامة	التي	كان	يوصي	بها	أهل	اخلير	من	أموالهم	لتوزيعها	على	املستحقني،	والسيما	

األثالث	التي	كان	يوصي	بها	احملسنون	لوضعها	في	املواضع	التي	دونوها	في	وصاياهم.

والوصية	نظام	قدمي	لكنه	اقترن	في	بعض	العهود	بالظلم	واإلجحاف،	فعند	الرومان	كان	
لرب	العائلة	حق	التصرف	بطريق	الوصية	تصرفا	غير	مقيد	بش������رط،	فقد	يوصي	ألجنبي	
ويح������رم	أوالده	من	حق	امليراث،	ثم	انته������ى	األمر	إلى	وجوب	االحتفاظ	لألوالد	بربع	ميراث	
أبيهم.وعند	العرب	في	اجلاهلية،	كانوا	يوصون	لألجانب	تفاخرا	ومباهاة	ويتركون	األقارب	
في	الفقر	واحلاجة.	وجاء	اإلس������الم	فصحح	وجهة	الوصية	فأقامها	على	أس������اس	من	احلق	
والعدل،	وألزم	أصحاب	األموال،	قبل	تشريع	امليراث،	بالوصية	للوالدين	واألقربني)2(،	وذلك	
بقوله	تعالى:	)كتب	عليكم	إذا	حضر	أحدكم	املوت	إن	ترك	خيرا	الوصية	للوالدين	واألقربني	

باملعروف	حقا	على	املتقني()3(	.

1 - الوصــّية لغــةً، واصطالحــاً)4(:

أ - الوصيـــة لغـــةً	الوصية	واإليصاء،	األولى	منهم������ا	مأخوذة	من	وصي	يقال	وّصى	فالن	

بك������ذا،	يوصي	توصية	ووصية.	والثاني������ة	مأخوذة	من	أوصى	يقال	أوصى	فالن	بكذا	يوصي	
إيص������اء.	والوصية	واإليص������اء	تطلق	لغة	مبعنى	العهد	إلى	الغير	ف������ي	القيام	بفعل	أمر	حال	
حياته	أو	بعد	وفاته،	كما	يطلق	كل	منهما	على	متليك	املال	متليكا	مضافا	إلى	ما	بعد	املوت،	

فقال	أوصى	الرجل	لفالن،	ووصى	له	بشيء	من	ماله،	أي	جعله	له	يأخذه	بعد	وفاته.

)1(	عادل	محمد	العبد	املغني:	وثائق	الوقف	الكويتية	..	دراسة	تراثية،	مرجع	سابق،	ص	52
)2(	أحمد	سعيد	العيطاني:	أحكام	الوصية	في	اإلسالم،	ضمن	ندوة	»املبرات	والوصايا	واألثالث	اخليرية..جتارب	متميزة«،	

األمانة	العامة	لألوقاف،	2002،	الكويت،	ص	65.	
)3(	)سورة	البقرة،	180(.

)4(	أحمد	سعيد	العيطاني:	أحكام	الوصية	في	اإلسالم،	مرجع	سابق،	ص	66.
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ب- اصطالحــًا:	عّرف	الفقهاء	الوصية	بعدة	تعريفات	أش������ملها	وأقربها	ما	ذكره	املالكية	

بأنه������ا:	عقد	يوجب	حقا	في	مال	العاقد	يلزم	مبوته	أو	يوجب	نيابة	عنه	بعد	موته.	وعرفها	
احلنفية	والش������افعية	وبعض	احلنابلة	بتعريفات	مختلفة.	وأوضح	هذه	التعريفات	ما	عرفها	
ب������ه	بعض	علم������اء	احلنفية	بأنها:	متليك	مض������اف	إلى	ما	بعد	املوت	بطريق	التبرع،	س������واء	
أكان	املوص������ى	به	عينا	أم	منفع������ة.	فالوصية	تصّرف	في	املال	تصرف������ا	مضافا	إلى	ما	بعد	
املوت.	وعرفها	قانون	األحوال	الش������خصية	الكويتي	في	املادة	)213(	تعريفا	مرنا	ش������امال	
فقال:)الوصية	تصرف	في	التركة	مضاف	إلى	ما	بعد	املوت(.	وهذا	التعريف	يشمل	الوصية	

لشخص	معني	أو	جلهات	خيرية	معينة.

2 - الوصــية واألثالث في عرف أهل الگــــويت:

تع������ارف	أهل	الكوي������ت	قدميا	على	الوصية	بقولهم	أوصي	بثلث������ي	على	يد	فالن،	حيث	
يقص������د	به	بقاء	عني	هذا	الثلث	بحيث	يس������تثمر	وينفق	ريع������ه	كالوقف	فال	يصرف	أصله	
حي������ث	القصد	والهدف	من	الوقف	والوصية	هو	القربى	إلى	الله	س������بحانه	وتعالى	وابتغاء	

األجر	والثواب.

وثم������ة	فرق	بني	الثلث	اخليري	والثلث	الذري،	فاألول	غير	قابل	للتصفية	أو	احلل	وال	
دخ������ل	للورث������ة	أو	الذرية	فيه؛	ألن	الوصية	هنا	تكون	ألعمال	اخلير	والبر	من	دون	تعيني،	
كاملس������اجد	واملؤسس������ات	اخليرية	والتعليمية	واملصالح	العامة.	والثلث	اخليري	له	صفة	
الدوام	واالس������تمرارية،	واملطل������وب	من	الوصي	أن	ينفق	من	ري������ع	الثلث	وليس	من	أصل	
املال؛	ألن	وجوه	اخلير	والبر	دائمة	ال	تنقضي	مثلما	تنقضي	الذرية		املوصى	لها.	وهذا	
يس������تتبع	بالضرورة	تنمية	أموال	الثلث	واحملافظة	عليه.	أم������ا	الثلث	الذري	فيمكن	حله	
وتصفيت������ه	من	قبل	الذرية	إن	اتفقوا	بالكامل	على	ذلك	أو	انقرضت	الطبقات	أو	الذرية	
املوصى	بها،	وعندئذ	يصبح	محل	الوصية	تركة	يتقاسمها	ورثة	املوصي	حسب	األنصبة	
الش������رعية،	وبالتبعية	فإن	الوص������ي	على	الثلث	الذري	ينفق	دائم������ا	من	أصل	املال	محل	

الوصية	وليس	من	ريعه)1(.

وهنال������ك	أيضا	فرق	واضح	بني	الثلث	اخليري	واملب������رات	واجلمعيات	اخليرية؛	فالثلث	
اخلي������ري	يعتب������ر	من	الوصايا	االختياري������ة	التي	يجب	أن	تؤدى	من	الترك������ة،	وتنفصل	عنها	

)1(	محمد	هادي	عبدالله	العوضي:	ثلث	املرحوم	عبدالله	محمد	هادي	العوضي،	ضمن	ندوة	»املبرات	والوصايا	
واألثالث	اخليرية..جتارب	متميزة«،	األمانة	العامة	لألوقاف،	2002،	الكويت،	ص	32.
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وتخص������ص	لألغراض	الت������ي	ابتغاها	املوصي،	وعندئذ	يكون	هذا	اجل������زء	من	التركة	كيانا	
قانونيا	وواقعيا	مس������تقال	عن	التركة	يستمد	وجوده	من	إرادة	املوصي	أصال	ومن	الشريعة	
اإلسالمية	وقانون	األحوال	الشخصية،	بخالف	املبرات	واجلمعيات	اخليرية	التي	تنظمها	
القوانني	الوضعية	واليقوم	لها	كيان	إال	باتباع	اإلجراءات	التي	ترسمها	تلك	القوانني)1(.

خامسا-  الدور اخليري للمرأة الگـــويتية:

كانت	املرأة	الكويتية	في	املاضي	تشارك	مبسؤوليتها	في	البيت	متاًما	كالرجل،	بل	إنه	في	
املاضي	وعند	ذهاب	الرجال	في	رحالت	الغوص	على	اللؤلؤ،	التي	تس������تمّر	غالباً	نحو	ثالثة	
أش������هر،	أو	رحالت	الس������فر	التجارية	التي	تصل	إلى	ثمانية	أشهر!	فإن	املرأة	الكويتية	كانت	

ل	املسؤولية	الكاملة	عن	رعاية	أسرتها	واحملافظة	عليها. تتحَمّ

املــــرأة التعليمـــي دور   - 1

لم	تكن	املرأة	الكويتية	بعيدة	عن	دورها	اخليري	واإلنساني	في	مجتمعها	بل	كان	لها	دور	
أساس������ّي	ومؤّثر	في	هذا	املجال.	وعلى	سبيل	املثال	فإن	من	أبرز	مساهمات	املرأة	الكويتية	
في	مجال	التعليم	ما	قامت	به	من	تدريس	بنات	الكويت	في	»الكتَّاب«	وفي	حتفيظ	القرآن،	
وبناء	املدارس	وأوالها	»املدرس������ة	املباركية«؛	عام	1911.	كما	س������اهمت	املرأة	الكويتية	في	

ميدان	رعاية	املرضى	وعالجهم،	والتبرع	لألوقاف	اخليرية.

ك	أبناء	الكويت	ملساعدة	الشعب	الفلسطيني	أثناء	محنته	في	الثورة	الكبرى	 وحينما	حتَرّ
عام	1936م،	أقامت	نساء	الكويت	مهرجاًنا	جلمع	التبرعات	لنصرة	القضية	الفلسطينية،	و	
ت	ما	سمي	»كيس	احملارب«.	 ساهمت	املرأة	الكويتية	في	املجهود	احلربي	عام	1948م	وأعَدّ
وأثناء	العدوان	الثالثي	على	مصر	عام	1956م	ساهم	عدد	من	الفتيات	الكويتيات	الدارسات	

مبصر	في	أعمال	تطوعية	من	خالل	مشاركتهن	في	جلان	الهالل	األحمر.

اجلمعيــــات النســـــائية  - 2

مع	اس������تقالل	دولة	الكويت	عام	1961م	بدأ	نش������اط	امل������رأة	الكويتية	يتبلور	من	خالل	
جمعي������ات	النفع	العام	النس������ائية	وجمعيات	النفع	العام	املش������هرة	من	ِقبل	وزارة	الش������ؤون	

)1(	محمد	هادي	عبدالله	العوضي:	ثلث	املرحوم	عبدالله	محمد	هادي	العوضي،	ضمن	ندوة	»املبرات	والوصايا	واألثالث	
اخليرية..جتارب	متميزة«،	األمانة	العامة	لألوقاف،	2002،	الكويت،	ص	33.
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س������ت	في	مطلع	الستينيات	»جمعية	النهضة	األسرية«	عام	 االجتماعية	والعمل؛	فقد	تأَسّ
1962م،	و	»اجلمعية	الثقافية	االجتماعية	النس������ائية«	عام	1963م،	وجمعية	املرش������دات	

عام	1965،	كما	س������اهمت	املرأة	في	العمل	التطوع������ي	من	خالل	»جمعية	الهالل	األحمر	
س	»االحتاد	النسائي	الكويتي«،	 ست	عام	1966م.	وفي	عام	1974	تأَسّ الكويتي«	التي	تأَسّ
ث������م	»نادي	الفتاة«	في	ع������ام	1975م،	ثم	جمعية	بيادر	الس������الم	1981،	وجمعية	الرعاية	

اإلسالمية	عام	1982.

ولدى	غزو	النظام	العراقي	لدولة	الكويت	في	أغسطس	1990م	تطّوعت	املرأة	الكويتية	للدفاع	
مت	املس������يرات	تعبيًرا	عن	رفضها	لالحتالل،	وس������اهمت	في	تضميد	اجلرحى	 ع������ن	بلدها،	ونَظّ
وتش������غيل	املستش������فيات	واملؤسس������ات	االجتماعية	واجلمعيات	التعاونية	واملؤسسات	احلكومية،	
كما	نش������طت	املرأة	الكويتية	املقيمة	خارج	البالد	أثناء	االحتالل	من	خالل	األنش������طة	اإلعالمية	

واالجتماعية	التي	تخدم	أبناء	الكويت	الذين	اضطرتهم	الظروف	لإلقامة	خارج	البالد.

ست	»اجلمعية	 وبعد	التحرير	عاودت	املرأة	الكويتية	نشاطها	التطوعي	واإلنساني؛	فتأَسّ
الكويتية	التطوعية	النس������ائية	خلدم������ة	املجتمع«	في	عام	1991م،	ث������م	»اجلمعية	التعاونية	
س	»االحتاد	النسائي	للجمعيات	النسائية«	في	 احلرفية	للسدو«	في	العام	نفس������ه،	كما	تأَسّ
عام	1994م.	وفي	عام	2015	تأسست	جمعية	قوافل	اخليرية	وهي	جمعية	خيرية	نسائية.	

وأسست	املرأة	الكويتية	عدًدا	من	املبرات	اخليرية	والعديد	من	الفرق	التطوعية.	

الــمرأة الوقفـــي 3 - نشــاط 

تُطالعنا	مجموعة	كبيرة	من	وثائق	الوقف	اخليري	مبساهمات	املرأة	الكويتية	في	وقفيات	
عديدة	بلغت	في	إحدى	الفترات	224	وقًفا	خيريا	من	إجمالي	440	وقفا	خيرياً،	أي	حوالي	

50	٪	من	إجمالي	األوقاف	اخليرية	في	الكويت)1(.

وبل������غ	عدد	األوقاف	اخليرية	في	األمانة	العامة	لألوقاف	عام	2006	من	الرجال	256،	
و225	من	النس������اء،	بنسبة	47	% وهي	نسبة	مرتفعة	على	مستوى	العالم	اإلسالمي،	حيث	
أظهرت	دراس������ة	كمية	لألوقاف	اخليرية	أن	25	% من	األوقاف	أنش������أتها	النس������اء	في	دول	

العالم	اإلسالمي)2(.

)1(	وزارة	األوقاف	والشئون	اإلسالمية:	األوقاف	في	الكويت	)املاضي	– احلاضر	– املستقبل(	1994،	ص	27	-	30.

)2(	فؤاد	العمر:	دور	مؤسسات	الوقف	املعاصرة	في	رعاية	قضايا	املرأة،	إشكاليات	وجتارب،	األمانة	العامة	لألوقاف،	2006.
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ومن	أمثلة	ومناذج	مساهمة	املرأة	الكويتية	في	الوقف	اخليري	وقفها	على	ما	يعمل	احلي	
	)عموم	اخليرات(	من	عش������ايا	وضحايا)1(،	ووقف	األراضي	املزروعة	 للميت	من	أعمال	البِرّ

على	املساجد	ورواتب	العاملني	فيها)2(.

وهك������ذا	جتّذرت	أعمال	البر	واإلحس������ان	والوقف	اخليري	ف������ي	نفوس	أهل	الكويت	
جي������ال	بعد	جي������ل	حتى	أصبحت	جزًء	من	ش������خصيتهم	وطبعا	في	خلقهم	وس������لوكا	في	
تعاملهم.	وقد	أفاء	الله	ببركة	أعمال	هؤالء	احملس������نني	الكرام	على	أرض	الكويت	اخلير	
والبركة	وعلى	أهلها	الس������الم	واألمان،	وغدت	دار	س������خاء	وكرم	وشجرة	وارفة	الظالل	
تظل	أبناءها	ومن	سكن	أرضها،	وتعم	صنائع	أهلها	ومعروفهم	بالداً	شتى	حتى	أضحت	

مضرب	املثل	لدى	اجلميع.

)1(	فؤاد	العمر:	دور	مؤسسات	الوقف	املعاصرة	في	رعاية	قضايا	املرأة،	مرجع	سابق،	ص	400،	401.

)2(	املرجع	نفسه،	ص52	
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الفصــــل الثــــالــث

العمــُل اخليــرّي األهلـــّي واملؤســـسّي املعاصـــُر

أوال - اجلهود اخليرية الفردية املعاصرة.

ثانيا- اجلهود اخليرية املؤّسسية )جمعيات النفع العام واجلمعيات اخليرية(.

ات اخليرية. ثالثا- املبَرّ

رابعا - الِفَرق التطوعية. 

أوال- اجلهود اخليرية الفردية املعاصــرة:

م	من	خاللها	أبناء	الكويت	مساهماتهم	 بدأ	العمل	اخليري	في	الكويت	بجهود	فردية	قَدّ
وتبرعاتهم	لتنفيذ	مش������اريع	خيرية	متنوعة	كبناء	املس������اجد	واملدارس،	وإنش������اء	الكتاتيب،	
والتب������رع	باألوقاف	اخليرية،	واألثالث	والوصايا	اخليرية.	واس������تمروا	في	ذلك	على	الرغم	
من	إنش������اء	اجلمعيات	واللجان	اخليرية	املؤسسية	في	مطلع	القرن	العشرين.	وال	يزال	أبناء	
مون	مساهماتهم	وتبرعاتهم	من	خالل	العديد	من	األعمال	واجلهود	الفردية	أو	 الكويت	يقِدّ

عبر	اجلمعيات	املتنوعة	داخل	الكويت	وخارجها.

وبطبيعة	احلال،	وبحكم	اإلمكانات	املالية	األكثر	يسرة	نسبيا،	كان	لتجار	الكويت	-أفراًدا	
ومجموع������ات-	ال������دور	األبرز	في	دعم	العم������ل	اخليري	عبر	تاريخ	الكوي������ت،	وال	تزال	ورقة	
االكتت������اب	اخليري	)التي	ذكرت	في	الفصل	الس������ابق(	ش������اهدة	عل������ى	دور	هؤالء	في	تقدمي	

عات	للمحتاجني	من	أبناء	وطنهم	وللمعوزين	خارجه. املساهمات	والتبّرّ

وساهم	جتار	الكويت	قدمًيا	في	متويل	اإلنفاق	العام	عبر	ضريبة	فرضوها	على	أنفسهم	
طواعي������ة!	وبدأوها	بنس������بة	1	% على	بضائعه������م	التي	يجلبونها	إلى	الكويت	عبر	س������فنهم	
الش������راعية،	ومع	كل	احتياج	للدولة	كانوا	يزيدون	النسبة	حتى	بلغت	4	% في	عام	1936م،	
لوا	العديد	من	اللجان	اخليرية	املؤقتة	لنجدة	املنكوبني	ومساعدة	احملتاجني.	وكان	 كما	ش������َكّ
لش������ركاتهم	التجاري������ة	اخلاصة	دور	بارز	في	املش������اركة	في	املس������ؤولية	االجتماعية	وتنمية	
املجتم������ع؛	حيث	مت	التبرع	بس������خاء	للمؤسس������ات	احلكومية	والفرق	التطوعية	واألنش������طة	

املجتمعية	املختلفة.

وثمة	أمناط	مختلفة	من	هذه	اجلهود	الفردية	في	مجال	العمل	اخليري	واالجتماعي،	منها:
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1 - بنــــاء املســــاجد:

تنافس	املس������لمون	منذ	انطالق	دعوة	اإلس������الم	في	تش������ييد	وتعمير	بيوت	الل������ه	طلباً	لألجر	
والثواب.	وعلى	هذه	السّنة	احلميدة	وحتقيقاً	ملقاصدها	العظيمة	تسابق	أهل	الكويت	في	تشييد	
وتعمي������ر	بيوت	الله	منذ	أن	وطأت	أقدامهم	هذه	األرض	املعطاء،	متليه	عليهم	فطرتهم	اإلميانية	
السليمة	ومقاصدهم	الصادقة	في	التقرب	إلى	بارئهم	طمعاً	في	رضاه	ونيل	ثوابه	ورحمته.

فقد	بلغ	عدد	املس������اجد	التي	بناها	أبناء	الكويت	داخل	وطنهم	أكثر	من	1600	مسجد.	
موا	 وال	يزال	العديد	من	أبناء	الكويت	بانتظار	تخصيص	مواقع	جديدة	لبناء	مس������اجد	ليتقَدّ

بالتبرع	إلقامتها.

وال	ت������كاد	جتد	حياً	من	أحي������اء	الكويت	القدمية	إال	واملس������اجد	مبنية	في	كل	جانب	من	
جوانبه.	ولم	يكن	املسجد	عند	أهل	الكويت	قدميا	للصالة	فقط،	بل	كان	جامعة	علمية	ينهل	
الطالب	والناس	فيه	من	علوم	العلماء،	ومكانا	لالجتماع	والتشاور،	ومحال	لاللتقاء،	ومتابعة	

أخبار	أهل	احلي.

وقد	تسارع	أهل	الكويت	في	عطائهم	التطوعي	واخليري	في	بناء	وإعمار	بيوت	الله	ووقف	
أعمال	البر	واخلير	عليها	من	أموالهم	وصدقاتهم،	وتساوى	في	ذلك	الرجال	والنساء.	ومع	
أن	الكثير	من	املس������اجد	بُنيت	بجهود	امليسورين،	ممن	أفاء	الله	عليهم	باخلير	والعطاء،	فإن	
ما	يلفت	النظر	أيضاً	أن	الكثير	من	هذه	املساجد	شيدت	بجهود	تشاركية	من	األفراد	وبعمل	
تطوع������ي	خالص	لوجه	الله،	فمن	هؤالء	األفراد	من	يقدم	األرض	ويخطها،	ومنهم	من	يقدم	
امل������ال	للبن������اء،	ومنهم	من	يتبرع	في	مواد	البناء،	ومنهم	م������ن	يبذل	من	وقته	وجهده	في	دعوة	

املتبرعني	ومخاطبة	امليسورين	للمساهمة	في	بناء	املسجد.

وم������ن	أمثلة	التعاون	ف������ي	مجتمع	الكويت	الق������دمي	على	خدمة	بيوت	الل������ه	تعاون	الزوج	
والزوجة	في	خدمة	وتنظيف	املس������جد،	وتعاون	األبناء	مع	اآلباء	على	خدمة	املس������جد،	كما	

كانت	هنالك	أسر	تعاقبت	على	اإلمامة	في	املساجد	واالهتمام	بها.

وبن������اء	وتعمير	املس������اجد	في	الكويت	القدمي������ة	لم	يقتصر	على	الكويتيني،	فقد	س������اهم	
أهل	اخلير	من	البالد	اإلس������المية	باملشاركة	في	تأس������يس	أو	جتديد	املساجد	في	الكويت؛	
كتعاون	املهارة	مع	أهل	الكويت	في	إنش������اء	مس������جد	بن	حمد	وهو	املعروف	مبسجد	املهارة،	
ومس������اهمة	»بنت	ديل������م«	وهي	من	البصرة	والتاجر	الهندي	»ميمن������ي«	من	الهند	في	جتديد	

مسجد	السوق.
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وأوقف	أبناء	الكويت	على	املساجد	والقائمني	عليها	أوقافا	كثيرة	كاملساكن	أو	الدكاكني،	
كما	مت	إنش������اء	م������دارس	للقرآن	قرب	بعضها.	وكانوا	يتنافس������ون	للصرف	على	إمام	ومؤذن	
وفراش	املس������جد	وما	يحتاج	إليه	املس������جد	من	تعمير	وغيره.	وهذا	يدل	على	تنافسهم	في	
التق������رب	إلى	الل������ه	باألوقاف	اخليرية	إذا	فاتهم	التقرب	في	إنش������اء	املس������اجد.	وملا	دخلت	
مساجد	الكويت	في	دائرة	التنظيم،	والرعاية	احلكومية	ممثلة	بدائرة	األوقاف،	ثم	في	وزارة	
األوقاف	والش������ؤون	اإلس������المية،	تولت	الوزارة	رواتب	األئمة	واملؤذنني	والفراشني،	وأعمال	

الصيانة	والترميم	وغير	ذلك.

مساجد الگـــويت القدمية التي بنيــت باجلهـــــود األهليـــة 1950-1669 

الس�������نة املؤس������س اس����م املس���جد املنطق���ة

مس���اجد ح��ي القبل��ة
1669	م

وذكر	1685 ابراهيم	بن	عبدالله	البحر بن	بحر	»الفرصة« 	

1779	م أحمد	بن	عبدالله	بن	عبداجلليل عبد	اجلليل 	

1788م عبدالله	بن	علوان عبدالله	بن	علوان	»سعود« 	

1810	م سالمة	بن	سالمة ابن	سالمة 	

1810	م عبدالله	بن	محمد	املديرس املديرس 	

1813	م عبدالله	بن	محمد	املرزوق	البدر الشرهان 	

1818	م يعقوب	بن	يوسف	الغامن	اجلبر اخلالد	»يعقوب	الغامن« 	

1878	م عباس	الهارون سعيد 	

1894	م ساير	بن	شحنان	املطيري الساير	الشرقي 	

1897	م ناصر	بن	يوسف	البدر ناصر	البدر 	

1900	م علي	بن	حمد علي	بن	حمد 	

1907	م عبدالعزيز	بن	عبدالله	العثمان العثمان 	

1911	م حمد	وصقر	العبدالله	الصقر الصقر 	

1919	م محمد	بن	مصارع ابن	شرف 	

1919		م
مجموعة	من	احملسنني

وأكمل	بناءه	عبدالعزيز	حمود	اجلسار الساير	القبلي 	

1922	م مرزوق	داود	البدر مرزوق	البدر 	
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الس�������نة املؤس������س اس����م املس���جد املنطق���ة

مس���اجد الصاحلية

1919	م الشيخ	سالم	املبارك	الصباح املال	صالح 	

1934	م محمد	صالح	العجيري العجيري	األول 	

1943	م محمد	صالح	العجيري العجيري	الثاني 	

1948	م الشيخ	عبدالله	األحمد	الصباح نايف 	

مس���اجد حي الوسط 

1737	م
وُذكر1811	م

خليفة	بن	دعيج	اخلليفة
وُذكر	خليفة	بن	محمد	اخلليفة اخلليفة 	

1782	م مبارك	بن	صباح	وذكر	مبارك	الفاضل مبارك 	

1797	م سالم	العبدالرزاق عبد	الرزاق 	

1807	م
حنيف	األحمد	النومان

وُذكر	علي	بن	فارس	الدبوس حنيف	النومان 	

1820	م الطائفة	اجلعفرية صحاف 	
1844	م محمد	بن	باشق	احلمدان	القناعي احلمدان 	
1870	م عبد	العزيز	بن	عبدالله	املطوع	القناعي املطوع 	
1912	م عبدالله	بن	عبداالله	القناعي عبد	االله 	

مس���اجد الس��������وق

1747	م محمد	بن	عبدالرحمن	العدساني العدساني 	

1776	م
صالح	احلثيل	العازمي	

وذكر	صالح	أحمد	احلديدي احلداد 	

1784	م ياسني	القناعي ياسني 	

1794	م محمد	بن	حسني	بن	رزق	األسعد 	السوق	الكبير	األول 	

1839	م يوسف	الصقر	الغامن السوق	الكبير	الثاني 	

1844	م جماعة	من	العوازم الفارس 	

1858	م عبدالله	الفهد الفهد 	

1874	م
محسن	بن	حنوة	البريكي
وذكر	عبدالعزيز	العتيقي النبهان 	

1907	م محمد	عبدالرحمن	البحر البحر 	
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الس�������نة املؤس������س اس����م املس���جد املنطق���ة

مس���اجد حي الش������رق

1772	م محمد	اجلالهمة ابن	خميس 	

1776	م بطي	البطى النصف 	

1834	م ملكة	بنت	محمد	اجلبر	الغامن القطامي 	

1880	م الطائفة	اجلعفرية البحارنة 	

1893	م شمالن	بن	علي	بن	سيف	الرومي املطبة 	

1896	م
ابراهيم	املضف

ابراهيم	بن	اسحاق املناعي 	

1898	م سيف	بن	فهد	بن	هيلة ابن	هيلة 	

1900	م ناهض	بن	علي	السهلي الناهض 	

1916	م سعد	الناهض	 سعد	أخو	ناهض	»بورسلي« 	

1916	م بشر	بن	يوسف	الرومي الرومي 	

1931	م هالل	بن	فجحان	املطيري دسمان	الصغير 	

1921	م الشيخ	احمد	اجلابر	الصباح دسمان	الكبير 	

1956	م عبد	الله	محمد	هادي	العوضي العوضي 	

1914م سعد	الناهض أحمد	العبدالله 	

1945م جماعة	من	العوازم احلصص 	

	 الطائفة	اجلعفرية املوسوي 	

مس�����اجد املرق���اب

1892	م محمد	بن	عبدالله	العتيقي العتيقي 	

1899	م صالح	فضالة	الفضالة الفضالة 	

1907	م براك	الدماج	وُذكر	عزران	الدماج هالل 	

1907	م عبدالله	سلمان	النجدي	ومحمد	بن	حمود	الشايع الشايع 	

1912	م ابراهيم	بن	اسماعيل بن	اسماعيل 	

1921	م شمالن	بن	علي	بن	سيف	الرومي علي	بن	شمالن	الرومي 	

1923	م فليج	العلي الفليج 	
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الس�������نة املؤس������س اس����م املس���جد املنطق���ة

1923	م عبدالعزيز	بن	عبدالرحمن	القصمة القصمة 	

1940	م عبدالعزيز	علي	الوزان الوزان 	

1941	م علي	عبدالوهاب	املطوع علي	عبدالوهاب	املطوع 	

1950	م خالد	عبداللطيف	احلمد	وأخوانه احلمد 	

مس���اجد جزي���رة فيلگ�����ا والق���رى

1773م أهالي	فيلكا	القدماء الشافعي

جزيرة	
فيلكا

1873م
محمد	شعيب	

وذكر	شعيب	بن	علي	الشعيب الشعيب

1897م جابر	صباح	الصباح القرينية

1897	م جابر	صباح	الصباح فيلكا

1911 أحمد	مال	الله الطاهر

غير	محدد أهالي	فيلكا	القدماء الدشت

غير	محدد أهالي	فيلكا	القدماء الدشت

1920 عبدالعزيز	بن	عويد ابن	عويد

مساجد	
حولي	ومحيطها

1931 أحمد	اجلابر	الصباح قصر	بيان	القدمي

1932
صالح	املسلم

وذكر	عبداللطيف	صالح	املسلم املسلم

1950 عبداحلميد	الصانع عبداحلميد	الصانع

1950 محمد	يوسف	الرشيد	البدر الرشيد

1900 مبارك	صباح	الصباح مشرف

1920 غير	محدد األذينة
مساجد		
الساملية		
والرأس

1924 ماجد	صقر	الغامن الراس	القدمي

1945
محمد	بن	مدعج	العازمي	
وعبدالله	بن	خلف	الشراح

مسجد	الشراح

1946 على	فهد	الدويلة الدويلة
الفروانية

1950 نزال	املعصب	الرشيد نزال	الرشيدي

1850 مجموعة	من	األهالي مسجد	الشعيبة	القدمي الشعيبة
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الس�������نة املؤس������س اس����م املس���جد املنطق���ة

1800 حمدان	بن	حمدان	بن	خزمي مسجد	احلمدان
الفنطاس

1910 ردهان	محمد	املوسى مسجد	الردهان

1942 سعد	الزمانات	العجمي مسجد	الفنيطيس الفنيطيس

غير	محدد مجموعة	من		األهالي مسجد	بو	حليفة بو	حليفة

غير	محدد هالل	بن	فجحان	املطيري مسجد	الفحيحيل	القدمي الفحيحيل

غيرمحدد مجموعة	من	األهالي مسجد	املنقف املنقف

1865 يوسف	البدر مسجد	اجلهراء	القدمي اجلهراء

1860 مبارك	بن	حبيب	العازمي مسجد	عشيرج عشيرج

2 - بيان مبساجد دولة الگـــويت احلديثة التي بنيت باجلهود األهلية)1( )2( 1951 - 2015

اس����م املس����جداملنطق����ةاحمل��افظ����ة

مسجد	عبدالوهاب	عبد	العزيز	العثمان

مسجد	علي	محمد	احلشاشاخلالدية

مسجد	عيسى	العثمان

مسجد	خزنة	عيد	املرجتي

مسجد	راشد	محمد	الرشدانالدسمة

مسجد	عمر	بن	اخلطاب	-	ورثة	محمد	األيوب

مسجد	أحمد	عبدالله	األيوب

مسجد	سلطان	عبدالله	البطي	بوطيبانالدعية

مسجد	البحارنة	-	الطائفة	اجلعفرية

مسجد	مال	الله	أحمد	مال	الله

مسجد	منيرة	عثمان	السعيدالدوحة

مسجد	ناصر	فريج	الفريج

مسجد	عبدالرحمن	يوسف	الزبنالروضة

)1(	وزارة	األوقاف	)2015(،	قطاع	شئون	املساجد،	نشرة	خاصة.

)2(	العويد،	عبدالعزيز	)2011(،	معجم	مساجد	الكويت،	غراس	للنشر	والتوزيع.

محافظة العاصمة
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اس����م املس����جداملنطق����ةاحمل��افظ����ة

الروضة
مسجد	عبدالله	راشد	الزير

مسجد	عبدالله	العلي	املطوع

السرة

مسجد	عبدالله	املبارك	الصباح

مسجد	عبدالوهاب	العثمان

مسجد	محمد	سعد	الربيعان

مسجد	محمد	عبدالرحمن	البحر

مسجد	نورة	أحمد	الغيث

مسجد	حمد	عبد	احملسن	العتيقيالشامية

الشويخ 
السكنية

مسجد	علي	صالح	اللهيب

مسجد	مرمي	عبدالعزيز	القطامي

الشرق

مسجد	بدرية	ذياب	اخلشتي

مسجد	فاطمة	الزهراء	-	الطائفة	اجلعفرية

مسجد	مراد	بهبهاني	-	الطائفة	اجلعفرية

مسجد	اإلمام	الصادق	-	الطائفة	اجلعفرية

مسجد	شعبان	-	الطائفة	اجلعفرية

مسجد	شيرين-	الطائفة	اجلعفرية

الشويخ 
الصناعية

مسجد	أسعد	عبدالعزيز	السند

مسجد	فالح	خالد	املطيري

مسجد	لطيفة	صالح	املزيرعي

مسجد	املهنا– مهنا	عبدالرحمن	املهنا

مسجد	جاسم	علي	بورسلي

مسجد	حمود	سلطان	املطيري

مسجد	طه	الياقوت	– مرزوق	عبدالوهاب	املرزوق

مسجد	طيبة	عبداحملسن	العصفور

مسجد	عدنان	عبدالعزيز	الشلفان

مسجد	غازي	فهد	النفيسيالصاحلية

محافظة العاصمة
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اس����م املس����جداملنطق����ةاحمل��افظ����ة

الصليبيخات
مسجد	خالد	سعود	العويهان

مسجد	جعفر	بن	أبي	طالب	-	الطائفة	اجلعفرية

عبدالله السالم

مسجد	السهول	والرشيد

مسجد	عبداللطيف	سليمان	العثمان

مسجد	عثمان	عبدالرحمن	الفارس

مسجد	محمد	جاسم	السداح

العديلية

مسجد	حمد	الصقر

مسجد	سعود	عبدالعزيز	الراشد

مسجد	عبدالله	دخيل	الشايع

مسجد	امليلم	– محمد	عبدالعزيز	امليلم

مسجد	أحمد	محمد	الفارسي

مسجد	يوسف	بن	صالح	الفضالة

مسجد	فاطمة	يوسف	ابو	قمبرغرناطة

الفيحاء

مسجد	أحمد	عبدالرزاق	العبيد

مسجد	عبدالله	عبد	العزيز	السدحان

مسجد	عبداحملسن	املخيزمي

مسجد	عبدالوهاب	عبدالله	الفارس

مسجد	أحمد	بن	حنبل	-عدنان	ابراهيم	اجلريوي

القادسية

مسجد	القمالس– محمد	عبدالله	القمالس

مسجد	محمد	أحمد	اخللف

مسجد	مصعب	بن	عمير	-	عادل	محمد	املديرس

قرطبة

مسجد	عبد	العزيز	عبدالله	السند

مسجد	عبداحملسن	البابطني

مسجد	علي	إبراهيم	الكليب

مسجد	عيسى	العثمان

مسجد	محمد	سعود	الفليج

محافظة العاصمة
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اس����م املس����جداملنطق����ةاحمل��افظ����ة

كيفان

مسجد	خالد	صبيح	الصبيح

مسجد	راشد	سعد	العلبان

مسجد	صبيح	براك	الصبيح

مسجد	عبد	العزيز	السند

مسجد	سيد	يعقوب	يوسف	الرفاعي

مسجد	سعيد	بن	جبر	-	عبدالرحمن	فهد	الطريجي

مسجد	سعد	بن	أبي	وقاص	-	فهد	ناصر	السعيد

مسجد	عمير	بن	احلمام	– محمد	عبدالله	الفهد

بنيد القار

مسجد	عبدالرحمن	فارس	الوقيان

مسجد	سليمان	حمد	اخلميس

مسجد	عباس	ميرزا	حسني	-	الطائفة	اجلعفرية

النزهة
مسجد	الربيعان– محمد	سعد	الربيعان

مسجد	طيبة	خالد	زيد	اخلالد

اليرموك

مسجد	حمد	سلمان	العاصم

مسجد	شاهة	عبداللطيف	الدهيم

مسجد	عبدالعزيز	حمد	املشاري

البدع

مسجد	عبداحملسن	ناصر	اخلرافي

مسجد	حبيبة	البناي	-	مبارك	عبدالعزيز	احلساوي

مسجد	ناصر	الصباح

بيان

مسجد	حمدة	مطلق	العازمي

مسجد	عبدالله	يوسف	شبكوه

مسجد	لولوة	يوسف	الزبن

مسجد	فهد	يوسف	الزبن

مسجد	اإلمام	احلسن	-	الطائفة	اجلعفرية

اجلابرية
مسجد	ابراهيم	ناصر	الهاجري

مسجد	هشام	العبيدان

محافظة ح��ولي

محافظة العاصمة
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اس����م املس����جداملنطق����ةاحمل��افظ����ة

اجلابرية
مسجد	وليد	عيسى	الشعيب

مسجد	البلوش	-	الطائفة	اجلعفرية

حطني

مسجد	حمد	عبداحملسن	املشاري

مسجد	فهد	ناصر	الفرحان

مسجد	فيصل	سعود	الزبن

مسجد	محمد	حمد	الوقيان

مسجد	يعقوب	يوسف	النفيسي

حولي

مسجد	سهو	حمود	السهو

مسجد	ابراهيم	يوسف	الغامن

مسجد	مشاري	عبدالعزيز	ومحمد	القطان

مسجد	محمد	عبدالله	املنيفيالرميثية

الزهراء

مسجد	صالح	عبدالله	العبدلي

مسجد	عبدالرحمن	محمد	الرويح

مسجد	يوسف	حمد	بودي

مسجد	نورية	عبدالله	املديرس

مسجد	اإلمام	الباقر	-	الطائفة	اجلعفرية

الساملية

مسجد	حمود	عيد	الرومي	العازمي

مسجد	سلمان	محمد	اللهيب

مسجد	الشراح	الصهيد	-	شريفة	محمد	الربيعة

مسجد	صالح	اإلبراهيم

مسجد	عبدالله	راشد	الزير

مسجد	عتبة	بن	غزوان	-	فهد	ولولوة	عيسى	العثمان

مسجد	علي	ثنيان	األذينة

مسجد	عيدة	سالم	اجلروان

مسجد	فهد	السالم	الصباح

مسجد	اإلمام	الليث	بن	سعد	-	نورة	سعد	العبيد

محافظة ح��ولي
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الساملية

مسجد	محمد	عبدالله	الوهيب

مسجد	محمد	املدعج

مسجد	يوسف	عبدالعزيز	الزبن

مسجد	حمزة	بن	عبداملطلب	-	أحمد	مهنا	املهنا

مسجد	اإلمام	بن	حيان	-	جنيبة	علي	عبدالوهاب	املطوع

مسجد	عايشة	ناشي	بو	عجل

مسجد	عبداللطيف	احملري	

مسجد	ابراهيم	النصر	الله

مسجد	غنيمة	عبدالعزيز	املزيني

مسجد	مهنا	عبدالرحمن	املهنا

مسجد	سيد	هاشم	الرفاعي

مسجد	شعبان	-	الطائفة	اجلعفرية

مسجد	اإلمام	زين	العابدين	-	الطائفة	اجلعفرية

ميدان حولي
مسجد	اإلمام	احلسني	-	الطائفة	اجلعفرية

مسجد	القالف	-	الطائفة	اجلعفرية

السالم

مسجد	بيبي	السالم	املبارك	الصباح

مسجد	خضير	عبدالله	الشهاب

مسجد	سليمان	السيد	علي	الرفاعي

مسجد	منيرة	خالد	زيد	اخلالد

سلوى

مسجد	راشد	اخلياط

مسجد	زيد	سعود	البسيس

مسجد	سالم	تومي	العازمي

مسجد	فاطمة	اجلميعان	العازمي

مسجد	فالح	سعيد	اجلويسري

مسجد	مرزوقة	مساعد	احلماد

مسجد	مساعد	عبيد	مجرن	العازمي

محافظة ح��ولي
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سلوى

مسجد	مسلم	حمود	العميرة

مسجد	ناصر	سعد	املصيليت

مسجد	أبي	بن	كعب	-	عامر	العازمي

مسجد	عبدالصمد	معرفي	-	الطائفة	اجلعفرية

الشعب

مسجد	عمار	بن	ياسر	-	الطائفة	اجلعفرية

مسجد	أحمد	راشد	اخلياط

مسجد	عبدالعزيز	وعلي	اليوسف	املزيني

مسجد	عيد	محمد	املرجتى

الشهداء

مسجد	جابر	العلي	السالم	الصباح

مسجد	سلمان	أحمد	الستالن

مسجد	عبدالله	محمد	العلي

مسجد	فاطمة	محمد	اجلسار

مسجد	فاطمة	محمد	الباقر

مسجد	منصور	يوسف	اخلليفي

الصديق

مسجد	نواف	األحمد	الصباح

مسجد	طيبة	محمد	الوقيان

مسجد	غنيمة	الوقيان	وسعد	العدساني

مسجد	حصة	زيد	السبيعي

مبارك
 العبدالله

مسجد	عبدالله	أحمد	الفرحان

مسجد	مبارك	العبدالله	اجلابر	الصباح

مسجد	عبدالعال	ناصر	العبد	العالي

مسجد	سعد	مبارك	اجلري

مشرف

مسجد	احلميدة

مسجد	سبيكة	فهد	الزبن

مسجد	عبدالله	مشاري	الروضان

مسجد	املهنا– مهنا	عبدالرحمن	املهنا

مسجد	حمد	فهد	العازمي

محافظة ح��ولي
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النقرة

مسجد	ابراهيم	حسني	بوعركي

مسجد	حمد	ناصر	البراك	)الطواري(

مسجد	عبدالرحمن	املهنا

مسجد	عبدالله	راشد	الزير	

مسجد	عبدالله	العثمان

مسجد	عبدالله	فريح	الفدا

مسجد	املال	محمد	إبراهيم	الشايجي

مسجد	محمد	بن	علي	الدخان	

مسجد	يوسف	صالح	الصقعبي

اشبيلية

مسجد	براك	مرشد	الشالحي

مسجد	حسن	مبارك	املعصب

مسجد	ساري	مناور	الرشيدي

مسجد	سعد	البغيلي

مسجد	صلبي	درعان	املطيري

مسجد	عبدالله	أرشيد	القفيدي

مسجد	مرضي	أبو	كريشة	الراجحي

مسجد	حمود	فالح	املطيري

مسجد	عبدالله	فهد	املجاوب

مسجد	حصة	مطلق	العدواني

مسجد	عويد	حمدان	العتيبي

مسجد	ناصر	عبيد	اجليعان

مسجد	سعد	تيعان	البغيلي

مسجد	تريجيب	فالح	املطيري

مسجد	معتق	حمود	الرشيدي

مسجد	صقر	عياد	املطيري

مسجد	عساف	مطلق	العتيبي

محافظة الفروانية

محافظة ح��ولي
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مطار 
الكويت الدولي

مسجد	دالل	عبدالله	العربيد

مسجد	عبدالرحمن	الزامل	وصالح	العبدلي

األندلس

مسجد	أحمد	يوسف	العميري

مسجد	بتلة	مضحي	البصمان

مسجد	جمعة	احلسينان

مسجد	عبدالله	الهجاري

مسجد	مبارك	احلساوي

مسجد	مرمي	حسن	الغريب

مسجد	مرمي	محمد	العتيقي

مسجد	آمنة	علي	العلي

مسجد	بدر	دويبي	املطيري

مسجد	شفاقة	مجول	العنزي

مسجد	نوال	عبدالهادي	الشالحي

مسجد	سعيد	سعود	املطيري

مسجد	عبدالله	صنهات	الدماسي

مسجد	احلسينان	– عبدالوهاب	ابراهيم	احلسينان

جليب الشيوخ

مسجد	حبيب	مناور

مسجد	دغيمان	عوض	املطيري

مسجد	رشيد	سنان	العدواني

مسجد	فالح	البصمان

مسجد	مبارك	احلساوي

مسجد	محمد	غتر	املطيري

مسجد	منيرة	ناصر	املطيرات

مسجد	مناحي	الدواس

مسجد	حمود	ذعار	املطيري

مسجد	عويض	فايز	املطيري

مسجد	سمير	صالح	الشالحي

محافظة الفروانية
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مسجد	عمر	بن	العاص		-	نعيمة	علي	املطوعجليب الشيوخ

جنوب الفروانية 
مسجد	عبدالعزيز	الراشد- الضجيج

الرابية

مسجد	خلف	فالح	أبا	العريف

مسجد	شمة	عواد	الركبتني

مسجد	سعد	مخيط	بو	صليب	املطيري

مسجد	عبداحملسن	محمد	احلمد

مسجد	املرشاد– محمد	مبارك	املرشاد

مسجد	عيد	محمد	اخلرينج

خيطان

مسجد	أسعد	عبدالعزيز	السند

مسجد	جلوي	ضاوي	العتيبي

مسجد	حمود	زامل	الفجي

مسجد	عبدالرزاق	عبداحلميد	الصانع

مسجد	ناصر	اجلبري

مسجد	ثامر	مناحي	العصيمي

مسجد	جمعة	الفهد

مسجد	عبدالله	عبداللطيف	العثمان

مسجد	عيسى	عبدالله	العثمان

مسجد	نورة	بداح	بوردن

مسجد	يوسف	عبدالهادي	امليلم

مسجد	مزيد	مطلق	شيتان

مسجد	محمد	بن	هجاج	العتيبي

الرحاب

مسجد	حمدة	أسود	احلاج

مسجد	زايد	نابي	الدويلة

مسجد	نوير	سعد	الوطري

مسجد	عايشة	حسني	الردعان

محافظة الفروانية
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مسجد	أسعد	السندجيوان

الرقعي

مسجد	حصة	الهاجري

مسجد	ناصر	بدر	العصيمي

مسجد	فيض	جدعان	العجمي

مسجد		مجبل	صفق	املطيري

مسجد	اإلمام	املهدي	-	الطائفة	اجلعفرية

الري

مسجد	طيبة	العثمان

مسجد	محمد	أحمد	الكندري

مسجد	يعقوب	الرفاعي

صباح الناصر

مسجد	براك	مرشد	الرشيدي

مسجد	جديان	ثعيان	البغيلي

مسجد	سالم	صباح	الناصر

مسجد	فيصل	الدويش	

مسجد	محمد	سنان	العدواني

مسجد	محمد	فالح	املطيري

مسجد	محمد	املرجاح	املطيري

مسجد	موضي	مضحي	الرشيدي

مسجد	فهد	حجاج	املطيري

مسجد	عيسى	مسلط	املطيري

مسجد	ضيدان	عامر	املطيرات

مسجد	اإلمام	البخاري	– محرم	راكان	العجمي

مسجد	فضيل	أبو	رمية

العارضية

مسجد	ابداح	عبدالرحمن	املطيري

مسجد	بتلة	اخلرينج

مسجد	بدر	ناصر	املطيرات

مسجد	السبيل	– شامان	العضيلة

محافظة الفروانية
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العارضية

مسجد	سعود	الوهيب

مسجد	السالم	– شامان	العضيلة

مسجد	صباح	السالم	الصباح

مسجد	عبدالله	املخيال

مسجد	كليب	مضحي	سعود

مسجد	عبدالعزيز	عبدالرزاق	العبدالكرمي

مسجد	حسنة	حسني	الصهد

مسجد	براك	مرشد	العواجي

مسجد	مخلد	سلطان	املطيري

مسجد	عبدالله	مناور	الرشيدي

عبدالله املبارك

مسجد	جزاع	ناصر	الصباح

مسجد	جلوي	عربيد	العربيد

مسجد	حبوب	جفيدان

مسجد	زبن	يوسف	الزبن

مسجد	سحاب	وصل	الله	املطيري

مسجد	سليمان	دايس	الرشيدي

مسجد	عايض	علي	املطيري

مسجد	عبدالرحمن	فارس	املطيري

مسجد	عبدالله	صنيدح	املويزري

مسجد	عبدالهادي	خلف	الزعبي

مسجد	غزيل	عوض	البخيت

مسجد	منيف	جدعان	العجمي

مسجد	محمد	عبدالله	الرويح	وزوجته	طيبة	
عبدالرحمن	الرويح

مسجد	نايف	خالد	املخلد

مسجد	سعيد	ابراهيم	الرشيدي

مسجد	فرز	محمد	الديحاني

محافظة الفروانية
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عبدالله املبارك

مسجد	يوسف	أحمد	اجلسار

مسجد	دبيان	عوض	املطيري

مسجد	ناصر	فلحان	العتيبي

مسجد	شرعة	حمود	الرشيدي

مسجد	فاطمة	الزهراء	-	الطائفة	اجلعفرية

العمرية

مسجد	عبدالله	راشد	الزير

مسجد	موهج	حامد	الشالحي

مسجد	نابي	زايد	الدويلة

مسجد	ناصر	احلمضان

مسجد	راشد	العبدلي

مسجد	اإلمام	علي	-	الطائفة	اجلعفرية

الفردوس

مسجد	أرشيد	القفيدي

مسجد	براك	بن	حباب	الهاجري

مسجد	جزاع	هجري	رباح

مسجد	حامد	ذياب	البريعصي

مسجد	عباس	حبيب	مناور

مسجد	عبدالله	دخني	العدواني

مسجد	عبدالله	الدريبي

مسجد	فهد	منصور	احلتيتة

مسجد	محمد	عباد	العدواني

مسجد	محمد	مبارك	املرشاد

مسجد	مزيد	عويس	الديحاني

مسجد	معتق	حمود	الرشيدي

مسجد	نابي	سعد	الوطري

مسجد	عايض	حمود	املطيري

مسجد	عمر	رابح	الرشيدي

محافظة الفروانية
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الفروانية

مسجد	بنية	متعب	اخلرينج

مسجد	محمد	سعد	البيدان

مسجد	حبيب	مناور

مسجد	ساري	مناور	الرشيدي

مسجد	سعد	بن	شيتان

مسجد	علي	حباب	الرشيدي

مسجد	عمشة	حبيب	املناور

مسجد	غثيث	علي	املطيري

مسجد	مطيرة	املجاوب

مسجد	امليلم	– محمد	عبدالعزيز	امليلم

مسجد	نابي	الدويلة

مسجد	نواف	محمد	البيدان

مسجد	عربيد	جلوس	العربيد

مسجد	نوير	ضويان	الرشيدي

مسجد	طفلة	سعد	الزعبي

مسجد	يوسف	حبيب	مناور

مسجد	عيسى	دلوم	محمد

مسجد	على	سعد	املرشاد

مسجد	سالم	عبدالله	العصفور	الهاجري

مسجد		منيرة	حمود	العازمي

مسجد	فيصل	احلمود	املالك	الصباحالنويصيب

جابر العلي

مسجد	أحمد	عبدالله	العجيل

مسجد	عيد	طلق	عقاب

مسجد	فهد	مبارك	اجلري

مسجد	نصرة	سعود	العازمي

مسجد	سعدون	سعد	العازمي

محافظة األحمدي

محافظة الفروانية
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جابر العلي
مسجد	نوير	راشد	امليع

مسجد	فالح	راعي	الفحماء

اجلليعة
مسجد	شريفة	التويجري

مسجد	عباس	ربيع	النومس

فهد األحمد

مسجد	صالح	احلليمي	املري

مسجد	محمد	سعود	امليع

مسجد	خالد	عيد	املطيري

مسجد	مبارك	سعد	اجلريأبوحليفة

الرقة

مسجد	اإلمام	أبو	جعفر	الطحاوي	– شجاع	سعود	العتيبي

مسجد	حضرم	حسن	العنقودي

مسجد	نوير	محمد	العازمي

مسجد	هايف	احلويلة

مسجد	حصة	عبدالكرمي	الصقر

شرق طريق 
الصليبية كبد 

والدائري السابع
مسجد	النوري-	نوري	عبداخلالق	النوري

الشعيبة 
الصناعية

مسجد	أحمد	عبدالله	العجيل

مسجد	لطيفة	خالد	املالك	الصباح

الصباحية

مسجد	حمود	الصقر

مسجد	حمد	حميد	العازمي	ووالداه

مسجد	حمود	الشحومي

مسجد	طلق	عقاب

مسجد	عايضة	مناحي	العازمي

مسجد	عجران	الزعبي

مسجد	علي	حزام	امليع

مسجد	فهد	سويد	السويد

مسجد	مبارك	شنار	املطيري

محافظة األحمدي
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الصباحية

مسجد	محمد	هادي	الهاجري

مسجد	محمد	الهديب

مسجد	مناحي	عبداحملسن	املبارك

مسجد	نوير	صنح	بويعي

مسجد	دعيج	السلمان	الصباح

مسجد	عبدالله	العتيبي

مسجد	محمد	دهلوس	الكريباني

مسجد	سلطان	جحيش	الزعبي

مسجد	طفلة	فهاد	الزعبي

مسجد	الهران	– عبدالعزيز	عبدالله	الهرانالزور

صباح األحمد 
مسجد	وليد	خالد	املرزوقالبحرية

األحمدي
مسجد	جاسم	محمد	الشميالن

مسجد	اإلمام	الرضا	-	الطائفة	اجلعفرية

الفنيطيس
مسجد	زين	يوسف	الزبن

مسجد	عبدالعزيز	عبدالرزاق	املطوع

الظهر

مسجد	سعد	البوص

مسجد	حصة	ذعار	القحطاني

مسجد	هلة	جيعان	احلربي

مسجد	مسفر	فرجان	العجمي

العقيلة

مسجد	حمد	راشد	الرشود

مسجد	حمد	مبارك	الهيم

مسجد	سيف	فرحان	النامي

مسجد	عبدالله	العثمان

مسجد	فاطمة	عبدالله	الرويح

مسجد	محمد	عبدالله	الرويح

مسجد	منيرة	مطلق	العازمي

محافظة األحمدي
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العقيلة
مسجد	نشا	برغش	القحطاني

مسجد	بالل	بن		رباح	-	حمد	حمود	الصباح

الفحيحيل

مسجد	أحمد	ابراهيم	الهبدان

مسجد	أحمد	عبدالله	العجيل

مسجد	حمود	الصقر

مسجد	سالم	العلي	السالم	الصباح

مسجد	سعد	اجلدعان	الهاجري

مسجد	العصفور	– سعد	وسعود	راجح	العصفور

مسجد	مشاري	عبدالله	الروضان

مسجد	منيرة	عبدالله	الهاجري

مسجد	نايف	حمد	الدبوس

مسجد	موضي	حمد	العتيبي

علي 
صباح السالم

مسجد	منيرة	مطلق	العازمي

مسجد	نشا	برغش	القحطاني

الفنطاس

مسجد	جمعات	العتيبي

مسجد	خلف	راشد	احلربي

مسجد	عبدالله	محمد	صياح

مسجد	صقر	محمد	الصقر

مسجد	بداح	محمد	البداح	وفاطمة	الشريان

مسجد	مرزوق	عبدالوهاب	املرزوق

مسجد	عبدالله	منير	السهلي

مدينة 
اخليران

مسجد	راشد	الفرحان

مسجد	سليمان	القضيبي

مسجد	عبدالعزيز	عبدالله	السند

مسجد	غازي	الصقعبي

مسجد	لولوه	عبدالله	العمران

محافظة األحمدي
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املنطقة اجلنوبية 
مسجد	العنود	األحمد	الصباحالطرق السريعة

املنقف

مسجد	أحمد	العجيل

مسجد	عبدالله	العجيل

مسجد	عبيد	زيد	امليع

مسجد	فهد	املبخوت

مسجد	نزلة	بنت	ضاوي	العتيبي

مسجد	نوير	مبارك	امليع

مسجد	همالن	سعد	الهمالن

مسجد	فاطمة	حشان	العجمي

مسجد	خليفة	اجلري

مسجد	برال	فايز	العتيبي

مسجد	محمد	عبدالله	بو	احلسن	-	الطائفة	اجلعفرية

مسجد	غزيل	سعد	الهمالن

مسجد	جمعان	صياح	العتيبي

مسجد	عاهد	محمد	اخلطيب

املهبولة

مسجد	مرمي	عبدالعزيز	الدخان

مسجد	هدى	محمد	املنيفي

مسجد	عبدالله	حبيب	احلمادي

مسجد	خليفة	العبدالله	الصباح

مسجد	أحمد	عبدالله	الكندري

مسجد	وضحة	سيد	الرفاعي

مسجد	أنور	جري	اجلري

مسجد	متعب	الفي	املطيري

مسجد	مالك	حمود	الصباح

مسجد	صباح	األحمد	الصباحميناء عبدالله

محافظة األحمدي
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ميناء عبدالله
مسجد	عبدالله	حسني	العجمي

مسجد	عمشة	خضران	العتيبي

هدية
مسجد	خلف	سالم	النويشري

مسجد	فاطمة	بنت	صالل

الوفرة الزراعية

مسجد	أسامة	سلطان	اخللف

مسجد	دعيج	يعقوب	العنزي

مسجد	سعد	خليفة	اخللفان

مسجد	سعود	سعد	احمليلبي

مسجد	فهد	سعود	الثويني

مسجد	محمد	شايع	العازمي

مسجد	مساعد	خليفة	اخلرافي

مسجد	مطلق	صقر	الهيم

مسجد	نورة	هادي	العجمي

مسجد	فهد	عبداحملسن	النفيسي

مسجد	عبداحملسن	ناصر	السعيد

مسجد	فيصل	بزيع	الياسني

مسجد	الصراف	-	الطائفة	اجلعفرية

أمغرة الصناعية
مسجد	علي	محمد	الصقعبي

مسجد	يوسف	عبدالرحمن	الرومي

اجلهراء

مسجد	سالم	العلي	السالم	الصباح

مسجد	سعود	شالش	احلجرف

مسجد	عبدالله	اخللف	السعيد

مسجد	عبداحملسن	البسام

مسجد	عثمان	بن	مزعل	السعيد

مسجد	علي	محمد	العجمي

مسجد	عبدالعزيز	دخيل	الشايع

محافظة اجلهراء

محافظة األحمدي
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اجلهراء

مسجد	عقال	شارع	الظفيري

مسجد	فالح	مبارك	احلجرف

مسجد	مبارك	عبدالله	الصباح

مسجد	حمد	معيتيش	املطيري

مسجد	حبيب	غليون	السعيدي

مسجد	محمد	بن	أبي	بكر	-	الطائفة	اجلعفرية

الصبية
مسجد	موزة	األحمد	اجلابر	الصباح

مسجد	فتوح	السلمان	الصباح

الصليبية

مسجد	حجي	سعد	العنزي

مسجد	قبيل	زريق	الرشيدي

مسجد	مرمي	سعد	العبدالله	الصباح

مسجد	وندي	علي

مسجد	نهار	عودة	الظفيري

مسجد	أحمد	حمود	اجلابر	الصباح

مسجد	جاسم	محمد	عبدالرحمن	البحر

مسجد	عبدالله	يوسف	بودي

مسجد	الرسول	األعظم	-	الطائفة	اجلعفرية

الصليبية 
مسجد	متعب	بنيه	اخلرينجالزراعية

الصليبية 
الصناعية

مسجد	مبارك	فالح	النوت

مسجد	عايد	الرثعات

العبدلي 
الزراعية

مسجد	برجس	عبدالله	السور

مسجد	خالد	العريفان	وتهاني	العيار

مسجد	خليفة	املفرج	اخلليفة

مسجد	عبدالعزيز	السند

مسجد	املال	عثمان	عبداللطيف	العثمان

مسجد	فهد	صنيتان	العتيبي

محافظة اجلهراء
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العبدلي 
الزراعية

مسجد	السلطان	محمد	الفاحت	-	محمد	ابراهيم	بوهندي

مسجد	فوزي	محمد	اخلرافي

مسجد	مبارك	عمر	الراجحي

مسجد	غامن	جاسم	العتيبي

مسجد	احلوراء	-	الطائفة	اجلعفرية

العيون

مسجد	عودة	عوض	العنزي

مسجد	غربي	خالد	العرافة

مسجد	سعود	فريح	احلربي

مسجد	ناصر	سند	البدينالفروسية

القصر

مسجد	صالح	سليمان	السعيد

مسجد	عقال	شارع	الظفيري

مسجد	مبارك	سعد	القبة

مسجد	مبارك	العيار

مسجد	محمد	العيار

مسجد	سعود	مجبل	العازمي

مسجد	مهدي	سليمان	الشمري

القيروان

مسجد	الفي	عيد	الهرير

مسجد	قشاف	فهد	البصمان

مسجد	عبدالله	سالم	مبارك	الصباح

مسجد	بسام	الصقران

مسجد	االمامني	الكاظم	والهادي	-	الطائفة	اجلعفرية

كبد

مسجد	سالم	أبوحديدة

مسجد	خالد	مطلق	الرشيدي

مسجد	ميثة	سعود	النمران

مسجد	مطر	الواوان	الشمري

محافظة اجلهراء
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كبد

مسجد	عوض	مضحي	املطيري

مسجد	جنم	عبدالله	احلميدان

مسجد	عمهوج	حمدان	الرشيدي

مسجد	عبدالله	زهية	وزوجته	شمة	الصواع

مسجد	مليح	مهل	الرشيدي

مسجد	علي	حباب	الرشيدي

مسجد	علي	محمد	العريان	-	الطائفة	اجلعفرية

تيماء
مسجد	ناصر	عبدالله	السبيعي	وشيخة	الناجم

مسجد	ابراهيم	مطير	اخلالدي

املطالع
مسجد	أسعد	عبدالعزيز	السند

مسجد	دغيم	علي	الشمري

النسيم
مسجد	عبدالله	غازي	الصليلي

مسجد	دغيم	علي	الشمري

النعيم
مسجد	صحن	مرزوق	العبالن	الهاجري

مسجد	علي	حمد	املهندي

الواحة

مسجد	عامر	فهد	العازمي

مسجد	فواز	حزام	املطيري

مسجد	مبارك	أوتيد	الصليلي

سعدالعبدالله

مسجد	علي	فالح	الفاضل

مسجد	جزا	مناحي	الرشيدي

مسجد	سعد	حزام	املطيري

مسجد	رقية	عبدالعزيز	املزيني

مسجد	سعود	شقير	الديحاني

مسجد	جابر	علي	الدواس

مسجد	علي	بن	أبي	طالب		-	نايف	احلربي

مسجد	أبو	بكر	الصديق	– عبدالله	مطلق	املسيلم

مسجد	عمر	بن	اخلطاب	– عبدالله	مطلق	املسيلم

محافظة اجلهراء
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الشريط 
الساحلي )ب(
أبو احلصانية

مسجد	عبدالعزيز	عبدالله	السند

مسجد	منصور	سعد	البذال

صباح السالم

مسجد	راشد	اخلياط

مسجد	عبدالله	سليمان	الكحالوي

مسجد	حسن	أحمد	ابراهيم

مسجد	مرمي	دخيل	الغنيمان

مسجد	مشعل	جاسم	املرزوق

مسجد	سلطان	بن	عريج	املطيري

مسجد	حمد	حمدان	العتيبي

مسجد	أبو	الفضل	العباس	-	الطائفة	اجلعفرية

مسجد	ابراهيم	عبدالعزيز	املشعلصبحان

القصور
مسجد	أحمد	عبدالله	العجيل

مسجد	سعد	قويفل	العجمي

مبارك الكبير

مسجد	عبدالله	محمد	العتيبي

مسجد	محمد	حماد	احلماد

مسجد	عبدالعزيز	أحمد	السيف

مسجد	الفي	علي	املطيران

مسجد	سالم	راشد	املري

مسجد	القدس	-	الطائفة	اجلعفرية

املسايل

مسجد	طيبة	ابراهيم	التويجري

مسجد	يوسف	الزلزلة	-	الطائفة	اجلعفرية

مسجد	فهد	العصفور	الهاجري

مسجد	بدرية	دعيج	الصباح

مسجد	موزة	صباح	اجلابر	الصباحالعدان

املسيلة
مسجد	سيد	هاشم	بهبهاني	-	الطائفة	اجلعفرية

مسجد	عايشة	عبدالله	احملري

محافظة 
مبارك الكبير

محافظة اجلهراء
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أبو فطيرة

مسجد	عبداللطيف	عبدالعزيز	املزيني

مسجد	تركي	معدي	العتيبي

مسجد	يوسف	محمد	العثمان

مسجد	فهد	وفاطمة	محمد	اجلافور

مسجد	عبدالعزيز	أحمد	البحر

مسجد	موضي	يوسف	املطوع

2 - بنــــــاء املدارس:

س������اهم	أهل	الكويت	قدمًيا	في	إنش������اء	م������دارس	نظامية	للتعليم	من	خ������الل	ما	جادت	به	
تبرعاتهم	،كاملدرس������ة	املباركية	التي	أنش������ئت	عام	1911	وكانت	أول	مدرسة	نظامية	لتدريس	
املناهج	احلديثة،	وقد	أّسست	بجهود	ذاتية	من	األهالي	)	وقد	ذكر	ذلك	بالتفصيل	في	الفصل	
األول(.	وأنش������ئت	بعد	ذلك	العديد	من	املدارس	مبس������اهمات	نقدية	أو	تبرع	بأرض	تخصص	
لها	.	وبعد	اكتش������اف	النفط	وتوفر	امليزانية	قام	مجلس	املعارف	بالتكّفل	باإلشراف	على	بناء	
املدارس	ودعمها	بكل	ما	حتتاج	إليه	من	مستلزمات	العملية	التعليمية،	واستمر	ذلك	مع	إنشاء	
وزارة	التربية.	وحني	دعت	احلاجة	لترميم	املدارس	وإعادة	بنائها	من	جديد	في	مطلع	القرن	

الواحد	والعشرين؛	ساهم	عدد	من	أبناء	الكويت	في	ذلك	العمل	اخليري	الرائد.

3 - املراگـــــز الصــــــحية:	

س������اهم	أبناء	الكويت	من������ذ	الِقدم	في	عمليات	التبّرع	للخدمات	الصحية	بطرق	ش������تى.	
وعلى	س������بيل	املث������ال	فقد	جرى	في	عام	1913م	بناء	أول	مستش������فى	أهل������ي	بالكويت،	من	
ع	احملسن	محمد	عبد	الله	الصقر	باألرض	التي	أُقيم	عليها	 خالل	»اجلمعية	اخليرية«،	وتبَرّ
املستش������فى	األميري	عام	1949م	)1(	.	ثم	قامت	وزارة	الصح������ة	بالدور	املنوط	بها	في	بناء	
املستش������فيات	واملس������توصفات	واملراكز	الصحية.	لكن	مع	تزايد	االحتياج	للرعاية	الصحية	
صة،	وكجانب	أساسي	من	جوانب	العمل	اخليري،	فقد	ساهم	أهل	الكويت	في	دعم	 املتخِصّ
ع	في	تأس������يس	عدد	كبير	من	املرافق	واملراكز	 اخلدمات	الصحية	للمواطنني	من	خالل	التبَرّ
الصحية	استشعارا	منهم	بدورهم	في	تعزيز	اجلانب	الصحي	ودعم	اجلهود	احلكومية.

محافظة 

مبارك الكبير

)1(		بيت	الزكاة:	سلسلة	محسنون	من	بلدي،	مرجع	سابق،	1/	95.
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إحصائية
بيان بعدد املرافق واملراگــــز الصحية التي بنيت باملساهمات األهليـــة 

حتى 2015م)1( )2(

التاري������خ ع اس�����م املتب����رِّ اس�����م املش��������روع م

فبراير	1981 عبد	العزيز	عبد	احملسن	الراشد مركز	أمراض	احلساسية	 1

يونيو	1982 حسني	مكي	اجلمعة مركز	حسني	مكي	اجلمعة	للجراحة	التخصصية 2

فبراير	1987 خالد	يوسف	املرزوق مركز	الطب	اإلسالمي 3

ديسمبر	1987 زوجة	وأبناء	املرحوم	
حامد	يوسف	العيسى مركز	جراحة	الكلى	وزراعة	األعضاء	 4

1989 ورثة	املرحوم	ثنيان	ثنيان	الغامن مركز	أمراض	اجلهاز	الهضمي	 5

فبراير	1993 عبد	العزيز	سعود	البابطني مركز	احلروق	وجراحة	التجميل 6

مارس	1994 أحمد	ويوسف	عبد	الله	الفهد مركز	العالج	الطبيعي 7

أبريل	1996 مراد	يوسف	بهبهاني	وإخوانه مركز	بهبهاني	للتصوير	التشخيصي 8

يونيو	1996 محمد	عبد	احملسن	اخلرافي مجموعة	مرافق	وخدمات	صحية 9

سبتمبر	1996 خالد	عبد	اللطيف	احلمد مركز	أسعد	احلمد	لعالج	األمراض	اجللدية 10

1998 الشيخ	سالم	العلي	الصباح مركز	السمع	والنطق 11

مايو	1999 محمد	عبد	الرحمن	البحر مركز	جراحة	العيون	 12

1999 صندوق	إعانة	املرضى مركز	القصر	الصحي 13

فبراير	2000 عبد	العزيز	وجاسم	حمد	الصقر مركز	حمد	الصقر	التخصصي 14

أبريل	2000 بنك	الكويت	الوطني مستشفى	بنك	الكويت	الوطني	لألطفال	 15

ديسمبر	2000 طيبة	وفيصل	سعود	الزبن اجلناحان	السابع	والثامن	مبستشفى	ابن	سينا	 16

مايو	2000 شركة	التقدم	التكنولوجي وحدة	الرنني	املغناطيسي	مبستشفى	الصباح 17

يناير	2001 خالد	العيسى	الصالح مركز	صحي	بالوفرة 18

فبراير	2001 شركة	االتصاالت	املتنقلة	)زين	لالتصاالت( مستشفى	زين 19

فبراير	2001 عبداحملسن	وأنيسة	خالد	النفيسي مركز	غسيل	الكلى	مبستشفى	الصباح 20

)1(		عبد	احملسن	عبد	الله	اخلرافي:	األيادي	البيض..	سجل	الوفاء	للمحسنني	الكويتيني	في	مجال	دعم	اخلدمات	الصحية،	
الكويت:	األمانة	العامة	لألوقاف،	ص66.

)2(		وزارة	الصحة	– تقرير	حول	املساهمات	األهلية	ملرافق	وزارة	الصحة	-	إدارة	الشؤون	الهندسية.
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التاري������خ ع اس�����م املتب����رِّ اس�����م املش��������روع م

فبراير	2001 عبد	احملسن	وأنيسة	خالد	النفيسي وحدة	غسيل	الكلى	مبستشفى	اجلهراء	 21

أبريل	2001 شركة	التقدم	التكنولوجي قسم	الطب	النووي	باملستشفى	األميري 22

2001 شيخان	أحمد	الفارسي مركز	عالج	الروماتيزم	 23

2001 شركة	التقدم	التكنولوجي مبنى	األشعة	والطب	النووي	مبستشفى	الفروانية	 24

2003 وضحة	عبد	املغني	العبداملغني باملستشفى	األميرياجلناحان	التاسع	والعاشر	)باطنية	نساء(	 25

مايو	2002 ورثة	املرحوم	يحيى	زكريا	األنصاري باملستشفى	األميرياجلناحان	السابع	والثامن	)باطنية	رجال(	 26

أغسطس	2002 بيت	التمويل	الكويتي مركز	عالج	اإلدمان 27

فبراير	2003 عبد	الرحمن	عبد	املغني	العبد	املغني مركز	الفيحاء	الصحي 28

مارس	2003 الشيخ	حسن	السليمي	اإلحقاقي مركز	الدعية	الصحي 29

2003/	3/	11 بدر	خالد	النفيسي مركز	ضاحية	عبد	الله	السالم	الصحي	 30

أبريل	2003 الشيخة	بدرية	األحمد	اجلابر	الصباح للعالج	الكيماوي	مركز	الشيخة	بدرية	األحمد	اجلابر	الصباح	 31

أبريل	2010 الشيخ	صباح	األحمد	اجلابر	الصباح مركز	منيرة	العيار	الصحي	مبنطقة	)كيفان(	 32

2003 الشيخ	صباح	األحمد	اجلابر	
الصباح

مركز	فتوح	السلمان	الصباح	الصحي	
مبنطقة	الشامية 33

أبريل		2003 بدر	شيخان	الفارسي مركز	الروضة	الصحي 34

أبريل	2003 احتاد	اجلمعيات	التعاونية مركز	القلب	التخصصي	 35

مايو		2003 حصة	بدر	الساير	باسم	ابنها	
املرحوم	عبد	املغني	العبد	املغني

اجلناحان	األول	والثاني	)جراحة	رجال(	
باملستشفى	األميري 36

يونيو	2003 ورثة	خالد	صالح	الغنيم مركز	خالد	صالح	الغنيم	الصحي	)القادسية( 37

يوليو	2003 سعاد	حمد	الصالح	احلميضي الصحي	مبنطقة	الشويخمركز	حمد	احلميضي	وشيخة	السديراوي	 38

2003 األمانة	العامة	لألوقاف مركز	األمراض	اجللدية	التخصصي	
)مستشفى	الفروانية( 39

-
الهيئة	اخليرية	اإلسالمية	
العاملية	واجلمعية	الكويتية	
ملكافحة	التدخني	والسرطان

مستشفى	الرعاية	الصحية	األولية 40

- حصة	عبد	الله	إبراهيم	العبد	الرزاق وحدة	القلب	مبستشفى	الصباح 41

- عبد	الرزاق	أحمد	عبد	الله	الفهد عشر	مبستشفى	مبارك	الكبيرحتديث	اجلناحني	اخلامس	عشر	والسادس	 42
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التاري������خ ع اس�����م املتب����رِّ اس�����م املش��������روع م

- ورثة	/	فيصل	سعود	فهد	الزبن	 وحدة	القلب	مبستشفى	الصباح	 43

2009 عبد	اللطيف	عبد	الله	احملري احملري	باخلالديةمركز	طب	األسنان	ومركز	عبدالله	وشريفه	 44

- عبد	املجيد	سيد	عبد	الرزاق	زلزلة مركز	عبد	املجيد	سيد	عبد	الرزاق	زلزلة	
الصحي	)الدسمة( 45

- فؤاد	محمد	ثنيان	الغامن مركز	غنيمة	أحمد	الغامن	لألطفال	
اخلدج	والوراثة 46

- مؤسسة	الكويت	للتقدم	العلمي مركز	أبحاث	وعالج	السكر 47

- محمود	حاجي	حيدر مركز	اجلابرية	الصحي 48

- فيصل	السلطان مركز	فيصل	السلطان	للعالج	اإلشعاعي 49

2010 عبد	الله	يوسف	العبد	الهادي مركز	عبد	الله	العبد	الهادي	الصحي	)اليرموك( 50

- مساعد	عبد	الله	الساير	 حتديث	اجلناح	اخلامس	باملستشفى	األميري 51

- الشركة	األهلية	لالستثمار حتديث	اجلناح	الرابع	)جراحة	رجال(	
باملستشفى	األميري 52

- إبراهيم	محمد	إبراهيم	املعجل حتديث	اجلناح	الرابع	مبستشفى	الصباح 53

2012 هيا	عبد	الرحمن	احلبيب مركز	هيا	احلبيب	ألمراض	اجلهاز	
الهضمي	مبستشفى	مبارك	الكبير 54

- ورثة	جاسم	الوزان مركز	جاسم	الوزان	الصحي	)املنصورية( 55

- فهد	عبد	احملسن	النفيسي مركز	الطوارئ	الطبية	على	طريق	السفر	السريع 56

- أحمد	زيد	السرحان اجلناحان	العاشر	واحلادي	عشر	
مبستشفى	مبارك	الكبير 57

2102 محمد	إبراهيم	معرفي مركز	محمد	إبراهيم	معرفي	الصحي	)بنيد	القار( 68

- محمد	علي	النقي مركز	اجللدية	مبنطقة	العاصمة	الصحية 59

جواد	أحمد	بوخمسني حتديث	جناح	مبستشفى	مبارك	الكبير 60

2015 شيخان	أحمد	الفارسي مركز	شيخان	الفارسي	وشريفه	العوضي	
الصحي	)السره( 61

2016 عبد	الرحمن	ووليد	مناحي	العصيمي مركز	مناحي	صنهات	العصيمي	)خيطان	الشمالي( 62

2009 محمد	خزام	محمد	اخلزام مركز	محمد	اخلزام	لغسيل	الكلى	في	
مستشفى	العدان 63
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التاري������خ ع اس�����م املتب����رِّ اس�����م املش��������روع م

2010 بيت	التمويل	الكويتي مركز	اسعاف	جليب	الشيوخ	 64

2011 مركز	يوسف	احمد	اجلسار	لغسيل	الكلى 65

2012 وضع	حجر	اساس	ملركز	هيا	عبد	الرحمن	
املعجل	لغسيل	الكلى 66

2012 مركز	بتول	سليمان	العيبان	لهشاشة	العظام	 67

2012 مركز	عبد	العزيز	عبد	احملسن	الراشد	الصحي	 68

2012 مركز	متعب	عبيد	الشالحي	الصحي	 69

2013 مركز	صباح	األحمد	للكلى	واملسالك 70

2014 مركز	عبدالرحمن	يوسف	الزبن	– 
العيادات	اخلارجية	 71

2014 ثلث	املرحوم	يعقوب	يوسف	بهبهاني مركز	يعقوب	يوسف	بهبهاني	لزراعة	
النخاع	واملختبرات	التخصصية 72

2014 عبدالكرمي	ناصر	السعيد مركز	عبدالكرمي	ناصر	السعيد	الصحي	
لألمراض	اجللدية 73

2015 مركز	علي	محمد	ثنيان	الغامن	الصحي	
)الصليبخات( 74

2015 مركز	مبارك	العبدالله	اجلابر	الصباح	
لغسيل	الكلى 75

2015 عائلة	عبدالرحمن	املعجل	
)الشويخ	السكنية( مركز	هيا	عبدالرحمن	املعجل	لغسيل	الكلى 76

2015 جمعية	الروضة	وحولي	التعاونية مركز	الروضة	الصحي	 77

4 - املگـــتبات العامـــــة: 

س������اهم	أه������ل	الكويت	قدمًيا	في	نش������ر	املعرفة	وتب������ادل	املطبوعات	واملج������الت	األدبية	

واملتخصصة	واالش������تراك	فيها،	وإع������داد	أركان	للقراءة	في	دواوينهم	ومجالس������هم	األدبية	

واجلمعيات	اخليرية	واملدارس	والنوادي	األدبية	التي	أسسوها	لهذه	األغراض.	وعلى	سبيل	

املث������ال	فقد	تبرع	أهل	الكويت	للمكتب������ة	العامة	في	اجلمعية	اخليرية	عام	1913م،	وتبرعوا	

للمكتبة	األهلية	عام	1922م،	كما	تبرع	عدد	من	أبناء	الكويت	مبكتباتهم	الشخصية	لوضعها	

في	املكتبات	العامة.
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وبعد	إنش������اء	مؤسسات	الدولة	الرسمية	املعنية	بالثقافة	والتعليم	أنشأت	الدولة	املكتبات	
العامة	لتس������اهم	في	نش������ر	الثقافة	والفكر	ب������ني	أبناء	الكويت.	ومع	احلاج������ة	إلى	إعادة	بناء	

وترميم	هذه	املكتبات	فقد	تبرع	عدد	من	أهل	الكويت	بهذا	العمل	الثقافي	اجلليل.

5 - ُدور القـــــرآن الگـــــرمي:

نظرا	الرتباط	الكويتيني	الكبير	بالدين	اإلسالمي	وحفظ	كتاب	الله	وتدريسه	ألبنائهم،	
فقد	انتش������رت	العديد	من	الكتاتي������ب	واملدارس	املعنية	بتحفيظ	الق������رآن	الكرمي	وتعليمه	
لألبناء.	ومع	ازدياد	احلاجة	إلنش������اء	مؤسسات	ودور	للقرآن	لتعليم	القرآن	الكرمي	وعلومه	
ومعارفه،	فقد	أنشأت	وزارة	األوقاف	والشؤون	اإلسالمية	»دور	القرآن	الكرمي«	ليكون	لها	
دور	فّع������ال	في	تخريج	َحَفظة	الق������رآن	الكرمي	الذين	تزخر	بهم	الكويت	حالًيا.	ولكون	هذه	
ال������دور	القرآنية	باباً	من	أبواب	العمل	اخليري	فقد	س������اهم	عدد	من	أبناء	الكويت	بالتبرع	

لهذا	املقصد	الكرمي.
ع بإنشائها أبناء الكويت: ومن ُدور القرآن الكرمي التي تبرَّ

-	دار	عبد	الله	املطوع.
-	عبد	العزيز	النغيمشي.

-	محمد	الوّزان.
-	قدير	القديري.
-	إلهام	البلوشي.

-	عواطف	ومحمد	العذبي	الصباح.
-	يوسف	أحمد	الغامن.

-	بزيع	الياسني.
-	الشيخ	عبد	الله	املبارك	الصباح.

-	دالل	فهد	بودي.

6 - صــــاالت األفــــــراح:

املجتمع	الكويتي	مترابط	ومتواصل	بطبيعته،	ويحرص	أبناؤه	على	استغالل	املناسبات	
العامة	كمناس������بات	الزواج	للتهنئة	وممارس������ة	بعٍض	من	تراثهم	الشعبي	كالَعْرَضة	والغناء.	
وفي	الكويت	القدمية	س������اهم	األعيان	والوجهاء	في	تسخير	دواوينهم	ومجالسهم	اخلاصة	
ألبناء	احلي	إلقامة	مناسباتهم	االجتماعية،	وذلك	استشعاًرا	منهم	بالدور	االجتماعي	لهم	

في	املجتمع،	وتعبيرا	عن	التعاضد	والتكاتف	بني	أبنائه.
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ع	بإنشائها	عدد	من	احملسنني،	 وفي	الكويت	القدمية	كان	هناك	صاالت	لألفراح	تبَرّ
وه������ي	عبارة	عن	بيوت	وقف	مت	تخصيصها	إلقامة	حفالت	الزواج؛	خصوًصا	ملن	ليس	
لديهم	ديوان	أو	مكان	إلقامة	مثل	هذه	املناسبات.	ويُذكر	أنه	في	»فريج	السادة«	باحلي	
القبل������ي	مث������اًل	كان	هنالك	منزل	للوقف؛	يس������كنه	احملتاجون	م������ن	املواطنني،	وتُقام	به	

حفالت	الزفاف)1(.

وفي	عام	1979م	،	وكجزء	من	الدور	االجتماعي	للمواطنني	املقتدرين،	أنشئت	
ف������ي	منطقة	)كيف������ان(	أول	صالة	أفراح،	ث������م	توالى	أهل	الكويت	في	إنش������اء	هذه	

الصاالت	االجتماعية.

وتقسم	صاالت	األفراح	املوجودة	في	الكويت،	وفق	إحصائية	وزارة	الشؤون	االجتماعية	
والعمل)2(،	إلى	ثالثة	أقسام	هي:

أ- صاالت األفراح اخلاصة

املنطق��ة احملافظ��ة املتب�����رع اس����م الص�ال�����ة الرقم

الساملية حولي ورثة	هيا	مشاري	الزبن هيا	الزبن 1

بيان حولي ورثة	عزت	محمد	جعفر عزت	جعفر 2

الشعب حولي ورثة	مراد	يوسف	بهبهاني مراد	بهبهاني 3

سلوى حولي الشيخ	أحمد	عبدالله	الصباح الشيخة	بدرية	األحمد 4

سلوى	 حولي الشيخ	سالم	العلي	الصباح الشيخ	سالم	علي 5

السرة العاصمة شيخان	محمد	الفارسي شيخان	الفارسي 6

اخلالدية العاصمة الشيخ	عبدالله	مبارك	الصباح الشيخ	عبدالله	مبارك 7

الشويخ	السكنية العاصمة محمد	عبدالرحمن	البحر شيخة	املرزوق 8

بنيد	القار العاصمة ورثة	عيسى	حسني	اليوسفي عيسى	اليوسفي 9

القادسية العاصمة الشيخة	مرمي	سعد	العبدالله 10

قرطبة العاصمة سالم	العلي الشيخ	سالم	العلي 11

النزهة العاصمة مبارك	عبدالعزيز	احلساوي مبارك	احلساوي 12

كيفان العاصمة مصطفى	جاسم	بودي بودي 13

)1(		يوسف	الشهاب:	رجال	في	تاريخ	الكويت،	مرجع	سابق	،	ص	254.
)2(	وزارة	الشؤون	االجتماعية	والعمل:	صاالت	األفراح	واملناسبات	في	الكويت،	إحصائية	غير	منشورة،	2016.
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املنطق��ة احملافظ��ة املتب�����رع اس����م الص�ال�����ة الرق�م

ضاحية
	عبدالله	السالم العاصمة فيصل	ابراهيم	الهاجري صالة	الهاجري 14

اجلابرية العاصمة ورثة	الشيخ	جابر	العلي	الصباح الشيخة	سبيكة	دعيج	الصباح 15

الفيحاء العاصمة عبدالرحمن	عبدالكرمي	املعجل صالة	املعجل 16

العديلية العاصمة فاطمة	محمد	امليلم صالة	امليلم 17

هدية األحمدي مشبب	جالل	السهلي مشبب	اجلالل 18

الفحيحيل األحمدي سلمان	عبدالله	الدبوس الدبوس 19

الفنطاس األحمدي سعد	مطلق	السبيعي السبيعي 20
الصباحية	
اجلنوبية األحمدي سالم	صنهات	املطيري جنوب	الصباحية 21

أبوحليفة األحمدي الشيخ	بدر	أحمد	الصباح الشيخ	بدر	أحمد	الصباح 22

صباح	السالم مبارك	الكبير بدرية	خالد	املطيري احلريش 23

القصر اجلهراء الشيخ	سالم	العلي الشيخ	سالم	العلي	)رجال( 24

القصر اجلهراء منيرة	عثمان	السعيد الرفاع 25

القصر اجلهراء الشيخ	سالم	العلي الشيخ	سالم	العلي	)نساء( 26

الرابية الفروانية فهد	بنية	اخلرينج فهد	اخلرينج 27

األندلس الفروانية مبارك	بنية	اخلرينج مبارك	اخلرينج 28

األندلس الفروانية مبارك	براك	الهيفي مبارك	الهيفي 29

الفردوس الفروانية سعود	ارشيد	القفيدي سعود	القفيدي 30

حطني الفروانية بدر	ناصر	اجليعان بدر	اجليعان 31

أشبيلية الفروانية دغيم	سلمان	املطيري نايف	املطيري 32

صباح	الناصر الفروانية الشيخ	سالم	صباح	الناصر الشيخ	سالم	صباح	الناصر 33

جليب	الشيوخ الفروانية مناحي	علي	الدواس	املطيري مناحي	الدواس 34

الرقعي الفروانية يوسف	سهو	حمدان	املطيري الرقعي 35

العارضية الفروانية مبارك	مزيد	الديحاني مبارك	املطيري 36

األندلس الفروانية ضيف	الله	بورمية أبو	رمية 37

عبدالله	مبارك الفروانية الشيخ	مبارك	عبدالله	الصباح مبارك	عبدالله	الصباح 38
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ب - صاالت األفراح التابعة للجمعيات التعاونية

املنطق��ة احملافظ��ة املتب�����رع اس����م الص�ال�����ة الرقم

جليب	الشيوخ الفروانية جمعية	جليب	الشيوخ جمعية	جليب	الشيوخ 1

صباح	السالم مبارك	الكبير جمعية	صباح	السالم جمعية	صباح	السالم 2

جابر	العلي األحمدي جمعية	جابر	العلي جمعية	جابر	العلي 3

مشرف حولي جمعية	مشرف جمعية	مشرف 4

النسيم اجلهراء جمعية	النسيم جمعية	النسيم 5

غرناطة العاصمة جمعية	الشامية	والشويخ 	جمعية	الشامية	والشويخ 6

البنك	الوطني صالة	أفراح	البنك	الوطني 7

	الدعية العاصمة جمعية	الدعية جمعية	الدعية 8

الشرق العاصمة جمعية	الشرق جمعية	الشرق 9

ج- الصاالت اخلاصة املدارة من قبل إدارة تنمية املجتمع

املنطق��ة اس����م الص�ال�����ة احملافظ��ة الرق�م

الدوحة صالة	الشهيد	فهد	األحمد	الصباح العاصمة 1

الفردوس صالة	الفردوس	 الفروانية 2

القرين صالة	القرين مبارك	الكبير 3

الروضة صالة	حمود	الزبن حولي 4

صباح	الناصر صالة	سهو	السهو الفروانية 5

النعيم صالة	نهار	البغيلي اجلهراء 6

مبارك	الكبير صالة	الشالحي مبارك	الكبير 7

العدان الشيخ	صباح	اجلابر مبارك	الكبير 8

الصليبخات صالة	العويهان العاصمة 9

خيطان صالة	جمعية	خيطان الفروانية 10

العارضية صالة	جمعية	العارضية الفروانية 11

الفروانية صالة	جمعية	الفروانية الفروانية 12
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املنطق��ة اس����م الص�ال�����ة احملافظ��ة الرق�م

الرقة صالة	جمعية	الرقة األحمدي 13

الساملية صالة	جمعية	الساملية حولي 14

الرميثية صالة	قبازرد حولي 15

الصليبخات صالة	جمعية	الصليبخات	والدوحة العاصمة 16

الصباحية صالة	جمعية	الصباحية األحمدي 17

األحمدي صالة	رجا	احلباج األحمدي 18

العمرية صالة	جمعية	العمرية الفروانية 19

القصر صالة	جمعية	اجلهراء اجلهراء 20

الرابية صالة	ابداح	احلربش الفروانية 21

اجلهراء صالة	الشيخ	أحمد	جابر	الصباح اجلهراء 22

حطني صالة	أفراح	بدر	اجليعان الفروانية 23

ة خارج الگــــويت:  7- املشروعات اخليرية العاَمّ

أس������س	رجاالت	الكويت	عددا	من	اجلمعيات	اخليرية	ف������ي	خارج	الكويت	بجهود	فردية	
خالصة،	بعدما	تلمس������وا	عن	قرب	احلاجة	املاسة	للبلدان	التي	أنشئت	فيها	تلك	اجلمعيات	

إلى	مشاريعها	وجهودها	اإلنسانية	واخليرية.	ومن	أبرز	هذه	اجلمعيات	اخليرية:

أ- جمعيـة إصـــــالح املســاجد في الهنــد:

جاء	تأسيس������ها	مع	اس������تقرار	عدد	من	أبناء	الكويت	في	الهند	قدميا	ملزاولة	النش������اط	
������س	املرحوم	»صال������ح	العلي	الش������ايع«	أثناء	إقامته	ف������ي	الهند	جمعية	 التج������اري،	فقد	أَسّ
خيري������ة	إلصالح	املس������اجد	وترميمها،	وس������اهم	بجهوده	وأمواله	وتبرعات	احملس������نني	من	
أهله	وأصدقائه	وأهل	اخلير	بالكويت	بترميم	مئات	املس������اجد،	وبناء	املدارس،	وغيرها	من	

املشاريع	اخليرية.

ب - اللجنة اإلسالمية ملساعدة الفلسطينيني وُأَسر الشهداء:

������س	املرحوم	»عبد	العزيز	العلي	العبد	الوهاب	املطوع«	هذه	 بعد	حرب	عام	1967م	أَسّ
س	جمعية	اإلرشاد	 ة)1(،	كما	أَسّ ع	لها	من	أمواله	اخلاصَّ اللجنة	اخليرية	بجهوده	الفردية،	وتبَرّ

اإلسالمي	عام	1952م	مع	مجموعة	من	أبناء	الكويت.

)1(		بيت	الزكاة:	سلسلة	محسنون	من	بلدي،	مرجع	سابق،	1/	101.
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ت - جهود خيرية في بنغالديش:

س	املرحوم	»أحمد	النش������مي«	عماًل	خيرًيّا	كبيًرا	في	جمهورية	»بنغالديش«،	منذ	أن	 أَسّ
ذهب	بنفسه	عام	1981م	لبناء	مسجد.	وبعد	اطالعه	على	احتياجات	املجتمع	البنغالديشي	
ر	تأس������يس	عمل	خيري	بجهوده	الفردية.	واس������تطاع	خالل	30	عاًما	من	العمل	املتواصل	 قَرّ
تنفيذ	عديد	من	املشاريع	اخليرية؛	منها	بناء	نحو	5000	مسجد،	وحفر	20.000	بئر	ماء،	
وإنشاء	4000	مدرسة،	وتوفير	ماكينات	خياطة	للنساء	وللفتيات	اليتيمات،	وتنفيذ	حمالت	

إغاثة	أثناء	الفيضانات	والكوارث.

ث - مؤسسة »متگــــني«:

أنش������أت	الس������يدة	الكويتية	معالي	سعود	العسعوسي	مؤسس������ة	»متكني«	في	اجلمهورية	
اليمنية،	وهي	أول	مؤسس������ة	خيرية	غير	مينية	يتم	تأسيس������ها	في	اليمن.	واستطاعت	تنفيذ	
العديد	من	املش������اريع	اخليرية	بجهودها،	ثم	بتبرعات	احملسنني	من	أهل	الكويت	ملؤسستها.
ومن	أبرز	تلك	املشاريع	إزالة	املاء	األبيض	من	عيون	ألفي	مكفوف،	وعالج	20	ألف	مريض،	
وإنش������اء	مشروعات	صغيرة	اس������تفاد	منها	نحو	ألف	شخص	من	أبناء	األسر	الفقيرة،	ودفع	
تكاليف	420	طالب	علم	في	تخّصصات	علمية	متنِوّعة،	وتنفيذ	14	حملة	إمنائية	اس������تفاد	
منها	أكثر	من	100	ألف	ش������خص	في	اليمن،	وتدريب	مئات	اجلمعيات	اخليرية	اليمنية	في	

املجال	اإلداري	واخليري	وجمع	التبرعات.

ج - جمعية السالم في قرغيزيا:

������س	السيد	»نبيل	حمد	العون«	»جمعية	السالم	لألعمال	اإلنسانية«؛	وهي	مؤسسة	 أَسّ
ذ	فيها	العديد	من	املش������روعات	اخليرية	مبس������اهمة	 خيرية	في	جمهورية	»قرغيزيا«،	ونَفّ
عدد	من	إخوانه	وأصدقائه،	ومن	أنش������طتها	وبرامجها:	بناء	70	مس������جداً،	وحفر	1721	
بئر	ماء،	وإجناز	27	مش������روعا	لتوصيل	مياه	للُقرى،	وبناء	5	مش������اريع	مش������اغل	خياطة	
لتدريب	النساء	على	العمل	املنتج،	وتنفيذ	والئم	اإلفطار	في	رمضان،	ومشروع	األضاحي	
ف������ي	عيد	األضحى	املبارك.	ومَتّ	تكرمي	اجلمعية	كأفض������ل	جمعية	خيرية	في	»قرغيزيا«	

لعاَمي	2014/	2015م.

ح- اجلمعية الگـــــويتية اإلندونيســية:

أس������س	الس������يد	املهندس	أحمد	الهولي	جمعية	خيرية	في	إندونيس������يا	نفذ	من	خاللها	
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مش������روعات	خيرية	عديدة،	منها	بناء	أكثر	من	250	مس������جدا،	وحفر	أكثر	من	1000	بئر،	

وإنش������اء	عشرات	املدارس،	فضال	عن	قرية	كاملة	حتتوي	على	مدارس	ومساكن	ودور	أيتام	

متت	تسميتها	قرية	الشيخ	صباح	األحمد	اجلابر	الصباح.

8 - مشروعات املؤســــسات غير الربحيــــة:

س������اهم	العدي������د	من	رجال	األعم������ال	الكويتيني	في	العقود	املاضية	في	تنفيذ	املش������اريع	

اخليرية	وتقدمي	املس������اعدات	اإلنسانية	عبر	شركاتهم	ومؤسس������اتهم	التجارية،	ولم	يكتفوا	

بذلك	بل	س������اهموا	بإنشاء	شركات	ومؤسسات	جتارية	يتم	صرف	ريعها	وأرباحها	لألعمال	

اخليرية	اإلنسانية.

راً	قانون	الش������ركات	اجلديد	2012/25)1(	الذي	يسمح	بإنشاء	 وظهر	في	الكويت	مؤَخّ

،	حيث	قام	عدد	من	أبناء	الكويت	بتأسيس	 شركات	جتارية	غير	ربحية	في	القطاع	اخلاِصّ

مث������ل	هذه	املؤسس������ات	التجارية	غير	الربحي������ة،	والتي	يتم	صرف	أرباحه������ا	على	األعمال	

اخليرية	واإلنسانية.

ثانيًا- اجلهود اخليرية املؤسسية )جمعيات النفع العام واجلمعيات اخليرية(: 

في	مطلع	القرن	العش������رين	ظهرت	اجلمعيات	اخليرية	املؤسس������ية	في	الكويت	رغبة	من	

أهل	الكويت	في	توحيد	اجلهود	الفردية	وتنظيمها،	ودعوة	أبناء	املجتمع	للمشاركة	والتطوع	

فيها.	وقد	ش������ّكلت	هذه	اجلهود	في	تلك	الفترة،	وفي	ضوء	ش������ّح	املوارد	وعدم	وجود	تنظيم	

حكوم������ي،	بعدا	كبيرا	يُحس������ب	ألهل	الكويت	بقدرتهم	وإمكاناته������م	على	مجابهة	احتياجات	

ومتطلبات	املجتمع	اآلخذ	في	التطور	والنمو،	ويعبر	عن	استش������رافهم	للمستقبل	ومعطياته	

ووعيهم	بطبيعة	أبناء	وطنهم	وحاجاته.	وقد	ش������ّكل	مش������روع	املس������اهمة	والتبرع	»للمدرسة	

املباركية«	عام	1911م	أول	جهد	تطوعي	وبرز	كنموذج	أول	مؤسسة	تطوعية	خيرية	تعليمية.	

وتب������ع	ذلك	»اجلمعية	اخليرية«	عام	1913م	التي	اعتب������رت	أول	جمعية	خيرية)2(،	ثم	كانت	

	إنشاء	 »املدرس������ة	األحمدية«	عام	1922م	،	وهي	ثالث	مؤسسة	خيرية	في	الكويت)3(،	ثم	مَتّ

)1(		وزارة	التجارة	والصناعة:	موجز	بأهم	مزايا	قانون	الشركات	اجلديد	2012/25،	الكويت:	ديسمبر	2012.

)2(		بدر	ناصر	املطيري:	اجلمعية	اخليرية،	مرجع	سابق،	ص78.

)3(		الشيخ	عبد	الله	النوري:	قصة	التعليم	في	نصف	قرن،	ص59.
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	إنشاء	 ع	بها	أبناء	الكويت)1(،	ثم	مَتّ »املكتبة	األهلية«	عام	1922م	لتكون	مقراً	للكتب	التي	تبَرّ
»مدرس������ة	السعادة	لأليتام«	عام	1924م	ملؤسسها	شمالن	بن	علي	سيف	الرومي)2(،	ثم	كان	

»النادي	األدبي«	عام	1926م.

وفي	اخلمسينيات،	أسس	العديد	من	أبناء	الكويت	جلانا	جلمع	التبرعات	لدعم	قضايا	
العالم	العربي	واإلس������المي؛	كان	أبرزها	اللجنة	الشعبية	جلمع	التبرعات	التي	تأسست	
ف������ي	عام	1954م	مببادرة	من	ثُلَّة	من	أعيان	ووجه������اء	الكويت	،	هم	عبدالعزيز	الصقر	
ويوس������ف	عبدالعزيز	الفليج	ومحمد	عبداحملسن	اخلرافي	و	عبدالعزيز	محمد	الشايع	
ومحمد	بن	يوس������ف	النصف	ومرزوق	عبدالوهاب	املرزوق	وبدر	الس������الم	العبدالوهاب	

وجاسم	عبدالعزيز	القطامي.

وكان	الهدف	من	إنش������اء	اللجنة	تقدمي	املساعدات	والغوث	ملن	هم	بحاجة	إليها	في	
ة،	ال	سَيّما	 ة،	وفي	العامَلني	العربي	واإلسالمي	بصفة	خاَصّ شتى	أنحاء	العالم	بصفة	عاَمّ
دعم	القضية	الفلس������طينية،	وضحايا	الكوارث	الطبيعية،	من	منطلق	أن	البش������ر	جميًعا	

إخوة	في	اإلنسانية.

وقد	اختار	املؤسسون	الشيخ »صباح األحمد اجلابر الصباح« ليكون	رئيساً	فخرياًللجنة.	
وبفض������ل	الله	تعالى،	ثم	بفضل		ثقة	اجلهات	الرس������مية	خصوصاً	وأهل	الكويت	عموماً	في	
ًفا	للجهود	 هذه	اللجنة؛	نظراً	لنزاهتها	وحس������ن	سيرة	مؤسسيها	وبروز	أعمالهم	مثاالً	مشِرّ
	اعتمادها	رس������مًيّا	لتكون	اجلهة	الوحيدة	لتلّق������ي	التبرعات	النقدية	في	 الش������عبية،	فقد	مَتّ

الكويت،	وإنفاقها	فيما	تراه	من	مشاريع	خيرية	خارج	الكويت.	

	بها؛	إذ	مثَّلت	منوذجاً	يُحتذى	في	مجال	العمل	 وبالفعل	كانت	اللجنة	عند	حسن	الظِنّ
اخليري	في	الكويت،	وكانت	فتحاً	مباركاً	على	كثير	من	الدول	العربية	واإلسالمية؛	فلم	
	يد	العون	ألبنائها؛	 تقع	كارثة	ولم	يحدث	خطب	ما	بإحداها	إال	س������ارعت	إلنقاذها	ومِدّ
ابتغ������اء	وج������ه	الله	تعالى.	ولم	تكن	اللجن������ة	تنفق	أي	مبلغ	من	التبرع������ات	على	أعمالها	
اإلداري������ة	واملالية،	إذ	تكفلت	غرفة	جتارة	وصناع������ة	الكويت،	وال	تزال	حتى	اليوم،	بهذه	
النفقات،	كما	كان	أعضاؤها	ميولون	بأنفسهم	رحالتهم	وتنقالتهم	التي	تستهدف	خدمة	

اللجنة	ومشاريعها.

)1(		مبارك	اخلاطر:	املؤسسات	الثقافية	األولى	في	الكويت،	الكويت:	دار	قرطاس،	1997م،	ص56.

)2(		انظر:	خالد	يوسف	الشطي:	مدرسة	السعادة	لأليتام	ومؤسسها	شمالن	بن	علي	آل	سيف،	الكويت:	دار	الوطن،	ط1،	2009م.
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	كذلك	ثُلَّة	طيبة	 		لقد	كانت	اللجنة	بحق	أحد	جناحْي	العمل	اخليري	الكويتي،	الذي	ضَمّ
مه	 م������ن	جمعيات	النفع	العام	اخليرية،	إذ	كان	اجلناح	اآلخر	هو	الدعم	الرس������مي	الذي	تقِدّ

الكويت	للدول	التي	عانت	من	كوارث	وحروب	ومجاعات	وغيرها	من	األزمات.

		وضمت	قائمة	الدول	التي	ش������ملتها	مس������اعدات	اللجنة	فلسطني	واجلزائر	وباكستان	
ومصر	وبنغالديش	والعراق	وسورية	واليمن	وأفغانستان	واألردن	ولبنان	والصومال	والسنغال	
وأريتريا	وغانا	فضال	عن	بعض	املشاريع	في	الكويت.	وال	تزال	هذه	اللجنة	تؤِدّي	دوًرا	فاعاًل	

رة)1(. حتى	اآلن	في	إغاثة	الدول	املتضِرّ

وفي	مطلع	الس������تينيات	ظهرت	جمعيات	النفع	العام	التي	تش������رف	عليها	وزارة	الشؤون	
االجتماعية	والعمل،	وأهمها:

1 - اجلمعيــة الثقافيــة االجتماعية النســـائية:

تأسس������ت	عام	1963م،	وكان	هدفها	األول	إبراز	دور	املرأة	الكويتية	في	املجال	الثقافي	
واالجتماعي	واالقتصادي،	وتبّني	قضاياها	واالهتمام	بش������ؤونها.	وللجمعية	دور	متميز	في	
العمل	اخليري	واإلنساني،	كجمع	التبرعات	في	دعم	املجهود	احلربي	حلرب	عام	1967	من	
خالل	أسواق	خيرية	أقيمت	في	أعوام	1966،	1967،	1969)2(.	وأسست	قرى	لأليتام	في	
عدة	دول	مثل	السودان	وفلسطني)3(،	وأسست	في	عام	1981	جلنة	زكاة	بهدف	جمع	أموال	
الزكاة	والصدقات	لتوزيعها	على	األس������ر	املستحقة،	وأقامت	نادي	األمل	ملرضى	السرطان،	

وأسست	بالتعاون	مع	جمعية	اخلريجني	الكويتية	جلنة	»كويتيون	من	أجل	القدس«.

2 - جمعيــة اإلصــالح االجتماعــي:

تأسس������ت	في	ع������ام	)1963م(	،	وجاءت	امتدادا	ل�	»جمعية	اإلرش������اد	اإلس������المي«	التي	
س������ت	عام	1952م.	نفذت	اجلمعية	خالل	مس������يرتها	الكثير	من	املشاريع	اخليرية،	عبر	 تأَسّ
ست	اجلمعية	14	جلنة	زكاة	تقدم	مساعداتها	داخل	 اللجان	النوعية	املنبثقة	عنها؛		فقد	أَسّ
ة.	وقدمت	اجلمعية	الكثير	من	املس������اعدات	ونَفّذت	العديد	من	 الكويت	لألس������ر	املس������تحَقّ
املش������اريع	اخليرية	خارج	دولة	الكويت،	عبر	جلانها	املتنوعة؛	وهي:	جلنة	العالم	اإلسالمي،	

)1(	عبد	احملسن	اجلار	الله	اخلرافي:	اللجنة	الشعبية	جلمع	التبرعات	سفينة	اخلير	الكويتية	وعطاؤها	بني	موانئ	النكبات،	2007.

)2(	جمعية	النهضة	األسرية:	املرأة	الكويتية	في	املاضي	واحلاضر،	الكويت:	مطبعة	مقهوي،	1970.	

)3(	وزارة	الشئون	االجتماعية	والعمل:	إدارة	الشئون	الفنية،	املرأة	الكويتية	والسنة	الدولية	للمرأة	1975،	ص	34.
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وجلنة	املناصرة	اخليرية،	وجلنة	الدعوة	اإلسالمية،	وجلنة	السنابل	اخليرية،	وجلنة	إفريقيا	
لإلغاثة.	وتشرف	على	هذا	اللجان	أمانة	عامة	باسم	»الرحمة	العاملية«.	ومن	أهم	املشاريع	
ذتها	»جمعية	اإلصالح«	عبر	جلانها	اخليرية	اخلارجية	مش������روع	»الكس������ب	 اخليرية	التي	نَفّ
احلالل«؛	وهو	مش������روع	يس������اهم	في	القضاء	على	الفقر،	وتدريب	األس������ر	املس������تحقة	على	
ذة	نحو	12	ألف	 مش������اريع	تأهيلية	تدرُّ	عليهم	عائداً،	وقد	بلغ	عدد	املش������اريع	الصغيرة	املنَفّ
مش������روع	في	نحو	29	دولة.	هذا	باإلضافة	إلى	عدد	كبير	من	املش������اريع	اخليرية	األخرى؛	
مثل:	مش������روع	التأهيل	التنموي	واملهني،	ومشاريع	املخابز	اخليرية،	ومشاريع	كفالة	األسر،	
ومش������اريع	اإلغاثة،	واملش������اريع	التعليمية،	ومش������روع	طالب	العلم،	ورعاية	األيتام،	واملشاريع	

الصحية،	وحفر	اآلبار	وخزانات	املاء	وبناء	املدارس.

3 - اجلمعية الگـــويتية لرعاية املعـــوقني:

في	عام	1971م	قادت	س������يدات	الكويت	مش������روًعا	لتأس������يس	جمعية	متخصصة	تهتم	
برعاية	األبناء	من	ذوي	اإلعاقة	س������ميت	)اجلمعية	الكويتية	لرعاية	املعوقني(؛	لتُس������هم	مع	
اجله������ود	احلكومية	ف������ي	تقدمي	اخلدمات	اإلنس������انية	لألبناء	من	ذوي	اإلعاق������ة)1(.	وبدأت	
اجلمعية	نش������اطها	برعاية	)30(	طفاًل	في	أحد	املنازل،	بإشراف	مجموعة	من	املتطوعني.	
وف������ي	ع������ام	1976م	مت	بناء	مقر	للجمعية؛	إليواء	األبناء	م������ن	ذوي	اإلعاقة	وتقدمي	الرعاية	
	افتتاح	فروع	للجمعية	في	محافظتَْي	 ر	العمل	بشكل	كبير	فتَمّ التعليمية	والطبية	لهم.	وقد	تطَوّ
ات	ومراكز	في	محافظات	الكويت،	تستوعب	 »اجلهراء«	و	»األحمدي«.	وللجمعية	اآلن	4	مقَرّ
500	طفل،	حتت	إشراف	عدد	من	املوظفني	بلغ	نحو	300	موظف.	وقد	ساهم	أهل	الكويت	

بدعم	نش������اط	اجلمعية	بالتبّرع	لبناء	تلك	املقرات،	وتس������يير	خدمات	اجلمعية	املتخصصة	
وبرامجها،	والصرف	على	مشاريعها	وبرامجها	خلدمة	األبناء	املعاقني.

4 - جمعية النجـــاة اخليريـــة:

ة	 صت	في	املجال	التعليمي،	فأنشأت	املدارس	اخلاَصّ تأسست	في	عام	1978م،	وتخَصّ
غير	الهادفة	للربح،	وأخذت	على	عاتقها	تقدمي	املس������اعدات	للطالب	املنتمني	لألس������ر	غير	
ة	جل������ان	خيرية؛	منها:	جلنة	 الق������ادرة	على	الوفاء	بااللتزامات	املدرس������ية.	كما	أنش������أت	عَدّ

)1(	اجلمعية	الكويتية	لرعاية	املعوقني:	أربعون	عاًما	من	العطاء،	إصدار	خاص،	ص11.
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مدارس	النجاة،	وجلنة	طال������ب	العلم،	وجلنة	الرحمة	الطبية،	ومعهد	كامز	للتدريب،	وجلنة	
التعريف	باإلس������الم،	وصندوق	إعانة	املرضى؛	الذي	حتَوّل	فيم������ا	بعد	إلى	جمعية	نفع	عام	
باسم	»جمعية	صندوق	إعانة	املرضى«.كما	نَفّذت	اجلمعية	عدًدا	من	املشاريع	اخليرية	خارج	
الكويت؛	منها	مش������روع	األضاحي،	ووالئم	اإلفطار،	وحفر	اآلبار،	وبناء	املس������اجد	واملدارس	

واملستشفيات،	وتقدمي	اإلغاثات	للدول	املنكوبة.

5 - اجلمعية الگـــويتية املشترگـــة لإلغاثــة

عندم������ا	اجتاح������ت	الفيضان������ات	بنغالديش	ع������ام	1978م،	تنادت	اجلمعي������ات	اخليرية	
الكويتية	للتنس������يق	فيما	بينها	إلعداد	حملة	موحدة	لتجميع	اجلهود	لإلغاثة.	ومت	االجتماع	
ت	اللجنة	 س������ت	»اللجنة	الكويتية	املش������تركة	لإلغاثة«،	واستمَرّ بني	اجلمعيات	اخليرية	فتأَسّ
بأعماله������ا	في	إغاثة	الدول	حتى	حتول������ت	إلى	جمعية	نفع	عام	باس������م:	»اجلمعية	الكويتية	
ت	 املش������تركة	لإلغاثة«.	وتضّم	اجلمعية	)18(	جلنة	ومؤسسة	خيرية	حكومية	وأهلية،	ونفَذّ
العدي������د	من	اإلغاث������ات	لكثير	من	الدول؛	أبرزها	بنغالديش،	والصومال،	ومصر،	وس������ورية،	
والسودان،	واليمن،		ولبنان،	والبوسنة	والهرسك،	وألبانيا،	واجلمهوريات	الوسطى	في	آسيا	

الوسطى	،	وإريتريا.

6 - صــــندوق إعانــــة املرضـــــى

تأس������س	في	عام	1979م	على	يد	أطباء	متطوعني	من	أبناء	الكويت؛	لتقدمي	املساعدات	
م	املساعدات	للدول	 العالجية،	ونش������ر	التوعية	الصحية.	ومع	توّسع	نش������اطاته	انطلق	ليقِدّ
والشعوب.	واستطاع	الصندوق	في	عام	1992م	أن	يتحَوّل	من	جلنة	تابعة	ل��	»جمعية	النجاة	
اخليري������ة«	إلى	جمعي������ة	نفع	عام.	وقدم	الصندوق	الدعم	امل������ادي	والفني	من	أموال	وأجهزة	
طبية	آلالف	املرضى	املعس������رين،	وأنشأ	»رابطة	الدسليكس������يا	الكويتية«؛	لالكتشاف	املبكر	
حلاالت	ُعسر	القراءة	لدى	األطفال،	كما	أنشا	18	نادًيا	لألطفال	نزالء	املستشفيات،	وأندية	
صة؛	ك�	»نادي	التنمية	الذاتية«	للمرض������ى	حتت	التأهيل	الذين	يعاجلون	 اجتماعي������ة	متخِصّ
من	اإلدمان،	وأصدر	أكثر	من	مليوني	مطبوعة	متخصصة	بالتوعية	الصحية.	وعلى	صعيد	
املس������اعدات	للدول	والش������عوب؛	يعمل	الصندوق	على	تقدمي	املس������اعدات	اإلنسانية	للدول	
رة	من	األوبئة	واحلروب	والكوارث،	وإرس������ال	مساعدات	عينية	ونقدية،	 اإلس������المية	املتضِرّ

وبناء	املستشفيات،	وتنفيذ	حمالت	طبية	إغاثية.



107

7 - جمعيــة إحيــاء التــــراث اإلســالمي:

تأسست		في	عام	1981م	مستهدفة	نشر	فضائل	التراث	اإلسالمي،	وجمع	املخطوطات	
والكتب	اإلس������المية،	وتش������جيع	الباحثني	في	مجال	الدراسات	اإلسالمية،	وإنشاء	املساجد	
واملراكز	واملؤسس������ات	التعليمية	واالجتماعية	في	أنحاء	العالم.	وللجمعية	أنش������طة	وبرامج	
ومس������اعدات	خيرية	داخل	الكويت	وخارجها؛	فعلى	املس������توى	احمللي	أنشأت	اجلمعية	10	
جلان	زكاة	محلية	في	املناطق	السكنية	لتقدمي	املساعدات	لأُلسر	املستحقة.	وعلى	مستوى	
املس������اعدات	للدول	والش������عوب	أنش������أت	اجلمعية	س������ت	جلان	خيرية؛	هي)1(:	جلنة	القارة	
اإلفريقية،	وجلنة	القارة	الهندية،	وجلنة	جنوب	ش������رق	آس������يا،	وجلنة	العالم	العربي،	وجلنة	
مس������لمي	آسيا	الوسطى،	وجلنة	مس������لمي	أوروبا	واألمريكتني.	واستطاعت	اللجان	اخليرية	
ذ	عدًدا	من	املشاريع	اخليرية؛	كبناء	 م	العديد	من	املس������اعدات،	وتنِفّ التابعة	للجمعية	أن	تقِدّ
املساجد	واملستشفيات	واملراكز	الصحية	واملراكز	اإلسالمية	واملدارس	ودور	األيتام	)2(.

8 - جمعيــة العــون املباشــــر:

ست	»جمعية	العون	املباشر«	)كان	اسمها	عند	التأسيس	 وفي	العام	نفسه	)1981م(	تأَسّ
جلنة	مس������لمي	إفريقيا(،	على	يد	املرحوم	الداعية	الدكتور	»عبد	الرحمن	الس������ميط«	وعدد	
مت	اللجنة	مس������اعدات	عديدة	لدول	إفريقي������ا،	حتى	أصبحت	من	 من	أبن������اء	الكويت.	وقَدّ
أكثر	اجلهات	الدولية	املانحة	لتلك	الدول،	وأنش������أت	36	فرعاً	ومكتباً	فيها،	وهي	عضو	في	
األمم	املتحدة	)املجلس	االستشاري	االقتصادي	واالجتماعي(.	واستطاعت	اجلمعية	خالل	
مس������يرتها	إجناز	عدد	كبير	من	املشاريع	واملبادرات	اإلنسانية	واخليرية	الرائدة؛	منها	كفالة	
2000	معلم،	وأكثر	من	60	ألف	يتيم،	وأكثر	من	3000	طالب	للدراسات	اجلامعية،	وإنشاء	

وتسيير	وإدارة	4	مستشفيات،	وبناء	وتسيير	256	مستوصفا،	وتقدمي	أكثر	من	700	منحة	
دراس������ية	للدراس������ات	العليا،	وبناء	أكثر	من	4500	مسجد،	وإقامة	10	محطات	إذاعية	في	
أفريقي������ا،	وتنفيذ	أكثر	من	150	مخيما	طبيا	متخصصا	لعالج	أمراض	العيون،	وحفر	أكثر	
من	13000	بئر	ماء،	وتكوين	عدة	جسور	جوية	لإلغاثة	لنقل	املساعدات	واملعونات	العاجلة	

إلى	مناطق	اجلفاف	واملجاعة	في	مختلف	الدول	األفريقية.

)1(	انظر:	جمعية	إحياء	التراث	اإلسالمي:	مسيرة	اخلير..	كتيب	تعريفي،	1994م.
)2(	انظر:	موقع	اجلمعية	على	شبكة	اإلنترنت.
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أم������ا	مؤس������س	اجلمعية	فقد	ولد	في	الكويت	ع������ام	1947	وتوفي	عام	2013	،	ودرس	
الطب	في	جامعة	بغداد،	ثم	نال	ش������هادة	الدبلوم	في	أم������راض	املناطق	احلارة	من	جامعة	
ليفرب������ول،	وتخصص	في	جامعة	ماكغل	الكندي������ة	في	األمراض	الباطنية	وأمراض	اجلهاز	
الهضم������ي.	ون������ال	عددا	من	اجلوائز	واألوس������مة	جلهوده	في	العمل	اخليري،	منها	وس������ام	
رؤس������اء	دول	مجلس	التعاون	اخلليجي	عام	1986،	وجائزة	امللك	فيصل	خلدمة	اإلسالم	
واملس������لمني	عام	1996،	ووس������ام	النيلني	من	الدرجة	األولى	من	جمهورية	الس������ودان	عام	
1999،	ووس������ام	فارس	م������ن	رئيس	جمهورية	بنني	ع������ام	2004.	وفي	ع������ام	2013	أطلق	
س������مو	أمير	دولة	الكويت	)جائزة	عبد	الرحمن	الس������ميط	للتنمية	اإلفريقية(	التي	تتضمن	
تخصيص	جائزة	مالية	س������نوية	لألبحاث	التنموية	في	أفريقيا	بقيمة	مليون	دوالر	أمريكي	

باسم	املرحوم	السميط.

9 - اجلمعية اخليرية للتضامن االجتماعي:

تأسست	في	عام	1981م	مستهدفة	القيام	بأعمال	خيرية	ملساعدة	احملتاجني،	ومشاريع	
اقتصادية	وخيرية	نافعة	لألعضاء.	وللجمعية	عدة	مشاريع	خيرية	داخل	الكويت	وخارجها،	
منه������ا	توزي������ع	مليون	مصحف،	وتنفيذ	ثالث������ة	مراكز	اجتماعية	في	مص������ر،	وبيت	للطالبات	

بجامعة	القاهرة	)1(.

10 - جمعيـــة بيـــادر الســــالم:

تأسس������ت	في	عام	1981م	بهدف	التوعية	الثقافية	للمرأة،	وإنشاء	حضانات	منوذجية،	
ومعاجلة	املش������اكل	االجتماعية	واألس������رية،	وإنش������اء	رياض	األطفال	واملدارس.	وللجمعية	
أنشطة	وبرامج	ومشاريع	اجتماعية	وخيرية	داخل	الكويت	وخارجها	من	خالل	جلنة	الزكاة	
باجلمعية.	ومن	أهم	مشاريعها:	مشروع	إفطار	الصائم،	ومشروع	األضاحي،	ومشروع	كفالة	

طالب	العلم،	ومشروع	كافل	اليتيم،	ومساعدة	األسر	املتعففة.

11 - جمعية الشــيخ عبــدالله النــوري اخليريــــــة:

تأسس������ت	في	عام	1982م	على	يد	عدد	من	أصدقاء	الشيخ	عبد	الله	النوري،	وعدد	
من	أبنائه	وأفراد	عائلته	مس������تهدفني	تنفيذ	املش������اريع	اخليري������ة	واإلمنائية	في	الكويت	
ت	اجلمعية	رؤية	ورسالة	تسعى	للوصول	 وخارجها،	وتقدمي	املساعدات	للمحتاجني.	وأعَدّ

)1(	خالد	يوسف	الشطي:	دراسة	توثيقية	للعمل	التطوعي	في	دولة	الكويت،	مرجع	سابق،	ص243.



109

إليه������ا	متثَّلت	في	أن	تتمَيّز	في	مج������ال	التعليم	والدعوة	للتنمية	االجتماعية	للمس������لمني	
ف������ي	الكويت	وجميع	أنحاء	العالم،	في	إطار	من	الش������راكة	والتكام������ل.	ومتَيّزت	اجلمعية	
بأس������لوب	دعوي	فريد	وهو	تسجيل	وتشجيع	الفرق	التطوعية	الشبابية	من	أبناء	الكويت	
الذين	يرغبون	في	احلصول	على	مظلة	رس������مية	يعملون	من	خاللها،	وقد	بلغ	عدد	الفرق	
التطوعي������ة	التابعة	للجمعية	أكثر	م������ن	)12(	فريقا	تطوعيا؛	هي:	فريق	اخلير	التطوعي،	
فريق	قوافل،	وفريق	سواعد	اخلير،	وفريق	حياة،	وفريق	إحسان	الشبابي،	وفريق	سفراء	
الن������ور	،	و	فري������ق	وان،	وفريق	عطاء	املرأة،	وفريق	نس������ائم	اخلي������ر	،	وفريق	مزْن،	وفريق	

تراحم،	وفريق	شباب	اخلير	التطوعي.

12 - جمعيــة الرعايـــة اإلســـــــالميـة:

تأسس������ت	في	عام	1982م	لنش������ر	الدين	اإلس������المي	احلنيف،	والعناي������ة	بتعليم	القرآن	
الكرمي	والسنة	املطهرة	واألحكام	الشرعية،	واالهتمام	بجعل	الدين	منهًجا	لسلوك	األفراد،	
	القادرين	على	البذل	والعطاء	لتحقيق	التكافل	االجتماعي.	وتنفذ	اجلمعية	املش������اريع	 وحِثّ
واألنش������طة	والبرامج	االجتماعية	واخليرية	داخل	الكويت	وخارجها،	منها	مش������روع	إفطار	
الصائم	في	مناطق	الكويت	املختلفة،	وكفالة	األيتام	في	كثير	من	الدول	من	خالل	اجلمعيات	

اخليرية	الكويتية،	واملشاريع	الصحية.

13 - الهيئـــة اخليرية اإلســالمية العامليــة:

تأسس������ت	في	عام	1984م	مبرس������وم	أميري	كهيئة	خيرية	مستقلة،	تُشرف	عليها	وزارة	
األوقاف	والش������ؤون	اإلسالمية،	وهي	هيئة	خيرية	عاملية	لها	عالقاتها	الوطيدة	مع	كثير	من	
املنظم������ات	اخليرية	الدولية؛	ومنها:	املجلس	االقتصادي	واالجتماعي	التابع	لألمم	املتحدة،	
ومنظمة	املؤمتر	اإلس������المي،	واملجلس	اإلس������المي	العاملي	للدعوة	واإلغاثة،	ومنظمة	شؤون	
الالجئني	التابعة	لألمم	املتحدة،	ومنظمة	اليونس������كو،	وجميع	وكاالت	األمم	املتحدة.	ورفعت	
الهيئة	ش������عار:	»معاً	ال	يعود	الس������ائل	إلى	الس������ؤال«؛	والذي	يعني:	متكني	الفقراء	من	أجل	
مس������اعدة	أنفس������هم	ومجتمعاتهم،	وهو	فكر	تنموي	رائد.	وتض������م	الهيئة	عدة	جلان	خيرية؛	
هي:	جلنة	مس������لمي	آس������يا	،	وجلنة	فلسطني	اخليرية،	وجلنة	س������اعد	أخاك	املسلم	في	كل	
مكان،	وجلنة	الشروق	للشباب،	ومركز	الرواد	لتدريب	الشباب،	ومركز	الدراسات	اخليرية.	
وللهيئة	مكاتب	في	عدد	من	الدول؛	منها:	األردن،	والبحرين،	والسودان،	وأوغندا،	ونيجيريا،	
والنيجر،	وِبنني،	وبوركينافاسو،	وكازاخستان،	وقرغيزيا،	وأوزبكستان،	وأذربيجان،	وروسيا.	
واس������تطاعت	الهيئة	-عبر	جلانها	املتعددة-	تنفيذ	العديد	من	املشاريع	واألنشطة	والبرامج	

اخليرية	داخل	الكويت	وخارجها،	وتعمل	حاليا		في	132	دولة.
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ثالثا - املبــرّات اخليريـــة:

ات	اخليرية	في	الكويت	رافًدا	من	روافد	العمل	املؤسس������ي	اخليري،	وتعبيرا	 تَُع������د	املب������َرّ
جليا	عن	الرغبة	الصادقة	من	أبناء	الكويت	أفرادا	وأس������را	وقبائل	وجماعات	في	تقدمي	يد	
العون	واملس������اعدة	للمحتاجني،	وطرح	املبادرات	واملشروعات	اخليرية	املتنوعة	داخل	البالد	
ات	على	قيام	احملس������نني	واملقتدرين	مالياً	من	العوائل	واألسر	 وخارجها.	وتعتمد	فكرة	املبَرّ
ات	اجتماعية	 الكويتية	ورجال	األعمال	وأصحاب	الشركات	التجارية	والقبائل	بتأسيس	مبَرّ
خيرية	لتنفيذ	بعض	املش������روعات	اخليري������ة	وتقدمي	املس������اعدات	والصدقات	للمحتاجني.	
وحت������رص	تلك	املبرات	في	أحيان	كثيرة	على	العمل	جنًبا	إلى	جنب	مع	جمعيات	النفع	العام	

وجلانها	اخليرية.	

املبرات اخليرية املوجودة في الگـــويت حتــــــى نهايـــة عــــام 2015)1( 

اس������م املب�������������رة م

مبرة	صروح	اخليرية 1

مفاتيح	اخلير	اخليرية 2

مبرة	نهوض	لدراسات	التنمية 3

مبرة	املرحوم	محمد	رفيع	حسني	معرفي 4

مبرة	رقية	عبدالوهاب	القطامي	لألعمال	اخليرية	ومرضى	السرطان 5

مبرة	الدعيج	اخليرية 6

مبرة	األنفال	اخليرية 7

مبرة	علي	أحمد	باقر 8

مبرة	اآلل	واألصحاب 9

مبرة	جلوي	بن	ضاوي	العتيبي 10

مبرة	الكويت	اإلنسانية 11

مبرة	عبدالرزاق	عبداحلميد	الصانع	اخليرية 12

مبرة	عايد	الرثعان	اخليرية 13

مبرة	املرزوق	اخليرية 14

مبرة	املؤسسة	العاملية	للتنمية 15

مبرة	عبداحملسن	عبدالعزيز	البابطني 16

)1(	وزارة	الشؤون	االجتماعية	والعمل:	املبرات	في	الكويت	،	إحصائية	غير	منشورة،	2016.
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اس������م املب�������������رة م

مبرة	بيت	اخلير 17

مبرة	بيت	العجمان	اخليرية 18

مبرة	العمل	الصالح 19

مبرة	ديوان	العداوين 20

مبرة	العوازم	اخليرية 21

مبرة	السعد	للمعرفة	والبحث	العلمي 22

املبرة	التطوعية	البيئية 23

مبرة	السادة	األشراف 24

مبرة	بني	هاجر	اخليرية 25

مبرة	اإلحسان	اخليرية 26

املبرة	اخليرية	لعلوم	القرآن	والسنة 27

مبرة	الرشايدة	اخليرية 28

مبرة	األمل	اخليرية 29

مبرة	العروة	الوثقى 30

مبرة	الدعم	اإليجابي	ملرضى	السرطان 31

مبرة	املتميزين	خلدمة	القرآن	الكرمي	والعلوم	الشرعية 32

مبرة	الكوثر	اخليرية 33

مبرة	السبيل	اخليرية 34

مبرة	البر	اخليرية 35

مبرة	الهدى	اخليرية 36

املبرة	الكويتية	حلماية	األسرة 37

مبرة	الفالح	اخليرية 38

مبرة	التواصل	اخليرية 39

مبرة	السعادة	اخليرية 40

املبرة	اإلسالمية	اخليرية 41

مبرة	مؤسسة	مشاريع	اخلير 42

مبرة	أهل	البيت	اخليرية 43

مبرة	جواد	بوخمسني 44
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اس������م املب�������������رة م

مبرة	آل	الوزان	للضمان	االجتماعي 45

مبرة	سيد	الشهداء 46

مبرة	شمر	اخلير	الوطنية 47

مبرة	مناسك	اخلير 48

مبرة	بدور	اخليرية 49

مبرة	الكنادرة	اخليرية 50

مبرة	طريق	اإلميان 51

مبرة	دار	التنمية 52

مبرة	أهل	الكويت 53

مبرة	الكويت	للحضارات 54

مبرة	بني	حسني	اخليرية 55

مبرة	حامل	املسك	لعلوم	القرآن	والسنة 56

مبرة	إبراهيم	طاهر	البغلي	لالبن	البار 57

مبرة	صناع	اخلير 58

مبرة	األنصاري	اخليرية 59

مبرة	املجموعة	اخليرية 60

مبرة	الشيخ	/	فيصل	احلمود	املالك	الصباح 61

املبرة	اخليرية	للتنمية	الفكرية	واالجتماعية 62

مبرة	السيد	هاشم	الرفاعي 63

مبرة	املرحوم/	عيسى	حسني	اليوسفي	اخليرية 64

مبرة	الرحمة	اخليرية 65

مبرة	خير	الكويت 66

مبرة	طالب	العلم	)صالح	العبدلي(	سابقا 67

مبرة	دشتي	اخليرية 68

مبرة	عبدالعزيز	على	الوزان 69

مبرة	محمد	عبدالعزيز	الوزان 70

مبرة	نور	اخليرية 71

مبرة	الوحدة	الوطنية 72
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اس������م املب�������������رة م

مبرة	غنائم	اخلير 73

مبرة	سنابل	اخلير 74

مبرة	املنارة 75

مبرة	النقي	اخليرية 76

مبرة	شركة	مجموعة	الصناعات	الوطنية 77

مبرة	الكويت	اخليرية 78

املبرة	الشعبية	الكويتية 79

مبرة	نهوض	لدراسات	التنمية 80

مبرة	الظفير 81

مبرة	املرحوم	محمد	جاسم	البحر 82

مبرة	أبواب	اخلير 83

رابعا- الفرق التطّوعيــة:

ب������رز	في	الكويت	في	اآلونة	األخيرة	تأس������يس	فرق	تطوعية	ش������بابية،	يقوم	عليها	عدد	
من	الش������باب،	سواء	من	الذكور	أو	اإلناث	أو	اجلنس������ني،	تهتم	بعدد	من	اجلوانب	اإلنسانية	
املختلف������ة:	االجتماعية	واخليرية	والعلمية	والثقافية	والبيئي������ة	والصحية.	وبلغ	عدد	الفرق	
التطوعي������ة	في	الكويت	حاليا	نح������و	ثالثمائة	فريق	تطّوعي،	بعضه������ا	حتت	مظلة	جمعيات	
خيرية	أو	جمعيات	نفع	عام،	وبعضها	حتت	مظلة	ش������ركات	جتارية	أو	ش������ركات	جتارية	غير	

ربحية،	وبعضها	حتت	مظلة	وزارة	الدولة	لشؤون	الشباب)1(.	

وتأس������س	في	الكويت	مركز	الكويت	للعمل	التطوعي	كمؤسس������ة	تعمل	من	خالل	الديوان	
األميري	لتقوم	برعاية	الشباب	وتشجيع	العمل	التطوعي،	وقد	بلغ	عدد	فرقها	)24(	فريقا	
تطوعيا.	وهنالك	عدد	كبير	من	الفرق	التطوعية	بش������كل	مس������تقل،	تقوم	بأعمال	إنس������انية	

وثقافية	وبيئية.	

ولفت	أنظار	املجتمع	هذا	احلّس	اإليجابي	من	ش������باب	الكويت؛	فأصدرت	وزارة	الشؤون	
م	عمل	هذه	الفرق	التطوعية	في	عام	2015،	مما	س������اعدها	على	 االجتماعي������ة	قانونا	ينِظّ

تنظيم	أعمالها	وحتديد	احتياجاتها	وأولوياتها.	

)1(	وزارة	الدولة	لشؤون	الشباب:	الفرق	التطوعية	في	الكويت،	إحصائيات	غير	منشورة،	الكويت،	2015.
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الفصــــل الرابـــــع

مناذُج ِمْن األعمــاِل اخليريــة للمؤســساِت األهليـــِة 

أوال- البنوك الكويتية.. واملسؤولية االجتماعية.
ثانيا- غرفة جتارة وصناعة الكويت.

ثالثا- جمعية الهالل األحمر الكويتية.. نصف قرن من العطاء اإلنساني.
رابعا- اللجنة الوطنية لدعم التعليم.

خامسا - اجلمعية الكويتية ملساعدة الطلبة.
سادسا - املؤسسة العاملية ملساعدة الطلبة العرب.

سابع��ًا - من��وذج خي���ري تنم���وي متمي���ز.

أوال- البنوك الگــويتية واملسؤوليــة االجتماعيــة:

انطالقاً	من	إميانها	الراس������خ	بأهمية	دورها	احليوي	في	خدمة	البالد،	وحرصها	
على	وضع	بصمات	خِيّرة	واضحة	في	مس������يرة	نهضة	وبناء	مستقبل	الوطن	احلبيب،	
ل	باملس������ؤولية	االجتماعية	مبا	يتس������ق	ومبادئ	التكافل	 وتأكيًدا	على	التزامها	املتأِصّ
االجتماعي،	تُولي	البنوك	الكويتية	واحتاد	مصارف	الكويت	اهتماماً	خاصاً	باملسؤولية	
االجتماعي������ة؛	م������ن	خالل	ما	تقوم	به	من	أنش������طة	في	مختلف	املج������االت		اخليرية،	
والصحية،	واالجتماعية،	والعلمية،	والبيئية،	والرياضية،	حتى	باتت	أس������ماء	البنوك	

مرتبطة	باألنشطة	التي	تدعمها.

وإل������ى	جانب	دورها	االقتص������ادي	البارز	حرصت	البن������وك	الكويتية	على	أن	تضع	
م	إس������هامات	كبيرة	 مة	أولوياتها؛	فاعتادت	أن	تقِدّ املس������ؤوليات	االجتماعية	في	مقِدّ
في	هذا	املجال	لسنوات	طوال.	وفي	العقود	األخيرة	تنامى	هذا	االهتمام	باملسؤولية	
االجتماعية	ليصبح	إحدى	الس������مات	املميزة	لدور	البنوك	االقتصادي	واالجتماعي،	
القائ������م	على	املزاوجة	بني	مهني������ة	العمل	املصرفي،	والتفاعل	واملش������اركة	املجتمعية	

الفاعلة؛	لتعزيز	التأثيرات	اإليجابية	على	املجتمع.

وإدراكاً	منها	ملس������ؤوليتها	االجتماعية	جتاه	مجتمعها،	ومس������اهمة	منها	في	خدمة	
ة	ما	بني	 املجتم������ع	والتنمية	املس������تدامة؛	قامت	البنوك	الكويتية	خالل	الفت������رة	املمتَدّ
عامي	1992	و2012م	بتقدمي	تبّرعات	ومساهمات	خلدمة	املجتمع،	بلغت	نحو	245	

مليون	دينار.
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	بنٍك	فيها: 	اجلدول	اآلتي	بنود	هذه	املساهمات،	ومقدار	مساهمة	كِلّ ويبنِيّ

بيان مبساهمات وتبرعات البنوك الكويتية 
 خالل الفترة 1992 - 2012 )دينار كويتي()1(

املجم������وع املس����اهمات 
األخ��������رى

احلصة املدفوعة 
ملؤسسة الكويت 
للتقدم العلم���ي

املس�����اهمات 
والتبرعات اخليرية 

واالجتماعية 
واإلنساني������ة

البن�������������ك

86.222.090 12.164.392 55.736.146 18.321.552 بنك	الكويت	الوطني

15.164.221 2.963.537 8.696.046 3.504.638 البنك	التجاري	الكويتي

24.336.483 4.804.961 14.919.143 4.612.379 بن���ك	اخللي����������ج

10.674.854 2.511.229 6.419.693 1.743.932 البنك	األهلي	الكويتي

6.120.944 1.985.849 2.962.142 1.172.953 البنك	األهلي	املتحد

4.401.595 973.437 2.767.213 660.945 بنك	الكويت	الدولي

5.432.665 714.377 4.310.060 408.228 بنك	الكويت	الصناعي

6.480.214 781.155 1.996.251 3.702.808 بن����ك	برق����������ان

78.715.044 1.541.000 12.495.000 64.679.044 بيت	التمويل	الكويتي

1.196.259 331.004 467.222 398.033 بن���ك	بوبي�����������ان

6.316.396 0 0 6.316.396 احتاد	مصارف	الكويت

245.060.765 28.770.941 110.768.916 105.520.909 املجم������������������وع

ثانيا - غرفة جتارة وصناعة الگــويت والدعم املجتمعــي:

ف������ي	مجتمع	أدت	حري������ة	التجارة	دوراً	أساس������ياً	في	تكوينه،	كان	م������ن	الطبيعي	أن	
يك������ون	تنظيم	العمل	التجاري	في	طليع������ة	اهتماماته.	وبالفعل	فقد	تكَوّنت	عام	1920م	
	أمير	البالد	أعضاءها	للفص������ل	في	املنازعات	التجارية،	 »اللجن������ة	التجارية«	التي	يعنِيّ
ويُطلق	عليهم	»أهل	السالفة«؛	أي	القياس	على	ما	سلف	من	أمور	مشابهة،	وهو	ما	يقابل	
في	مصطلحات	اليوم	»جلنة	التحكيم	التجاري«؛	التي	تفصل	في	املنازعات	على	أساس	
العرف	والعادة.	وميكن	القول	بكثير	من	الثقة:	إن	»أهل	السالفة«	هم	نواة	غرفة	جتارة	

)1(	احتاد	مصارف	الكويت	:	الدور	االجتماعي	للبنوك	الكويتية..	حقائق	وأرقام	،	2013	،	ص	18.
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الكويت،	التي	كان	عليها	أن	تنتظر	إلى	28	يونيو	1959م	ليصدر	مرس������وم	تأسيس������ها	
ة	ذات	نفع	عام،	وليس������تكمل	مجلس	إدارتها	األول	خطوات	إنش������ائها،	 س������ة	خاَصّ كمؤَسّ

ويفتح	أبوابها	في	نوفمبر	1959م.

واحتفل������ت	غرفة	جتارة	وصناعة	الكويت	في	احلادي	عش������ر	من	نوفمبر	2009م	مبرور	
	أمير	البالد	الشيخ  خمس������ني	عاماً	على	تأسيس������ها	برعاية	وحضور	حضرة	صاحب	السمِوّ
	احلفل	رئيس	الغرفة	السيد	 »صباح األحمد اجلابر الصباح« حفظه الله ورعاه.	وقد	استهَلّ
»علي	محمد	ثنيان	الغامن«	بكلمٍة	جامعة	معِبّرة؛	كان	مما	قال��ه	فيها:	»...	ليس	في	وس������عي	
-	وليس	في	الوقت	اتساع	-	أن	أعرض	بكفاية	ووضوح	مسيرة	خمسني	عاًما	بكل	ما	حفلت	
ب������ه	من	تطورات	وأحداث،	وبكل	ما	س������جلته	من	مواقف	وإجناز،	ولكني	أس������تميحكم	عذًرا	
بوقفة	قصيرة	أش������عر	أني	مدين	بها	لكل	أعضاء	الغرفة	دون	استثناء،	وأشعر	أني	مدين	بها	
	الشيخ	»صباح	األحمد	اجلابر	الصباح«	حفظه	الله	ورعاه؛	 	إلى	صاحب	السمِوّ بشكل	خاٍصّ
رت	العدد	األول	من	مجلة	 رئيس	الغرفة	الفخري،	كما	تؤِكّد	كلمة	الشكر	والتقدير	التي	تصَدّ

الغرف�ة	في	سبتمبر	1960م«.

	مرحلة	التحوالت	 وأض������اف:	»لق�د	جاء	قيام	غرف�ة	جتارة	وصناعة	الكوي�ت	ف������ي	ِخضِمّ
رة	للنفط،	مما	وضعها	فور	 والتحدي������ات	الكبرى،	بُعي������د	دخول	الكوي�ت	نادي	الدول	املص������ِدّ
مولدها	أمام	هدفني	كبيرين	في	آٍن	واحد؛	أولهما:	املساهمة	في	تنظيم	االقتصاد	اجلديد،	
بحيث	تكون	الثروة	النفطية	الناضبة	جس������راً	نحو	إيجاد	بنية	تنموية	مس������تدامة،	وثانيهما:	
	وطني	قوي،	يستطيع	أن	يتسلَّم	قاطرة	هذه	البنية	التنموية،	 العمل	على	إيجاد	قطاع	خاٍصّ
وأن	يقودها	بكفاءة	واقتدار،	مبا	ينسجم	مع	توّجهات	الدولة،	ويلتزم	بأهدافها	ورقابتها«.

حملات من النشاط اخليري والدعم املجتمعي للغرفة:

أ- موقــف الغرفــة وجهودهـــا حلـــل قضـــية األســـرى:

������ى	رئيس	مجل������س	إدارة	»غرفة	جتارة	 ف������ي	نهاية	نوفمبر	م������ن	عام	1992م	تلَقّ
وصناعة	الكويت«	رس������الة	من	رئيس	اجلمعية	الكويتية	للدفاع	عن	ضحايا	احلرب؛	
أع������رب	فيها	عن	تقدي������ر	اجلمعية	جلهد	الغرفة	الطيب	واملثم������ر	ولكل	أعضاء	وفد	
الغرفة	املشارك	باجتماع	مجلس	»االحتاد	العام	للغرف	العربية«	في	دورته	السادسة	
ان«،	لبُعد	نظر	الوفد	وإخالصه	وفهمه	الدقيق	للبُعد	 والسبعني	التي	ُعقدت	في	»عَمّ

	لقضية	األسرى.	 اخلاِصّ

وفي	رس������الته	اجلوابية	أعرب	الس������يد	رئيس	الغرفة	عن	تقدير	الغرفة	ملوقف	»اجلمعية	
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ًدا	ترحيب	الغرفة	مبس������اندة	األهداف	الوطنية	 الكويتي������ة	للدفاع	عن	ضحايا	احلرب«،	مؤِكّ
واإلنس������انية	التي	متِثّل	أول	هموم	الكوي������ت	واهتماماتها،	إلى	أن	يأذن	الله	عز	وجل	بإطالق	

سراح	أبنائها	األحرار؛	رهائن	طاغية	بغداد	ونظامه.

وفي	أواخر	نوفمبر	من	عام	1992م	أصدرت	»رابطة	أهالي	األس������رى	واملفقودين«	بياًنا	
أعربت	فيه	عن	دعمها	للموقف	املس������ؤول	الذي	اتخذته	»غرفة	جتارة	وصناعة	الكويت«	في	

اجتماع	»االحتاد	العام	للغرف	العربية«.

ب - مرگــز عبد العزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير:

مها	الغرفة	وحجمها،	 نتيج������ة	للتطوير	املتواصل	في	نوع	اخلدمات	التدريبي������ة	التي	تقِدّ
أت������اح	املبنى	اجلديد	للغرفة	املجال	لتحقيق	قفزة	نوعية	وتنظيمية	في	هذه	اخلدمات؛	من	
خالل	تأسيس	»مركز	عبد	العزيز	حمد	الصقر	للتدريب«	الذي	تغير	مسماه	حاليا	ليصبح	
)مرك������ز	عب������د	العزيز	حمد	الصقر	للتنمي������ة	والتطوير(.	وقد	بدأ	املركز	نش������اطه	مع	اليوم	
	ممِثّلني	عن	اجلهات	املعنية	بالتدريب	 األول	من	عام	2002م،	بإش������راف	مجلس	أمناء	يضمُّ

والتأهيل	في	البالد.

ومنذ	تأسيس������ه	وحتى	نهاية	عام	2015م	قام	املركز	بجهود	اإلعداد	والتنظيم	والتنفيذ	
ل�	)330(	برنامًجا	تدريبًيا	وورش������ة	عمل،	ش������ارك	فيها	)6454(	مش������ارًكا	من	العاملني	في	
	واحلكومي.	وقد	حرص	املركز	في	تنفيذ	برامجه	وفعالياته	على	مس������توى	 القطاع	اخلاِصّ
	راٍق	في	محتوى	البرامج،	وعلى	التقييم	املس������تمر	لها؛	من	أجل	تطويرها،	فضاًل	عن	 مهنٍيّ

الة،	وتقدمي	خدمات	متميزة. ضمان	مشاركة	فَعّ

ت - برنامج البعثات الدراسية لنيل درجة املاجستير:

تعزيًزا	لدورها	في	اخلدمة	املجتمعية،	ومس������اهمة	منها	في	التنمية	البش������رية،	وفي	بناء	
القدرات	الوطنية	من	خالل	برامج	التعليم	املتميز	لنيل	الشهادات	العليا	من	اجلامعات	العاملية	
املرموق������ة؛	بدأت	الغرفة	منذ	عام	2010م	بتقدمي	خمس	منح	دراس������ية	للطالب	والطالبات	
لنيل	شهادة	املاجس������تير	في	مجاالت	تتعلَّق	باالقتصاد	واالستثمار	وإدارة	األعمال	والقانون	
التجاري،	ويتم	حتديد	التخّصصات	املطلوبة	للبعثات	الدراسية	على	ضوء	احتياجات	سوق	

رة. العمل،	في	ضوء	بيانات	مسوحات	سوق	العمل	املتوِفّ

ويت������م	عادة	في	بداية	كل	عام	اإلعالن	عن	هذه	املنح	الدراس������ية؛	بحيث	تُعطى	مدة	
مة	وفرزها	من	 	بعدها	النظر	في	الطلبات	املقَدّ كافية	لتقدمي	الطلبات	لعدة	شهور،	يتمُّ



118

حيث	مطابقتها	للش������روط،	وتتّم	املنافس������ة	بينها	في	ضوء	عدد	من	املعايير	التي	تنظر	
فيه������ا	جلنة	املنح	في	الغرفة،	والتي	تض������ّم	في	عضويتها	عدًدا	من	اخلبرات	األكادميية	

واملهنية	الكويتية.

ث- مؤســــسة الگـــــويت للتقــدم العلمــــي:

في	أواسط	سبعينيات	القرن	املنصرم	رأت	الغرفة	أن	دور	رجال	األعمال	لم	يعد	قاصًرا	
ع	هذا	 على	املس������اهمة	في	ترشيد	استخدام	املوارد	االقتصادية	وتطويرها	وإمنائها،	بل	توَسّ
الدور	ليضع	على	مؤسس������ات	األعمال	ورجالها	مسؤولية	كبيرة	جتاه	مجتمعاتهم	وأوطانهم،	
	بعيد	مبفاهي������م	الواجب	الوطني،	والتكاف������ل	االجتماعي،	وتكافؤ	الفرص،	 ترتب������ط	إلى	حٍدّ

وتشجيع	القدرات	واملواهب.

والواق������ع	أن	رج������ال	األعم������ال	الكويتيني	لم	يُغفل������وا	واجبهم	جتاه	مجتمعه������م،	بل	كانوا	
يضطلعون	دائماً	مبس������ؤوليتهم	االجتماعية؛	مدفوعني	بإميانهم	الديني	وإحساسهم	الوطني	
ومتّس������كهم	بروح	األس������رة	الواحدة.	ولئن	كان	تاريخ	الكويت	قبل	النفط	حافاًل	مبآثر	رجال	
األعمال	في	دعم	اخلدمات	الصحية	واحلركة	التعليمية	وغيرها؛	فإن	تدّفق	النفط	وازدياد	
إي������رادات	الدولة	لم	يؤثر	في	اندفاع	رجال	ومؤسس������ات	األعمال	لتأدية	واجبهم	االجتماعي	

	املناسبات	الوطنية	والقومية	واإلنسانية. في	كِلّ

غير	أن	التطّور	الكبير	الذي	ش������هدته	الكويت	موارَد	ومؤسس������اٍت	وأنش������طًة،	والتطلعات	
اإلمنائي������ة	البالغ������ة	الطموح	لالقتص������اد	الكويتي،	وما	تقتضيه	من	تط������ّور	مماثل	ومواٍز	في	
املوارد	البشرية	الوطنية	والكفاءات	العلمية؛	جعل	من	الضرورة	مبكان	توحيد	جهود	القطاع	
اخلاص	في	تأدية	واجبه	االجتماعي،	وتوجيهها	بشكل	مدروس؛	يضمن	استمراريتها	ويزيد	

من	جدواها	ألبناء	الوطن	جميًعا.

وم������ن	هذا	املنطلق	انبثقت	الدعوة	التي	وجهتها	»غرفة	جتارة	وصناعة	الكويت«	يوم	15	
ة	واملقفلة؛	لعقد	اجتماع	لبحث	 يناير	من	عام	1976م	إلى	الشركات	املساهمة	الوطنية	العاَمّ
	لتشجيع	البحث	العلمي.	وقد	ُعقد	هذا	االجتماع	بالفعل	في	 مش������روع	إنشاء	صندوق	خاٍصّ
الثان������ي	من	فبراير	ع������ام	1976م؛	حيث	أَكّد	ممثلو	هذه	الش������ركات	رغبتهم	في	تنفيذ	هذا	

املشروع	املهم.

ولعل	من	مُين	الطالع،	ومن	دالئل	وحدة	الفكر	والهدف	لدى	أبناء	الكويت	جميًعا؛	أميًرا	
	ولي	العهد	ورئيس	مجلس	الوزراء	 وحكومة	وش������عًبا،	أن	تالقت	هذه	الرغبة	مع	دعوة	س������مِوّ
آنذاك؛	الش������يخ	»جابر	األحمد	اجلابر	الصباح«؛	إلى	قيام	مؤسسة	حتمل	األهداف	اخلِيّرة	
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نفسها،	وجتمع	بني	العلم	والعمل	الطيب	هي		»مؤسسة	الكويت	للتقّدم	العلمي«	التي	قامت	
– والت������زال	-	ب������دور	رائد	في	دعم	البح������ث	العلمي	والعمل	املثمر	ف������ي	الكويت،	والتي	تعتبر	

األولى	من	نوعها	وطبيعتها	وخدماتها	في	الوطن	العربي.

ج- استضــافة اللجنــة الشـــعبية جلمــــع التبّرعــات:

س������بق	أن	حتدثنا	عن	مبادرة	مجموعة	من	رجاالت	الكويت	في	إنش������اء	»اللجنة	الشعبية	
جلمع	التبّرعات«	عام	1954م؛	بهدف	تقدمي	العون	واملس������اعدات	ملن	يحتاج	إليها	في	شتَّى	
أرجاء	العالم،	ال	س������َيّما	في	الوطن	العربي،	كما	س������بق	أن	ذكرنا	أن	الغرفة	استضافت	هذه	

اللجنة	ألكثر	من	نصف	قرن،	وتولت	كل	نفقاتها	اإلدارية.

ح - طابــع مالــي لصــالح نضــال الشعب الفلســطيني:

	املؤمتر	 في	الدورة	الرابعة	عش������رة	املنعقدة	بدولة	الكويت	في	نوفمبر	عام	1968م؛	أقَرّ
م������ت	به	»غرفة	جتارة	وصناع������ة	الكويت«	لدعم	نضال	 الع������ام	للغ������رف	العربية	اقتراحاً	تقَدّ
الشعب	الفلسطيني،	وبناء	على	موافقة	اجلمعية	العامة	للغرفة	أُصدرت	طوابع	مالية	توضع	
على	كل	معامالتها	الس������تيفاء	الرس������وم،	يذهب	ريعها	لدعم	النضال	الفلسطيني.	وقد	بدأ	
	ُزهاء	عش������رين	عاًما،	وقد	انفردت	 اس������تيفاء	رس������م	الطابع	هذا	منذ	عام	1970م،	واستمَرّ

»غرفة	جتارة	وصناعة	الكويت«	بهذا	اإلجراء.

خ - تبرعـات ومســاهمات مســـتمرة:

م	»غرفة	جتارة	وصناعة	الكويت«	مس������اهمات	 دعم������اً	منها	جلهود	العمل	اخلي������ري	تقِدّ
ة	تلك	التي	 وتبّرعات	لعدد	من	اجلهات	واجلمعيات	واملؤسسات	اخليرية	في	البالد،	وبخاَصّ
تعمل	في	مجاالت	التربية	والتعليم	والتدريب،	وبالتالي	تنمية	رأس	املال	البشري،	ومن	تلك	
املؤسسات	على	سبيل	املثال:	»كلية	العلوم	اإلدارية	في	جامعة	الكويت«،	مشاريع	تخّرج	طلبة	
»كلية	الهندس������ة	والبترول«	ب�	»جامعة	الكويت«،	»مكتب	التدريب	الطالبي	واخلريجني«	حتت	
عن������وان:	»ماراثون	ف������ي	حلقات	األعمال«،	فضال	عن	تبرعات	عديدة	أخرى		والس������يما	من	
خ������الل	جمعية	الهالل	األحمر	الكويتية،	وتبرعه������ا	مبليون	دوالر	في	إطار	التزامات	الكويت	

جتاه	الدعم	اإلنساني	للشعب	السوري	الشقيق.

ثالثا- جمعية الهالل األحمر الگــويتية.. 50 عاما من العطــاء اإلنساني:

من������ذ	عام	1965	كانت	فكرة	تأس������يس	جمعية	هالل	أحم������ر	كويتي	موجودة	في	ذهن	ثلة	
من	رجاالت	الكويت.	وفي	ديس������مبر	من	العام	ذاته،	عقدت	18	شخصية	من	أهل	اخلير	أول	
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اجتماع	تأسيسي	لهذه	الغاية،	ووضعت	النظام	األساسي	للجمعية.	وتقدمت	تلك	الشخصيات	
بطلب	إلى	وزارة	الشؤون	االجتماعية،	فوافقت	على	إنشاء	اجلمعي����ة	بع����د	وقت	قصير،	ومت	

إشهاره���ا	في	العاشر	من	يناير	عام	1966،	حني	أطلقت	بصورة	رسمية.	

ومت	انتخ�����اب	أول	مجلس	إدارة	حينذاك	وتشكل	م��ن	كل	من:عبد	العزيز	الصقر،	ومحمد	
النصف	،	وعبد	احملسن	الزبن،	ويوسف	احلجي،	ويوسف	الفليج،	وسعد	الناهض،	وبرجس	

حمود	البرجس.

وتأس������يس	اجلمعية	جاء	امتدادا	ملسيرة	اخلير	والعطاء	التي	ُعرف	بها	اآلباء	واألجداد،	
وانطالق������ا	من	املبادئ	والقيم	التي	جبل	عليها	املجتم������ع	الكويتي،	وحبه	للوقوف	إلى	جانب	
الضعفاء،	ورغبته	في	مساعدة	احملتاجني،	وحرصه	على	مد	يد	العون	لإلنسانية	جمعاء.

ل	توقيع	احلكومة	الكويتية	على	اتفاقيات	»جنيف«	األربع	لعام	1949م	انضمام	 وقد	سَهّ
جمعي������ة	الهالل	األحم������ر	الكويتية	في	يونيو	عام	1968م	إل������ى	»الرابطة	الدولية	جلمعيات	
الصليب	األحمر	والهالل	األحمر«؛	والتي	ُعرفت	فيما	بعد	باسم:	»االحتاد	الدولي	جلمعيات	

الصليب	األحمر	والهالل	األحمر«.

ويش������رف	على		إدارة	اجلمعية	مجلس	إدارة	مؤلَّف	من	تس������عة	أعضاء،	يتّم	انتخابهم	من	
ِقب������ل	أعضاء	اجلمعية	العمومية،	ويُختار	من	ب������ني	أعضاء	مجلس	اإلدارة	اللجنة	التنفيذية،	
ر	املجلس	االحتفاظ	به	 ويك������ون	لهذه	اللجنة	جميع	اختصاصات	مجلس	اإلدارة،	عدا	ما	يقِرّ

م	العمل	داخل	اجلمعية	على	جلان	وأقسام	ومراكز	ومكاتب. لنفسه،	ويقَسّ

	هنا	من	التنويه	واإلش������ادة	بدعم	احلكومة	الكويتي������ة	-متمِثّلة	بحضرة	صاحب	 وال	ب������َدّ
	 	أمير	البالد	الش������يخ	»صباح	األحمد	اجلابر	الصباح«	حفظه	الله	ورعاه-	املس������تمِرّ الس������مِوّ

جلمعية	»الهالل	األحمر«؛	منذ	نشأتها	وحتى	اليوم.

1 - أهـــم أهـــداف اجلمعيـــة:

تتنَوّع	أهداف	جمعية	الهالل	األحمر	الكويتية	وتتس������ع	باتس������اع	الدور	اإلنس������اني	الذي	
	يد	العون	 تضطلع	به،	واجلهود	اخلِيّرة	واملتنوعة	التي	تبذلها	على	الس������احة	اإلنسانية،	ومِدّ
	مكان	من	العالم؛	دون	 واملساعدة	للمتضررين	من	األزمات	والكوارث	بشتى	أنواعها،	وفي	أِيّ

تفريق	بني	دين	أو	مذهب	أو	جنس.	وأهم	أهدافها:
أ	-	ضمان	الرعاية	االجتماعية	والصحية	للفئات	احملتاجة.

ب	-	املساهمة	في	عمليات	اإلنقاذ	من	الكوارث	وتوفير	اإلسعافات	األولية.
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ت	-	معاونة	منكوبي	الكوارث	الطبيعية	واألخرى	التي	هي	من	فعل	اإلنسان.
ث	-	تقدمي	املساعدة	واحلماية	للجرحى	واألسرى	واملنكوبني	في	زمن	احلرب.

ج	-	التوسط	في	تبادل	املعلومات	بني	القاطنني	باملناطق	احملتلة	وكذلك	بني	أسرى	احلرب	
وذويهم.

ح	-	تعزي������ز	املعلومات	واالتصاالت	مع	االحت������اد	الدولي	جلمعيات	الصليب	األحمر	والهالل	
األحمر،	واجلمعيات	الوطنية،	واللجنة	الدولية	للصليب	األحمر.

2 - دور املتطــــوعني:

	العص������ور	كان	للعمل	التطوعي	دور	محوري	في	تنمي������ة	املجتمع،	كونه	أحد	 عل������ى	مِرّ
أمن������اط	العمل	االجتماع������ي	والثقافي	والسياس������ي؛	حيث	إنه	يغرس	مفهوم	اإلنس������انية	
والوطنية	باملتطِوّع،	ويعمل	على	اس������تغالل	الطاقات	بشكل	مفيد	ومؤثر	خلدمة	املجتمع،	
ي	لدى	األفراد	الش������عور	باالحترام	والثقة	من	قبل	املجتمع،	كما	أن	العمل	التطوعي	 وينِمّ
يش������مل	جمي������ع	امليادين،	ومفهوم	العمل	التطوعي	واس������ع	وال	ميك������ن	حصره	في	تعريف	
مه	اإلنسان	من	أعمال	خيرية	دون	أي	مقابل	 د،	لكن	ميكن	تعريفه	بأنه:	»كل	ما	يقِدّ محَدّ

مادي،	وفي	جميع	املجاالت«.

و	»اله������الل	األحمر«	من	اجلمعيات	التي	تعتمد	اعتماًدا	كلًيّا	على	املتطوعني	من	نس������اء	
يها	املتطوعون	ضم������ن	اجلمعية؛	فتتمثَّل	في	ابتعاثهم	 	التي	يؤِدّ ا	بالنس������بة	للمهاِمّ ورجال،	أَمّ
رة	من	احلروب	 ضمن	وفود	لتقدمي	املس������اعدات	إلى	الدول	الفقي������رة،	وكذلك	للدول	املتضِرّ
ا	داخلًيّا	فتتمثَّل	األنشطة	في	زيارة	 والكوارث	الطبيعية،	هذا	بالنسبة	لألنشطة	اخلارجية؛	أَمّ
ة،	وكذلك	للمرضى	 ُدور	الرعاي������ة	االجتماعية،	وتقدمي	اخلدمات	لذوي	االحتياجات	اخلاَصّ
واملصابني	باملستشفيات،	باإلضافة	إلى	ذلك	تقوم	اجلمعية	بتنظيم	معارض	تهدف	للتوعية	
بأهمي������ة	العمل	التطوع������ي،	والتعريف	بأهداف	اجلمعية،	وكذلك	إلق������اء	محاضرات	داخل	
امل������دارس؛	ألجل	غرس	روح	العطاء	والتطّوع	في	روح	الناش������ئة،	حيث	يتم	تدريب	املتطوعني	

وتأهيلهم	داخل	اجلمعية	قبل	إسناد	هذه	املهام	لهم.

3 - نشاطــــات محليـــة:

تؤدي	اجلمعية	أدواراً	مجتمعية	مختلفة	داخل	الكويت	تستهدف	جميع	اجلهات	احملتاجة	
إلى	الدعم	والعون	واملس������اعدة	لتجاوز	الصعوبات	واحملن	وامللمات	التي	متر	بها،	مما	يعزز	
جهودها	اإلنسانية	واالجتماعية.	وتسعى	اجلمعية	إلى	معاجلة	املرضى	احملتاجني	املقيمني	
في	الكويت،	وتوفير	األدوية	واملس������تلزمات	الطبية	والكراس������ي	املتحركة	وغيرها	من	األمور	



122

الطبية.	وحترص	على	رعاية	األسر	احملتاجة،	والتواصل	مع	نزالء	دور	الرعاية	االجتماعية،	
وزيارة	املرضى	في	املستش������فيات	بهدف	توفير	الرعاية	االجتماعية	والنفس������ية	والترفيهية	
للمرض������ى	ونزالء	دور	الرعاية	االجتماعية	بالتع������اون	مع	اجلهات	املعنية،	وتقدمي	اخلدمات	

اإلنسانية	لنزالء	السجون	ومتابعة	أحوالهم.

4 - مشــــروعات خارجيـــــة:	

لم	تخيب	اجلمعية	أي	نداء	يس������تدعيها	للمس������اعدة	وأي	دعوة	لتقدمي	العون	،	بل	

بادرت	في	كثير	من	األحيان	من	تلقاء	نفس������ها	لتقدمي	املس������اعدات	للمناطق	املنكوبة	

أو	الالجئني	واملشردين	في	كل	مكان.	واملشاريع	اإلغاثية	العديدة	واملشاريع	التنموية	

املنتش������رة	في	آسيا	وافريقيا	خير	مثال	على	ذلك.	وحترص	اجلمعية	عند	القيام	بأي	

مش������روع	تنموي	أو	إغاثي	على	إجراء	دراس������ات	جدوى	تقدمها	جهات	معتمدة	ويتم	

مراجعته������ا	مراجعة	دقيقة،	التخاذ	كل	اإلجراءات	الكفيلة	بنجاح	املش������روع	وحتقيق	

األهداف	املنشودة	منه.

	وأهم	املشاريع	التنموية	للجمعية	خارجيا	)إعادة	البنية	التحتية	في	محافظة	باندا	اتشيه	

بإندونيس������يا(	بعد	كارثة	تسونامي	التي	أصابتها	منتصف	العقد	املاضي،	و)قرية	املغفور	له	

الش������يخ	جابر	األحمد	اجلابر	الصباح	في	إندونيس������يا(	التي	تضمنت	إقامة	150	منزال	في	

قرية	س������ميت	باسم	أمير	الكويت	الراحل	،	و)قرية	الشيخ	جابر	األحمد	اجلابر	الصباح	في	

سريالنكا(	املتضمنة	بناء	100	وحدة	سكنية	مع	توفير	300	قارب	صيد	لسكانها،	ومشروع	

)ق������وارب	صيد	للصيادين	في	تايلن������د(	املتضمن	تقدمي	300	قارب	صي������د	ألهالي	منطقة	

بوكيت،	و)مش������روع	محطة	تنقية	املياه	في	املالديف(،	إضافة	إلى	بناء	اجلمعية	مستشفيات	

في	دول	عدة	منها)	مستش������فى		جارهي	حبيب	الله	في	كش������مير	بباكس������تان(	و)مستش������فى	

جمعي������ة	الهالل	األحمر	الكويتي	في	طرابلس	بلبنان(	و)مستش������فى	الهالل	األحمر	الكويتي	

للمهاجرين	األفغان	في	بيشاور	بباكستان(.	

			ولم	تتوان	اجلمعية	منذ	بدء	األزمة	الس������ورية	عن	تقدمي	املس������اعدات	واملواد	اإلغاثية	

لالجئني	الس������وريني	في	الدول	املجاورة	لس������ورية،	الس������يما	في	األردن	ولبنان،	بل	بات	ذلك	

نهجا	لم	ينقطع،	وشمل	مختلف	أنواع	املساعدات.	وامتدت	مساعدات	اجلمعية	إلى	العراق	

لتالم������س	احتياج������ات	النازحني	في	أوقات	عدة،	وتقدم	مس������اعدات	للمخيمات	في	ش������تى	
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احملافظات	العراقية؛	إمياناً	منها	بأهمية	الدور	اإلنس������اني	إلغاثة	االشقاء	في	العراق.	كما	
أن	اجلمعية	مس������تمرة	في	تقدمي	الدعم	املعنوي	واملادي	لألشقاء	في	فلسطني،	حيث	كانت	
وال	تزال	في	مقدمة	جمعيات	الهالل	األحمر	والصليب	األحمر	في	مجال	تقدمي	املساعدات	

للشعب	الفلسطيني.

رابعا- اللجنة الوطنيـة لدعم التعليــم:

ب������دأ	التعليم	في	الكويت	مببادرات	أهلية،	وبدعم	من	النُخب	التجارية	وامليس������ورين	
من	األهالي؛	وهذا	يبرز	الروح	الكويتية	الس������اعية	دائًما	إلى	االرتقاء	باملجتمع	والعمل	
على	تقّدمه	وازدهاره،	كما	يعكس	روح	املبادرة	لدى	النُخب	االجتماعية،	وتواصلها	من	
أجل	حتقيق	أفكارها	املس������تنيرة	على	أرض	الواق������ع.	وزاد	عدد	مدارس	التعليم	خالل	
األربعينيات	واخلمسينيات	من	القرن	العشرين،	ودعمت	الدولة	التعليم	بكل	مستوياته	
مبيزاني������ات	ضخم������ة،	بعد	أن	أفاء	الله	عل������ى	الكويت	بالثروة	النفطي������ة.	وهكذا	مثَّلت	
ه������ذه	النقلة	التعليمية	في	الكويت	سلس������لة	من	التواصل	ما	ب������ني	روح	العطاء	اخليري	
لألهال������ي؛	الذين	حرصوا	على	بذر	اخلير	وس������قايته	ورعايته	يوم	كانت	موارد	املجتمع	
محدودة	وش������حيحة،	والدعم	املؤسس������ي	املعاص������ر	للتعليم،	وهكذا	تُبن������ى	املجتمعات،	
ل	 هة	لبناء	اإلنس������ان،	وتتحَمّ ق	املبادرات،	وتُس������تثمر	املش������اريع	احلضاري������ة	املوَجّ وحتَقّ
الّنخب	االجتماعية	واالقتصادية	مسؤولياتها	االجتماعية	والوطنية	في	حتقيق	التقدم	

االقتصادي	واالجتماعي	ملواطنيهم	ومجتمعهم.

ووفق������ا	لهذه	الرؤية	احلضارية	للمجتمع	الكويتي	وما	اس������تمده	اجليل	املعاصر	من	
أبناء	الكويت	من	أس������الفهم	األولني،	فقد	تداع������ى	نخبة	من	أبناء	الكويت	من	العاملني	
ف������ي	احلقل	التربوي	إلى	تأس������يس	اللجن������ة	الوطنية	لدعم	التعليم	ف������ي	عام	1995م،	
وكان	الغرض	من	إنش������ائها	دعم	التعلي������م	بجميع	مراحله	ونظم������ه	لالرتقاء	به	ملواكبة	
العص������ر	بتطوراته	وتطلعات������ه	العلمية	واملعرفية	جلعل	املؤسس������ة	التعليمية	بيئة	جاذبة	
حتقق	رسالتها	العلمية	واالجتماعية،	منهًجا	وطالًبا،	ومعلمني	مع	العناية	باملشروعات	

التعليمية،	مادياً	وفنياً	وتربوًيا.

وتتك������ون	مالية	اللجنة	)مادة	5(	من	التبرعات	النقدية	والعينية	غير	املش������روطة	من	كل	
اجلهات	الرس������مية	واألهلية	واألفراد.	وق������د	قامت	اللجنة	منذ	إنش������ائها	في	عام	1995م	
بدعم	مش������اريع	وزارة	التربية	وتوفير	األموال	الالزمة	لتمكينها	من	تنفيذ	خطوات	اإلصالح	



124

والتطوي������ر	التربوي	في	املراحل	التعليمية	املختلفة	م������ن	خالل	ما	تتلقاه	اللجنة	من	تبرعات	
نقدية	وعينية	من	اجلهات	الرسمية	واألهلية	واألفراد،	متخذين	من	شعار	»التربية	مسؤولية	
مش������تركة	بني	الدولة	وأفراد	املجتمع«	منطلقا	لتحقي������ق	غايات	اللجنة	وأهدافها	في	خدمة	

املجتمع	وشبابه	املتطلع	نحو	غ��د	أفض���ل.
   ومن أهم مشاريع اللجنة الوطنية لدعم التعليم منذ اإلشهار)1(:

اجله����ة املم���ول��ة اسم املش������روع م

مؤسسة	الكويت	للتقدم	العلمي مشروع	احلاسب	اآللي	للمرحلة	املتوسطة	 1

شركة	االتصاالت	املتنقلة،	وبيت	التمويل	
الكويتي،	واألمانة	العامة	لألوقاف،	واحتاد	

اجلمعيات	التعاونية
مشروع	احلاسب	اآللي	ملكاتب	التوجيه	واإلرشاد. 2

شركة	املستثمر	الدولي.	ونفذ	هذا	املشروع	
لصالح	جامعة	الكويت،	كلية	العلوم مشروع	املختبر	النقال	للدراسات	البيئية	الصحراوية	 3

شركة	الصناعات	الوطنية.	وقد	مت	التنفيذ	
في	)50(	مختبراً	علمًيا مشروع	وصيانة	مختبرات	العلوم	للمرحلة	املتوسطة 4

مجموعة	الصانع.	وقد	نفذ	هذا	املشروع	
مبدرسة	نائلة	املتوسطة	بنات مشروع	إنشاء	مختبرات	ملادة	االجتماعيات 5

مبرة	الشيخ	عبدالله	املبارك مشروع	حتويل	مكتبة	الوزارة	إلى	مصادر	تعلم 6

جلنة	مصابيح	الهدى،	وقد	نفذ	هذا	
املشروع	مبدرسة	العصماء	املتوسطة	بنات مشروع	جتهيز	وتأثيث	)4(	مكتبات	مدرسية 7

شركة	االنظمة	اآللية،	والدكتور	بدر	جاسم	
اليعقوب،	واجلمعيات	التعاونية،	والشركة	
الوطنية،	وسالم	خالد	املرزوق،	وشركة	

الكويت	والشرق	األوسط

مشروع	االستعالم	اآللي	للمرحلة	االبتدائية	 8

احتاد	املصارف	الكويتية،	وقد	نفذ	هذا	
املشروع	في	جميع	املدارس	الثانوية

مشروع	حتديث	وجتهيز	مختبرات	احلاسوب	
باملرحلة	الثانوية	 9

مؤسسة	الكويت	للتقدم	العلمي مشروع	تأثيث	)3(	مكتبات	عامة	 10

الصندوق	الوقفي	للتنمية	العلمية مشروع	دعم	تطوير	طباعة	وإخراج	كتب	املناهج	املدرسية 11

الصندوق	الوقفي	للتنمية	العلمية مشروع	تطوير	املتحف	العلمي	 12

الصندوق	الوقفي	للتنمية	العلمية مشروع	تصميم	الدروس	التعليمية	على	أقراص	صلبة	 13

الصندوق	الوقفي	للتنمية	العلمية مشروع	دعم	مختبرات	كلية	الدراسات	التجارية 14

)1(	اللجنة	الوطنية	لدعم	التعليم:	التواصل،	العدد	الواحد	والعشرون،	أبريل	2008م،	واللجنة	الوطنية	لدعم	التعليم،	النظام	
األساسي،	دولة	الكويت	1995م.
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الصندوق	الوقفي	للتنمية	العلمية مشروع	دعم	جتربة	)احلقائب	التعليمية(	ملادة	العلوم	 15

الدكتورة	سعاد	محمد	الصباح مشروع	ترميم	وتأثيث	مكتبة	الشيخ	عبدالله	
املبارك	الصباح	العامة	 16

السيد/	وليد	مناحي	العصيمي مشروع	توفير	أجهزة	كمبيوتر	ملكتبة	خيطان	العامة	 17

الصندوق	الوقفي	للتنمية	العلمية مشروع	دعم	تنفيذ	معروضات	علمية	للمتحف	العلمي	 18

الصندوق	الوقفي	للتنمية	العلمية مشروع	دعم	تصنيع	)احلقائب	التعليمية(	ملادة	العلوم	 19

مؤسسة	الكويت	للتقدم	العلمي مشروع	تطوير	املتحف	العلمي	 20

مبرة	الشيخ	صباح	السالم	الصباح مكتبة	صباح	السالم	الصباح	العامة	 21

األمانة	العامة	لألوقاف	-	قطاع	الصناديق مشروع	مراكز	مصادر	التعلم	 22

املركز	العربي	للتجارة	والعقار فيلم	وثائقي	إعالمي	عن	تاريخ	املباني	املدرسية	
في	دولة	الكويت	 23

جمعية	الفنطاس	التعاونية مشروع	مكتبة	الفنطاس	 24
شركة	املجموعة	املشتركة	للتجارة فيلم	وثائقي	إعالمي	عن	تاريخ	املباني	املدرسية	

في	دولة	الكويت	 25

مؤسسة	الراجحي	للتجارة	العامة	واملقاوالت فيلم	وثائقي	إعالمي	عن	تاريخ	املباني	املدرسية	
في	دولة	الكويت.	 26

شركة	الصناعات	الوطنية دعم	تصنيع	)احلقائب	التعليمية(	املرحلة	الثالثة	 27

األمانة	العامة	لألوقاف	-	قطاع	الصناديق مشروع	مساندة	معلم	الفصل	-	املرحلة	االبتدائية	 28

األمانة	العامة	لألوقاف	-	قطاع	الصناديق مشروع	استقدام	صانع	النماذج	باملتحف	العلمي	 29

بيت	الزكاة مشروع	مشاريع	اللجنة	الوطنية	 30

شركة	محمد	عبداحملسن	اخلرافي مشروع	إنشاء	مركز	العالج	الطبيعي	-	مدرسة	
الرجاء	اخلاصة	-	بنات	– حولي 31

األمانة	العامة	لألوقاف	-	قطاع	الصناديق مشروع	إنشاء	مركز	العالج	الطبيعي	-	مدرسة	
الرجاء	اخلاصة	-	بنات	-	حولي	 32

الصندوق	الكويتي	للتنمية	االقتصادية	العربية مشروع	احلقيبة	العلمية	)لتوجيه	العلوم(	 33

بيت	التمويل	الكويتي مشروع	احلقيبة	التعليمية	)توجيه	العلوم(	املرحلة	الثالثة	 34

شركة	االتصاالت	املتنقلة مشروع	الثانوي	املوحد 35

شركة	املجموعة	املشتركة	للمقاوالت مشروع	مركز	تقومي	وتعليم	الطفل	 36

الدكتورة	سعاد	محمد	الصباح مشروع	خيري	تعليمي	بإدارة	بيت	الزكاة 37

مؤسسة	الكويت	للتقدم	العلمي مشروع	جتهيز	مختبرات	احلاسوب	لكلية	العلوم	
االجتماعية	-جامعة	الكويت	 38
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مؤسسة	الكويت	للتقدم	العلمي مشروع	مسابقة	األوملبيا	والثالث	في	الكيمياء	-	
التوجيه	العام	للعلوم	 39

األمانة	العامة	لألوقاف	-	قطاع	الصناديق مشروع	مساندة	معلم	الفصل	للمرحلة	املتوسطة	 40

األمانة	العامة	لألوقاف	-	قطاع	الصناديق للتوجيه	العام	للتربية	اإلسالمية	بوزارة	التربيةمشروع	مسابقة	القرآن	الكرمي	للمعلمني	واملعلمات	 41

السيد/	عبداللطيف	عبدالله	احملري مشروع	ترميم	بعض	مدارس	وزارة	التربية 42

مؤسسة	الكويت	للتقدم	العلمي مشروع	استقدام	خبير	للمركز	الوطني	لتطوير	التعليم	 43

خامســا- اجلمعيــة الگـــويتية ملســـاعدة الطلبــة:

انطلق������ت	فكرة	اجلمعية	عام	1958	على	يد	نخبة	من	أهل	الكويت	اخليرين،	لكنها	
أُشهرت	رس������ميا	عام	1963	حتت	مسمى	»جمعية	اخلليج	واجلنوب	العربي«،	لتصبح	
جمعية	نفع	عام	تطوعية	خيرية	ذات	رس������الة	تعليمية	سامية،	تستهدف	تقدمي	الرعاية	
لت	 والدعم	املادي	املباش������ر	وغير	املباش������ر	لطلبة	العلم	من	األش������قاء	العرب	الذين	شَكّ
ظروفهم	املالية	عائقاً	أمام	إكمال	تعليمهم.	وجاءت	النظرة	املس������تقبلية	لهؤالء	النخبة	
د	أخالق	أهل	دولة	الكويت	ووطنيتهم	وحرصهم	على	تقدمي	هذا	النوع	من	الدعم	 لتجِسّ
مبختلف	أش������كاله	كخطط	مدروس������ة	وثابتة،	والذي	يؤدي	بدوره	إلى	النهوض	بالوطن	

العربي،	ويعود	باخلير	على	أبنائه.

وبعد	ثالثة	عقود	من	تقدمي	العون	واملساعدة	في	شتى	املجاالت،	وحتديداً	في	عام	
1993م؛	مَتّ	دمج	أحد	املنابر	اخليرية	العلمية	في	الكويت	وهو	»صندوق	التعليم	العالي	
اها	اجلديد	 س	عام	1961م،	باجلمعية؛	ليصبح	مسَمّ للطلبة	الفلسطينيني«،	الذي	تأَسّ

»اجلمعية	الكويتية	ملساعدة	الطلبة«.

	من	التنويه	باللفتة	الكرمية	للمغفور	له	الش������يخ	»راشد	آل	مكتوم«	حاكم	 وهنا	ال	بَدّ
إم������ارة	»دب������ي«	رحمه	الله،	حيث	قام	في	عام	1964م	مبن������ح	اجلمعية	قطعة	أرض	في	
»دبي«	أقامت	عليها	بيًتا	للطلبة	الدارس������ني	على	نفقة	اجلمعية	هناك	في	ذلك	الوقت.	
وال	ي������زال	املوقع	موجوداً	حتى	اآلن	بعد	أن	مَتّ	تطويره	ليصبح	رافًدا	اس������تثمارًيّا	يعني	
اجلمعية	على	متويل	مش������اريعها	التعليمية،	وشاهًدا	على	التواصل	والتكافل	بني	أبناء	

أمتنا	الواحدة)1(.	

)1(	اجلمعية	الكويتية	ملساعدة	الطلبة:	إجنازات	اجلمعية	الكويتية	ملساعدة	الطلبة	حتى	عام	2015،	دولة	الكويت	2015،	ص	4.
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������عت	النش������اطات	التعليمية	والعلمية	للجمعية	خالل	الس������نوات	املاضية	 		وقد	توَسّ
	من	فلسطني	 خارج	حدود	دولة	الكويت؛	لتشمل	أقطاراً	عربية	أخرى،	والسيما	في	كٍلّ
ة	والصعبة،	ومدت	جس������ورها	العلمية	والتعليمية	 واليمن	وموريتانيا؛	لظروفها	اخلاَصّ

في	اآلونة	األخيرة	لتشمل	طلبًة	وتالميذ	سوريني	الجئني	في	األردن	وتركيا.	

ومن������ذ	عام	1964م	وحتى	نهاي������ة	عام	2015م	)وفق	أح������دث	إحصائية	معلنة	من	
اجلمعي������ة(	بلغ	عدد	الطلبة	الذين	اس������تفادوا	من	مس������اعدات	اجلمعية	نحو	)2500(	
طالب	وطالبة.	ويبني	اجلدول	اآلتي	جنس������يات	هؤالء	الطلبة	ومؤهالتهم	العلمية	ونوع	

املساعدة	التي	قدمت	لهم:
بيان بأعداد الطلبة املستفيدين من مساعدات اجلمعية خالل الفترة 1964 - 2015م)1(

املجم���وع مالحظ�ات
املرحل��ة

الدبل��������وم الثانوي���ة البكالوري��وس املاجس���تير الدكت����وراه املؤه�����ل

أساسياجلنس�ية مساعدة ق��رض مساعدة ق��رض مساعدة ق��رض مساعدة ق��رض مساعدة
792 31 2 636 89 34 كويتي
17 6 2 6 3 - لبناني
43 10 33 - - سعودي
69 - 61 6 2 فلسطيني
55 3 46 6 أردني
9 9 إيراني

713 *350   200 100 2 1 57 3 سوري
40 1 4 35 عراقي
32 32 مصري
37 4 1 31 1 غ.	م.	ج

139 1 69 69 بحريني
59 12 25 22 عماني

489 218 19 245 3 4 ميني
2 1 1 سوداني
2 2 بوليفي
2 2 هندي

2500 350 200 331 102 9 1287 1 177 43 اإلجمال��ي

)1(	اجلمعية	الكويتية	ملساعدة	الطلبة،	املرجع	السابق،	ص	57	-	58.

تشير	العالمة	)*(	إلى	عدد	الطلبة	الالجئني	السوريني	باالردن.
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وفي	تطّوّر	آخر	ونادر	من	نوعه	ابتكرت	اجلمعية	فكرة	جديدة	متثلت	في	إنشاء	مشاريع	
تربوية	خلدمة	طالب	العلم	بهدف	زيادة	املستفيدين	من	أنشطتها،	وذلك	بفتح	أبواب	املعرفة	
والتواصل	مع	العالم	علمًيّا؛	عن	طريق	إنشاء	محطات	كويتية	للمعرفة	والتكنولوجيا	ومكتبات	
	بالفعل	إنش������اء	هذه	احملطات	املعرفَيّة	واملكتبات	اإللكترونية	حتى	أواخر	 إلكترونية.	وقد	مَتّ

عام	2015م	على	نفقة	اجلمعية؛	وذلك	على	النحو	اآلتي)1(:

1 - محطات الگـــويت للمعرفـــة والتگـــــنولوجيــا:

وفرت	اجلمعية	في	السنوات	األخيرة	خلدمة	الطلبة	والباحثني	أحدث	الوسائل	السمعية	
والبصرية	التفاعلية،	بالتزامن	مع	أحدث	التقنيات	التكنولوجية	التعليمية	ووسائل	االتصال	

املعرفي؛	على	النحو	اآلتي:

أ-	إنش������اء	محط���ات	الك���ويت	للمعرف�����ة	التكنولوجي���ة	ف����ي	ج���امعتَْي	»مؤت�����ة«	و	»البلق����اء«	
ب�	»األردن«.

ب	-	إنش������اء	محطات	الكويت	للمعرفة	التكنولوجية	في	جامعات	»القدس	املفتوحة«	مبدينة	
»اخللي������ل«،	و	»الق������دس	أبو	ديس«	مبدين������ة	»القدس«،	وجامعة	»فلس������طني	التقنية«	في	

»طولكرم«	ب�	»فلسطني«.

	من	»الرمثا«	و	»املفرق«	و	»إربد«	ب�	»األردن«. جئني	السوريني	في	كٍلّ ت	-	إنشاء	محطات	لاَلّ

ث	-	إنش������اء	محطتني	في	مدينة	»الغيظة«	ب�	»بالد	امله������رة«،	ولطالبات	اجلامعة	في	مدينة	
»احلامي«،	وثالث	محطات	ل�	»جمعية	األمان«	للمكفوفني	واملعاقني	حركًيّا	ب�	»اليمن«.

ج	-	إنشاء	أربع	محطات	في	»جامعة	عبد	الله	بن	ياسني«	و	»معهد	تعليم	اللغة	العربية	لغير	
الناطقني	بها«	ب�	»موريتانيا«.

2 - محطــات منائيـــة ترفيهيــة:

اهتمت	اجلمعية	بالترفيه	والعناية	بأطفال	الالجئني	الس������وريني	الذين	عانوا	من	
أه������وال	احلرب	عن	طريق	احملط������ات	النمائية	الترفيهية؛	حيث	مت	إنش������اء	محطات	
	م��ن	»املفرق«	 جئني	الس������وريني	في	»األردن«	ف��ي	كٍلّ ���صة	لاَلّ الكويت	النمائي��ة	املخَصّ

و	»الرمثا«	و	»إربد«.

)1(	اجلمعية	الكويتية	ملساعدة	الطلبة،	املرجع	السابق،	مواضع	متفرقة.
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3 - مگــــتبات الگــــويت اإللگـــترونيــة:

وف������رت	اجلمعية	جتهي������زات	تكنولوجي������ة	ومكتبية	متكامل������ة	خلدمة	مكتب������ات	الكويت	
اإللكترونية،	لتش������مل	نحو	32.192	كتابا	إلكتروني������ا	إلصدارات	2009	-	2013م،	في	كل	
من:	جامعة	النجاح	الوطنية،	وجامعة	بيرزيت،	وجامعة	القدس	املفتوحة،	وجامعة	فلسطني	
التقني������ة،	وجامع������ة	األحقاف،	وجامعة	حضرم������وت،	وجامعة	عدن،	و	جامع������ة	عبد	الله	بن	

ياسني،	و	جامعة	العلوم	والتكنولوجيا	والطب.
مكتبات الكويت اإللكترونية

احلال�������ة الدول��������ة اجلامع��������ة م

مت	إجنازها	بالكامل فلسطني النج���اح 1

مت	إجنازها	بالكامل فلسطني بيرزيت 2

مت	إجنازها	بالكامل فلسطني فلسطني	التقنية-	حضوري 3

مت	إجنازها	بالكامل فلسطني القدس-	أبو	ديس 4

مت	إجنازها	بالكامل فلسطني القدس	املفتوحة 5

مت	إجنازها	بالكامل اليمن حضرموت 6

مت	إجنازها	بالكامل اليمن األحقاف 7

مت	إجنازها	بالكامل اليمن عدن 8

مت	إجنازها	بالكامل موريتانيا عبد	الله	بن	ياسني 9

مت	إجنازها	بالكامل موريتانيا العلوم	والتكنولوجيا	والطب 10

سادسا- املؤســـــسة العامليـــة ملســاعدة الطلبـــة العـــرب:

في	منتصف	السبعينيات	من	القرن	العشرين،	اجتمعت	ثلة	من	رجال	األعمال	ومجموعة	
من	األكادمييني،	حيث	تدارس������وا	مشكلة	تعليم	الطلبة	العرب	احملتاجني.	ومن	هنا	انطلقت	
من	الكويت	في	عام	1976م	»املؤسس������ة	العاملية	ملس������اعدة	الطلبة	العرب«؛	حيث	مت	بالفعل	
جم������ع	مبلغ	)60(	ألف	دوالر	خصصت	إلعداد	دراس������ة	جدوى	للمؤسس������ة	وتس������جيلها	في	

الواليات	املتحدة	األمريكية.

وبتبّرع	من	»جمعية	الس������لطان	التعليمية«،	و	»ش������ركة	الغامن«،	و	»آل	القطب«،	و	»شركة	
املالحة	العربية«،	مت	افتتاح	أول	مكتب	للمؤسسة،	حيث	قام	بتسجيل	الطلبة	وإرسالهم	إلى	
������عت	أعمال	املؤسسة	وأصبح	لديها	 املقر	الرئيس	للمؤسس������ة	في	الواليات	املتحدة.	ثم	توَسّ



130

فروع	في	الكويت،	واألردن،	ولبنان،	والقدس،	والضفة	الغربية	وقطاع	غزة،	ولها	ممثلون	في	
دول	أخرى؛	كاململكة	العربية	السعودية،	ودولة	اإلمارات	العربية	املتحدة.

وتنطلق	املؤسسة	من	فلسفة	أن	»االستثمار	في	اإلنسان	هو	األفضل«،	وأن	التنمية	البشرية	
عم������اد	احلضارة	املتط������ورة،	وأن	تنمية	قدرات	صانعي	القرار	تس������هم	في	النمو	االقتصادي	
واالجتماعي.	وتهدف	املؤسسة	إلى	إعداد	علماء	في	ميادين	التخّصص	التكنولوجي	والعلوم	
الطبيعية	واالجتماعية	على	مستوى	املاجستير	والدكتوراه،	وذلك	بهدف	نقل	التكنولوجيا	من	
الدول	الصناعية	احلديثة	إلى	البالد	العربية،	ال	سَيّما	في	املجاالت	والتخّصصات	النادرة،	
الت������ي	ال	تتواف������ر	في	اجلامعات	العربية،	والت������ي	حتتاج	إليها	مش������اريع	التنمية	االقتصادية	

واالجتماعية	املطلوبة	في	تلك	البلدان.

واملؤسس������ة	جمعية	خيرية	مس������تقلة،	تعمل	بش������كل	مهني	واحترافي	ف������ي	مجال	تقدمي	
ة	 اخلدمات	للطلبة	العرب	املتفوقني	في	مراحل	البكالوريوس	واملاجستير	والدكتوراه،	وبخاَصّ
غير	القادرين	على	متابعة	حتصيلهم	العلمي،	وذلك	عن	طريق	منح	هؤالء	قروًضا	حسنة.

1 - مصـــادر التمويـــــل:

عات	أصحاب	األعمال	وزكواتهم	 لدى	املؤسسة	ثالثة	موارد	رئيسة؛	املورد	األول:	هو	تبّرّ
ع	الرئيس	لبرامج	املؤسس������ة،	واملورد	الثاني:	صندوق	 وصدقاته������م،	وكويت	اخلير	هي	املتبِرّ
ص	لتنمية	املوارد	املالية،	واملورد	الثالث:	عن	طريق	تسديد	القروض	من	 االس������تثمار	املخَصّ
ِقبل	اخلريجني	الذين	هم	عصب	املؤسس������ة،	حيث	يس������همون	في	تعليم	الطالب	اجُلدد	عن	
دونها	بعد	التخّرج.	وجتدر	اإلش������ارة	إلى	أن	سياسة	 طريق	األقس������اط	الشهرية	التي	يس������ِدّ
ع	للطالب	املتف������وق،	ثم	من	اخلريج	 املؤسس������ة	تق������وم	على	مبدأ	الصدقة	اجلاري������ة	من	املتبِرّ

	االلتزام	بتسديد	القروض	عاماًل	مهماً	في	جناح	العمل. لطالب	آخر..	وهكذا،	ويُعدُّّ

2 - أبـــرز برامـــج املؤســـــــسة: 

ش������ملت	مساعدات	املؤسس������ة	حتى	عام	2015	أكثر	من	س������بعة	آالف	طالب	عن	طريق	
القروض	الدراس������ية	من	غير	فوائد،	وما	يزيد	ع������ن	)17.000(	طالب	عن	طريق	املنح	غير	
ة،	وهناك	زهاء	عشرين	ألف	مشارك	في	الدورات	التدريبية	التي	ُعقدت	في	الضفة	 املسترَدّ
الغربية	وقطاع	غزة	واألردن	ومصر	والس������عودية	ولبنان	وس������ورية	منذ	تأس������يس	املؤسسة،	

باإلضافة	إلى	مساعدات	اجلامعات	الفلسطينية.

	ألبناء	الالجئني	 ولدى	املؤسس������ة	سجل	حافل	من	املس������اعدات	التي	ُمنحت	بشكل	خاٍصّ
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الفلس������طينيني	ف������ي	األراضي	احملتلة،	حيث	جتاوزت	مس������اعداتها	)31(	مليون		دوالر	على	
صوا	في	مجاالت	 مت	مساعدات	مالية	ل�	)30(	طبيًبا	فلسطينًيّا	تخَصّ مدى	)35(	عاًما،	وقَدّ
دقيقة	حتتاج	إليها	املستشفيات	األهلية	واحلكومية،	كما	ساعدت	طلبة	محتاجني	ومتفوقني	
من	أبناء	الش������هداء	واملعتقلني	والعاطلني	ع������ن	العمل	والفقراء،	في	غزة	واملخيمات	والضفة	
الغربية،	امللتحقني	باجلامعات	الفلس������طينية،	حيث	منحت	)230(	دوالراً	لكل	طالب	يحصل	
على	معدل	أكثر	من	80	% على	مدار	)15(	س������نة،	وس������اعدت	)120(	عضو	هيئة	تدريس	
فلسطينيا	للحصول	على	الدكتوراه	من	خارج	فلسطني،	ثم	عادوا	إلى	بالدهم	والتحقوا	بتلك	
مت	ما	يعادل	)60(	ألف	دوالر	لكل	 اجلامعات	لرفع	املس������توى	األكادميي	والعلمي	فيها.	وقدَّ
جامعة	فلس������طينية	القتناء	أدوات	مختبرية	دقيقة؛	ملساعدتها	على	البحث	العلمي	وحتسني	
املستوى	الدراسي	وخدمة	املجتمع	احمللي	في	مجاالت	البيئة	والزراعة،	كما	ساعدت	ثالث	
جامعات	فلس������طينية	في	أمور	علمية	متنوعة؛	فس������اعدت	»جامعة	النجاح«	على	بناء	قاعة	
للمؤمترات	ومدرج	دراسي،	و	»جامعة	القدس«	على	حتديث	بناء	كان	منهاراً،	وساهمت	في	

بناٍء	آخر	في	»جامعة	غزة	اإلسالمية«.

سابعــًا - منــوذج خيـــري تنمـــوي متميـــز:

من	النم������اذج	املتميزة	في	الربط	الذكي	بني	العمل	التجاري	والعطاء	اإلنس������اني،	والذي	
ميكن	أن	نوظفه	للتنمية	االقتصادية	واملجتمعية	في	أٍن	معاً،	ما	قامت	به	مؤسس������ة	عيس������ى	
حس������ني	اليوس������في	بَُعيد	حترير	الكويت	من	الغزو	الصّدامي.	فقد	أنشأت	الشركة	املذكورة	
صندوقاً	حتت	اس������م	»صندوق	إعمار	الكويت	وإعانة	عوائل	الشهداء	واألسرى«،	استقطعت	
لتمويله	طوال	سنة	كاملة	)1991/10/5	– 1992/10/4(	نسبة	5	% من	إجمالي	مبيعات	

معارض	املؤسسة،	و2.5	% من	مبيعات	التكييف	وقسم	الوحدات.

وق������د	بلغ	مجموع	ما	اس������تُقطع	لهذا	الصندوق	– وبتقرير	من	مكتب	محاس������بة	وتدقيق	
مخت������ص	ومعتمد	447،431	د.ك،	ُصرف	بأكمله	على	أس������ر	الش������هداء	واألس������رى،	وعلى	

املدارس،	واجلمعيات	اخليرية،	وجهات	النفع	العام.
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اخلــامتـــــة:

تناول	هذا	الكتاب	السمات	األساسية	التي	اتسم	بها	اإلنسان	الكويتي	في	تفاعله	
مع	املكان	والزمان،	من	منظور	السلوكيات	والقيم	واملبادئ	السائدة	أو	الغالبة،	وجوانب	
من	عبقرية	مكان	دولة	الكويت	وجغرافيتها	واخلصائص	األيكولوجية	وانعكاس������اتها	

على	الشخصية	الكويتية.

وسعى	هذا	الس������جل	التوثيقي	إلى	التعريف	بش������خصية	الكويت	احلضارية	عبر	تفاعل	
مقِوّمات	املكان	والزمان	مع	إنسان	هذه	املنطقة	من	أرض	اجلزيرة	العربية،	مبا	يحويه	ذلك	
من	تضافر	عناصر	وعوامل	عديدة،	وتداخل	ثنائياٍت	ومؤِثّرات	ساهمت	في	تفاعل	اإلنسان	
ل	داللة	واضحة	على	قدرة	إنس������ان	هذه	األرض	وحيويته	 مع	األرض	في	تناغم	عجيب،	ش������َكّ
ل	ش������خصية	إنس������انية	ناضجة،	تشعر	بالغير،	وتفزع	 وتفاعله	مع	مجتمعه	ومحيطه،	ليش������ِكّ

لعونه،	وتتفاعل	مع	أزماته.

وتط������رق	إل������ى	كيفي������ة	تغلّب	اإلنس������ان	الكويتي	عل������ى	كل	اإلحباط������ات	واألطماع	
واالنكس������ارات،	بقيم������ه	األصيلة	وأخالقه	اإليجابية،	منتقاًل	م������ن	اقتصاد	يقوم	على	
الصيد	والغوص	والتجارة	البس������يطة،	إلى	اقتصاد	عصري	يس������تقبل	العمالة	من	كل	
أرج������اء	العالم؛	ليقيم	مجتمعاً	مواكباً	لعصره،	مس������تنداً	إلى	نظام	سياس������ي	يتوخى	
حتقيق	العدل	وحس������ن	توزيع	الثروة	بقدر	ما	يُتاح	له،	ويقوم	على	عقد	اجتماعي	بني	

احلاكم	و	احملكوم	يحفظ	للجميع	حقوقهم.

وبنّي	أن	أبناء	الكويت	أنش������أوا	من	خالل	تفاعلهم	مع	املكان	عبر	األزمنة	مجتمًعا	
يرتك������ز	عل������ى	قيم	العروبة	واإلس������الم،	واالنفتاح	على	العالم،	فجمع������وا	بني	األصالة	
واملعاَص������رة،	وعلمتهم	قس������وة	احلياة	قيم	التكام������ل	والتكافل،	والتع������اون	والتعايش،	
والتراح������م	والتماس������ك.	وهذه	اجلبه������ة	املتناغمة	مثَّلت	قوة	ف������ي	مواجهة	التحديات	
الداخلية	واخلارجية،	واتس������قت	حركة	الفرد	مع	حركة	املجتمع	في	مناخ	ثقافي	عام،	
ق	فيه	 وأه������داف	واضحة،	تتجه	نحو	الطموح	في	حياة	مس������تقرة	ومجتمع	آمن،	تتحَقّ

السالمة	للجميع	في	كل	املجاالت	وفي	كل	األوقات.	

	وليس	غريباً	واحلال	هكذا	أن	تصبح	الش������خصية	الكويتية	مضرب	األمثال	في	
	يد	العون	 معرفة	قيمة	املال	وحس������ن	اس������تثماره	وإدارته،	وكذلك	في	العط������اء	ومِدّ
للمحتاج،	ونصرة	املس������تضعفني	في	كل	مكان،	مع	س������بٍق	مستحق	في	إثراء	الفكر	
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ق	معادلة	الوحدة	والتنوع،	 والثقافة	العربية،	وإرس������اء	نظام	اجتماعي	وثقافي	يحِقّ
واألصال������ة	واملعاصرة،	في	مرحلة	متوج	بالتغي������رات،	وتتفتَّت	فيها	الهويات	الذاتية	

في	الشرق	األوسط.

	ورص������د	الكتاب	في	فصوله	األربعة	مس������يرة	العمل	اخلي������ري	ألبناء	الكويت	منذ	
تأسيس	البالد	وما	قبل	مرحلة	النفط،	وحتى	اليوم،	والدور	الذي	أداه	ذلك	في	نهضة	
س������ني	 الكويت	وتطورها،	وتعزيز	عالقاتها	بدول	العالم.	وتطرق	إلى	دور	الرواد	املؤِسّ
في	ترس������يخ	مفاهيم	العمل	اخليري،	واس������تعرض	صوًرا	من	أعمال	الِبر	واإلحس������ان	
والوق������ف	اخليري،	وهو	ما	ميث������ل	جانباً	من	تراث	أهل	الكوي������ت	اخليري،	وما	تواتر	
س������ني	يجد	سعادة	في	 من	األخبار	عن	أوقاف	الكويتيني.	ولقد	كان	جيل	الرواد	املؤِسّ
العط������اء	والبذل،	وهذا	أعلى	مراتب	املجد،	ويجد	املتعة	والرضا	النفس������ي	في	قضاء	
حوائج	احملتاجني،	وتفريج	كرب	املكروبني،	وإغاثة	امللهوفني،	وهذا	ذروة	سنام	املروءة.	
وكان	ذل������ك	اجليل	يُرِجع	الفضل	في	ذلك	كِلّه	لله	وحده،	وال	يريدون	من	الناس	جزاًء	
خ	حب	العطاء	وبذل	اخلير	في	أعماقهم،	وانتقل	ذلك	من	 وال	ش������كوًرا،	فكان	أن	ترَسّ
جي������ل	إلى	آخر،	عبر	حرص	اآلباء	واألجداد	على	تربية	أبنائهم	وأحفادهم	على	هذه	
لت	شخصية	 القيم،	وتبني	هذا	الس������لوك	قوالً	وفعاًل.	ووفق	كل	هذه	املعطيات	تش������َكّ

	للحياة،	الفاعل	للخير	في	كل	زمان	ومكان. اإلنسان	الكويتي	احملِبّ

ورك������ز	الكت������اب	على	العم������ل	اخليري	األهلي	واملؤسس������ي	املعاص������ر؛	من	خالل	
اس������تعراض	اجله������ود	االجتماعية	اخليري������ة	الفردية	لرجاالت	الكوي������ت	اخليرين،	
ات	 واجلهود	اخليرية	املؤسس������ية	)جمعيات	النفع	العام	واجلمعيات	اخليرية(،	واملبَرّ
اخليرية،	والِفرق	التطوعية،	والتي	عّبرت	جميعا	عن	ريادة	كويتية	متميزة	في	العمل	

اخليري	واإلنساني.	

			وكان	خامتة	الفصول	مناذج	من	األعمال	اخليرية	ملؤسس������ات	أهلية	كويتية،	من	
خالل	احلديث	عن	رجال	األعمال	الرواد	الذين	بنوا	أُسس	االقتصاد	الكويتي،	ودعمهم	
مت	منوذجاً	بارزاً	 للعمل	اخليري،	وأهم	املؤسس������ات	االقتصادية	واملجتمعية	التي	قَدّ
في	مس������اندة	األعمال	اخليرية	واإلنس������انية،	وكانت	منارات	شامخة	على	الصعيدين	

اإلقليمي	والعاملي.









اللجنــة الشــــعبية جلمـــع التبرعـــات
القائم��ة األول��ى بأس��ماء املتبرع���ني دعم���ًا للص��مود الفلس���طيني – اللبن���اني

لص���ال�������ح أس�����ر الش�����هداء واملجاهدي������ن )لبن�������ان(
املنش����ورة بالصح��ف ي�������وم 1981/7/1م

د.كاالس�������������������م

75000شركة	محمد	احلمود	الشايع
75000عبدالله	احلمد	الصقر	وإخوانه
75000محمد	عبداحملسن	اخلرافي

75000فهد	العبدالعزيز	الفليج	وإخوانه
75000شركة	أحمد	يوسف	النصف	وإخوانه

50000مرزوق	العبدالوهاب	املرزوق
50000بدر	السالم	العبدالوهاب
50000ناصر	عبداحملسن	السعيد

50000عبدالعزيز	سعود	البابطني	وإخوانه
25000شركة	أوالد	سليمان	املسلم
25000سيد	حميد	بهبهاني	وأوالده

25000شركة	املعدات
25000محمد	حسن	تيفوني

25000سعدون	عبدالهادي	العتيبي	وشركاه
25000شركة	الرومي	للتجارة	واملقاوالت

25000ثلث	املرحوم	عبدالله	محمد	هادي	العوضي
20000بيت	التمويل	الكويتي
20000محمد	صالح	اإلبراهيم

18838موظفو	مؤسسة	الكويت	للتقدم	العلمي
15000زهير	بدر	السعدون	البدر
13000علي	يوسف	الرشيد

درج��ت	اللجن��ة الشعبي��ة جلم��ع التبرع���ات	عل���ى	نش���ر	قوائ����م	تتعل���ق	باملتبرع���ني	لگ���ل	حمل���ة	
من	حمالته���ا.	وتعتب��ر	هذه	القوائ���م	مبثاب���ة	إفص��اح	عم���ا	تلقت���ه	اللجن���ة	لص��الح	احلمل���ة.	واملنش����ور	
أع���اله	ه��و	ج��زء	من	قائم��ة	طويل���ة	للمتبرع���ني	حلمل��ة	نظمته����ا	اللجن���ة	لص���الح	أس���ر	الش������هداء	

واملجاهدي��ن	الفلس���طينيني	واللبن���انيني	ع���ام	1981.
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