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المقدمة

انطالًقا من الشعور بأمهية التاريخ كوعاء حاضن ملايض األمم، ومرآة حلارضها ومستقبلها، وحفظ 

التاريخ واحلفاظ عليه ونقله إىل األجيال نقاًل صحيًحا، رضورة  هويتها ، كان من األمهية أن يكون 

جيب أن تأخذ مكانة عالية، وأمهية مطلقة، فالشعوب التي ال تاريخ هلا ال هوية هلا.

وال شك أن تاريخ دولة الكويت هو الطريق الوحيد الذي ُيمكننا من خالله أن نستلهم ما كان 

وما  والوقائع،  األحداث  معرفة  عىل  املعني  فهو  ومستقبلها،  حارضها  به  ونستكشف  ماضيها،  من 

صحبها من التحوالت واملجريات، وهو املؤكد عىل الوحدة الوطنية التي مجعت هذا الشعب الكويتي 

الواحد. وكيف استقر وعاش اآلباء واألجداد؛ واختاروا حكامهم من آل صباح عن طريق الرتايض 

والشورى. وكيف كافحوا لبناء هذا الوطن والدفاع عنه؛ فهم السور الذي محى الكويت بوحدته قبل 

أن يبنوا أسوارها القديمة، فالكويت صناعة كويتية ، ومل حيكمها أحد قبل آل صباح.

فوا  يتعرَّ أن  إىل  الطلبة  وبناتنا-  -أبنائنا  يدي  بني  الذي  املقرر  هذا  هيدف  اإلطار،  هذا  منطلق  من 

عىل تاريخ وطنهم وأمهيته، وأن يصبحوا قادرين عىل فهم املتغريات التارخيية والسياسية واالجتامعية 

عىل  قادرين  يكونوا  وأن  احلارض،  وقتنا  حتى  النشأة  منذ  الكويت  دولة  شهدهتا  التي  واالقتصادية 

ف عىل موقع دولة الكويت، وحميطها اجلغرايف، والسيايس، والتارخيي، واملعامل احلضارية هلا، وأن  التعرُّ

يدرك أبناؤنا وبناتنا متيز دولة الكويت تارخيًيا كمجتمع منفتح متعدد التوجهات، يمتاز بفاعلية عالية 

وأمتهم  وطنهم  جتاه  واحلقوق،  والواجبات  للمسؤوليات  مقدرين  يصبحوا  وأن  السلمي،  للتعايش 

العربية ... فتارخينا هو هويتنا.

هذا ومن اهلل التوفيق والسداد
                                                                                             املؤلفون

١٥





  معالم الكويت الجغرافية واالقتصاديةمعالم الكويت الجغرافية واالقتصادية
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• جغرافية دولة الكويت

١-  املوقع واملساحة.
دراسة موقع أي دولة من الدول هيدف باألساس إىل إبراز القيمة الفعلية هلا، والكيفية التـي تكون 

عليـها املصالح احليوية لتلك الدولة، والدور الذي يمكن أن متارسه.

شكل رقم )1( خريطة دولة الكويت السياسية



٢٠

تقع دولة الكويت يف اجلزء الشاميل الرشقي  من  شبه اجلزيرة العربية، يف أقىص شامل غرب 
واجلنوب  اجلنوب  ومن  العراق،  مجهورية  الغريب  والشامل  الشامل  من  فيحدها  العريب،  اخلليج 
الغريب اململكة العربية السعودية، ومن الرشق اخلليج العريب. وتقع الكويت بني دائريت عرض 
28.4٥° و 30.0٥° شامل خط االستواء، وبني خطي طول 46.30° و 48.30° رشق خط 

جرينتش، وتبلغ مساحة الكويت حوايل 17.818 ألف كيلومرت مربع.
، حيث متتعت  العامل  دول  بني  أمهية  هلا  الكويت جعل  لدولة  االسرتاتيجي  املوقع   وهذا 
دولة الكويت بكل  خصائص املوقع اجلغرايف املتميز للكيان السيايس وللدولة يف الشامل الغريب 

للخليج العريب: وذلك بالنظر لعدة أسباب: 
1- موقعها الذي يمثل النهاية الطبيعية للطريق املالحي البحري والتجاري، الواقع عىل 

طريق اهلند ومنطقة الرشق األقىص.
2- متثل دولة الكويت البوابة واملدخل الطبيعي لشامل رشق اجلزيرة العربية، وُتَعدُّ مركًزا 
لتجارة  السكان الوافدين عليها من نجد واإلحساء وبادية الشام،  وترصيف بضائعهم 

منها .
3- شهرهتا بأهنا منطقة )ترانزيت( ، أو منطقة لتجارة العبور قليلة الرضائب.

4- نشاط دولة الكويت البحري والتجاري، فهي أحد أهم املوانئ يف شامل إقليم اإلحساء، 
خاصة مع ظهريها الربي وملحقاهتا من اجلزر.

والرشق  اهلند  وسواحل  اخلليج  موانئ  بني  التجارة  نقل  يف  باملهارة  الكويتيني  ُز  مَتيُّ  -٥
األفريقي.
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• عىل خريطة دولة الكويت الصمء أدناه سجل التايل :

- املوقع الفلكي          - املسطح املائي          - الدول املجاورة

النشاط
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٢- التضاريس.

ينحدر سطح دولة الكويت انحداًرا تدرجيًيا من الغرب إىل  الرشق باجتاه سواحل اخلليج العريب ، وال 

يزيد أعىل ارتفاع  يف املناطق الغربية عىل 300 مرت فوق سطح البحر. 

ويتكون السطح من سهول رملية مستوية تتخللها بعض التالل  قليلة االرتفاع، يصل ارتفاع بعضها 

إىل ما يقارب 14٥ مرًتا،  ويف شامل الكويت توجد سلسلة تالل مثل حافة جال الزور ويبلغ ارتفاعه نحو 

اجلنوب توجد بعض   اللياح. ويف  وتالل  مرًتا،   ارتفاعها  نحو 183  ويبلغ  املرو  وتالل كراع   ، مرًتا   137

التالل عىل شكل قباب، كام يف تل برقان وتل وارة الواقع إىل اجلنوب من مدينة األمحدي. ومن أهم املظاهر 

• اكتب عن مميزات موقع دولة الكويت:

..........................................................................................................................................................        

..........................................................................................................................................................        

• هل دولة الكويت بحرية أم هي دولة مغلقة ؟

..........................................................................................................................................................        

ق بني الدول البحرية والدول املغلقة من حيث املفهوم : • فرِّ

الدول املغلقةالدول البحرية

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................
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شكل رقم )2( يوضح خريطة دولة الكويت الطبيعية

التضاريسية يف دولة الكويت هضبة األمحدي الذي تأخذ الشكل الطويل، ومتتد يف اجتاه  شاميل جنويب  ملسافة 

تقرتب من 30 كم ويصل  أقىص ارتفاع للهضبة  حوايل 137 كيلو مرًتا  فوق سطح البحر .

وتضم الكويت عدة أودية صحراوية جافة من أشهرها، وادي الباطن وهو احلد الفاصل بني احلدود 

الكويتية العراقية بمسافة 1٥0 كيلومرًتا ، ويسري مع احلدود الغربية للكويت. ويف الغرب يوجد سهل الدبدبة 

الذي حيتل مساحة كبرية يف غرب وجنوب دولة الكويت.
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النشاط
• ارسم خريطة دولة الكويت، ثم حّدد عليها املظاهر الطبيعية التالية :

          - تالل جال الزور           /      - كراع املرو   
          - سهل الدبدبة               /      - وادي الباطن  

          - خور الصبية 

•  حّدد عىل اخلريطة ما ييل:

- الدول العربية التي حتد دولة الكويت من الشامل واجلنوب.

- أول جزيرة تم حتريرها من الغزو العراقي.

- جزيرة أم املرادم .
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النشاط
• فرق بني السهل والتل من حيث ما هو مطلوب باجلدول التايل:

التلالسهلوجه املقارنة

................................................................................................املفهوم

• ابحث عن مميزات سهل الروضتني.

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

• صنف املظاهر التضاريسية يف دولة الكويت من خالل استعانتك بالكتاب املدريس شكل )٢( حسب 

اجلدول التايل:

تاللوديانسهول

ومن أشهر السهول املوجودة يف دولة الكويت سهل برقان الذي يمتد من جون الكويت باجتاه اجلنوب 

موازًيا خلط الساحل، والذي يقع فيه تالل وارة و برقان والقرين، و زادت أمهية سهل برقان باكتشاف النفط، 

حيث يضم أكرب حقول النفط الكويتية وهو حقل برقان، ويرتاوح منسوب السطح يف سهل برقان بني  الصفر 

عند الساحل وحوايل 100 مرت يف الداخل ،  و يف الشامل يقع سهل الروضتني، وهي أرض منبسطة تنحدر 

نحو الرشق والشامل الرشقي.
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للزراعة  الصاحلة  واألجزاء  صحراوية،  طبيعة  ذات  الكويت  فدولة  األرايض،  بطبيعة  يتعلق  ما  أما 

حمدودة وحمصورة يف بعض املناطق كــ )الفحيحيل، واملنقف، والفنطاس، والوفرة، واجلهراء، وأبو حليفة، 

والعقيلة، والشعيبة، والدمنة( وذلك بسبب توافر املياه اجلوفية.

ومن الناحية اجليولوجية فدولة الكويت جزء من الكتلة العربية، حيث تفصل بني العراق وبني اهلضبة 

رملية  سهول  من  الكويت  دولة  سطح  يتكون  عام  وبشكل   ، العربية  اجلزيرة  شبه  ن  ُتكوِّ التي  الصحراوية 

منبسطة تتخللها بعض التالل قليلة االرتفاع، وينحدر سطحها نحو الرشق.

٣-جزر الكويت.
تنترش يف املياه اإلقليمية الكويتية عدة جزر ختتلف فيام بينها يف تكوينها ومساحاهتا وخصائصها وموقعها 

اإلسرتاتيجي. 

للكويت عرش جزر أكربها من حيث املساحة اجلغرافية جزيرة بوبيان، والتي متثل حوايل نسبة ٥% من 

املساحة اإلمجالية للبالد)1(، وهناك أيًضا وربة، ومسكان، وعوهة، وفيلكا، وأم النمل، وكرب، وقاروة، وأم 

املرادم، إضافة جلزيرة الشويخ التي أصبحت جزءًا من ميناء منطقة الشويخ، وُتَعدُّ جزيرتا وربة وبوبيان من 

أهم اجلزر الكويتية التي كانت متثل مطمًعا ومطلًبا دائاًم للعراق، حيث كان حريًصا عىل ضمها يف خمتلف 

مراحل رصاعه مع دولة الكويت ، و يعود ذلك بشكل رئييس إىل أنه ُيعدمها اجلزيرتني األهم اللتني ستمنحانه 

منفًذا بحرًيا مناسًبا له عىل اخلليج العريب.

 وُتَعدُّ فيلكا أهم اجلزر الكويتية من حيث التاريخ بام حتتويه من إشارات و دالئل  أثرية ومعامرية قديمة، 

وشواهد  بقايا  عىل  فيلكا  وحتتوي  املساحة،  حيث  من  الثانية  اجلزيرة  "إيكاروس"  أو  فيلكا  جزيرة  تعد  كام 

تارخيية و أثرية متعددة ، ومن املعروف أن هذه اجلزيرة حتديًدا قد ذكرها الرحالة الغربيون وذكرهتا كذلك 

املصادر اليونانية والرومانية  القديمة ، كام عملت فيها حديًثا بعثات استكشافية متعددة  للكشف عن آثارها 

وبيان طبيعة احلضارات التي ازدهرت فوق أرضها.

)1( أطلس الكويت الوطني، 2001م، وزارة اإلعالم، الكويت.
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النشاط
١- عىل خريطة دولة الكويت الصمء التالية حدد اجلزر الكويتية :

التابعة لدولة الكويت من جهة الشامل، وعوهة هي جزيرة صغرية  أما جزيرة وربة فهي آخر اجلزر 

املساحة تقع إىل اجلنوب الرشقي من فيلكا واملسافة بينهام نحو اثني عرش مياًل ، كذلك تقع جزيرة ُكرب يف 

اجلنوب من جزيرة فيلكا، وتبعد عنها نحو تسعة عرش مياًل ونصف امليل ، ومساحتها تقارب مساحة جزيرة 

عوهة. وهناك كذلك جزيرتا مسكان وقاروه اللتان تعدان من أصغر اجلزر الكويتية مساحًة ، وتقعان ناحية 

اجلنوب، كام ُتَعدُّ أم املرادم آخر جزر الكويت من هذه الناحية نفسها، واجلزر الكويتية عموًما غري مأهولة)1( 

بالسكان ما عدا فيلكا ، لكنها أصبحت غري مأهولة بعد أحداث الغزو العراقي لدولة الكويت سنة 1990م.

)1( اسكندر معروف، الكويت لؤلؤة اخلليج، مطابع دار التضامن، بغداد، 196٥م، ص17.
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٢- رتب اجلزر الكويتية حسب موقعها من الشمل إىل اجلنوب يف اجلدول التايل:

٣- وضح نسبة مساحة جزيرة بوبيان نسبةً للمساحة اإلمجالية لدولة الكويت عىل الدائرة البيانية التي 

أمامك: 

4- قارن بني اجلزيرة وشبه اجلزيرة من حيث املفهوم يف اجلدول التايل:

شبه اجلزيرةاجلزيرةوجه املقارنة

................................................................................................املفهوم
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٥- اكتب تقريًرا ال يتعدى مخسة أسطر عن أمهية جزيرة فيلكا التارخيية :

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

٦- اقرتح ثالثة مشاريع جلعل جزيرة فيلكا ذات أمهية اسرتاتيجية:

............................................................................................................................................... -

............................................................................................................................................... -

............................................................................................................................................... -

 4- امُلناخ.

بارتفاع درجات  ، يمتاز  بُمناخ قاريٍّ جاف قاٍس  ، فإهنا متتاز  الكويت  الفلكي  لدولة  نظًرا للموقع 

احلرارة  أكثر أيام السنة و بوجود فصلني رئيسيني )الصيف و الشتاء(، وفصلني ثانويني ال يكادان يالحظان 

ومها )الربيع و اخلريف(.

فالصيف طويل حار جاف والشتاء دافئ  قصري ممطر أحيانًا ، كام هتب رياح مثرية للغبار خالل أشهر 

الصيف وترتفع نسبة الرطوبة خالل شهري ) أغسطس وسبتمرب (.

وتقل  الرطوبة  نسبة  فيه  ترتفع  اخلريف  بينام فصل  معتدل،  بأنه قصري  يمتاز  الربيع  املقابل، فصل  يف 

فيه درجة احلرارة نسبًيا عن الصيف. أما درجات احلرارة، فيرتاوح متوسط درجاهتا صيًفا بني 42° إىل °48 
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درجة مئوية وقد تصل أحياًنا إىل ٥0° درجة مئوية يف الظل ، أما فصل الشتاء فيصل معدل احلرارة خالله إىل 

18° درجة مئوية وقد تنخفض احلرارة إىل الصفر املئوي يف بعض األحيان . أما األمطار الشتوية فهي قليلة 

وغري منتظمة وختتلف من سنة إىل أخرى. 

وبشكل عام فقد دلت وأثبتت الدراسات املتعلقة بالبيئة الصحراوية الكويتية حديًثا أن ُمناخ الكويت 

يمتاز بجفافه، وقلة رطوبته، وقد ساعد عىل ذلك نسبة التبخر العالية، وقلة األمطار مما جيعل دولة الكويت 

ا بمنطقة اخلليج العريب، كام يالحظ يف الكويت االنتقال الرسيع بني  ا وُمناخيًّ إحدى املناطق املتاميزة جغرافيًّ

فصوهلا املختلفة، وبخاصة فصال الشتاء والصيف، أما املوارد املائية يف الكويت فهي شحيحة، حيث عانى 

سكاهنا منذ القدم من قلتها، و من ارتفاع ملوحتها، وأهم املناطق التي تنحرص فيها املياه الصاحلة لالستهالك 

اآلدمي )الروضتني وأم العيش والصليبية والعبديل والوفرة( ، باإلضافة إىل بعض اآلبار الضحلة واملتفرقة 

يف اجلزء الرشقي من األرايض الكويتية.
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النشاط
• علل: اختالف امُلناخ بني مناطق دول العامل.

...........................................................................................................................................................

• ما اإلقليم امُلناخي الذي تنتمي إليه دولة الكويت ؟

...........................................................................................................................................................

• صف حالة اجلو يف دولة الكويت خالل فصيل الشتاء والصيف.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

• اقرتح حلواًل لرتشيد املياه يف دولة الكويت للمحافظة عىل هذه الثروة .

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

• اكتب نبذة خمترصة عن إدارة األرصاد اجلوية التابعة للطريان املدين يف دولة الكويت من حيث )نشأهتا، 

موقعها، أهم أعمهلا، فوائدها للمجتمع(.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
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• الرياح يف دولة الكويت.

املميزات وآثارها املناخيةالرياح

الشملية الغربية

وهتب معظم أيام السنة؛ وهي رياح جافة بفعل املرتفع السيبريي املتمركز 

يف شامل القارة اآلسيوية، وهلا أثر واضح يف خفض درجة احلرارة خاصًة 

يف فصل الصيف، لكنه يصبح قارس الربودة يف فصل الشتاء.

اجلنوبية الرشقية 

) الكوس (

املنخفض  يف  تتأثر  الرشقي،  اجلنوب  من  هتب  دافئة  رطبة  بكوهنا  متتاز 

نسبة  من  وتزيد  احلرارة  درجة  رفع  يف  الرياح  هذه  وتتسبب  السوداين 

الرطوبة يف فصل الصيف، ولكن يف فصل  الشتاء يعتدل اجلو هبا وحتمل 

معها املطر.

السموم

الرطوبة  معها  تنخفض  حيث  الظهرية،  يف  هتب  جًدا  جافة  رياح  وهي 

النسبية، وهذه الرياح ذات درجات حرارة عالية هتب من الشامل أو من 

إىل  ترتفع  احلرارة  مما  جيعل درجات  الصيف،  الرشقي يف فصل  الشامل 

مستوى عاٍل جًدا، وإذا كانت هذه الرياح نشطة فإهنا تثري األتربة والرمال.

العواصف الرتابية

) الرّسايات (

عادة  مصحوبة  الغبار  فتثري  الصيف  وأوائل  الربيع  أواخر  يف  وهتب 

وأوائل  الربيع  أواخر  يف  الشديد  املطر  بسببها  يسقط  رعدية  بعواصف 

الصيف، ويطلق عليها الرّسايات.



٣٣

النشاط
• علل ملا ييل:

1- متتاز الرياح الشاملية الغربية باجلفاف.

......................................................................................................................................................

2- متتاز الرياح اجلنوبية الرشقية بأهنا رطبة ودافئة.

......................................................................................................................................................

• من أنا:
).......................( * أهب من اجلنوب الرشقي وأنا رطبة ودافئة. 
).......................( * أهب معظم أيام السنة وأنا جافة وتنخفض بسببي درجات احلرارة. 
).......................( * ظاهرة ُمناخية هتب يف أواخر الربيع وأوائل الصيف. 
).......................( * من أشهر الفلكيني يف دولة الكويت. 

• ُاذكْر أنواع الرياح التي هتب عىل دولة الكويت حمدًدا اجتاهاهتا بالرسم عىل اخلريطة التي أمامك:
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٥-السكان.

أرضها  فقد سكنها وعاش عىل  السكان،  أو خالية من  منطقة مهجورة  القدم  ومنذ  الكويت  تكن  مل 

الطبيعية  انتمت لعهود وفرتات زمنية متعددة، مجاعات عاشت ومارست حياهتا  مجاعات سكانية وبرشية 

أصول  يف  فالبحث  منها،  مقربة  عىل  أو  حوهلا  موجودة  كانت  التي  األخرى  البرشية  اجلامعات  مثل  مثلها 

السكان يف الكويت يرتبط ارتباًطا وثيًقا بالرتكيبة السكانية لشبه اجلزيرة العربية بمفهومها التارخيي؛ لكوهنا 

تقع ضمن  االمتداد اجلغرايف والسيايس لإلقليم الذي حيتل املنطقة الغربية  للخليج العريب، والذي كان يعرف 

ا بإقليم البحرين، واملمتد من جنوب البرصة شاماًل حتى ُعامن جنوًبا، غري أن االختالف األهم الذي  تارخييًّ

يمكن مالحظته أن الكويت افتقدت قبل نزول العتوب هبا  ألهم عنرصين من عنارص البناء السيايس ألي 

)السلطة( التي تضفي  الطابع السيايس عىل املكان والرعية التي تعيش هبذا  منطقة أو دولة، العنرصاألول 

املكان وتدير شؤوهنا وحتكمها ويدين هلا اجلامعات بالوالء واالنتامء، ثانيًا )احلدود السياسية( التي تصنعها 

هذه السلطة.

ويعود الوجود البرشي يف دولة  الكويت إىل أكثر من أربعة آالف سنة ق. م، حيث تشري لذلك بقايا 

اآلثار احلضارية القديمة  التي عثر عليها يف مناطق خمتلفة من أرض الكويت ، كجزيرة فيلكا و تل وارة وتل 

القرين شامل الوفرة وبرقان وبالصبّية ) حضارة العبيد ()1(.  

القديمة )ما قبل  التارخيية  الفرتات  السكانية خالل  املعلومات  اقترصت  السكان فقد  وبالنسبة لعدد 

أول تعداد سكاين19٥7م( عىل التقديرات التي  ذكرها بعض الرحالة الذين مروا بالكويت. 

وُيَعدُّ التعداد الذي أجري يف العام 19٥7م أول تعداد رسمي للسكان بشكل موثق يف عهد األمري 

الشؤون  دائرة  السكاين  التعداد  بإجراء  وقام  19٥0-196٥م  الصباح  السامل  عبداهلل  الشيخ  الراحل 

االجتامعية.

)1(  ابحث عن حضارة العبيد.
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الكويتيني  غري  من   %72 منهم  نسمة،   214146٥ السكان  عدد  إمجايل  بلغ  1990م،  عام  ويف 

)الوافدين(، وخالل هذه السنة تعرض وضع السكان لتغيريات كبرية نتيجة للعدوان واالحتالل العراقي 

الغاشم لدولة الكويت وما تبع ذلك من عودة كبرية  للوافدين من العرب وغريهم إىل أوطاهنم. 

لعام  املدنية  املعلومات  إحصائيات  وفق  الصباح  األمحد  صباح  الشيخ  احلايل  األمري  سمو  عهد  ويف 

2014م  بلغ تعداد سكان  الكويت:

اإلمجايلالوافدونالكويتيونالعام

40000٥2 نسمة2789300 نسمة1263100 نسمة٢٠١4م

النشاط

أمامك جدول بياين لعدد السكان يف دولة الكويت.  

• علل ما ييل:

زيادة نسبة الوافدين عىل نسبة الكويتيني.

........................................................................................................................................................

• اكتب حقيقة واحدة استنتجتها من اجلدول البياين.

........................................................................................................................................................
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• حّول تصنيف البيانات الواردة  "نسبة الوافدين"  عام ١٩٩٠م  إىل دائرة بيانية توضح النسبة.

• علل: قلة الوافدين بعد ١٩٩٠م .

..........................................................................................................................................................
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• األنشطة االقتصادية قديًم

ُعِرَف املجتمع الكويتي قدياًم وقبل اكتشاف النفط أنه جمتمع بسيط، وهادئ، متيز بالتالحم والتكافل 

وترابطه،  لوحدته  واألساس  الضامن  هو  املشرتك  واحلكم  الشورى  مبدأ  أن  يعي  جمتمع  اجلامعي،  والعمل 

جمتمع تقبل اهلجرات، وأبدى إجيابية كبرية يف دجمها، جمتمع اتسم باملرونة والقدرة عىل االنفتاح  عىل مجيع 

الثقافات، جمتمع  يف كل أزماته كان يظهر قدرة  كبرية عىل  املواجهة والتحدي، استطاع النجاح، واحلفاظ 

عىل وجوده وكيانه، كذلك كان للتجارة دوٌر مهم يف انفتاح الكويت والكويتيني عىل الشعوب والثقافات 

املختلفة ،  حيث كانت سفن الكويتيني تصل إىل اهلند وسواحل أفريقيا، كام كان الغوص والرعي أساسًا قام 

عليه اقتصاد املجتمع البسيط ، والذي استطاع هذا االقتصاد يف فرتة قليلة  نسبًيا أن ينمو ويزدهر بل ويتفوق 

عىل كثري من املناطق املجاورة .

وقد متيز النشاط االقتصادي للمجتمع الكويتي القديم بالتنوع حيث مجع بني النشاط الربي و البحري. 

حيث كان تأثر الكويتيني واملجتمع الذي يعيشون فيه قبل عرص اكتشاف النفط يميزه وجهان رئيسيان مها 

النشاط البحري املتعلق بالصيد والغوص عىل اللؤلؤ وصناعة السفن والتجارة البحرية عموًما ، أما الوجه 

الثاين فكان النشاط املتعلق بالبادية كالرعي والصيد وغريمها من أعامل البداوة ، حيث كان هلذين العاملني أثٌر 

كبرٌي يف تكوين العادات والتقاليد، باإلضافة إىل الرتكيبة االجتامعية والبنية االقتصادية للبالد. كذلك انتشار 

الزراعة يف القرى الكويتية خارج مدينة الكويت، ومنها عىل سبيل املثال ، قرية اجلهراء وقرية  الفحيحيل. 

)أ(  اخلليج العريب أحد أهم الطرق التجارية القديمة.
يقع املوقع اجلغرايف للخليج العريب يف موقع متوسط من قارات العامل القديم الثالث )آسيا - أفريقيا 

- أوروبا ( ، ووجود مضيق هرمز الذي يربط بني خليج ُعامن واخلليج العريب أحد أذرع املحيط اهلندي يف 

شبه اجلزيرة العربية ، كذلك توفر املوارد الطبيعية الربية والبحرية ) التمر - اللؤلؤ( مع توافر وسائل نقل التجارة 
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بًرا وبحًرا للبلدان املحيطة ، إضافة إىل وجود قوة برشية  كان هلا دوٌر مهٌم يف احلراك االقتصادي بني منطقة 

تبادل  العريب يشكل وسيلة وحلقة وصل واتصال وحمطة  العريب واملناطق املجاورة ، جعل اخلليج  اخلليج 

حضاري وإنساين ملختلف الشعوب واألجناس التي استوطنت أراضيه ، أو عاشت بالقرب منه.

)ب(  طريق احلرير.
يعد طريق احلرير املحور األكثر أمهية للتجارة الدولية يف العامل القديم ، حيث كان لطريق احلرير املتجه 

من الصني مساران رئيسان: األول شاميل وهو طريق احلرير الربي ويبدأ من الصني حتى أوروبا ، أما املسار 

الغريب له ، فهو طريق احلرير البحري، وهذا الطريق يبدأ من أحد املوانئ الصينية "كانتون" حيث يعرب بحار 

الصني ثم يلتف حول سواحل شبه القارة اهلندية ليدخل البحار املحيطة بشبه اجلزيرة العربية ، حيث يتفرع 

إىل فرعني ، األول يتجه شاماًل إىل مياه اخلليج العريب ليصل إىل بالد فارس وبالد ما بني النهرين ، أما الفرع 

الثاين  فيتجه غربًا إىل اليمن وصواًل إىل مياه البحر األمحر ومنها إىل البحر األبيض املتوسط وشامل أفريقيا .
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النشاط
• الحظ اخلريطة التالية، ثم حّدد:

أ- أسامء املسطحات املائية التي يمر هبا طريق احلرير البحري.
.............................................................

.............................................................

.............................................................

 ( الشكل  استخدم  شبه ب-  يف  اهلندي  للمحيط  الرشقي  الذراع  لتحديد   )
اجلزيرة العربية.
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•  أنواع األنشطة االقتصادية: 
 أواًل: النشاط البحري.

نتيجة لقلة مياهها العذبة وُمناخها القايس وطبيعة أراضيها الرملية والتي ال يصلح أغلبها للزراعة، 

كان عىل الكويت ومنذ تأسيسها أن تبحث لنفسها عن نشاط اقتصادي يؤمن هلا ولسكاهنا احلياة سواء كان 

ذلك بوساطة النشاط البحري املمثل يف التجارة أو النقل أو صيد األسامك و الغوص عىل اللؤلؤ وغريها 

من مثل هذه األنشطة، حيث لعب امُلناخ دوًرا مهاًم يف اجتاه معظم السكان الكويتيني قدياًم إىل العمل يف 

املوارد شحيحة األمطار، وأرضها غري  الكويت يف منطقة صحراوية قليلة  البحري، حيث تقع  النشاط 

صاحلة للزراعة، وهلذا فقد كان النشاط البحري هو النشاط السائد قدياًم عىل الرغم من مشاركة النشاط 

الربي إال أهنا كانت مشاركة حمدودة.

النشاط
• اكتب فقرة ال تتعدى ثالثة أسطر عن أمهية جون الكويت.

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

 ١- صيد األسمك.
 كانت حرفة صيد األسامك مصدًرا من مصادر الدخل يف دولة الكويت قبل النفط، وكان السمك وال 

يزال الغذاء الرئييس لسكان الكويت، وملا كانت مياه اخلليج العريب تعج باألسامك اجليدة واملختلفة األشكال 

واألحجام فقد انتعشت هذه احلرفة ، حتى إن الفائض من األسامك كان يملح وجيفف ويصدر إىل املوانئ 

املجاورة ، ومل تتوقف هذه احلرفة يف أية فرتة من الفرتات التي مرت عىل الكويت وأهلها. ولقد شجع تعدد 
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وتنوع األسامك املوجودة يف مياه اخلليج سكان الـكويت عىل مــزاولة الصــيد، فهناك أنواع تستخدم كغذاء 

مثل الزبيــدي واهلامور والصبور والنقرور والبياح والسبيطي، وهناك أيًضا الربيان.

باحلظور  والصيد  بالشباك،  الصيد  طريقة  أمهها  ومن  متعددة،  فكانت  الصيد  لطرق  بالنسبة  أما 

املصـنــوعة مــن القصب، وهناك أيًضا طريقة الصيد بالقرقور، باإلضافة إىل احلداق بواسطة امليدار )سنارة 

لوضع الطعم( والصيد باإلضاءة  ويسمى بالقمبار حيث يتجمع السمك حول رساج حيمله الصياد فيقوم 

برضبه بآلة حادة كالسيف أو عصا يف هنايتها حربة أو السالية ، ومن أنواع السفن التي كانت تستعمل للصيد 

هناك الشوعي واهلوري واجلالبوت، فكانت تلك السفن تتوجه إىل أماكن الصيد مثل: فيلكا ووربة وخور 

الزبري ومسكان وكاظمة والصبية شاماًل ورأس الزور واجلليعة جنوًبا.

 ٢- صناعة السفن.
ساعدت  وقد  السفن،  صناعة  وتطور  نشأة  يف  مهٌم  دوٌر  قدياًم  الكويت  لدولة  اجلغرايف  للموقع  كان 

العديد من العوامل عىل ازدهار هذه الصناعة منها : 

هبوب الرياح املوسمية عىل منطقة اخلليج العريب والتي ساعدت عىل دفع السفن نحو  شواطئ  اهلند   -1

ورشق آسيا .

توفر األيدي العاملة لصناعة السفن .   -2

ع الكويت بواجهة بحرية طويلة متتد من شامهلا إىل جنوهبا ويتخللها العديد من التعرجات ، فضاًل  متتُّ  -3

عن وجود جون الكويت شاماًل، وانتشار العديد من اجلزر يف مياهها اإلقليمية ووجود النقع والعامئر 

الساحلية ) خمازن املواد املستخدمة  يف صناعة السفن (.

براعة األساتذة والقالليف، فاألستاذ هو الذي يقوم بتصميم السفينة ويأيت القالف يف املرتبة الثانية وهو   -4

الذي يقوم بعملية إعداد املواد الالزمة للصناعة ثم عملية بناء السفينة نفسها. 

توفر مصادر املواد املستخدمة يف صناعة السفن.  -٥
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أنواع السفن يف دولة الكويت قديًم

اجلالبوت             السنبوك             الشوعي             البغلة             البقارة             البوم             البتيل

النشاط
• ابحث يف موقع الكرتوين أو كتاب عن استخدامات كل نوع من أنواع السفن السابقة.

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

• من أين كانت جتلب األخشاب املستخدمة يف صناعة السفن يف دولة الكويت قديًم؟
..........................................................................................................................................................

• اذكر املواد املستخدمة يف صناعة السفن قديًم.
..........................................................................................................................................................
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• مظاهر اعتزاز دولة الكويت برتاثها البحري.

شكل رقم )3( سفينة البوم

تزين  ما  الوطنية، وغالًبا  العملة  للدولة، وكذلك  لتكون شعاًرا  الكويتي  البوم  اختذت صورة سفينة 

املؤسسات بصور ومشاهد تعرب عن عمق ارتباط الكويت وشعبها برتاثها البحري.

النشاط
• الحظ الصورتني وحدد املشرتك بينهم.

..........................................................................................................................................................
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٣- الغوص عىل اللؤلؤ.
مثَّل البحر قدياًم بالنسبة للكويتيني األوائل مصدر اخلري والرزق، كام لعب دوًرا مهامًّ يف تشكيل طبيعة 

ونسق وشكل املجتمع الكويتي بام وفره من أنشطة معيشية خمتلفة ، حيث ارتبطـت حرفـة استخراج اللؤلؤ 

حرفة  أشهر  اللؤلؤ  عىل  فالغوص  التأسيس،  منذ  وثيًقـا  ارتبـاًطا  الكويتيني  بحيـاة  اللؤلؤ  عىل  الغوص  أو 

مارسها أهل الكويت منذ نشأة بلدهم وحتى أوائل اخلمسينيات من القرن العرشين ، وقد كانت بداية موسم 

الغوص تسمى )الدشة( وتبدأ يف شهر مايو وهنايته تعرف بـ)القفال( والتي تعني انتهاء موسم الغوص عىل 

اللؤلؤ، وكانت يف شهر سبتمرب أو أكتوبر يف الغالب. وقد كانت املئات من السفن الرشاعية املزدمحة بالبحارة 

تتجه إىل األماكن التي تكثر فيها )اهلريات( منابت املحار املحتوي عىل اللؤلؤ، ويقوم بحارهتا بالغطس جلمع 

املحار من قاع اخلليج العريب ، ثم البحث فيه عن حبات اللؤلؤ بأحجامه املختلفة ، لبيعها إىل جتار اللؤلؤ 

يف الكويت ومنهم إىل خارجها لذا ضمت هذه احلرفة املوسمية أغلب رجال  الكويت وشباهبا . ومن أهم 

مسميات اللؤلؤ ) دانة- قمشة (.

وتستخدم العديد من السفن يف هذه احلرفة أشهرها :) بوم الغوص - السنبوك - اجلالبوت - الشوعي 

- البقارة - البتيل (  وقد كسدت  جتارة الغوص عىل اللؤلؤ  بسبب ظهور اللؤلؤ الصناعي بعد العام 1928م، 

وألمهية هذه احلرفة بالنسبة للكويتيني صدر يف العام 1940م  قانون الغواصني من قبل حاكم دولة الكويت 

الشيخ أمحد اجلابرالصباح  والقانون ينظم عالقة العمل  بني النوخذة  والبحارة .
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• أهم املهن التي اشتهر هبا العاملون عىل سفن الغوص.

وظيفتهاملهنة

النوخذة

قائد السفينة ورباهنا واملسؤول عنها وعن طاقمها، و املسؤول عن حتديد أماكن 

النوخذة  تتوافر يف  )اهلريات( ، و  جيب أن  اللؤلؤ  الغوص والبحث عن مزارع 

اختاذ  البحرية، وعليه  باالجتاهات  املسالك والطرق، واإلملام  القدرة عىل معرفة 

 ، السفينة  بمغادرة  للبحارة  إذن  إعطاء  يف  احلق  صاحب  وهو  القرارات،  مجيع 

وضامن سالمة طاقمها.

املجدمي
من  السفينة  إدارة  عن  واملسؤول  البحارة،  رئيس  عىل  يطلق  كان  لقب  وهو 

الداخل.

الشخص الذي يغوص يف قاع البحر بحًثا عن املحار.الغيص

السيب
)األيد(،  احلبل  األخري  شد  عند  للسطح  الغيص  سحب  به  املنوط  الشخص 

باإلضافة إىل مهمة مساعدة الغيص يف فتح املحار.

الشخص الذي ينشد املواويل تشجيًعا لطاقم السفينة يف رحلتهم  .النهام

صغار السن الذين يقومون ببعض األعامل األقل من السيب.الرضيف

هو تاجر اللؤلؤ .الطواش
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العاملون يف حرفة الغوص

النوخذة   اجلعدي   املجدمي   الغيص   السيب   النهام   الرضيف   الطواش   العزال   التباب

• مدى تأثري حرفة الغوص عىل أهل الكويت .
1- تقوية العالقات بني السكان وتأصيل قيم  الصدق 

و األمانة والعمل . 

2- االحرتام املتبادل و تكوين األرسة الواحدة .

3- التعاون و التعاضد باملجتمع .

4- االلتزام والطاعة والصرب .

النشاط
• ابحث ودون مالحظاتك حول انقراض حرفة الغوص للبحث عن اللؤلؤ.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

شكل رقم )4( الغيص
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4- التجارة .
يف  املهمة  املراكز  من  وجعلها  ا،  اسرتاتيجيًّ بعًدا  منحها  الذي  اجلغرايف  بموقعها  الكويت  دولة  متتاز 

التجارة الدولية و حلقة وصل تربط بني الرشق والغرب، حيث ُتَعدُّ الكويت نقطة ترانزيت ) إعادة تصدير 

الواردات (، كذلك كان لعمل أهلها منذ بداية تأسيسها  1613 م يف صناعة السفن والغوص عىل اللؤلؤ 

الدور األكرب يف جعلها تنمو وتزدهر وختطو يف هذا امليدان  خطوات رسيعة وواسعة . حيث أخذ الكويتيون 

بأسباب التجارة  واعتربوها رضورية لتعويضهم عام عجزت طبيعة الكويت الصحراوية عن منحهم إياه، 

حيث كانت التجارة يف الكويت قدياًم الركن األسايس لالقتصاد .  

كام سامهت قلة الرسوم اجلمركية يف دولة الكويت يف جذب مزيد من التجارة والتجار ملوانيها )1(، السيام أن 

التجارة- بشكل عام- كانت مصدر الدخل الوحيد يف ظل غياب املقومات الطبيعية األخرى، كام أصبح 

)الدشة( وتعني دخول البحر و بداية  للكويت موسم سنوي يعرف باسم ) موسم السفر( وبدايته تسمى 

)الدشة( تكون يف الشهر الثامن )أغسطس(، ويستمر موسم السفر حتى هناية الشهر اخلامس )مايو( ويعرف 

املحيط  هليجان  املسببة  املوسمية  الرياح  هبوب  بسبب  السفر  موسم  إغالق  تعني  والتي  اإلغالق  باسم 

اهلندي وبحر العرب وعلو أمواجه، والتي تعرف حملًيا ) بالرسايات ( وهي هناية موسم السفر .

وقد جال األسطول الكويتي التجاري مياه اخلليج العريب واملحيط اهلندي والبحر األمحر، وكان 

السفر يبدأ بتوجه السفن إىل البرصة و من ثم إىل املوانئ العديدة يف ) اهلند مثل كرا تيش والنيبار و امللبار 

وبومباي والساحل اليمني مثل سيحوت وحرضموت واملكال وعدن و البحر األمحر ورشق أفريقيا مثل 

المو وممباسا وزنجبار(.    

فعمدت  دخلها،  مصادر  من  رئييس  اقتصادي  كرافد  ودورها  التجارة  أمهية  السلطة  أدركت  كذلك 

ا ومهامًّ الجتذاب التجار، وتشجيع السفن  إىل عدم  رفع الرضائب واملكوس، حيث بدا ذلك أمًرا رضوريًّ

بدياًل  مهامًّ عن   السلطة  تقدمها  التي  التسهيالت  بفعل  الكويت  أيًضا أصبحت   الكويت،  ميناء  للرسو يف 

املوانئ األخرى ويف مقدمتها ميناء البرصة والقطيف األعىل رضيبة، وكان هذا العامل سبًبا إضافيًّا ساهم هو 

)1( فمن املعلوم أن الرسوم اجلمركية أقرت تبعًا حلالة البالد املالية.
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النشاط
• علل ملا ييل :

أ- كانت الكويت قدياًم مركًزا جتارًيا مهاًم. 
.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

ب- يعد حجم السوق الكويتي قدياًم صغرًيا جًدا. 
 .........................................................................................................................................................

اآلخر يف اجتذاب السفن، وكذلك  الوكاالت التجارية للرشكات األوروبية، باإلضافة إىل الرعاية  واألمن، 

وما اشتهر به حكام الكويت من االستقامة والعدل، وتقديم الرعاية واألمن للنازلني هبا، أيًضا جاء اهتامم 

السلطة بالتجارة الربية والنقل الربي عموًما ليجعل التكامل التجاري بني النشاطني البحري والربي أكثر 

نشاًطا وإجيابية بالنسبة للتجار لنقل بضائعهم بصورة رسيعة، بحيث شكلت التجارة الربية عنرًصا مكماًل 

حلركة النشاط التجاري البحري، إذ كانت القوافل الربية تنقل ما تأيت به السفن الكويتية وغريها من البضائع 

بعد ذلك طريقها  البضائع  لتأخذ هذه  بغداد وحلب يف شامل سورية،  إىل  أفريقيا  أو رشق  اهلند  سواء من 

إىل أوروبا وبقية املناطق واملنافذ التجارية األخرى، وعن أهم الواردات التي كانت تأيت حمملًة عىل السفن 

الكويتية األسلحة  والذخرية واألرُز  والشعري والقمح  واألقمشة والرطب والتبغ، وهذه البضائع تأيت من 

ا مهامًّ بينها وبني بقية املناطق املجاورة املتعاملة معها. املناطق املجاورة  للكويت ، مما حقق تباداًل جتاريًّ
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ثانًيا: النشاط الربي.
كان التكامل بني النشاطني الربي والبحري يمثل وجًها هلذا املجتمع البسيط، حيث استطاع الطرفان 

االستحواذ والعيش يف املدن الكويتية والقرى التي صارت تضمهام مًعا كنسيج سكاين واحد وهذا ربام يكون 

أحد أهم وأبرز ما ميز الكويت منذ تأسيسها عن غريها من املناطق املجاورة.

١- الرعي.
يعترب الرعي احلرفة األساسية لسكان البادية يف دولة الكويت، وارتبط الرعي بموسم هطول األمطار، 

حيث تنمو نباتات تعتمد عليها هذه احلرفة، مثل نباتات موسمية "جويذان والربلة" ونباتات معمرة "احلمض 

والثندا".

النشاط

)تراجع حرفة الرعي يف وقتنا احلايل( علل. 

.......................................................................................................................................................

ق بني مفهومي الدشة و القفال ملوسم الغوص .  • فرِّ
الدشة : ...........................................................................................................................................
القفال :  ..........................................................................................................................................
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٢- الزراعة.

الكويت بلد صحراوي يعاين من شح املياه وارتفاع درجة احلرارة أغلب أيام السنة، إىل جانب عدم 

املحيطة هبم،  البيئة  مع  قدياًم  الكويتيون  تكيف  فقد  الصعوبات  تلك  الرغم من  ، لكن عىل  الرتبة  خصوبة 

وتغلبوا عليها، حيث احرتفوا مهنة الزراعة بقصد الربح واكتساب  الرزق، فقد قاموا بزراعة النباتات التي 

املتوفرة، وقاموا بزراعة  القليلة واستخدموا مياه اآلبار السطحية   البيئة، فاستغلوا مياه اإلمطار  تتالءم مع 

بعض اخلرضاوات مثل الطامطم، والبطاطس وغريها،  ومن أهم مناطق الزراعة قدياًم .

أهم املناطق الزراعية يف الكويت قديًم

الدمنة )الساملية(       أبو حليفة        الفنطاس       املنقف        الشعيبة        الفحيحيل        اجلهراء

•  املحاصيل التي تزرع يف الكويت قديًم .
والشعري،  كالقمح  للحبوب  باإلضافة  أنواعها،  بجميع  اخلرضاوات  قدياًم  الكويتيون  يزرعه  ما  أبرز 

 ، للرياح  كمصدات  األثل  أشجار  قدياًم  الكويتيون  استخدم  كام   ، وغريها  )اجلت(  كالربسيم  واألعالف 

وقاموا أيًضا بزراعة أشجار السدر، كذلك كان من النباتات الربية املهمة التي تنمو يف الكويت  )العرفج، 

احلمض،  احلنظل، الثندا، األرطة( .
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النشاط
• حدد عىل خريطة دولة الكويت الصمء املناطق الزراعية القديمة، ثم استنتج حقيقة واحدة.

احلقيقة: ..........................................................................................................................................

• اكتب نًصا ال يقل عن ثالثة أسطر تبنيِّ من خالله كيفية تطور الزراعة يف دولة الكويت.  

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................
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ثالًثا : احلرف اليدوية.
كانت احلرف اليدوية تعد جزًءا من تراثنا القديم، وكانت تلبي احتياجات الكويت الداخلية، ومن 

تلك املهن احلرفية القديمة:

النجارة

من  وغريها  البناء  مستلزمات  بتوفري  كبرًيا  دوًرا  هبا  العاملون  لعب  يدوية  حرفه 
املستلزمات املنزلية قدياًم، حيث يقوم النجار باستخدام األخشاب املستوردة من اهلند 
وأفريقيا بصناعة األبواب والنوافذ " والتخوت " وبعض من ألعاب األطفال كالنبَّاطة 
والدوامة وغريها من اللوازم الرضورية و الشداخة املستخدمة لصيد الفئران والتختة 

والسحارة وكريس الربمة .

احلداد

باإلضافة  قدياًم،  السفن  لصناعة  الالزمة  املسامري  بصناعة  باحلدادة  العاملون  يقوم 
باملنازل،  املستخدمة  واألدوات  والزراعة  البناء  يف  املستخدمة  األدوات  صناعة  إىل 
حيث يقوم احلدادون بصناعة " الصخني " وهي أداة  تستخدم للحفر واجلدوم واهليب 

ة وغريها . واملنقاش والسكاكني والسالسل  والدوَّ

الصفار

حرفة يدوية يقوم العاملون هبا بصنع وتلميع القدور املستخدمة يف الطبخ املصنوعة 
كثرة  مع  التي  القصدير  من  بطبقة  الداخل  من  املطلية  املنزلية  واألواين  النحاس  من 
استعامهلا تزول، حيث كانت ترسل قدياًم إىل الصفار الذي يقوم بدوره بتلميعها وتنظيفها 

ة أخرى من الداخل، حتى تعود كاجلديدة. وطالئها مرَّ

التناك

ة  والدوَّ "املحقان"  لصنع  املعدنية  الصفيح  باستخدام  احلرفة  هبذه  العاملون  يقوم 
والتنك وقوطي اجلاز )الكروسني( والعلب وأغطيتها والسطول والطشوت وغريها، 

ويطلق عىل العامل هبا مسمي " التناك ".
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القفاص

وإدخال  بثقبه  وذلك  ببعض؛  يشبك  حيث  النخيل،  جريد  هبا  العاملون  يستخدم 
أطرافه يف الثقوب، وحيث يقوم العامل هبذه احلرفة بصنع أشكاٍل خمتلفة من األقفاص، 
ة للكبار، و الرك  صندوق  واملنز والرسير الذي ينام فيه الطفل قدياًم ، باإلضافة إىل األرسَّ

له  فتحة من األعىل لوضع بعض املأكوالت به كالعنب والرطب والرمان وغريها.

يقوم احلياك بخياطة املالبس كالبشوت.احلياك

يقوم النداف بتنجيد وصناعة املساند والفرش مستخدًما القطن.النداف

السدو

هو  إنه  حيث  الصوف،  حياكة  البادية  يف  املرأة  تزاوهلا  التي  السائدة  احلرف  إحدى 
تتعلق  التي  الصناعات  ومن  البادية.  أهل  يسكنه  الذي  الشعر  بيت  مكونات  أساس 
الدابة  بالسدو حياكة العدول ومفردها )العدل( وهي عبارة عن: ما يوضع عىل ظهر 
عن  عبارة  وهي  الزاد  من  املزودة  ومفردها  واملزاود  الراكب،  حاجات  فيه  وتوضع 
الصوفية  املنسوجات  من  العديد  وكذلك  واملالبس،  الطعام  حلفظ  متوسطة  أكياس 

املختلفة؛  كاملفروشات والسجاد  والعباءات النسائية والبشوت الرجالية.

حرف يدوية عمل هبا الكويتيون قدياًم.
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النشاط
• ابحث عن معنى املصطلحات الكويتية القديمة التالية حسب اجلدول الذي أمامك:

الباسجيل

حارة السَّ

خني الصَّ

اهليب

املرازيم

اجلدوم

التختة
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النشاط
البحث  بمحرك  استعن  ثم  املدريس،  الكتاب  يتم ذكرها يف  مل  أخرى  ِحَرف  اخرت ثالث   •

)Google( لكتابة تقريٍر عنها، ثم دّعم كل حرفة منها بصورة مناسبة:

ِحْرفة ...................................
.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

ِحْرفة ...................................
.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

ِحْرفة ...................................
.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................
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• املعامل احلضارية لدولة الكويت

نتيجة ملوقع دولة الكويت املميز عىل اخلليج العريب ، تأثرت الكويت ومنذ القدم هبذا املوقع، حيث  

لعبت  دوًرا مهاًم يف التواصل احلضاري ما بني حضارات شامل اخلليج العريب وجنوبه،  وتشري الدراسات 

األثرية التي متت يف مناطق خمتلفة من أرض الكويت ، عىل أن اإلنسان القديم رصدت آثاره يف كٍل من  تل 

وارة والقرين، ويف منطقة الربقان يف جنوب دولة الكويت ، كام رصدت بعض املواقع يف تل الصليبيخات 

املحاذي لساحل جون الكويت اجلنويب ومنطقتي كاظمة والصبية  شامل دولة الكويت، وجزيرة فيلكا.

• أهم مراحل التطور احلضاري  لدولة الكويت قديًم.

الصبّية )حضارة الُعبيْد( إن منطقة الصبّية متثل قيمة أثرية كبرية، حيث يرجع تاريخ أقدم احلفريات   •

حتتضن  إهنا  إذ  كبرية،  أثرية  أمهية  وللمنطقة  سنة،  مليون  1٥و20  بني  ما  الفرتة  إىل  هبا   اجليولوجية 

القديمة  )٥٥00-4٥00 قبل امليالد(  العبيد  التي برهنت عىل وجود حضارة  مئات املواقع األثرية 

مستقلة عن حضارة بالد الرافدين؛ وذلك من خالل االكتشافات احلديثة مثل، العثور عىل أقدم القرى 

جرار  عىل  العثور  إىل  إضافة   ، املنطقة  يف  القديمة  املياه  وآبار  الصبية  شامل  وطبيج  بحرة  يف  السكنية 

فخارية، كام عثر عىل الرحى احلجرية التي تستخدم يف طحن الغالل، وأيًضا أدوات للغزل وحياكة 

الركامية ذات  القامش، وكذلك مساكن بيضاوية الشكل. أيًضا عثر يف الصبية عىل عرشات املدافن 

الدائرية واملستطيلة. األشكال املختلفة 

قارب فخاري الصبية - يعد أقدم قارب يف منطقة 

اخلليج العريب.

شكل رقم )٥(
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العريب مرحلة جديدة  امليالد دخلت منطقة اخلليج  قبل  الثاين من األلف األول  النصف  ويف 

بعد أن وقعت أرض الكويت يف فلك  احلضارة اإلغريقية، حيث كشفت عن دالئل هذه الفرتة يف 

اجلزيرة،  النمل كشف عن قرب عىل ساحل  أم  ففي جزيرة  فيلكا،  النمل وجزيرة  أم  كل من جزيرة 

ومتثال من الطني املحروق، ومذبح من احلجر الرميل مربع الشكل. 

• أما جزيرة فيلكا والتي ترجع أقدم آثارها إىل احلضارة الدملونية، حيث تشري املصادر التارخيية وأعامل 

التنقيب األثري هناك  والذي بدأ يف العام 19٥8م عن عدٍد من املستوطنات التي ترجع إىل تلك  الفرتة 

كالقلعة اهللينستية وتل اخلزنة الذي كان مكاًنا مقدًسا عند اإلغريق، باإلضافة إىل العمالت النحاسية، 

وكذلك عثر عىل العديد من الكتابات عىل الصخور كحجر إيكاروس، ولقد استمر الوجود اإلغريقي 

عىل جزر جون الكويت حتى بداية القرن األول قبل امليالد . 

والثاين  الثالث  األلفني  خالل  العريب   اخلليج  منطقة  يف  رئيسًيا  دوًرا  فيلكا  جزيرة  لعبت  كام 

الوسيط   دور  تؤدي  كانت  والتي  القديمة؛  دملون  حضارة  مراكز  من  مركًزا  باعتبارها  امليالد،  قبل 

فته هذه احلضارة يف فيلكا  التجاري بني حضارات اهلند  وحضارة بالد الرافدين، ومن أبرز ما خلَّ

جمموعة من األختام املستديرة، والتي كانت حتمل نقوًشا تعرب عن أساطري قديمة وصوًرا حليوانات 

أسطورية مميزة هلذه الفرتة، كذلك كشف عن معابد  تنترش حوهلا الوحدات السكنية. كام عثر عىل 

أو كختم جتاري،  فيلكا، والتي ربام كانت تستخدم كتعويذة،  أكثر من 400 ختم دملوين يف جزيرة 

أو كهوية حلاملها.

                                                        صورة آلثار جزيرة فيلكا
شكل رقم )6(
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النشاط
• دون يف اجلدول التايل اآلثار التي وجدت يف الصبية وفيلكا. ماذا تالحظ؟

آثار فيلكاآثار الصبية

............................................

............................................

............................................

......................................

.....................................

.....................................

ماذا الحظت: .................................................................................................................................

بعــد ظهــور اإلســام يف منطقــة اخلليــج العــريب، يمكــن القــول إن املنطقــة صبغــت  بصبغــة إســامية منــذ 
الفــرة املبكــرة لظهــور اإلســام ، وتشــر الدراســات التارخييــة إىل أن معركــة ذات الساســل التــي وقعــت 
بــني املســلمني والفــرس عــام 12 هجريــة حدثــت يف منطقــة كاظمــة يف الكويــت، وكانــت هــذه املعركــة ســبًبا 
) أو بوابــًة (  لدخــول االســام بــاد الرافديــن وفــارس  واهلنــد ووســط آســيا ، كــا عثــر عــى مســكوكات 
إســامية أمههــا عملــة  أمويــة  مؤرخــه بعــام 123 هـــ ، وكشــف أيًضــا يف منطقــة أم العيــش عــن مبــاٍن ترجــع 
ــن،  ــقايا ووادي الباط ــة الش ــة يف منطق ــتوطنات متتالي ــى مس ــور ع ــم العث ــا ت ــامية، وأيًض ــرة اإلس إىل الف

والــذي مــن املحتمــل أهنــا كانــت تقــع عــى طريــق احلــج البــري )طريــق احلــج(.

النشاط
• اذكر بعض مظاهر االمتداد احلضاري ملنطقة الكويت قديًم .

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
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• علل ما يأيت: الكويت مهزة وصل بني حضارة بالد الرافدين شماًل وحضارة بالد السند 
جنوًبا .  

.........................................................................................................................................................      
• ظلل جزيرة فيلكا عىل اخلريطة الصمء التالية .

• حدد املواقع التارخيية لـ : )منطقة تل وارة - سهل برقان - الصبيَّة - كاظمة(.

• عّرف احلضارات التالية:
* احلضارة اإلغريقية: ...................................................................................................................
* احلضارة الدملونية: .....................................................................................................................

* احلضارة اهللينستية: .................................................................................................................
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صور ملجموعة من اآلثار املكتشفة يف دولة الكويت

شكل رقم )7(

أختام دائرية وأسطوانيةطبعة ختم

مدفن مستطيل ) الصبيَّة (

معبد البحري ) جزيرة فيلكا (

خرز من األصداف البحرية
) مدافن الصبية (

مدفن له جدار دائري يف 
منطقة الصبية
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النشاط
عام  يف  الكويت  دولة  يف  أثري  اكتشاف  آخر  عن  أسطر  مخسة  يتعدى  ال  تقريًرا  اكتب   •

)٢٠١٦م( يف منطقة )بحرة( األثرية:
...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................
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• نشأة الكويت ١٦١٣م

 • تسمية الكويت 

هنالك شبه إمجاع بني املؤرخني عىل أن كلمة " كويت " تصغري لكلمة " كوت "، والكلمة كام هو شائع 

ومتعارف عليه تعني القلعة أو احلصن، ومجع الكوت " أكوات")1(، وقد أطلق مؤرخو اجلزيرة العربية هذه 

التسمية عىل احلصون املتعددة ذات القالع واألسوار، فبعد اختيار احلاكم من آل صباح بدأت الكويت تتخذ 

شكلها وطابعها ومسامها اجلديد، و من الواضح أن انتهاء الكوت إىل العتوب، حدث يف وقت كان يطلق 

االسم القديم أي " القرين " عىل املكان، والقرين كحال الكوت من الناحية اللغوية، جرى تصغريه من لفظ 

" القرن " و هو اسم شائع يف شبه اجلزيرة العربية للداللة عىل املرتفع أو التل الصغري. وربام كان "القرين" اساًم 

يطلق عىل "مرتفع هبيتة" القريب من قرص السيف، والذي نشأت حوله وفوقه مدينة الكويت.

)1( أمحد مصطفى أبو حاكمة: تاريخ الكويت احلديث ) 17٥0 - 196٥م (، مصدر سابق، ص18.

النشاط

• علل ما يأيت : بناء القالع قديًم.

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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نشأت الكويت يف 1613م ، استناًدا لرسالة الشيخ / مبارك الصباح حاكم الكويت السابع )1896- 
191٥م( للمقيم السيايس الربيطاين آنذاك من جمموعة أرس ذات ارتباط قبيل متامثل سميت بالعتوب، وقد 
نزحت تلك املجموعة من منطقة اهلدار يف شبه اجلزيرة العربية لتستقر بالُقرب من منطقة حصن الكوت حتت 
محاية قبيلة بني خالد والتي كانت تفرض سيطرهتا وهيمنتها عىل املنطقة، مما أشاع ُمناًخا عاًما من االستقرار، 
ويبدو أن تلك احلقيقة قد أثرت إىل حد كبري عىل طبيعة وسامت وصفات وخصائص املجتمع اجلديد، حيث 
نشأت وتوطدت أسسه بطرق وأساليب سلمية بعيدة عن العنف الذي كان سائًدا يف املنطقة املحيطة، كام أن 
ذلك املجتمع اجلديد كان مطاًل عىل البحر، مما جعل البحر مصدًرا للرزق وحموًرا للعملية اإلنتاجية، وقد 
أدى ذلك الوضع إىل أن تتعامل املجموعات البرشية املهاجرة من شبه اجلزيرة العربية مع جمتمع يقوم عىل 
دعائم اقتصادية خمتلفة متاًما عن تلك السائدة داخل شبه اجلزيرة، وقد بدأ أولئك املهاجرون أول ما بدؤوا 
بتنظيم شؤون جمتمعهم اجلديد، فكان أن قاموا طوًعا باختيار قائد من بينهم ليكون حاكاًم للمجتمع اجلديد 
فاختاروا )صباح األول( الذي توسموا فيه اخلري والصالح، كام اتفقوا عىل أن يقوم هو بتحمل أعباء احلكم 

ويقوموا هم باإلنتاج عىل أن يتم متويل "املؤسسة احلاكمة" البسيطة من حصيلة ذلك اإلنتاج.)1(

)1( كتاب مدخل التطور السيايس يف دولة الكويت/ د. غانم النجار.

• نشأة الكويت وتأسيسها ١٦١٣م

شكل رقم )8( رسالة الشيخ مبارك: بيان حدود الكويت
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• العتوب .
- من هم العتوب ؟

العتوب هم جمموعة من العشائر أو األرس التي تنتمي إىل عدة قبائل من أبرزها قبيلة عنزة؛ تلك القبيلة 

العربية الكربى التي كانت تستوطن منطقة نجد بشبه اجلزيرة العربية ، و مساكنهم األفالج اهلدار)حتديًدا( 

وأشهر من ينتمي للعتوب آل صباح، وآل خليفة ، واجلالمهة، أما سبب تسمية العتوب هبذا االسم، فيشري 

املؤرخون إىل أن اشتقاق أسامء القبائل من األفعال كان أمًرا مألوًفا يف رشق اجلزيرة العربية آنذاك ، فالعتوب 

نوا يف األساس من عشائر وأرس عربية خمتلفة، احتدت وحتالفت مع بعضها بعًضا ، فالعتوب اسم يدل  تكوَّ

عىل الرتحال، وليس نسًبا.

• هجرة العتوب من موطنهم األصيل إىل االستقرار يف الكويت.

األوىل  حمطة االستقرار  قطر  شكلت 

القحط  بسبب  وذلك  للعتوب،  بالنسبة 

وكذلك  األصلية،  مناطقهم  أصاب  الذي 

منطقة  يف  أواًل  فاستقروا  القبلية،  الرصاعات 

ملدة  قطر،  يف  الزبارة   من  بالقرب  الفرحية 

مخسني عاًما تقريًبا، وخالل تلك الفرتة تعلموا 

ركوب البحر  واألنشطة املتعلقة به ، لكن بعد 

حدوث خالف بني العتوب وآل مسلم حكام 

اجتهوا   حيث  للهجرة،  اضطروا  آنذاك،   قطر 

إىل جنوب البرصة، ثم إىل الصبية، وأخريًا استقروا 

يف منطقة الكوت أو القرين )الكويت( حالًيا.

شكل رقم )9( يوضح هجرة العتوب
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    • اختيار ) آل ُصباح ( حلكم الكويت .

سواهم"  أحد  فيها  والنهي  باألمر  ينفرد  ومل  أسسوها،  الذين  القوم  عن  أجنبي  حيكمها  مل  "الكويت 
احلديث عن اخلصائص السياسية  للكويت، ومظاهر السيادة فيها يف البدايات األوىل بعد التأسيس يقودنا 
حتاًم إىل احلديث عن حكامها الذين تولوا السلطة فيها من آل صباح، والذين مل ُيعرف قبلهم حاكم حمدد 

حكم الكويت وإدارة شؤوهنا.
فبعد أن استقر العتوب، وأسسوا وطنهم اجلديد بالكويت، و تشكلت واكتملت اهلوية اجلامعة هلذه 
القبائل واألرس املهاجرة ومن تبعها من السكان اجلدد، وبعد عملية التأسيس، كان حتاًم عىل اجلميع االنضواء 
حتت السلطة التي تدير شؤون البلدة، وتسريِّ أمورها، حيث يشري أحد موظفي رشكة اهلند الرشقية الربيطانية 
"فرنسيس واردن"  بالقول " دخلت ثالث أرس عربية ذات شأن هي "آل صباح واجلالمهة وآل خليفة" حتدوهم 
عوامل املصلحة والطموح يف حتالف ومكثت عىل بقعة من األرض عىل الساحل الشاميل الغريب من اخلليج 
تسمى "الكويت" هذا وقد تم االتفاق عىل تقسيم أمور البالد بينهم )أنظر شكل )10((. وعن سبب اختيار 
الشيخ "صباح" للحكم ، فكان باإلضافة لسامته الشخصية من شجاعة وحكمة، أن والده كانت له الزعامة 
عىل قومه منذ أن كانوا بنجد، وأنه كان طوال أيام العام مقياًم بالكويت، وعمله يف الصحراء، خالًفا للبقية 
الذين كانوا يعملون يف البحر،" وكون الكويتيون اختاروا هذه املنطقة رغم البيئة الصحراوية الطاردة لقلة 
مياهها، رغبة منهم يف العيش احلر املستقل وعدم التبعية ألحد، وبيان أهنم بإرصارهم ونشاطهم استطاعوا 

أن يكونوا جمتمًعا حرضًيا آمًنا، يتصف باالقتصاد املنظم، استقطب الكثري من سكان املناطق املجاورة.
حكم  حتت  سكاين  جذب  مركز  إىل  التحول  نحو  التدرجيي  مسارها  تتخذ  الكويت  بدأت  أن  وبعد 
"صباح األول"، مل يكن غريًبا أن تستقبل الكويت مزيًدا من اهلجرات من املناطق  املجاورة، وكذلك هجرات 

فردية من الصحراء املحيطة )البادية( حتت ضغط  حالة عدم االستقرار التي حتدث يف الصحراء، ويف ضوء 
للمجتمع  التنظيمية  الرتاتيب  بقية  فشيًئا  شيًئا  تتحدد  بدأت  اإلمارة،  لشؤون  األول"  "صباح  الشيخ  إدارة 

الكويتي الوليد آنذاك.
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• الكويت بعد التأسيس.
استقر احلكم آلل الصباح  بعد عملية التأسيس التي مرت بثالث مراحل :

النشاط

• ابحث عن مواطن استقرار ُكلٍّ من اجلالمهة وآل خليفة بعد رحيلهم من الكويت.

........................................................................................................................................................

• من هم العتوب؟ اكتب تعريًفا موجًزا عن العتوب يف حدود سطرين.

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

 تقسيم املهام بني األرس الثاث الكبرة
آل صباح
) احلكم (

آل خليفة
) شؤون التجارة (

آل اجلامهة
) شؤون البحر (

الشكل رقم )10(

املرحلة األوىل :

بقية  مع  نجد  من  اهلجرة 

وإقامتهم  الكويتية  األرس 

فيها.

املرحلة الثانية :

التحالف الثالثي وتوزيع 

املهام.

املرحلة الثالثة:

حلكم  الصباح  آل  اختيار 

التحالف  وانتهاء  الكويت 

الثالثي.
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النشاط

• من هم بنو خالد؟ وما طبيعة اخلالف بينهم وبني العثمنيني من جهة، والسعوديني من جهة أخرى؟

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

    • عالقة الكويت و بني خالد.

يف ظل ارتباط الكويت بنفوذ بني خالد "تلك القبيلة القوية  التي امتد  نفوذها  من قطر جنوًبا حتى 

حدود  البرصة شاماًل بمحاذاة ساحل اخلليج العرب "، استطاعت الكويت أن تتمتع باألمن والرخاء ، حيث  

التي  اإلقليمية  القوى  التهديدات واألخطار ملختلف  تنجو من كثري من  أن  احلامية  استطاعت يف ظل هذه 

كانت موجودة آنذاك.

 خصوصــًا الــراع الــذي كان يــدور بــني العثانيــني وبــي خالــد مــن ناحيــة، والســعوديني وبــي خالــد 
مــن ناحيــة أخــرى، فــكل تلــك الراعــات شــغلت هــذه القــوى عــن اإلمــارة الوليــدة )الكويــت(، وجعلتها 

تنمــو وتزدهــر يف جــو أكثــر اســتقراًرا وهــدوًءا.
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• حكام دولة الكويت

١- احلاكم األول: الشيخ صباح األول بن جابر ١7٥٢- ١7٦٣م.

عىل  اجلميع  حرص  عن  ليعرب  الكويت  يف  احلكم   أمور  إلدارة  جابر  بن  األول  صباح  اختيار  جاء 

اجتياز مرحلة تارخيية  عاشتها الكويت بال كيان جامع ، كام يعد اختيار صباح  األول البداية احلقيقية لظهور 

الكويت كياًنا سياسًيا منظاًم ، حيث بدأ صباح األول يف العمل عىل توطيد  األمن  ونرش العدل،  وتنظيم أمور 

السكان والبلدة الوليدة، كام ساهم أيًضا اختياره يف ترسيخ أنشطة الكويت التجارية، وبدأت جتذب الكثري 

من املهاجرين الذين وجدوا فيها موطن استقرار ونظام حكم قائاًم عىل الشورى والعدل.

٢-احلاكم الثاين: الشيخ عبداهلل األول بن صباح بن جابر ١7٦٣- ١٨١4م.

توىل احلكم  بعد وفاة والده ، وعىل الرغم من كونه أصغر أبنائه إال  أنه عرف عنه أنه ذو سرية حسنة 

ونباهة وحزم،  قريب من احلق، حمب للعدالة، وقد ازدهرت اإلمارة يف أيامه وامتدت جتارهتا إىل اهلند واليمن 

ورشق أفريقيا والعراق.

• من أهم األحداث يف زمن الشيخ عبداهلل األول.

١- معركة الرقة.
وقعت )بني الكويت وبني كعب( 1783م - والرقة حمل معروف بقرب جزيرة فيلكا الكويتية - 

ا واقتصاديًّا السيام بعد أن أصبح ميناؤها مفضاًل  حيث كان من الواضح أن الكويت وبعد ازدهارها جتاريًّ

من قبل  بعض التجار، أثار ذلك غرية بعض القوى  القريبة، وعىل رأسهم بنو كعب الذين كانوا يملكون 

ميناًء مواجًها للكويت عىل  اجلهة األخرى، وكانوا يستفيدون أيًضا بحكم موقعهم مما تعرضت له البرصة 

من نكبات عىل يد الفرس ) 177٥- 1779م( ، حيث رأوا يف استمرار ازدهار الكويت تأثرًيا مبارًشا عىل 

جتارهتم البحرية يف املنطقة ، وتضييًقا عىل تعامالهتم البحرية ، لذا كان البحث عن سبب مسترت يستطيعون 
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به تربير هجومهم عىل الكويت من خالله. وتعدُّ معركة الرقة التي جرت بني الكويت وبني بني كعب 

أول معركة بحرية يف تاريخ اإلمارة،  وأول امتحان حقيقي لقوة الكويت وقدرهتا عىل الدفاع عن  نفسها، 

ا، فاستطاع الكويتيون إثبات قدرهتم أمام قوة بحرية كبرية كقوة بني كعب،  خاصة أن اخلطر جاء بحريًّ

والذين كانوا يمتلكون أحد  أكرب األساطيل وأقواها بشامل اخلليج يف هذه الفرتة، حيث عاد الكويتيون 

بعد املعركة بالكثري من الذخرية واملدافع التي غنموها ونصبوها عىل الشاطئ، ختليًدا النتصارهم .

شكل رقم )11(  معركة الرقة البحرية

فيلكا

بوبيان

٢- بناء سور الكويت  األول عام ١7٩7م،  وذلك حلمية املدينة من األخطار اخلارجية .
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النشاط
• علل : بناء أسوار الكويت الثالثة.

........................................................................................................................................................

م جدواًل ملعركة الرقة حيتوي عىل )تاريخ املعركة - األطراف املتحاربة - األسباب-النتائج(. • نظِّ
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٣-احلاكم الثالث الشيخ جابر األول بن عبد اهلل الصباح : ١٨١4- ١٨٥٩م .

خت وضعها وسيادهتا- بشكل  كبري- يف               بوفاة الشيخ عبداهلل األول بن صباح كانت الكويت قد رسَّ
منطقة شامل اخلليج العريب، وأصبح هلا ما ُيميزها عن بقية اإلمارات واملشيخات املوجودة، حيث توىل حكم 

الكويت بعد وفاة الشيخ عبداهلل األول  ابنه الشيخ جابر األول الذي كان حني وفاة والده يف البحرين، وذلك يف 

العام 1814م هذا واملشهور عن الشيخ جابر أنه هادئ الطبع، حمب لقومه، مشفق عليهم، اشتهر بجابر العيش 

لكرمه حيث يذكر عنه   "أنه كان حليًم كريًم يرضب بكرمه املثل لكثرة ما يتصدق به عىل الفقراء واملساكني"  ،

كذلك يذكر عنه أنه " كان يطبخ األرز للفقراء، وله عريش قرب بيته جيتمعون فيه، ويقدم هلم الطعام". كام 

الشيخ جابر  احلايل  احلاكم  يبلغ   " للخليج عام 1830م  الكابتن ج.بروكس يف رحلته  الربيطاين  كتب عنه 

ا، حيرتمه قومه، وعائلة الشيخ من العائالت   بن عبداهلل بن صباح حوايل احلادية واخلمسني، وهو ذكي جدًّ

العريقة، حيث كانوا شيوًخا لقبيلة صغرية ملدة أربعة أو مخسة قرون"، وعن أهم العبارات املأثورة عن الشيخ 

جابر قوله البنه " إن ألهل الكويت علينا حًقا عظيًم، ولو كانت حتت يدي ثروة طائلة لقمت بحاجة الفقراء  

واملحتاجني منها إىل أن يموتوا ".

- ومن أهم أعمله:

• بناء السور الثاين عام 1814م.

• ساعد العثامنيني عىل إعادة البرصة بعد قيام بعض القبائل فيها باخلروج عىل السلطة العثامنية.

• رفض عرض مقدم من رشكة اهلند الرشقية اإلنجليزية إلقامة حمطة فحم لدولة الكويت عام 1841م.

ويف  العام 1839م رفض الشيخ جابر طلب نائب املقيم السيايس الربيطاين يف اخلليج ، أن تقوم الكويت 

الشيخ جابر للمبعوث  املباين عىل أراضيها. حيث أكد  إقامة بعض  الراية اإلنجليزية، وكذلك طلب  برفع 

الربيطاين أن مثل هذا الطلب لو تقدمت به احلكومة العثامنية  سيتم رفضه، ألنه  يف غري صالح الكويت. كام 

رت فيها صناعة السفن الكبرية املعروفة  تعد فرتة الشيخ جابر األول  فرتة ازدهار بحري للكويت، فقد  تطوَّ

باسم )البغلة والبتيل(، "واستطاع  الكويتيون الوصول إىل سواحل اهلند واليمن لنقل البضائع منها وإليها. 
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4-احلاكم الرابع الشيخ صباح الثاين بن جابر: ١٨٥٩ - ١٨٦٦م .
التجار،  البضائع رفض  يفرض رسوًما عىل  أن  قرر  ، وعندما  كبري  التجارة يف عهده بشكل  تقدمت 

فألغى الرسوم احرتاًما لرغبه أبناء شعبه ، هذا وُتعدُّ زيارة  املعتمد الربيطاين يف اخلليج العريب "لويس بييل" 

للكويت يف عام 186٥م من الزيارات املهمة التي حدثت يف عهده ، حيث أشار فيها بييل للتقدم االقتصادي 

والتجاري الذي حققته الكويت يف عهده، وإىل النظام العادل للحكم يف الكويت.

أيًضا من أهم ما ذكره الرحالة األجانب ومنهم  "بكنجهام" قوله "احتفظت الكويت بعهده باستقالهلا 

أهل  وإن  األجنبي،  حلكم  واألحساء  والبحرين  ومسقط  هرمز  فيه  خضعت  الذي  الوقت  يف  حتى  دوًما 

ا للحرية واإلقدام". الكويت أكثر أهل اخلليج حبًّ

٥-احلاكم اخلامس الشيخ عبداهلل بن صباح الثاين ١٨٦٦ - ١٨٩٢م .
اتصف الشيخ عبداهلل بن صباح الثاين بحسن السرية ودماثة األخالق، كان حمبوًبا لدى اجلميع -كام 

يشري املؤرخون- ومن أهم احلوادث يف عهده مساعدته العثامنيني يف محلتهم )محلة مدحت باشا( عام 1871م 

يقوده شقيقه  بري  بنفسه، وجيش  يقوده  بأسطول بحري  احلملة  الشيخ  إقليم األحساء، حيث ساند  عىل  

الشيخ مبارك، وقد ذكر مدحت باشا الوايل العثامين يف مذكراته أنَّ السفن الثامنني التي نقلت املؤنة واللوازم 

احلربية كانت تابعة حلاكم الكويت.

٦-احلاكم السادس الشيخ حممد بن صباح ١٨٩٢ - ١٨٩٦م .
ومبارك،  جراح  الشيخان  أخواه  احلكم  يف  ساعده  والتواضع،  والوقار  بالنزاهة  حممد  الشيخ  اشتهر 

حيث توىل الشيخ جراح الشؤون املالية، يف حني توىل الشيخ مبارك شؤون البادية واجليش. من أهم األحداث 

السياسية يف عهده ترحيبه وتسهيله الستقرار أرسة األمري عبد الرمحن آل سعود والد مؤسس الدولة السعودية 

الثالثة "امللك عبد العزيز آل سعود" يف دولة الكويت 1891م.
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النشاط

• من خالل اجلدول التايل قارن بني حكام دولة الكويت حسب ما هو مطلوب :

أهم األحداث يف عهدهأهم أعاملهفرتة احلكماحلاكم

بن  األول  صباح  الشيخ 

جابر

بن  األول  عبداهلل  الشيخ 

صباح بن جابر

بن  األول  جابر  الشيخ 

عبداهلل الصباح

بن  الثاين  صباح  الشيخ 

جابر

صباح  بن  عبداهلل  الشيخ 

الثاين

الشيخ حممد بن صباح
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شجرة حكام آل صباح

شكل رقم )12( 

صباح األول
)17٥2م - 1762م(

Sabah 1st

عبداهلل األول
)1762م - 1813م(
Abduallah 1st

جابر األول
)1813م - 18٥9م(

Jaber 1st

صباح الثاين
)18٥9م - 1866م(

Sabah 2nd

عبداهلل الثاين
)1892 - 1866(
Abdullah 2nd

حممد بن صباح
)1896 - 1892(

 Mohammed bin
Subah

مبارك الكبري
)191٥ - 1896(

 Mubarak bin
Subah

جابر بن مبارك
)1917 - 191٥(

 Jaber bin
Mubarak

أمحد اجلابر
)19٥0 - 1921(
 Ahmed bin

Jaber

عبداهلل السامل
)196٥ - 19٥0(
 Abdullah bin

Salem

صباح السامل
)1977 - 196٥(
 Subah bin

Salem

سامل بن مبارك
)1921 - 1917(

 Salem bin
Mubarak

سعد العبداهلل
)2006 - 2006(

Saad Al-
Abdullah

جابر األمحد
)2006 - 1977(

Jaber Al-
Ahmed

صباح األمحد
)2020 - 2006(

Subah Al-
Ahmed

نواف األمحد
)2020 - احلارض(

Nawaf  Al-
Ahmed
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• النمو التجاري واالقتصادي للكويت حتت حكم آل صباح .

حرص حكام الكويت عىل اختاذ قرارات ذات أبعاد اقتصادية ساعدت عىل النمو التجاري واالقتصادي 
للكويت، منها عىل سبيل املثال.

1- قلة الرضائب عىل البضائع القادمة للكويت.
2-تشجيع بناء سفن الغوص وتأمني طرق التجارة املارة عرب أراضيها ، حيث أصبحت الكويت سوًقا 

رائًجا لسكان البادية ووسط نجد.

3- اجتذاب الوكاالت التجارية التابعة للرشكات األوروبية العاملة يف اخلليج العريب، حيث انتقلت 
الوكالة الربيطانية من البرصة إىل الكويت مرتني، األوىل عام 1793م والثانية 1821م .

4- لعب التجار الكويتيون دور الوسطاء التجاريني، مما ساعد عىل بناء عالقات جتارية بني الكويت 
ومناطق دول اجلوار.

٥- وبناء عىل العوامل السابقة، تعززت نزعة االستقالل لدى حكام الكويت وتأكيد كياهنم املستقل، 
أهل  عن  عرف  عام  فضاًل  واالقتصادي،  والسيايس  األمني  االستقرار  إىل  ذلك،  يف  مستندين 
الكويت من سامحة وصدق وأمانة، األمر الذي ساعد عىل بروز كياهنا واستقباهلا للمزيد من 

اهلجرات والسكان.

النشاط
• فّرق بني أساليب التجارة قديًم وحديًثا.

أساليب التجارة حديًثاأساليب التجارة قدياًم

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................
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• اكتب حقيقة واحدة استنتجتها من املقارنة.

..........................................................................................................................................................

• ارشح: ما العالقة بني االستقرار األمني واالزدهار التجاري؟

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

• عوامل نمو وازدهار دولة الكويت حتت حكم آل ُصباح:

1- موقع الكويت االسرتاتيجي عىل اجلزء الغريب للخليج العريب، واجلزء الشاميل الرشقي  لشبه اجلزيرة 

العربية .

االقتصاد  لنهضة  بالنسبة  مهم  أمر  وهو  واألمن،  والشورى  العدل  عىل  املعتمد  احلكم  نظام  طبيعة   -2

وتطور البالد .

3- وجود عالقات متوازنة مع القوى املجاورة.

4- التسهيالت التي كانت متنح لتجار البادية، والتي كانت تسمى )جتارة املسابلة( ، مما جعل الكويت 

املقر الرئييس للبضائع داخل اجلزيرة العربية.

٥- النظام االقتصادي الدقيق وتوزيع املهام ما بني الغوص ونقل التمور وجتارة البادية، واألمانة التي 

يتحىل هبا التجار والعاملون معهم.

6- الصفات التي متّيز هبا أهل الكويت من التسامح واالنفتاح عىل اآلخرين.

من خالل هذا العرض التارخيي يمكن القول: إن هوية الكويت  تشكلت مبكًرا منذ عملية التأسيس 

التي جرت عىل يد العتوب، حيث استطاعت أن تكون النواة األوىل التي رسعان ما استقطبت العديد من 

التدرجيي نحو  لتتخذ مسارها  التي وفدت إىل أرض الكويت املؤسسة،  السكانية األخرى  املجموعات 
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عىل  قائم  اإلمارة  حكم  نظام  أن  من  الرغم  وعىل   ، صباح  آل  حكم  حتت  سكاين  جذب  ملركز  التحول 

الغلبة ألي رشحية  مل يكن عىل أساس   ، نموذًجا خمتلًفا  مثلت  الكويت  تأسيس  أنَّ عملية  إال  الشورى  

جمتمعية أو تكتل سكاين ، بل قام عىل أساس إرساء التجانس واالندماج والتكامل املدين الطبع.

النشاط
• ما املقصود بـ: "نظام احلكم القائم عىل الشورى".

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

• اكتب تقريًرا ال يقل عن مخسة أسطر عن جتارة )املسابلة(.

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................



على األوروبي  والتنافس  علىالكويت  األوروبي  والتنافس    الكويت 
القرن من  العربي  الخليج  القرنمنطقة  من  العربي  الخليج    منطقة 
التاسع القرن  حتى  عشر  التاسعالسادس  القرن  حتى  عشر    السادس 

عشر الميالديعشر الميالدي
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• التنافس االستعمري األورويب عىل منطقة اخلليج العريب

سعى األوروبيون يف مطلع القرن السادس عرش ممثلني بداية بالربتغاليني للسيطرة عىل اخلليج 
العريب؛ لذا لعب الربتغاليون واهلولنديون دوًرا مهاًم يف تاريخ االستعامر األورويب للخليج، إذ 
أدركوا مبكًرا أمهية اخلليج العريب، خصوًصا بعد النهضة املالحية التي شهدهتا بالدهم يف هذه 
الفرتة وإدراكهم األمهية االقتصادية له، كذلك كان )العامل السيايس  والديني( من أهم الدوافع  
التي كانت حارضة وبقوة يف عملية الترسيع بتوجه الكشوفات اجلغرافية واالستعامرية إىل املنطقة   
إضافة إىل العامل العلمي الذي كان  له دور يف حركة ونشاط العلوم األوروبية عموًما يف تلك 

الفرتة خصوًصا علم الفلك والرياضيات.

النشاط
• الحظ خريطة العامل القديم وحدد عليها ما ييل حسب الرمز:

1-    خط سري الطرق التجارية البحرية باالستعانة بالفقرة السابقة.
2-       دولة ُتَعدُّ مركًزا للتوابل يف جنوب آسيا.

3-  ضع مفتاًحا للخريطة.
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• ابحث عن دوافع أخرى حلركة الكشوف اجلغرافية.

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

ف املفاهيم التالية. • عرِّ

• الكشوف اجلغرافية:...................................................................................................................

• االستعامر:.....................................................................................................................................

أواًل: الربتغاليون.
طوال قرابة قرن ونصف القرن من الزمان، اعتربت السيطرة الربتغالية من أسوأ النظم االستعامرية 

اخلليج  عىل  القصوى  سيطرهتم  الربتغاليون  مارس  عرش،  السادس  القرن  امتداد  وعىل  العريب،  اخلليج  يف 

العريب والتي مل تكن هادئة، حيث ظهرت بعض األنشطة املعادية هلم من العثامنيني ؛ األمر الذي دفع لرصاع 

ات يف أوضاع الربتغاليني يف الرشق  مكشوف بني الطرفني، ويف أواخر القرن السادس عرش تقريًبا وقعت تغريُّ

كنتيجة لوصول سفن لدول أوروبية أخرى، جاءت لتشارك الربتغاليني يف األرباح التي كانوا حيصلون عليها 

من جتارة الرشق، حيث ظهر اهلولنديون يف مياه اهلند الرشقية، كام بدأت إنجلرتا هي األخرى يف التحرك  يف 

بينه وبني  التجارية  املنافسة  التدرجيي بسبب  املنطقة لالهنيار  الربتغايل يف  الوجود  ض  لذا تعرَّ نفس االجتاه، 

اهلولنديني واإلنجليز، باإلضافة جلهود اليعاربة يف ُعامن، التي سامهت يف تصفية الوجود الربتغايل يف اخلليج 

يف النهاية وطردهم من املنطقة، ووقوع الربتغال نفسها  حتت االحتالل اإلسباين.
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النشاط

• ما األسباب التي دفعت املستعمر الربتغايل إىل مهادنة الدول املستعمرة:

) اختذ النظام االستعامري الربتغايل سياسة املهادنة مع سكان الدول املستعمرة(.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

ثانًيا: اهلولنديون.
بدأ الوجود اهلولندي يف آسيا خصوًصا والرشق عموًما يف أواخر القرن السادس عرش، حيث أخذت 

هولندا تتطلع للوصول إىل الرشق منافسة مع الربتغاليني واإلسبان ، ويف سنة 1٥9٥م خرج أول أسطول 

هولندي إىل آسيا، فبلغ جزر اهلند الرشق، ومل تكن هذه الرحلة بداية لرحالت عديدة فحسب، بل إهنا كانت 

حمرًكا إلنشاء رشكة اهلند الرشقية املتحدة، وقد عمل اهلولنديون عىل  عقد معاهدات مع حكام منطقة اخلليج 

باسم احلكومة اهلولندية، وبناء القالع وتعيني احلكام والقضاة يف املواقع التابعة هلم وتطبيق القانون وتوفري 

النظام ، كذلك اختذ اهلولنديون من ميناء "بندر عباس" مركًزا جتارًيا هلم ، حيث أصبحت جتارة التوابل يف 

أيدهيم، وعىل الرغم من هذا التفوق الرسيع للهولنديني يف املنطقة إال أنه مل يستمر طوياًل لعدة أسباب، كان 

أمهها التنافس اإلنجليزي - اهلولندي ، الذي قىض عىل آماهلم يف النهاية وأخرجهم من املنطقة.
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ثالًثا: الربيطانيون.
أطامع الربيطانيني يف السيطرة عىل اخلليج العريب، كان ال بد من أن تقودهم إىل نزاع مع بقية القوى 

اهلند  رشكة  تأسيس  بعد  واهلولنديني  الربيطانيني  بني  التنافس  حدة  ازدادت  حيث  املوجودة،  االستعامرية 

هولندا  ممتلكات  عىل  يدهم  الربيطانيون  وضع  اهلولندي،  النفوذ  اهنيار  وبعد  اإلنجليزية1600م،  الرشقية 

يف اهلند، واستولوا عىل سيالن، ثم عىل املواقع التجارية اهلولندية يف اخلليج العريب، كذلك قام شاه فارس 

بمنح الربيطانيني بعض االمتيازات، فظهرت للربيطانيني األمهية اإلسرتاتيجية الكربى ملنطقة اخلليج العريب، 

لذلك امتازت سياسة الربيطانيني بصورة عامة -منذ هذا الوقت- باالهتامم باخلليج العريب عىل أساس أنه 

طريق حيوي حلامية إمرباطورتيهم يف اهلند، والقرشة الواقية التي حتمي مصاحلهم هناك ، كام قامت بريطانيا 

بتوسيع نفوذها السيايس وتعزيز وجودها العسكري بشكل يضمن هلا حتقيق االنفراد باخلليج بشكل كامل، 

كذلك ظهرت نوايا وأهداف السياسة اجلديدة لربيطانيا، والرامية إىل تدعيم نفوذها باملنطقة دون منافسة، 

وذلك بعد أن كان ال يعدو أْن يكون أكثر من تنافس جتاري، فرسعان ما أصبح اخلليج بعد خروج الربتغاليني 

واهلولنديني مثار اهتامم خاص من قبل الربيطانيني، ومورد تنافس بينهم وبني بقية القوى األخرى.

النشاط

• ابحث عن أسباب أخرى الهنيار االستعمر اهلولندي يف اخلليج العريب .

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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• الكويت وبريطانيا

أسس الربيطانيون يف الكويت مراكز جتارية هلم، كام سامهوا يف إنشاء مركز جتاري يف البرصة اخلاضعة 

للدولة العثامنية . ومركز للربيد الربي املتجه من اهلند إىل لندن. وبسبب تأثر املركز الربيطاين بالرصاع القائم 

بني القوتني يف املنطقة بني الدولة الفارسية والدولة العثامنية ما بني )177٥ -1779م( الذي نتج عنه احلصار 

الفاريس للبرصة عام177٥م ، مما اضطر الربيطانيني  إىل نقل مركز الربيد والتجارة إىل الكويت يف نفس العام.

الربيطانيني والذي أدى إىل اضطرار  الوكالء  البرصة وبني  العثامنيني يف  وبعد الرصاع بني املترصفني 

بسبب  )1793-179٥م(  بني  ما  يف  هلم  مؤقًتا  مقًرا  واختاذها  أخرى  مرة  الكويت  إىل  للعودة  الربيطانيني 

منطقة  أمهية  عن  كشف  إنه  القول  يمكن  الربيطانية.  والوكالة  العثامنيني  بني  والسياسية  التجارية  املشاكل 

بالنسبة لإلنجليز كمكان آمن، وبالتايل تطورت العالقات بني الطرفني فيام بعد إىل أن توجت يف  الكويت 

العام 1899م بعقد اتفاقية للحامية، أصبحت الكويت بموجبها خاضعة للحامية الربيطانية بشكل مبارش.

النشاط
• علل ملا يأيت : نقل مركز الربيد والتجارة الربيطاين من البرصة إىل الكويت يف عام )١77٥م(.

..........................................................................................................................................................

• دلل عىل أمهية الكويت بالنسبة لربيطانيا يف هناية القرن الثامن عرش امليالدي.

..........................................................................................................................................................
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• الكويت والعثمنيون

كانت العالقة الكويتية - العثامنية عالقة اسمية قائمة عىل الوالء الديني بحكم أن الدولة العثامنية هي 

دولة اخلالفة. حيث رفعت السفن الكويتية املبحرة إىل شواطئ بحر العرب واهلند العلم العثامين. ومل يكن 

للعثامنيني أي سلطة إدارية أو سياسية أو حتى عسكرية يف الكويت، فمن أدار شؤون الكويت الداخلية هم 

حكامها و أهلها. إال أن مساعدة الكويت للدولة العثامنية يف محلة مدحت باشا عام 1871 م إلعادة سيطرهتا 

عىل إقليم اإلحساء كانت سببًا لتلطيف األجواء بينهام ، كام  استصدر مدحت باشا وايل بغداد العثامين فرماًنا 

ع بعض اجلوانب التي تتعلق بوضعية الكويت، حيث حدد الفرمان العثامين، عالقة  تناول فيه بشكل موسَّ

الكويت بالدولة العثامنية، طبًقا لألسس التالية: 

1- شيخ الكويت مستقٌل يف شؤونه الداخلية. 

2- منح شيخ الكويت لقب قائم مقام. 

3- أهايل الكويت، ال يلتزمون بدفع رسوم أو رضائب إىل الباب العايل. 

4- إلزام السفن الكويتية برفع العلم العثامين، مع إعفائها من دفع الرسوم.

ويالحظ أن الفرمان تضمن أن شيخ الكويت مستقل يف شؤونه، كام ُسمح للكويت بمامرسة قضائها 

اخلاص، ومل يتضمن النص وجود قوات عسكرية أو جنود تابعني للدولة العثامنية ومل يتدخل يف فرض احلاكم 

واختياره.
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النشاط
• الحظ خريطة أوروبا الصمء أمامك:

حدد الدول االستعمرية )الربتغال- هولندا- إنجلرتا( برسم دائرة مظللة عليها بألوان خمتلفة لكل دولة.

• ابحث عن أسباب اجتاه محلة مدحت باشا عام ١٨7١م إىل إقليم األحساء .

...........................................................................................................................................................

• فرس املفاهيم التالية:

* الدولة العثامنية: .........................................................................................................................

* قائم مقام: ...................................................................................................................................

* الفرمان: ......................................................................................................................................

• تناول فرمان الوايل العثمين من حيث اإلجيابيات والسلبيات عىل الكويت: 

...........................................................................................................................................................





  الحاكم السابعالحاكم السابع
الشيخ مبارك الكبيرالشيخ مبارك الكبير

مؤسًسا إلمارة الكويت الحديثةمؤسًسا إلمارة الكويت الحديثة
١٨٩٦١٨٩٦ -  - ١٩١٥١٩١٥ م م
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احلاكم السابع 

• الشيخ مبارك الصباح)١٨٩٦-١٩١٥م( 

الصباح  مبارك  الشيخ  السابع  احلاكم  حكم  فرتة  إن 

اإلمارة؛  تاريخ  يف  حاسمة  فرتة  كانت  م   )191٥  -1896(

فخالل هذه الفرتة كان الشيخ مبارك حاكاًم مطلًقا، بل لقد كان 

متثله من سلطات، السيام  ما  بكل  الدولة  األمر  هو يف حقيقة 

بالتغريات  يموج  دولًيا  واقًعا  حكمه  فرتة  خالل  يواجه  وأنَّه 

واخلالفات واملطامع والتهديدات التي طالت وهددت إمارته 

ووجودها.

الشيخ مبارك الصباح سارت اإلمارة  لكن يف ظل حكم 

نحو املزيد من االستقرار والتطور بعد أن استطاع املحافظة عىل كياهنا ومتاسك تكويناهتا االجتامعية، األمر 

الذي جعل خلصوصية التطور السيايس واالقتصادي واالجتامعي للكويت يف عهده أثًرا كبرًيا.

• تطور األوضاع الداخلية واخلارجية يف الكويت. 

أواًل: األوضاع الداخلية.
احلذر  بمنتهى  الكويت  إمارة  يف  واخلارجية  الداخلية  األوضاع  مع  التعامل  مبارك  الشيخ  بدأ 

واحليطة، حيث بدأ يف تشجيع  التجارة ورعاية مصالح اإلمارة االقتصادية والسكانية، كذلك عمل عىل  

اكتساب  هبدف  وذلك  املوجودة،  االستعامرية  القوى  خمتلف  بني  املنطقة  يف  القائمة  التوترات  استغالل 

املزيد من الضامنات، وتأمني قدر من األمن إلمارته، ونستطيع إمجال التطورات الداخلية التي حدثت يف 

عهد الشيخ مبارك عىل النحو التايل:

شكل رقم )13( 
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تطور األوضاع الداخلية يف عهد الشيخ مبارك الصباحاملجاالت

وتشجيع  األمن  حفظ   -١

التجارة.

- كان ال يتوانى عن إخراج قوات عسكرية لتأمني طرق القوافل التجارية 
وضامن سالمة الطرق داخل حدود إمارته أو بالقرب منها.

- عمل عىل تشجيع التجارة.
 - يراقب األسواق ومشكالت األهايل.

- يعاقب اخلارجني أو من حياول اخلروج عىل النظم املتبعة.
يف  ملساعدهتم  باملال  ويمدهم  للتجار  خزائنه  يفتح  األحيان  بعض  يف   -  

جتارهتم.
واملوانئ  الكويت  بني  البضائع  لنقل  الكبرية  السفن  تصنيع  عىل  شجع   -

املختلفة خاصة اهلند.
- ويف كثري من األحيان كان يتوسط حلل املشكالت التي تنشأ بني التجار .

النظامية ٢- التعليم املدارس  أول  وكانت  1911م  عام  املباركية  املدرسة  أنشئت   -

األهلية.

عليها ٣- الصحة أطلق  والذي  1911م  عام  مستشفى  أول  تأسيس  عىل  وافق   -

املستشفى األمريكاين .

- عىل الرغم من أن اجليش يف الكويت مل يكن نظامًيا باملعنى املفهوم 4- اجليش
إال أنه توفر له ما يتوفر للجيوش النظامية يف ذلك الوقت من 
معتمًدا عىل  قتالية،  وإدارة وتشكيالت  قتالية، ومتوين،  عقيدة 

قبائل الكويت وسكاهنا.



٩٥

املدرسة املباركية                                                             املستشفى األمريكي

النشاط

الشيخ  الداخلية يف عهد  األوضاع  ذهنية عن  اإللكرتونية يف تصميم خريطة  الربامج  بأحد  استعن   •

مبارك الصباح وأهم إنجازاته.

• الربامج اإللكرتونية املقرتحة:

شكل رقم )15( شكل رقم )14( 
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ثانًيا: األوضاع اخلارجية.
• األطمع الدولية جتاه الكويت يف عهد الشيخ مبارك الصباح 

١- الروس 

التاسع  القرن  منذ هناية  أكثر وضوًحا  الكويت  نفوذها يف  تعزيز  الروسية نحو  تبدو اخلطوات 

عرش امليالدي ، وذلك من خالل حماولة استغالل بعض املشاريع التجارية  إلنشاء حمطة للفحم وميناء 

لتزويد سفنها بالوقود وجعل الكويت هناية خلط سكة حديد )مرشوع كابنيست(، حيث كانت هذه 

املشاريع ستاًرا ألهداف سياسية غري معلنة من قبلهم ، لكن الشيخ مبارك تعامل مع هذه التحركات 

مواجهة   يف  له  إقليمي  ودعم  سياسية  مكاسب  عىل  للحصول  منها  االستفادة  فحاول  حذر،  بكل 

األخطار القائمة ، إال أنه يف هناية األمر ومع إدراكه بأن الكفة متيل للجانب الربيطاين قام برفض كافة 

اتفاقية محاية معه عىل غرار معاهدة  لعقد  الروس  أيًضا لعرض  قبوله  املقدمة مع عدم  املشاريع  هذه 

احلامية الربيطانية املوقعة يف عام 1899م.

النشاط
• خلص األطمع الروسية نحو تعزيز نفوذها يف الكويت وتأثريها عىل الشيخ مبارك الصباح منذ هناية 

القرن التاسع عرش امليالدي.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
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• فرق بني السبب املعلن و غري املعلن خلطوات روسيا للتأثري عىل الشيخ مبارك الصباح يف القرن التاسع 

عرش امليالدي.

السبب املعلن: ................................................................................................................................

السبب احلقيقي: ............................................................................................................................ 

• اكتب ما تعرفه عن )مرشوع كابنيست(:

...........................................................................................................................................................

٢- األملان

أعلن األملان عن طرح مرشوع خط سكك حديد برلني - بغداد ، الذي كان مقرًرا أن ينتهي عند 

أحد املوانئ عىل اخلليج العريب آنذاك )الكويت حتديًدا(، فأرسلوا للكويت بعثات الستطالع األمر، 

وقد أحسن الشيخ مبارك استقبال البعثة األملانية يف عام 1900م يف منطقة اجلهراء، لكن  يف النهاية 

رفض الشيخ مبارك  أن يكون لألملان أية مشاريع اقتصادية فوق أرايض إمارته خصوًصا وهو مرتبط 

باتفاقية محاية مع اإلنجليز.
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٣- الدولة العثمنية

وأن  الكويت  عىل  املبارشة  سيطرهتا  تفرض  أن  آنذاك"  اخلالفة  "دولة  العثامنية  الدولة   أرادت 

لتكون  العثامنية  الدولة  عباءة  حتت  األملان  بتعاون  بدأ  الذي  احلديد  سكة  خط  ملرشوع  هناية  جتعلها 

العثامنية  الدولة  إمارته واستقالله؛ ذلك ألن  الشيخ مبارك ذلك خطًرا هيدد  فرأى  له،  الكويت هناية 

ستبعث موظفني وجباة رضائب فتفقد بذلك استقالهلا الذي ميزها منذ النشأة، لكن رغم ذلك بدا 

الشيخ مبارك يتعامل مع طبيعة الوضع العثامين بنوع من املرونة وعدم التصادم املبارش، ويف املقابل كان 

العثامنيون يدركون أن حماولة فرض واقع جديد عىل الكويت سيجعل )الشيخ مبارك( يتوجه للقوى 

اخلارجية )بريطانيا(، األمر الذي حثهم أيًضا يف البداية عىل التظاهر بموقف حيادي، لكن ما إن علم 

العثامنيون بأمر عقد الشيخ مبارك اتفاقية احلامية عام 1899 م مع بريطانيا، تغري األمر كلًيا حيث بدأ 

العثامنيون بالفعل يف حماوالت فرض النفوذ التي وصلت لتهديد الشيخ مبارك نفسه بالنفي، وكذلك 

إرسال بعض الوحدات العسكرية ألرايض الكويت، وقد ظلت هذه التهديدات العثامنية  للكويت 

بأنه غري مستعد إلجراء  مبارك  الشيخ  لكن كان وضوح موقف  مبارك،  الشيخ  مستمرة طوال عهد 

أي تنازالت إقليمية ألي قوة أجنبية أخرى عىل أراضيه يزيد من صعوبة نجاح التحركات العثامنية  

ويؤدي إىل فشلها.

النشاط
• علل : رفض الشيخ مبارك ملرشوع سكة احلديد مع الدولة العثمنية واألملان.

..........................................................................................................................................................

• دلل عىل براعة الشيخ مبارك الصباح السياسية بعالقته مع الدولة العثمنية .

..........................................................................................................................................................
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• دلل عىل دور الشيخ مبارك الصباح يف التصدي لألطمع اخلارجية من خالل اجلدول التايل:

...................................................................................................................الروس

...................................................................................................................األملان

...................................................................................................................الدولة العثمنية

• برهن باألدلة التارخيية عىل عدم تبعية دولة الكويت للدولة العثمنية.

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

4- الربيطانيون 

تأمني  يف  مبارك  الشيخ  رغبة  كانت  اإلقليمية،  التحالفات  وتغري  املتصاعدة  للتطورات  نتيجة 

وضع اإلمارة تزداد بصورة واضحة يف جممل حتركاته السياسية عىل املستوى اخلارجي، لذا كان عليه 

اختاذ خطوات أكثر جرأة خصوًصا جتاه  اجلانب الربيطاين، وقد نجح الشيخ مبارك يف بث بذور الشك 

وترسيب أنباء أنه يف حالة عدم حصوله عىل اتفاق  احلامية مع بريطانيا فإنه سيضطر إىل االتفاق مع 

الدولة العثامنية وربام مع روسيا، يف املقابل فإنَّ الطرف الربيطاين  كان هيمه أن ينفرد يف سيطرته عىل 

مبارك   الشيخ  مع  التقارب  من  مزيد  نحو  بريطانيا  سعت  حيث  للهند،  املؤدي  العريب  اخلليج  طريق 

فكانت النتيجة عقد االتفاقية الكويتية الربيطانية املعروفة باتفاقية احلامية بتاريخ 23 يناير 1899م، مما 

أدى إىل تدعيم واستقرار وتطور األوضاع يف الكويت، ودعم قدراهتا يف مواَجهة األخطار اخلارجية 

والداخلية.
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الشك أن التهديد العثامين املستمر وقلق الشيخ مبارك منه وخوفه من إقدام العثامنيني عىل ضم اإلمارة 
اتفاقية احلامية فرصة إليقاف  الربيطانيني، حيث كانت  التوجه نحو  الدافع األبرز إلقدامه عىل  بالقوة كان 
بعيًدا عن هذه  تنمو  الكويت  الدول االستعامرية كروسيا وغريها، والتمهيد جلعل  العثامنيني وإيقاف نفوذ 
تلك  إال  أخرى  قوة  أو  دولة  ألية  الكويت  رضوخ  عدم  عىل  أكدت  أهنا  خاصة  آمن  وبشكل  الرصاعات، 

العالقات مع احلكومة الربيطانية.
السيايس،  كياهنا  عىل  حمافظة  استمرت  املعاهدة  هذه  ظل  يف  الكويت  إن  القول  يمكننا  عامة  وبصفة 
اخلارجية،  شؤوهنا  بإدارة  يتعلق  فيام  سيادهتا  فقدت  احلامية  فرتة  خالل  الكويت  أن  من  الرغم  عىل  وذلك 
وطبقت عىل الكويت عبارة "إمارة مستقلة حتت احلامية  الربيطانية " يف مجيع االتصاالت الرسمية التي أجرهتا 

احلكومة الربيطانية بشأن الكويت مع احلكومات األخرى.
ومن املالحظ أن االتفاقية مل تنص عىل تعهدات بريطانيا بتقديم دعم مادي أو التعهد بحامية الكويت، 
لكن كان مفهوًما خالل املحادثات التي أجراها ممثلو احلكومة الربيطانية مع الشيخ مبارك أن بريطانيا ملتزمة 
بحامية الكويت والدعم املادي السنوي هلا، كام حرصت بريطانيا عىل أن تبقى هذه االتفاقية رسية بسبب عدم 

رغبتها يف إثارة الدولة العثامنية، أو خلق توتر جديد بينها وبني القوى األوروبية.
وتكمن أمهية اتفاقية احلامية الربيطانية يف أهنا حفظت للكويت حدودها من األطامع يف تلك الفرتة.

النشاط
• عدد اجلوانب اإلجيابية والسلبية التفاقية احلمية ١٨٩٩م .

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

• علل: تزايد رغبة الشيخ مبارك يف تأمني وضع إمارة الكويت عام ١٨٩٩م . 

............................................................................................................................................................

• اتفاقية احلمية ١٨٩٩م وأثرها عىل الكويت
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شكل رقم )16(

معاهدة احلامية 1899م
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• اقرأ الفقرة التارخيية التالية ، ثم أجب عم يليها.
) للكويت أمهية كبرية بالنسبة لربيطانيا كمكان آمن؛ لذلك سعت بريطانيا لتطوير وتوثيق عالقتها مع 
الكويت من خالل عدة خطوات حتى توجت هذه العالقة بعقد اتفاقية احلامية عام 1899م ، والتي 
نصت عىل أن يلزم حاكم الكويت )الشيخ مبارك الصباح( نفسه ووارثيه وخلفه يف احلكم بأال يتنازل 
أو يبيع أو يؤجر أو يرهن أو يعطي لالستغالل ألي غرض كان أي جزء من مقاطعته ألي حكومة أو 

رعايا أي سلطة بدون املوافقة السابقة للحكومة الربيطانية (.
• ما أسباب توقيع اتفاقية احلمية؟

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

• اذكر اثنني من بنود اتفاقية احلمية :
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

• ما أمهية االتفاقية لدولة الكويت؟
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

النشاط
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• الشيخ مبارك وقيام الدولة السعودية الثالثة ١٩٠٢م .
جتهز األمري عبد العزيز آل سعود ملغادرة الكويت، بعد أن هيأ له الشيخ مبارك من األسلحة واملؤن 

مرحبني،  أهلها  تلقاه  أن  بعد  الرياض  دخول  من  العزيز  عبد  األمري  متكن  وقد  هدفه،  حتقيق  عىل  يعينه  ما 

لتبدأ الدولة السعودية الثالثة أوىل خطواهتا  عام 1902م ، حيث أرسل األمري عبد العزيز لوالده وللشيخ 

مبارك خيربمها بنجاحه، ويطلب من والده اإلمام عبد الرمحن احلضور إىل الرياض، فغادر  الكويت وعاد إىل 

الرياض هو ومجيع أفراد عائلته بعد استقرار دام تسع سنوات عىل أرض الكويت.

شكل رقم )17( الشيخ مبارك الصباح وإىل جانبه األمري عبد العزيز آل سعود

• سياسة الشيخ مبارك االستقاللية . 
إمارته، رغم   والعسكرية عىل  السياسية  للضغوط  مبارك ومعاجلته  الشيخ  أمر  التوقف يف  يثري  ما  إن 

ارتباطه باتفاقية محاية مع بريطانيا هو حتركه املنفرد يف الكثري من األحيان، لذا نرى )الشيخ مبارك( يدعم 

األمري "عبد العزيز آل سعود" عسكرًيا الستعادة ملك آبائه ويسانده يف معاركه ، كذلك استمر الشيخ مبارك 
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يف امتصاص وختفيف التوتر مع العثامنيني وعدم التصادم العسكري معهم باإلضافة لعدة حروب ومعارك 

قادها الشيخ مبارك منها ) معركة الرصيف يف مارس 1901م ( و) معركة هدية يف مايو 1910م (. 

وعىل اجلانب الربيطاين نرى الشيخ مبارك يقف وبقوة يف وجه أي سياسة تنتقص من سيادة الكويت، 

حيث يذكر أن الشيخ مبارك كان غاضًبا بشدة ، ومعارًضا بشكل كبري عملية تعيني ممثل تركي يف الكويت، 

لقد قاومت هذا طيلة عمري،   " قائاًل:  املرات  الربيطاين يف إحدى  املعتمد   النقاش مع  إِنه احتد يف  حتى 

وأنت تطالبني باملوافقة عىل ذلك ". 

لذا يمكن القول: إن سياسة دولة الكويت اخلارجية يف عهد الشيخ مبارك كانت تصب يف تكريس 

املزيد من اخليارات واالنسالخ عن أي التزام جتاه أي قوى إقليمية أو دولية باستثناء بريطانيا، كام أن الواقع 

شكل رقم )18( معارك الشيخ مبارك الصباح
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النشاط

ًنا دور الشيخ مبارك الصباح  اكتب ملخًصا تارخيًيا عن معركتي الرصيف وهدية ، مبيِّ  •
فيهم.

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

• برهن عىل دور الشيخ مبارك الصباح يف ترسيخ دعائم استقرار اإلمارة.
........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

يوضح أن )الشيخ مبارك( كان جزًءا من ترتيب السياسات يف املنطقة ، وطرًفا مؤثًرا يف معادلة القوى، وقد 

تويف الشيخ مبارك يف العام 191٥م بعد فرتة حكم دامت قرابة عرشين عاًما .





 األوضاع الداخلية والخارجية في دولة  األوضاع الداخلية والخارجية في دولة 
الكويت )الكويت )١٩١٥١٩١٥ -  - ١٩٥٠١٩٥٠((
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احلاكم الثامن

• الشيخ جابر بن مبارك الصباح) ١٩١٥م - ١٩١7م (

جابر  الشيخ  فيها  توىل  التي  القصرية  الفرتة  كانت 

وهو  أال  كبرًيا  ا  تارخييًّ حدًثا  عارصت  والتي  املبارك، 

فيها  ما  بكل  ) 1914- 1918 ( م  األوىل  العاملية  احلرب 

من أحداث، ُتَعدُّ فرتة دقيقة عىل كافة األصعدة، وخمتلف 

غري  خطوة  أو  جذري  حتول  أي  أن  خاصة  االجتاهات، 

كانت  املوجودة،  بالقوى  الكويت  عالقة  يف  حمسوبة 

حمفوفة باملخاطر، وهلا تبعاهتا ال عىل الكويت فحسب، بل 

عىل السلطة ذاهتا، حيث كان من الواضح أن الشيخ جابًرا 

سيتبع أسلوًبا شبيًها بأسلوب أبيه  يف احلكم ، وأن االستثناء الوحيد ربام سيكون انعكاًسا لشخصية الشيخ 

جابر وطبيعته اهلادئة عىل خمتلف القضايا الداخلية واخلارجية  للكويت، هذا وقد اتسم الشيخ جابر املبارك 

التي  العقارات  الثلث عىل  الكويتيني من رضيبة  بإعفاء  توليه احلكم  بعد  قام  الصدر واحللم، وقد  بسالمة 

فرضها والده الشيخ مبارك،  كذلك ويف عهد الشيخ جابر عقدت بريطانيا يف عام 1916م مؤمتًرا يف الكويت 

غرضه وقوف الدول العربية إىل جانبها ضد الدولة العثامنية أثناء احلرب العاملية األوىل، مقابل ذلك ستفي 

بريطانيا بوعودها يف االستقالل وحتقيق الوحدة العربية.

ووجهت الدعوة حلضور هذا املؤمتر إىل أمري األهواز الشيخ خزعل  وأمري الكويت الشيخ جابر وأمري 

نجد األمري عبدالعزيز آل سعود، وترأس املؤمتر املقيم السيايس الربيطاين السري )بريس كوكس(، ويف هناية 

املؤمتر أرسل أمري األهواز الشيخ خزعل والشيخ جابر املبارك برقية إىل الرشيف حسني يف مكة جاء فيها: 

شكل رقم )19( 
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“إن جل قصدنا من هذا االجتامع هو دعم مسائل األمة العربية”
كام أرسل برقية إىل السري )بريس كوكس( جاء فيها: 

“إن اجتامعنا يف الكويت كان هيدف إىل دعم
 مسائل األمة العربية وصيانة حقوقها”

النشاط
• فرق بني السبب املعلن والسبب غري املعلن لعقد بريطانيا مؤمتر عام ١٩١٦م مع بعض زعمء العرب .

السبب املعلن : ................................................................................................................................

السبب غري املعلن: ........................................................................................................................

احلاكم التاسع

• الشيخ سامل بن مبارك الصباح ) ١٩١7م - ١٩٢١م (

واإلقدام،  بالشجاعة  مبارك"  بن  "سامل  الشيخ  اتسم 

الرضائب  وإلغاء  اجلمركية  الرسوم  خفض  أعامله  من  وكان 

عىل الصادرات، كام  قام بتعيني خمتارين يف األحياء، كذلك كان 

للشيخ سامل إملام بالنحو وشغف بمطالعة الكتب األدبية وحفظ 

األشعار العربية وبعض املسائل الدينية، ومن األحداث املهمة 

يف عهده :
شكل رقم )20( 

"إن جل قصدنا من هذا االجتمع هو دعم مسائل األمة العربية"
كم أرسل برقية إىل السري )بريس كوكس( جاء فيها: 

"إن اجتمعنا يف الكويت كان هيدف إىل دعم
مسائل األمة العربية وصيانة حقوقها"
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1- حرب اجلهراء يف أكتوبر 1920 .

2- معركة محض يف مايو 1920 .

3- بناء السور الثالث الذي شيد من أجل محاية مدينة الكويت من أي هجوم بري .

كام حرص الشيخ سامل عىل تأكيد حدود الكويت كام نصت عليها االتفاقية العثامنية اإلنجليزية يف يوليو 

1913، وبسبب النزاع عىل احلدود مع ابن سعود ، فقد  أرسل الشيخ سامل يف سبتمرب عام 1920 رسالة إىل 

الوكيل السيايس الربيطاين يف الكويت " مالكومل " ذكر فيها أن حدود بالده كام يراها هي تلك التي جاءت 

بموجب االتفاقية العثامنية اإلنجليزية عام  1913.

احلاكم العارش

• الشيخ أمحد اجلابر الصباح )١٩٢١- ١٩٥٠م(

توىل الشيخ أمحد اجلابر الذي كان يف اخلامسة والثالثني من العمر احلكم عقب وفاة عمه الشيخ سامل عام 
1921م ، حيث كان وقتها موفًدا للقاء األمري عبد العزيز آل سعود  يف الرياض، ويمكن القول إن الشيخ أمحد 

اجلابر توىل احلكم يف فرتة عصيبة من فرتات السياسة اخلارجية 
للكويت، وكان مطالًبا بالعمل وبرسعة يف ملفات وقضايا مهمة 

ومصريية للكويت منها:
1- مشكلة احلدود واملسابلة )1( مع السعوديني )اململكة 

العربية السعودية الحًقا( .

2- معاجلة عالقات الكويت مع العراق .

3- احلذر يف املعاملة مع بريطانيا، حيث مل ينصفوا دولة 

الكويت يف معاهدة ) العقري( عام 1922م.

ابحث عن معنى املسابلة  )1(

شكل رقم )21( 
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• إدارة الشؤون الداخلية يف عهد الشيخ أمحد اجلابر 
أواًل -املجال السيايس.

احلاكم  بني  والشورى  القرار  يف  املشاركة  مستوى  عى  تغرات  اجلابر  أمحد  الشيخ  حكم  بداية  مع  طرأ 
واملحكوم وتقاسم اآلراء، وتطور جديد عى مستوى املشاركة الشعبية باحلكم.

1- جملس الشوري.
عــام 1921م تشــكل مــن وجهــاء أهــل الكويــت إلســداء الــرأي والنصــح واملشــاركة بالقــرار، لكــن   
ــهرين. ــدى الش ــن ال تتع ــن الزم ــرة م ــد ف ــه بع ــاء نفس ــن تلق ــل م ــد ح ــًا وق ــتمر طوي ــس مل يس املجل

2- املجلس البلدي.
أول جملــس بلــدي يف الكويــت عــام 1930م. مــن أهــم مهامــه إدارة أمــور التنظيــم الداخــي للكويــت   

ــة. ــة العام ــور النظاف ــواق وأم ــن أس م
3- املجلس الترشيعي. 

أول جملس ترشيعي عام 1938م وكان من أهم مهامه: 
أ  - إدارة شؤون مدينة الكويت الداخلية بالتعاون مع حاكم الكويت.

ب - إدارة اجلارك واألسواق وحل الراعات بني التجار يف األسواق.
جـ - وضع ميزانية لإلمارة.
ثانًيا -املجال الثقايف والتعليمي .

1-  املدرســة األمحديــة 1921م: تــم تشــييد املدرســة يف مايــو مــن عــام 1921م يف حــي القبلــة )جبلــة( 
ــن  ــن بناءي ــة م ــت املدرس ــار، وتكون ــر والتج ــن األم ــامهات م ــت كمس ــة مجع ــغ 7500 روبي بمبل
متقابلــني يفصلهــا شــارع، ويتكــون البنــاء األول املقابــل للبحــر مــن ثــان غــرٍف إحداهــا للناظــر، 
وأمــا املبنــى اآلخــر فــكان أصــًا للجمعيــة اخلريــة، وأضيــف عــام 1943م عــدد مــن الغــرف للمبنــى 

ــادة يف عــدد الطــاب. ــًا عــام 1948م ملواجهــة الزي ــاء املدرســة كلي ــد بن األول، وأعي
2-  جملــس املعــارف عــام 1936م: مهمتــه اإلرشاف عــى تأســيس املــدارس واإلنفــاق عليهــا وتوجيههــا، 
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ومتــت دعــوة مخســني ناخبــًا مــن أهــايل الكويــت النتخــاب أعضــاء املجلــس.
ثالًثا -املجال اإلقتصادي .

1- تأسيس رشكة نفط الكويت.
2- بداية اكتشاف النفط وتصديره.

3- اهنيار جتارة اللؤلؤ 1928.

• بداية اكتشاف النفط وتصديره .

تصدير أول شحنة
نفط من ميناء

 األمحدي.

1946 م

إنتاج النفط
بكميات جتارية
يف حقل برقان.

1938م

بداية حفر النفط 
 يف 

حقل برقان.

1936م

أول اتفاقية امتياز
للنفط يف 

الكويت ) بحرة (.

1934 م
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النشاط
• حدد عىل خريطة الكويت الصمء ما ييل: 

- استخدم الرمز * لتحديد احلقول الربية .

- الرمز + لتحديد احلقول البحرية .

- استخدم الرمز / لتحديد أكرب حقل نفطي يف دولة الكويت .

- استخدم الرمز # لتحديد املوانئ النفطية .



استقالل دولة الكويت واستكمال استقالل دولة الكويت واستكمال 
أدوات السيادة والتحديثأدوات السيادة والتحديث
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احلاكم احلادي عرش

• الشيخ عبداهلل السامل الصباح )١٩٥٠م - ١٩٦٥م (

يعد الشيخ عبداهلل السامل الصباح النجل األكرب للشيخ 

سامل املبارك الصباح، توىل يف عهد الشيخ أمحد اجلابر شؤون 

البالد اإلدارية واملالية قبل أن يتوىل اإلمارة رسميا 19٥0 م، 

والتي أصبحت يف عهده دولة مستقلة ذات سيادة تامة، حيكمها 

بالعديد  السامل  الشيخ عبداهلل  نظام دستوري. هذا وقد لقب 

االستقالل،  وأبو  الدستور،  أبو  أبرزها  كان  األلقاب،  من 

والتي أطلقـت علـيه خالل فـرتة حكمـه املمتـدة من 19٥0 

وحـتى 196٥م.

• الشيخ عبداهلل السامل و االستقالل.
يف 19 يونيو 1961م أعلن أن الكويت نالت 

استقالهلا عىل أثر تبادل الرسائل بني املقيم السيايس 

الربيطاين يف اخلليج العريب وبني الشيخ عبداهلل السامل 

عام  املعقودة  احلامية  اتفاقية  ألغت  والتي  الصباح، 

1899م  واستبدلت باتفاقية جديدة سميت باتفاقية 

دولة   انضمت  العام  نفس  ويف  والتشاور.  الصداقة 

تأخر  حني  يف  العربية  الدول  جامعة  إىل  الكويت 

انضاممها إىل منظمة هيئة األمم املتحدة إىل عام 1963م ؛ وذلك بسبب موقف االحتاد السوفييتي - سابًقا - 

الداعم ملطالب حاكم العراق آنذاك رئيس الوزراء العراقي عبدالكريم قاسم.

شكل رقم )22( 

شكل رقم )23( 
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النشاط
• ابحث عن بنود اتفاقية االستقالل.

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

• ابحث عن أسباب دعم االحتاد السوفييتي -سابًقا- ألطمع حاكم العراق عبدالكريم قاسم .

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

• الدستور واحلياة النيابية .
تشكل الدساتري أمهية كربى يف حياة األوطان واألمم، وذلك لطبيعة املهام التي تنظمها، إذ إهنا حتدد 

املفاصل املهمة يف الدولة، وحتدد صالحيات كل سلطة من السلطات الثالث، لذا كان من الرضوري احرتام 

هذه الدساتري وعدم اخلروج عليها، ولقد كان الشيخ عبداهلل السامل يعلم متام العلم بأن الدستور الكويتي هو 

الضامن األكيد ألمة قوية قادرة عىل الصمود يف وجه التحديات واألزمات، خصوًصا يف حميط مملوء بكثري 

يف  الشعبية  واملشاركة  بالشورى  السامل  عبداهلل  الشيخ  من  وإيامًنا  الدولية،  واألطامع  السياسية  بات  التقلُّ من 

احلكم ونتيجة للموقف الشعبي املؤيد والداعم الستقالل الكويت والستكمل مقومات السيادة واالستقالل 

دائم  إقرار دستور  مهمة  عاتقه  تكون عىل  تأسييس  انتخاب جملس  إىل  السامل  الشيخ عبداهلل  واحلداثة، دعى 

بتاريخ ١١ نوفمرب  املوافقة عليه  العالقة بني احلاكم واملحكوم، ومتت  تنظيم  باعتباره وثيقة  الكويت  لدولة 

١٩٦٢م بدون أن يطلب الشيخ عبداهلل السامل أية تغيريات عليه وعىل أثره لقب الشيخ عبداهلل السامل الصباح 

بلقب )أبو الدستور(.
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تبلغ عدد مواد الدستور)١٨٣( مادة، ومن أهم مواده: 

: أن الكويت دولة عربية ذات سيادة تامة، وشعب الكويت جزء من األمة العربية  -  ) املادة األوىل ( 

ولغتها  الرسمية هي اللغة العربية.

: أن الدين الرسمي للدولة هو اإلسالم وأن الرشيعة اإلسالمية مصدر رئييس للترشيع. -   ) املادة الثانية ( 

: أن الكويت إمارة وراثية يف ذرية املغفور له الشيخ مبارك الصباح. -  ) املادة الرابعة ( 

بعد اعتامد الدستور جرت أول انتخابات ملجلس األمة الكويتي عام 1963م  َوْفَق نظام الدوائر العرش 

الختيار ٥0 نائًبا يمثلون األمة.

النشاط
ف ما ييل:  • عرَّ

الدستور: ........................................................................................................................................
• اكتب عن ختصصات السلطات الثالث التي فصل بينها الدستور الكويتي.

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

• ابحث عن موادَّ توضح حقوق املواطن وواجباته.
 ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

• ابحث عن موادَّ أخرى يف الدستور الكويتي ختتص بالتعليم.
 ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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• سياسة الشيخ عبداهلل السامل اخلارجية .
مد الشيخ عبداهلل السامل يد التعاون إىل مجيع دول العامل العريب، وقام بدور فعال عىل املستوى الدويل ، وتقوية 

العالقات عىل املستوى السيايس والتجاري والثقايف للكويت ، فكان أن تأسس يف عهده أول مؤسسة إنامئية 

العربية والدول األخرى  للدول  اإلنامئية واالقتصادية  باملسامهة يف حتقيق اجلهود  تقوم  يف الرشق األوسط 

النامية ) الصندوق الكويتي للتنمية ١٩٦١م ( الذي أسس يف نفس عام استقالل دولة الكويت الذي ُيَعدُّ 

أداة ملد جسور الصداقة واإلخاء بني دولة الكويت والدول العربية النامية .

النشاط
• ابحث عن بعض املشاريع التي ساهم الصندوق الكويتي للتنمية يف بنائها .

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

• كم عدد الدوائر االنتخابية والنواب يف جملس األمة يف وقتنا احلايل؟

..........................................................................................................................................................

• علل أمهية الدساتري يف حياة األوطان واألمم.

..........................................................................................................................................................
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احلاكم الثاين عرش

الشيخ صباح السامل الصباح )١٩٦٥م - ١٩77م (

دولة  تاريخ  للعهد يف  أول ويل  السامل  الشيخ صباح  يعترب 

أمريي  مرسوم  بموجب  املنصب  هذا  يف  عني  حيث  الكويت، 

صدر يف 30 أكتوبر 1962م، وهو  احلاكم الثاين بعد استقالل 

دولة الكويت.

وذلك  الكويت،  تاريخ  يف  للخارجية  وزير  أول  كان 

نفس  يف  للعهد  ولًيا  وعني  1962م  عام  األوىل  بالوزارة 

السياسة  تطوًرا عىل صعيد  الكويت يف عهده  العام، وشهدت 

. واخلارجية  الداخلية 

• أواًل: السياسة الداخلية يف عهد الشيخ صباح السامل الصباح .

املجال العسكرياملجال االقتصادياملجال التعليمياملجال اإلسكاين

مساكن توزيع لذوي 

الدخل املحدود بإرشاف 

وزارة األشغال .

إنشاء جامعة الكويت 

عام 1966م .

تأميم النفط يف اخلامس 

من شهر مارس عام 

197٥م .

استحدث نظام التجنيد 

اإللزامي .

شكل رقم )24( 
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• ثانًيا: السياسة اخلارجية يف عهد الشيخ صباح السامل الصباح.
حرصت دولة الكويت عىل دعم العديد من القضايا العربية السيام قضية العرب األوىل )فلسطني(، 

حيث شاركت يف حرب ١٩٦7م وحرب  ١٩7٣م لنرصة فلسطني ، ضد العدوان الصهيوين.

النشاط
• اكتب فيم ال يقل عن مخسة أسطرعن املساعدات التي تقدمها دولة الكويت للشعب الفلسطيني.

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

النشاط
• ابحث عن أول كليات جامعة الكويت ، ثم بني دور التعليم األكاديمي )اجلامعات( يف النهضة العلمية.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
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احلاكم الثالث عرش:

الشيخ جابر األمحد الصباح )١٩77 -٢٠٠٦م(

شخصيته  متيزت  االستقالل،  بعد  الثالث  األمري  هو 

بحب اخلري والعطاء واحلكمة، دخل األمري الراحل معرتك 

عمره،  من  والعرشين  احلادية  يف  مبكًرا  السياسية  احلياة 

عندما عني عام 1949م رئيسًا لألمن يف األمحدي واستمر 

19٥9م(،   -1949( سنوات  عرش  ملدة  املنصب  هذا  يف 

املالية، وأعاد تنظيمها  الدائرة  رئاسة  ويف عام 19٥9م توىل 

الفرتة من عمر  عىل أسس تنظيمية متطورة -نسبة إىل تلك 

هنضة الكويت- مستعيًنا باخلرباء واملستشارين املاليني، ومن 

خالل هذا املنصب كان مسؤواًل عن القطاع النفطي، فسعى إىل تعديل االمتيازات املجحفة التي كان نصيب 

الكويت من العائدات النفطية خالهلا متواضًعا، يف حني تستحوذ الرشكات األجنبية عىل أرباحها الطائلة، 

ويف 1962/1/17م صدر املرسوم األمريي القايض بتغيري اسمها إىل وزارة املالية، فأصبح أول وزير للاملية 

الشيخ جابر  توىل  الصباح  السامل  الشيخ عبداهلل  له  املغفور  أثر وفاة  الكويت، وعىل  والتجارة والصناعة يف 

رئاسة الوزارة يف 196٥/11/30م ، ليتقلد احلكم يف1977/12/31م، وُيَعدُّ الشيخ جابر أحد أولئك 

القادة الذين تفانوا يف عطائهم، وخدمة أوطاهنم وشعوهبم، ورعاية مصالح أبناء وطنهم يف أصعب األوقات 

وأحلك املراحل، التي مرت هبا الكويت يف تارخيها، لذلك أحبه اجلميع ومتسكوا به قائًدا للدولة، حيث لقب 

القلوب(. وقد تطورت دولة الكويت يف عهده يف مجيع األصعدة، وشهد عهده حدًثا تارخيًيا  بلقب )أمري 

مؤملًا بتاريخ ٢ /أغسطس ١٩٩٠م متثل بالغزو العراقي لدولة الكويت، واستطاع بجهوده وجهود الشعب 

الكويتي  أن حيقق حترير الكويت يف ٢٦ فرباير ١٩٩١م.

شكل رقم )2٥( 
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أواًل: سياسة الشيخ جابر األمحد الداخلية يف شتى املجاالت.
أوىل سموه اهتامًما كبرًيا يف الشؤون الداخلية بدولة الكويت والتي جتسدت يف اإلنجازات العديدة يف 

عهده منها عىل سبيل املثال :

مؤسسة 
الكويت للتقدم 

العلمي.

حقوق 
املرأة

السياسية.

صندوق
الكويت
للتنمية.

اهليئة 
العامة لشؤون 

القرص.

إنشاء 
صندوق 

احتياطي األجيال 
القادمة.

النشاط
• ابحث عن إنجازات أخرى للشيخ جابر األمحد الصباح.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................    

ثانًيا: سياسة الشيخ جابر اخلارجية.
جتسدت  التي  العامل  شعوب  معظم  مع  املتبادلة  واملصالح  والتفاهم  الود  عالقات  إقامة  عىل  حرص 

بوضوح يف إنجازاته التالية: 

• جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

صاحب فكرة إنشاء جملس التعاون اخلليجي عام 1981 م.
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• موقف دولة  الكويت من احلروب العربية .
حرب اليمن : حرص عىل حتقيق الوحدة بني اليمن اجلنويب والشاميل وكان يعمل عىل ذلك.

حيث  ما بني )1980م-1988م(،  وإيران  العراق  بني  استمرت احلرب  اإليرانية:  العراقية -  احلرب 

أهنكت قوى البلدين وأثر ذلك عىل دولة الكويت، حيث تعرضت سفنها احلاملة للبرتول للعدوان، 

إال  أن سياسة الكويت املتوازنة وعدم االندفاع  جنبتها الدخول املبارش يف هذه احلرب .

النشاط
• ابحث يف سياسة الشيخ جابر األمحد اخلارجية .

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

• ابحث عن دور دولة الكويت يف مؤازرة العراق يف حرب ١٩٨٠م.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

• اكتب فرتة احلكم الزمنية لكل من : 

)الشيخ عبداهلل السامل الصباح / الشيخ صباح السامل الصباح / الشيخ جابر األمحد الصباح(

الشيخ عبداهلل السامل اسم احلاكم

الصباح

الشيخ صباح السامل 

الصباح

الشيخ جابر األمحد 

الصباح

الفرتة الزمنية
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احلاكم الرابع عرش

الشيخ سعد العبداهلل السامل الصباح ٢٠٠٦-٢٠٠٦م

األحداث  من  بالعديد  سعد  الشيخ  اسم  ارتبط 

األخطر  تكون  أن  األقدار  شاءت  التي  واإلنجازات 

واألهم يف تاريخ الكويت املعارص، والتي استطاع فيها مع 

بقية الرفاق من جيله العبور بسفينة الوطن بسالم وأمان ، 

فنال ثقة اجلميع واحرتامهم، وكانت كلامته التي عرب فيها 

عن تواضعه وإنكاره الذات بالقول ) نحن مجيًعا يف سفينة 

واحدة نبحر فيها يف بحر مملوء بالصخور املرجانية تتصاعد 

وتتكاثر من حوهلا  األمواج والعواصف والسحب ، هذه السفينة بيد ربان ماهر استطاع هذا الربان النوخذة 

أن يقود السفينة ونحن بحارهتا إىل بر األمان (، تدرج يف املناصب التي توالها من منصب وزير داخلية إىل 

وزير دفاع وعضو يف املجلس التأسييس وجلنة وضع الدستور لسنة 1962م. حتى أصبح ولًيا للعهد ورئيًسا 

ملجلس الوزراء عام 1977م. كام شارك الشيخ سعد العبداهلل أخاه الشيخ جابر األمحد يف التصدي للعدوان 

العراقي اآلثم سنة 1990م فأطلق عليه بطل التحرير تقديًرا لدوره يف التصدي هلذا العدوان، كام أطلق عليه 

التي دمرها العدوان  التحتية  البنى  التعمري بعد أن حتررت الكويت ، حيث قام بمتابعة وتعمري  بطل  أيًضا 

العراقي، تنازل الشيخ سعد عن احلكم يف بيان ملجلس األمة نظًرا حلالته الصحية، وقد حظي بلقب األمري 

التقدير  الوطن بكل  تاريخ  له  بعد عطاء وإنجازات حافلة سجلها  الشيخ سعد عام 2008م  الوالد، تويف 

واإلجالل.

شكل رقم )26( 
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النشاط
• دلل عىل صحة العبارة التالية : 

استحقاق الشيخ سعد العبداهلل الصباح لقبي بطل التحرير والتعمري.

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

احلاكم اخلامس عرش

الشيخ / صباح األمحد الصباح ٢٠٠٦ - ٢٠٢٠م

محل الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح طيب اهلل ثراه أمانة ومسؤولية احلكم، إثر تنازل األمري الراحل 

الشيخ سعد العبداهلل عن احلكم عام  2006، والشيخ صباح األمحد يعد االبن الرابع من أبناء الشيخ أمحد اجلابر 

الصباح، ولد يف مدينة الكويت عام 1929م، تلقى تعليمه يف 

املدرسة املباركية ، قام والده األمري الراحل الشيخ أمحد اجلابر 

بإيفاده إىل بعض الدول للدراسة واكتساب اخلربات واملهارات 

السياسية التي أهلته فيام بعد لتوىل مهام ومسؤوليات ومناصب 

كان منها تعيينه وزيًرا خلارجية الكويت، حيث استطاع طوال 

الكويت   سياسة  يرسخ  أن  الوزارة  رأس  عىل  وجوده  فرتة 

القائمة عىل التوازن وعدم االندفاع، بام حفظ للكويت سيادهتا 

وحافظ عىل مسرية البناء والتنمية هلا ، كام كان حريًصا عىل مد 

أوارص التعاون والعون مع مجيع األشقاء العرب بمواقف وطنية مرشفة سجلها التاريخ وحفظها له  خالدة 

يف سجل الذاكرة الوطنية لكويت العطاء واإلنسانية. 

شكل رقم )27( 
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• أهم املناصب التي تقلدها الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح .
ومتابعة  اخلطط  ووضع  احلكومية  الدوائر  تنظيم  إليها  عهد  التي  العليا  التنفيذية  اللجنة  يف  تعيينه  تم   •

تنفيذها وهو مل يتجاوز اخلامسة والعرشين من عمره.

توىل منصب رئيس دائريت املطبوعات والشؤون االجتامعية.  •

توىل منصب رئيس جلنة كتابة تاريخ الكويت 19٥9م.  •

يف عام 1962م تم  تعيينه عضًوا يف املجلس التأسييس الذي عهد إليه مهمة وضع دستور دولة الكويت.  •

توىل منصب وزير اخلارجية عام 1963م، حيث استمر ألكثر من أربعني عاًما يشغل هذا املنصب وهو   •

للدبلوماسيني  عميًدا  يكون  أن  فاستحق  العريب،  العامل  مستوى  عىل  للخارجية  وزيٍر  أقدم  يعد  بذلك 

العرب، حيث استطاع خالل تلك السنوات الطويلة التي شغل هبا املنصب، أن يوطد عالقات الكويت 

بغريها من الدول، وأن حيقق هلا إنجازات مهمة وممتدة يف حقل السياسة الكويتية بصفة عامة، والسياسة 

الدول بكل ما متلكه الكويت من طاقات  اخلارجية بصفة خاصة، كام ارتكزت سياسته عىل مساعدة 

للقضية  دعمه  ذلك  مالمح  أهم  فكان  املحتاجة،  للدول  والقروض  املنح  وتقديم  ومادية،  سياسية 

الفلسطينية والوقوف بجانب األشقاء يف خمتلف مراحل القضية، كام ساهم بالوساطة والتدخل حلل 

الكثري من اخلالفات العربية - العربية.

توىل منصب نائب رئيس جملس الوزراء، ثم منصب رئيس جملس الوزراء يف عام 2003م ، حيث كان   •

هذا املنصب هو آخر املناصب التي شغلها قبل توليه مقاليد احلكم يف 29 يناير 2006م .
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• الشيخ صباح األمحد يدعو الكويتيني )للتعاون واإلخاء، واملحبة وتغليب الصالح العام ونبذ 
التحزب واألهواء الطائفية والقبلية والفئوية الضيقة(.

يف أول كلمة وجهها الشيخ صباح للشعب الكويتي بعد أداء اليمني الدستورية يف جملس األمة 2006 

قال:"علينا أن ندرك أن التعاون اإلجيايب املثمر بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية قدر حتمي لتحقيق النقلة 

النوعية نحو التغيري واإلصالح ودفع مسرية البناء والتنمية إىل األمام، وأن اإلرادة الوطنية الواعية سبيلنا إىل 

ز، والتحيل باملزيد من رحابة الصدر، وتقبل الرأي اآلخر،  اإلمساك بكل مقومات النجاح واإلبداع والتميُّ

والتزام املوضوعية يف خمتلف الظروف واألحوال، وتغليب الصالح العام، ونبذ التحزب واألهواء الطائفية 

إىل  اجلميع  الشيخ صباح  األول واألكرب" ودعا  الرابح  دائاًم هي  الكويت  لتبقى  الضيقة؛  والفئوية  والقبلية 

واإلخاء  التعاون  يسودها  واملعرفة،  بالعلم  مزودة  حديثة،  عرصية  دولة  الكويت  جعل  أجل  من  العمل 

واملحبة، ويتمتع سكاهنا باملساواة يف احلقوق والواجبات، مشدًدا عىل رضورة املحافظة عىل الديموقراطية 

وحرية الرأي والتعبري.

• عضوية الكويت يف منظمة هيئة األمم املتحدة .

شكل رقم )28( 
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األمحد  صباح  الشيخ  قام  مايو1963   14 يف 

الصباح برفع العلم الكويتي لتكون الكويت إحدى دول 

العضوية  تشغل  أصبحت  حيث  املتحدة،  األمم  منظمة 

رقم 111 من بني الدول املنتمية للمنظمة.

• املساعدات الكويتية يف عهد األمري الشيخ صباح األمحد " بصمة إنسانية وعاملية.
كانت الكويت وكسابق عهدها رائدة يف جمال تقديم املساعدات اإلنسانية ملختلف دول العامل:

مجهورية  إغاثة  إىل  الكويت  دولة  سارعت  حيث   -1
الذي  )سيدر(  إلعصار  تعرضت  التي  بنغالديش 

قتل وجرح اآلالف.
املساعدة يف اجلهود  الكويت سّباقة يف  2- كذلك كانت 
ضحيته  راح  الذي  تسونامي  بعد  لليابان  املقدمة 

الكثري من األبرياء.
3- كام  سامهت الكويت  يف  إرسال مساعدات إغاثية إىل 
اجلفاف  آثار  من  التخفيف  يف  للمساعدة  الصومال 

واملجاعة التي تعرضت هلا.
4- أيًضا دعمت الكويت تركيا بعد حدوث زلزال )فان(.

دولة  إىل  متنوعة  مساعدات  الكويت  قدمت  كام   -٥
والذي  )هايان(  إعصار  من  ترضرها  جراء  الفلبني 

أحلق دماًرا واسًعا يف خمتلف مناطقها.
6- ويف جمال الصحة قدمت الكويت الكثري من التربعات للمنظامت واجلهات يف هذا اإلطار، فقد  تربعت   

ملنظمة الصحة العاملية  يف إطار جهودها ملحارصة ومعاجلة فايروس )إيبوال(.
العدوان  جراء  املنكوبني  غزة  أهايل  ملساعدة  إغاثة  محالت  انطلقت  حيث  الفلسطينية،  القضية  دعم   -7

اإلرسائييل 2014م.

شكل رقم )29( 
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اجلمعيات  السورية يف عام 2011، وسامهت  األزمة  بداية  منذ  اإلنسانية  اإلغاثة  انطلقت محالت  كام   -8

الكويتي  األمحر  اهلالل  من  كل  إسهام  جانب  إىل  املساعدات  تلك  بإيصال  اخلريية  واهليئات  الكويتية 

واهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية بجهود كبرية إلغاثة النازحني يف دول جوار سوريا.

• الكويت مركٌز لإلنسانية يف عهد الشيخ صباح األمحد الصباح.

اجلابر  األمحد  صباح  الشيخ  اختيار  تم   2014 العام  يف 

اإلنساين  للعمل  قائًدا  املتحدة  األمم  هيئة  قبل  من  الصباح 

لعام 2014م وتسمية الكويت مركًزا لإلنسانية، فهذا االختيار 

جاء تتوجًيا وتكرياًم ملا قدمه الشيخ صباح من جهود متواصلة 

االختيار  هذا  ُيَعدُّ  حيث  اإلنساين،  والعمل  اإلنسانية  خلدمة 

رسمًيا  اعرتاًفا  املتحدة  األُمم  منظمة  به  تقوم  الذي  والتكريم 

من قبلها بدور الكويت الرائد يف العمل اإلنساين، ومسامهتها 

إىل  الكربى،  اإلنسانية  والكوارث  األزمات  مواجهة  يف  الفّعالة 

جانب جهودها يف القضاء عىل اجلوع والفقر واألمية، والتصدي 

الفقرية  البلدان  يف  التنمية  بعملية  والدفع  واألوبئة،  لألمراض 

من خمتلف املناطق والقارات.

بجوانبها  التنمية  عملية  دفع  عىل  الشديد  حرصه  صباح  الشيخ  عن  عرف  العريب،  الصعيد  وعىل 

ا واقتصادًيا وثقافًيا وتعليمًيا،  يف خمتلف دول العامل العريب ، واهتم بشكل خاص  املختلفة اجتامعًيا وسياسًي

بالتنمية البرشية، كام عرف عن الشيخ صباح األمحد مبادراته الرائدة يف املصاحلة  ورأب الشقاق بني  القادة 

والدول العربية، حيث قاد يف العديد من املرات وبجهود منفردة عمليات املصاحلة، وإعادة العالقات والتفاهم 

يف العديد من األزمات.   

شكل رقم )31( 
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النشاط

• اكتب عن :

- أهم املناصب التي تقلدها الشيخ صباح األمحد الصباح.

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

- أهم املساعدات التي قدمتها الكويت لدول العامل.

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

العمل  أهمية  مبكر-  وقت  -ومنذ  مدرًكا  األحمد  صباح  الشيخ  كان  الخليجي،  الصعيد  على  أما 

العربية  للدول  الكلمة  توحيد  تحتم  التي  والمعطيات  واألسباب  الدوافع  ُكلَّ  واعًيا  المشترك،  الخليجي 

أمنًيا واقتصادًيا واجتماعًيا  التعاون  المجاالت، ودفع عجلة  التكامل في كل  الخليجية، والتي من أهمها 

لصالح شعوبها.
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شكل رقم )32( 

حاكم الكويت السادس عرش

صاحب السمو أمري دولة الكويت
الشيخ / نواف األمحد اجلابر الصباح

حفظه اهلل ورعاه

عندما توفي الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح في 29 

سبتمبر 2020، تولى أخيه وولي العهد الشيخ نواف األحمد 

الجابر الصباح مسند اإلمارة بتاريخ 30 سبتمبر 2020م.

فبراير    20 بتاريخ  للعهد  وليًا  سموه  مبايعة  تمت  حيث 

2006م، حيث صدر مرسوم أميري بتعيينه وليًا للعهد بتاريخ 

6 فبراير 2006م.

• الميالد.
بيوت  في  وترعرع  سموه  نشأ  1937م،  يونيو   2٥ مواليد  من  األحمد  نواف  الشيخ  السمو  صاحب 

الحكم منذ والدته وهي بيوت تعتبر مدارس في التربية والتعليم وااللتزام واالنضباط وإعداد وتهيئة حكام 

المستقبل.

• التعليم.
تلقى تعليمه في مدارس الكويت المختلفة.
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• المناصب الرسمية.
تولى منصب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء - 1

و وزير الداخلية بتاريخ 16 أكتوبر 2003 م.

2 - 13 من  الفترة  في  الداخلية  وزارة  حقيبة  تولى 

يوليو 2003 م الى فبراير 2006 م.

تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة - 3

وزير بتاريخ 16 أكتوبر 1994 م.

الشئــــون - 4 وزارة  حقيبة  بتولي  تكليفه  تم 

اإلجتماعية و العمل عند تشكيـــل أول حكومة 

كويتية بعد حرب تحرير الكويت وعودة الشرعية بتاريخ 2 أبريل 1991 م واستمر في ذلك المنصب 

حتى 17 أكتوبر 1992 م.

تولى منصب وزير الدفاع بتاريخ 26 يناير 1988 م.- ٥

الفترة من 19 مارس 1978 واستمر بذلك المنصب إلى بداية - 6 الداخلية في  تولى حقيبة وزارة 

عام 1988 م.

محافظًا لمنطقة حولي بتاريخ 12 فبراير 1962 م.- 7

• اإلنجازات.
• تحويل منطقة حولي التي كانت عبارة عن قرية إلى مركز حضاري وسكني متميز يعج بالنشاط التجاري 

واالقتصادي.

استراتيجية  مهندس  و  المختلفة  اداراتها  و  الحديث  بشكلها  الداخلية  لوزارة  الحقيقي  المؤسس   •

المنظومة األمنية المتكاملة لمكافحة الجريمة وحماية أمن الحدود الكويتية.

• تطوير العمل في وزارة الدفاع بشقيه المدني والعسكري.

شكل رقم )33( 
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• تطوير المنظومة البشرية والعسكرية في الحرس الوطني.

االجتماعية  الشؤون  وزارة  حقيبة  سموه  تولي  اثناء  الرعاية  دور  لنزالء  خاص  مستشفى  استحداث   •

والعمل.

• التكريم
منح شهادة عضوية الزمالة الفخرية من قبل الجمعية المصرية للفكر المحاسبي الجديد خالل أعمال 

شهر  في  القاهرة  المصرية  العاصمة  في  اقيم  والذي  للمنظمات  المالية  للهندسة  التاسع  العربي  المؤتمر 

سبتمبر من عام 2006 م.

• األوسمة المهداة لحضرة صاحب السمو أمير البالد
• قلد »قالدة الكنعانيين الكبرى« من وســـام الرئيس محمــود عباس من قبل رئيس دولـة فلسطين - 

الشقيقة في 13 نوفمبر 2018 م.

• منح »وسام الُمـحرر الجنرال سـان مارتين« من قبل فخامة رئيســة جمهوريـــة االرجنتيـن الصديقة 

الدكتورة كريستينا فرنانديز دي كريتشنر في 1 أغسطس من عام 2011.

• منح »وسام طوق االستحقاق المدني « من قبل جاللة الملك خوان كارلوس ملك مملكة إسبانيا - 

الصديقة في 23 مايو من عام 2008.

فدائمًا يؤكد صاحب السمو »أن الوطن يستحق ... والمواطنون يتطلعون إلى إنجاز حقيقي ملموس 

يلبي طموحاتهم في حاضر آمن ومستقبل واعد ..«

فترأس صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في عام 2021م 

وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة الحادية واألربعين للمجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج 

األمن  على  الحرص  شديد  دائمًا  وهو  الشقيقة.  السعودية  العربية  المملكة   - العال  محافظة  في  العربية 

والسالم المحلي والخليجي واإلقليمي والعالمي.



١٣٦

النشاط

أواًل: اكتب األوسمة املهداة لصاحب السمو أمري البالد؟

..........................................................................................................................................  -1

..........................................................................................................................................  -2

..........................................................................................................................................  -3

ثانيًا: اكتب فيم تعرفه عن إنجازات صاحب السمو أمري البالد الشيخ نواف األمحد اجلابر الصباح.

..........................................................................................................................................  -1

..........................................................................................................................................  -2

..........................................................................................................................................  -3

..........................................................................................................................................  -4
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• نظرة تارخيية عىل جذور العالقة الكويتية - العراقية

• العاقات االقتصادية واالجتاعية بني الكويت والعراق قديًا.
بحكم اجلوار اجلغرايف )املناطق املتقاربة من بعضها بعًضا وهلا خصائص مشرتكة يفصل بينهام حدود 

طبيعية أو سياسية( مل تكن هناك عوائق حدودية تفصل بني الكويت والعراق ، إذ كانت حركة املرور بينهام 

سهلة للتنقل والتواصل، كام ارتبط الكويت والعراق منذ القدم  بعالقات اقتصادية واجتامعية قديمة ،  حيث 

كان الكويتيون جيلبون املاء من شط العرب،  متلك الكويتيني أراٍض زراعية يف العراق وقاموا أيًضا بإحياء 

االجتامعية  والروابط  والنسب  املصاهرة  عالقات  جانب  إىل  هذا  الفاو.  منطقة  إىل  امتدت  شاسعة  أرايض 

املختلفة األخرى.

• مشاكل احلدود الكويتية - العراقية

أواًل : مشكلة احلدود يف عهد العراق العثاني.
ُتَعدُّ قضية احلدود ألي دولة مهمة لسيادهتا وأمنها وعالقاهتا مع جرياهنا، وقد نشبت خالفات بشأن 

احلدود بني الكويت والعراق أيام الدولة العثامنية منذ عدة عقود. حيث كانت الكويت تعاين من هتديدات 

الدولة العثامنية وحماوالهتا بسط سيطرهتا املبارشة عىل األرايض الكويتية، وإرسال املوظفني أو حاميات من  

من  كثرًيا  ت  حدَّ وقد  1899م  عام  احلامية  اتفاقية  بريطانيا  مع  الكويت  عقدت  أن  إىل  الكويت،  إىل  اجلند 

االدعاءات واملطامح املزعومة من اجلانب العراقي يف فرتة من الفرتات، لكنًّها عىل الرغم من ذلك مل توقفها.
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حدود الكويت َوْفَق اتفاقية 1913م بني بريطانيا والدولة العثامنية.

ثانًيا : مشكلة احلدود يف عهد العراق امللكي.
تم اختيار امللك فيصل بن احلسني كأول ملك عىل مملكة العراق اهلاشمية عام ١٩٢١م ، ويف عام 1932م 

يف  السيايس  للتدخل  متهيًدا  األحالف،  لبعض  ضمها  وحماولة  الكويت  بحدود  التحرش  العراقيون  حاول 

العام 1932م  العراقيني شهد  التعامل مع  الشيخ أمحد اجلابر يف  به  اتصف  الذي  شؤوهنا، لكن ومع احلذر 

أيًضا اعرتاف العراق رسمًيا بحدوده مع الكويت، حيث تم تبادل املراسالت بني حاكم الكويت واحلكومة 

العراقية بواسطة املندوب السامي الربيطاين. إال أن العراق ماطل يف ترسيم احلدود عىل الطبيعة، حيث كان 

دافع العراق احلقيقي رغبته يف الدخول يف عضوية عصبة األمم املتحدة، األمر الذي يتطلب إبراز حدودها 

مع جرياهنا كدولة مستقلة بكياهنا املحدد، وهو ما كان يتعارض مع مزاعمه وادعاءاته الباطلة جتاه الكويت.  

ويف العام 1938م شهدت الكويت توتًرا وتصاعًدا يف حدة اخلطاب السيايس املوجه نحوها من قبل 

امللك غازي بن فيصل، حيث أطلق دعوى بضم الكويت للعراق و استخدم  يف ذلك إذاعة قرص الزهور يف 

شكل رقم )34( 
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التحريض ضد الكويت وحكامها، والتشكيك يف استقالهلا، إال أنه بوفاة امللك غازي يمكن القول إن هذه 

التهديدات قد جتمدت لفرتة من الوقت.

النشاط

النشاط

• فرق بني السبب املعلن والسبب احلقيقي للمراسالت الكويتية - العراقية عام ١٩٣٢م.

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

* حماوالت ضم الكويت إىل االحتاد اهلاشمي  ١٩٥٨م.
متيزت العالقات الكويتية - العراقية خالل فرتة األربعينات وأوائل اخلمسينات من القرن العرشين 

الكويت  العراق استاملة  العراق واألردن، حيث حاولت  اهلاشمي بني  نشأ االحتاد  أن  إىل  النسبي،  باهلدوء 

لالنضامم  هلذا التحالف اإلقليمي، وكان نوري السعيد رئيس الوزراء العراقي آنذاك متحمًسا لضم الكويت 

إىل ذلك االحتاد ، لكن الشيخ عبداهلل السامل حاكم الكويت آنذاك  أعلن رفضه اقرتاح نوري السعيد، وعدم 

رغبة الكويت يف االنضامم إىل هذا االحتاد.

ومل يلبث أن تفكك االحتاد اهلاشمي بني العراق واألردن إثر انقالب الضباط األحرار الدموي بقيادة 

عبد الكريم قاسم عام  ١٩٥٨م ، والذي راح ضحيته  األرسة اهلاشمية يف العراق لينتهي عهد العراق امللكي 

ويبدأ عهد العراق اجلمهوري برئاسة عبدالكريم قاسم .

• علل : مطالبة العراق بانضمم الكويت لالحتاد اهلاشمي .

..........................................................................................................................................................
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ثالًثا: مشكلة احلدود الكويتية - يف عهد العراق اجلمهوري.
العراق  وزراء  رئيس  يمهل  مل   ، 1961م  يونيو   19 تاريخ  يف  استقالهلا  بإعالن  الكويت  قيام  بعد 

بالكويت  مطالبته  صحفي  مؤمتر  يف  أعلن  حيث  الفرحة،  هبذه  بالتمتع  الكويتي  الشعب  قاسم  عبدالكريم 

والتي سبقها بإرسال رسالة إىل حكومة الكويت خالية من الدبلوماسية واللباقة، إذ ذكر فيها تبعية الكويت 

اتفاقية الصداقة مع بريطانيا عن  إىل والية البرصة العثامنية، ويف املقابل جلأت احلكومة الكويتية إىل تفعيل 

ارجاع  ويمكن  عربية،  قوات  حملها  حلت  أن  لبثت  ما  والتي  عاجل،  بشكل  بريطانية  قوات  طلب  طريق 

املطالبات العراقية عام 1961م بدولة الكويت لألسباب التالية:

1- طمع عبدالكريم قاسم بالنفط الكويتي، حيث متيزت الكويت باإلنتاج التجاري للنفط.

2- البطالة التي كان يعاين منها الشعب العراقي مع االستياء العارم من السياسات الداخلية يف العراق.

3- حاجة العراق إىل موانئ بحرية ، رغم أن العراق يملك ست موانىء بحرية .

لتصبح   1961م   عام  العربية  الدول  جامعة  إىل  االنضامم  من  الكويت  دولة  متنع  مل  املطالبات  تلك 

عضًوا،  وكذلك االنضامم إىل األمم املتحدة عام 1963م.

الصامتة عام  الكويت، وخري دليل عىل ذلك أزمة  العراق بني احلني واآلخر يف هتديد دولة  واستمر 

وتوغلت  بل  الكويت،  لدولة  التابع  احلدودي  الصامته  مركز  العراقية  القوات  هامجت  حيث  )1973م(، 

ملسافة 3 كيلومرتات داخل األرايض الكويتية، واستشهد عدد من العاملني يف املركز من الكويتيني،  وذلك 

يف عهد حاكم الكويت الشيخ صباح السامل الصباح.
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النشاط

• علل : مطالبة الرئيس العراقي عام١٩٦١م بضم دولة الكويت للعراق.

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

• دلل عىل صحة العبارة: 

- عدم اهتامم دولة الكويت بتهديدات رئيس العراق )عبدالكريم قاسم(.

..........................................................................................................................................................

• اكتب ما تعرفه عن )أزمة الصامتة(:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................



١44

• الغزو العراقي البائد لدولة  الكويت يف  ٢ أغسطس عام  ١٩٩٠م

املمثلة  العراقية  القيادة  استمرت 8 سنوات وجدت  إيران  مع  منهكة  العراق من حرب  بعد خروج 

برئيسها صدام حسني آنذاك نفسها مطالبة بإجياد حلول رسيعة القتصادها املنهار وإعادة بناء البنية التحتية 

واخلدمات املتهالكة، لذا بدأ العراق بالتصعيد اإلعالمي جتاه اجلارة والشقيقة الصغرى الكويت ويف شهر 

يوليو عام 1990م اهتم العراق الكويت بأهنا اعتدت عىل أراضيه احلدودية ورسقت النفط العراقي خالل 

حربه مع إيران وأهنا وراء انخفاض أسعار النفط آنذاك.
لذلك حاول  العراق افتعال األزمة السياسية مع دولة الكويت والتصعيد املتعمد يف شهر يوليو 1990 
عىل نحو رسيع ومتصاعد بشكل بدا معه وكأن العراق استنفد مجيع "الوسائل السلمية" ، حيث عقد مؤمتر 

)جدة( حلل هذه اخلالفات ولكْن فشلت  تلك املفاوضات بسبب مطالب العراق والتي متثلت بام ييل:

1- إلغاء ديون تقدر بـ 12 مليار دوالر.
2- تعويضها عن البرتول الذي تدعي بأنه أخذ من اجلزء العراقي من حقل الرميلة اجلنويب بحوايل 2.4 

بليون دوالر.
3- تأجري جزيريت وربة وبوبيان للعراق.

4- تقديم مبلغ ضخم غري حمدد كنواة ملرشوع مارشال عريب )كاملرشوع االقتصادي إلعادة تعمري أوروبا 
بعد احلرب العاملية الثانية وكان هدفه إعادة إعامر وتشغيل االقتصاد واملصانع األوروبية( يستفيد منه 

العراق دون أي وعد عراقي سوى باإلبقاء عىل األوضاع كام هي.
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يف فجر يوم ٢ أغسطس ١٩٩٠ م جاء االجتياح الغاشم من قبل القوات العراقية لألرايض الكويتية، 

ويف حماولة للسيطرة الرسيعة عىل األرايض الكويتية ، قامت كتيبة مشاة بحرية عراقية بمهامجة جزيرة بوبيان، 

إضافة للهجوم املنظم عىل جزيرة فيلكا و االشتباك مع حاميتها ، أما عىل اجلبهة بداخل الكويت فقد قامت 

القوات العراقية بإنزال قوات جوية وبحرية يف ساعات الغزو األوىل عىل العاصمة مستهدفة بشكل مبارش 

)قرص دسامن( ، و يف اجلهراء اشتبكت بعض الوحدات من اجليش الكويتي مع القوات الغازية يف معارك غري 

متكافئة مثل معركة جال اللياح ومعركة جال املطالع ومعركة اجلسور وجال األطراف.

األرايض  معظم  عىل  سيطرت  قد  العراقية  القوات  كانت  أغسطس  من  الثاين  يوم  هناية  وبحلول 

الكويتية عدا جزيرة فيلكا التي ظلت حاميتها العسكرية تدافع عنها ، لكن ومع حلول يوم اجلمعة الثالث 

من أغسطس كانت أغلب مدن وحمافظات الكويت قد سقطت عسكرًيا بأيدي العراقيني، هذا وقد استطاع  

األمري الشيخ جابر وويل عهده وأعضاء من احلكومة اخلروج ساملني من الكويت متوجهني  للمملكة العربية 
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السعودية واستطاعوا من خالل املقر املؤقت للحكومة الكويتية  يف الطائف العمل عىل حشد املجتمع الدويل، 

وخصوًصا العريب للتحرك الرسيع لعودة الرشعية ونجحوا يف إدارة األزمة من هناك حتى التحرير.

• موقف املجتمع الدويل ومؤمتر القمة العربية يف القاهرة.

املتحدة واستطاع يف وقت قصري تكوين حتالًفا دولًيا  الدويل رسيًعا عرب منظمة األمم  املجتمع  حترك 

لتحرير الكويت، فأصدر جملس األمن الدويل قرار 660 يف نفس يوم الغزو1990/8/2، إذ طالب الرئيس 

العراقي )صدام حسني( باالنسحاب الفوري غري املرشوط ، وكان جملس األمن يف حالة انعقاد دائم طوال 

فرتة الغزو. 

كام سارع جملس جامعة الدول العربية إىل االنعقاد يف 2 أغسطس 1990م مديًنا العدوان العراقي، 

م  أغسطس 1990  ويف 8  الكويت.  من  املرشوط  وغري  الفوري  باالنسحاب  العراق  اآلخر  هو  ومطالًبا 

محل خطاب الرئيس املرصي حسني مبارك الدعوة النعقاد قمة عربية طارئة بالقاهرة، حيث حدد يوم  10 

أغسطس موعًدا النعقاد هذه القمة  املرتقبة ،  التي حرضها عرشون دولة عربية )أربعة عرش رئيًسا وملًكا 

ومخس بعثات - إضافة ملنظمة التحرير الفلسطينية - وغابت تونس(،  وذلك من أصل واحد وعرشين دولة 

عضًوا يف اجلامعة العربية، ومع بدء اجللسة الصباحية للمؤمتر تقدمت اململكة العربية السعودية بمرشوع قرار 

يقيض بااللتزام والتأكيد عىل إدانة العدوان العراقي عىل الكويت، وسيادة الكويت واستقالهلا وعودة نظام 

احلكم الرشعي هلا، تضمن مرشوع القرار السعودي كذلك طلًبا لنقل قوات عربية ملساعدة قواهتا املسلحة 

أن  العراقي  الوفد  ترصيح  هو  استفزازًيا  ترصحًيا  املؤمتر  جلسة  شهدت  وقد  هذا  أراضيها،  عن  الدفاع  يف 

غزو الكويت استعادة للحقوق التارخيية العراقية بالكويت، وهو األمر الذي خلق جًوا مشحوًنا من التوتر  

بعد  املشاركة، السيام  الدول  انسداد األفق، وحجم االرتباك احلاصل بني رؤساء وزعامء ووفود  وزاد من 

التطاول واملناوشات واملشادات الكالمية  التي جرت بني بعض الوفود، حينها تم رفع اجللسة الصباحية، 
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ويف الساعة السابعة والربع، من مساء اليوم نفسه، عقدت اجللسة املسائية املغلقة، حيث بدا الرئيس املرصي 

أكثر توتًرا هو اآلخر، وقلًقا من فشل القمة دون التوصل حلل، حيث أشار ملرشوع القرار السعودي وأنه 

سوف يقوم بطرحه للتصويت طالًبا من املوافقني عليه رفع أيدهيم، ومع ارتفاع بعض األصوات املعارضة 

واألخرى املؤيدة القرتاح الرئيس املرصي بطرح مرشوع القرار السعودي للتصويت، تم حسم األمر وعد 

األصوات، وبالفعل وافقت اثنتا عرشة دولة عربية عىل مرشوع القرار هي )السعودية، الكويت، اإلمارات 

العربية املتحدة، قطر، ُعامن، البحرين، املغرب، الصومال، جيبويت، لبنان، سوريا، إضافة ملرص(، وتنوعت 

بقية االصوات بني  رافض للقرار ومتحفظ عليه أو ممتنع عن التصويت، إضافة لغياب تونس، األمر الذي 

تم معه إعالن انتهاء أعامل القمة )باملوافقة عىل مرشوع القرار السعودي ( ورفع اجللسة.

ونالحظ من خالل هذه املواقف مدى االرتباك وتشوش الصورة وعمق تعقيد األزمة التي وضع فيها 

نتبني كذلك أن األزمة كشفت عن عمق وتباين اخلالف  العربية ورهن مصريها للمجهول،  العراق األمة 

العريب - العريب والتفكك وفقدان القدرة حيال التوحد حول موقف حاسم وبشكل موحد. 
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• )مؤمتر جدة الشعبي( السلطة الكويتية وإدارة أزمة الغزو العراقي من اخلارج.
مع تطور األحداث، ودخول العراق األرايض الكويتية، والسيطرة عىل كافة مؤسسات الدولة، كان 

لزاًما نقل الرشعية املتمثلة يف األمري خارج الكويت، حيث يقول الشيخ سعد العبد اهلل يف تعليقه عىل خروج 

املصريية  اللحظات  تلك  يف  السمو  صاحب  مع  اتصايل  "كان  اخلارج  من  األزمة  إلدارة  الكويتية  القيادة 

أنقذت  التي  اإلهلية  العناية  إهنا  حيايت،  يف  قرار  وأخطر  أفضل  دسمن  قرص  من  اخلروج  عىل  معه  واالتفاق 

الرشعية وأنقذت الكويت ...فقد كان الفارق بني خروجنا من قرص دسمن وبداية هجومهم عليه ال يتجاوز 

نصف الساعة")1(. 

ا مؤقًتا هلا ، حيث بقيت هناك متارس دورها  اختذت حكومة الكويت )الرشعية( من مدينة الطائف مقرًّ

لكل  لتحمل  واملواطنني،  الوطن  شؤون  إدارة  يف  الفور  عىل  القيادة  بدأت  كام  وحتٍد،  وطنية  بكل  ومهامها 

ا عىل بذل الغايل والنفيس يف سبيل  الكويتيني صوت الشيخ جابر مستهالًّ خطابه بآيات القرآن الكريم، حاثًّ

الوطن، وعودة احلق، مؤكًدا عىل روح التحدي، داعًيا إىل الصمود.

ويف مشهد تارخيي جديد للشعب الكويتي بعد أزمة 1961م جاء مؤمتر جدة، وجتديد الشعب الكويتي 

وأنه ال  آل صباح،  الرشعية من  قيادته  الشعب حول  التفاف  للعامل  ليؤكد  للشيخ جابر وآل صباح،  البيعة 

حتت  الغزو،  بعد  ما  لكويت  واحدة  برؤية  خيرجوا  أن  املجتمعون  استطاع  حيث  الرشعية،  هذه  عن  بديل 

وتعديل  النيابية،  احلياة  إعادة  تتم  التحرير  وبعد  أنه  عىل  فق  اتُّ كام  الدستورية)2(،  بالرشعية  التمسك  راية 

املسار الديمقراطي. وأكدت القيادة الكويتية للشعب الكويتي يف هذا املؤمتر عىل أهنا لن تساوم عىل سالمة 

واستقالل كل شرب من أرايض الكويتي، وأهنا لن تقبل بأي حل سوى التنفيذ الكامل لقرارات مؤمتر القمة 

العريب الطارئ بالقاهرة والذي عقد يف 10 أغسطس 1990م، إضافة لقرارات جملس األمن الدويل الداعي 

النسحاب العراق الكامل وغري املرشوط.

)1( الشيخ سعد مسؤولية وعطاء، مركز البحوث والدراسات الكويتية، مصدر سابق، ص211.
العقاد، ص 394، مركز  أكتوبر 1990م، صالح  الشعبي يف جدة يف 13  املؤمتر  افتتاح  الوزراء يف  العهد ورئيس جملس  )2( كلمة سمو ويل 

البحوث والدراسات الكويتية ) سمو الشيخ سعد ( ص110.
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ا واسًعا، وعدم تصديق ملا  منذ الساعات األوىل للغزو العراقي كان من الواضح أن هناك رفًضا شعبيًّ

جيري بني كافة فئات وأفراد الشعب الكويتي، فمع ردود األفعال الدولية، ومع  الرفض الشعبي الكبري من 

التنكيل  من  باملزيد  الرفض  العراق هذا  واجه  بالرشعية،  والتمسك  الواقع،  باألمر  التسليم  الكويتيني  قبل 

النشاط
ن القيم السامية لكلمة سمو الشيخ جابر األمحد الصباح - رمحه اهلل - يف مؤمتر جدة الشعبي. • دوِّ

............................................................................................................................................................

• املقاومة الكويتية.

شكل رقم )36(  : صور توضح أعال الكويتيني يف الداخل أثناء الغزو العراقي. 
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واالنتقام من املواطنني، بل بمؤسسات الدولة، حيث بدأ التخريب الواسع يف املمتلكات العامة واخلاصة، 

كام قام اجلنود العراقيون بحمل كل ما تقع عليه أيدهيم، ونقله للعراق، حتى إن اجلنود وبأوامر من السلطة 

العراقية  يف بغداد كانوا ال يتوانون عن تعذيب وقتل املواطنني الكويتيني املدنيني العزل ألبسط األسباب، أو 

للتنكيل واإلذالل،  يف خمالفة لكل القوانني والترشيعات الدولية واحلقوق اإلنسانية ألي بلد حتت االحتالل.

يف هذه الظروف بدأت االنطالقة الشعبية املقاومة لرفض الغزو؛ أواًل من خالل اللجان االجتامعية 

التنظيف  بعمليات  اخلاصة  واللجان  واالجتامعية  الصحية  اللجان  وبدأت  املساعدات،  وتقديم  واملالية، 

الفعل  العنف والقسوة يف رد  بالرغم من  إليها  الرعاية ملن حيتاج  بتوفري  الكويتي  الشباب  واملساعدة، وقام 

كذلك  الكويتية  املقاومة  اختذت  و  اخلصوص،  وجه  عىل  واللجان  عموًما،  الكويتية  املقاومة  ضد  العراقي 

أسامء  ومسح  العامة،  املباين  جدران  عىل  للمقاومة  والداعية  املعادية  الشعارات  كتابة  منها  أخرى  صوًرا 

وأرقام األحياء واملناطق والشوارع والبيوت؛ لتضليل العراقيني، كام مل يتخل الكويتيون عن امليض قدًما يف 

تقديم الدعم واملساندة للمقاومني. ويف تطور مهم  بدأت اللجان األمنية للشباب الكويتي يف توفري السالح 

للمقاومني، ومحاية املناطق السكنية، كام بدأت تتشكل جلان مقاومة لرصد أماكن تواجد القوات العراقية، 

وقد كان أحد نامذج املقاومة الكويتية املرشفة ما حدث يف موقعة "بيت القرين"، حيث وقعت معركة شهرية 

بني املقاومني الكويتيني وبني جنود الغزو العراقي يف 24 فرباير 1991م قتل عىل إثرها حوايل 12 من أفراد 

استنزاف  بأعامل  تقوم  الكويتية  املجموعة  هذه  كانت  حيث  علوي،  حممد  سيد  هادي  سيد  بقيادة  املقاومة 

آليات وقنص أفراد منه، إضافة لقدرة املجموعة عىل تدمري  العدو ، كاستهداف  عسكري وتشتيت جلهود 

بعض ناقالت عسكرية ، ومحاية بعض املناطق واملباين)1(.

)1( هذا وقد تكونت جمموعة بيت القرين من كل من: سيد هادي سيد حممد علوي - قائد املجموعة، عامر فرج العنزي/ يوسف خرض يوسف 
عيل/ بدر نارص عبداهلل العيدان/ إبراهيم عيل صفر منصور/ عبداهلل عبدالنبي مندين/ خليل خرياهلل عبدالكريم البلويش/ خالد أمحد حممد 
الكندري/ حسني غلوم رضا/ مبارك عيل صفر منصور/ جاسم حممد عيل غلوم/ حممد عثامن عيل الشايع، و ربام يعكس لنا هذا التنوع 
ألعضاء اجلامعة املقاومة أن املجتمع الكويتي بكل أطيافه كان مصماًم عىل املقاومة ورد العدوان، ولعل هذه احلادثة التي قادها بعض أبناء 
الوطن الذين بذلوا أرواحهم مع رفاقهم ستظل مشهًدا تارخيًيا يعكس لنا مدى تكاتف ووحدة الكويتيني أثناء الغزو، وقدرة أبناء الكويت 

عىل ختطي احلوادث بعزيمة وإيامن.
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الدولية،  للرشعية  االنقياد  العراق  رفض  ظل  يف 

اإلرادة  وحتدي  الكويت،  لدولة  احتالله  ومواصلة 

الدولية، تشكل -وبشكل رسيع- ائتالف عسكري مكون 

من حوايل 32  دولة ضد العراق بقيادة الواليات املتحدة 

األمريكية لتنفيذ قرارات جملس األمن اخلاصة بانسحاب 

القوات العراقية من الكويت من دون قيد أو رشط، وبعد 

درع  قوات  رأسها  عىل  كانت  والتي  العسكرية،  احلشود 

اجلزيرة ) التابعة ملجلس التعاون اخلليجي ( التي تشكلت 

لدول  العملية  املشاركة  جوهر  وكانت  1984م،  عام 

بدأت  الدويل،  اإلمجاع  ومع  التحرير،  حرب  يف  املجلس 

احلشود العسكرية مبارشة يف االستعداد لتحرير الكويت 

بدأت  يناير١٩٩١م   ١7 اخلميس  يوم  فجر  يف  وبالفعل 

تم  الصحراء(، حيث  أو )عاصفة  الكويت  معركة حترير 

التمهيد لذلك برضبات جوية مكثفة عىل القوات العراقية 

التي  املهلة  انتهاء  من  واحد  يوم  بعد  أي  وحشودها، 

قوات  طائرات  شنت  كام  األمن للعراق،  منحها جملس 

هذه  أن  يف  شك  وال  دفاعاته  وحتييد  العراقي  اجليش  إهناك  بغرض  مستمرة  جوية  محالت  االئتالف 

والبقاء  قدراته عىل االستمرار  أجزاء واسعة من  العراقي، ودمرت  اجليش  اجلوية أهنكت  الرضبات 

وجعلت بقاء استمراره يف الكويت استنزاًفا وأمًرا مكلًفا من الناحيتني البرشية واالقتصادية.

• التحرير .

صور توضح حترير دولة الكويت
شكل رقم )37( 
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ويف الرابعة فجًرا من يوم ٢4 فرباير١٩٩١م  قامت احلرب الربية ، حيث استطاعت قوات التحالف 

دخول  األرايض الكويتية  والعراقية، وتم تقسيم اجليش الربي إىل ثالث جمموعات رئيسية بحيث تتوجه 

غرب  يف  العراقي  اجليش  جناح  بمحارصة  الثانية  املجموعة  تقوم  الكويت، بينام  لتحرير  األوىل  املجموعة 

العراقية لقطع كافة  الغرب وتدخل جنوب األرايض  بالتحرك يف أقىص  الثالثة  املجموعة  الكويت، وتقوم 

اإلمدادات للجيش العراقي. 

ا يف يوم ٢٦  وعىل إثر هذه احلرب الربية حتررت مجيع أرايض الكويت، حيث تم حترير الكويت رسميًّ

فرباير ١٩٩١م بعد سبعة شهور من االحتالل، وتعترب جزيرة قاروة أوىل األرايض الكويتية املحررة.  

هذا وقد كان الشيخ سعد العبد اهلل الصباح من أوائل القيادات من آل الصباح التي  قدمت  إىل الكويت 

بعد التحرير مبارشة ، وقد ترأس أول اجتمع ملجلس الوزراء عىل أرض الكويت بعد التحرير، لتعود الكويت 

للكويتيني يف حلظات ال ينساها التاريخ.

النشاط
• اكتب يف حدود مخسة أسطر عن مظاهر فرحة الكويتيني بتحرير الكويت من العدوان العراقي الغاشم.

  .........................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................    

..........................................................................................................................................................    

..........................................................................................................................................................    
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• ابحث يف آثار الدمار الذي قام به العدوان العراقي عىل دولة الكويت عام ١٩٩٠م .

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

• فرِّق بني السبب املعلن والسبب احلقيقي للغزو العراقي عىل دولة الكويت عام ١٩٩٠م .

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

رابًعا : ترسيم احلدود الكويتية - العراقية بعد  التحرير.
بعد انتهاء احلرب التي دمر فيها العراق - وبشكل موسع - كافة البنى التحتية للكويت ومؤسساهتا، 

التخريب - قام  العراقيني، بل - ويف مزيد من اإلمعان يف  وهنب ورسقة كل ما وقعت عليه أيدي اجلنود 

اآلبار  هذه  استمرت  حيث  ا،  كويتيًّ ا  نفطيًّ بئًرا   737 عىل  يزيد  ما  وتدمري  بإحراق  االنسحاب  قبل  العراق 

مشتعلة ملدة تسعة أشهر بعد انتهاء احلرب، ويف 1991/4/3م أصدر جملس األمن قرار رقم ٦٨7 ليؤكد 

عىل التزام مجيع الدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة بسيادة دولة الكويت ، واستقالهلا السيايس. كام أمر 

األمني العام لألمم املتحدة بتشكيل جلنة لتخطيط احلدود بني الكويت والعراق، وذلك يف مايو 1991م. 

ويف منتصف إبريل من عام 1992م أعلنت جلنة األمم املتحدة املشكلة عن انتهائها من ختطيط احلدود بني 

العراق والكويت وفًقا لالتفاقيات والرسائل املتبادلة بني الدولتني، ووفًقا للقرار رقم 833  لعام 1993، 

الذي اْعُتمد باإلمجاع، لتصبح بذلك احلدود الكويتية العراقية حدوًدا دولية مثبتة حتت إرشاف األمم املتحدة 

الكويتية  الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح وكان وقتها وزيًرا للخارجية  ذاهتا. ويف مايو 1993م أرسل 

خطاًبا لألمني العام لألمم املتحدة، معربًا فيه عن تقدير الكويت واعتزازها بالدور التارخيي الذي لعبته األمم 

املتحدة  يف إهناء عملية ترسيم احلدود، التي وصفها اخلطاب بأهنا كانت أهم التهديدات اخلطرية واحلقيقية 

لألمن واالستقرار يف املنطقة.
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النشاط
ن قرارات األمم املتحدة ضد العدوان العراقي عىل دولة الكويت عام ١٩٩٠م. • دوِّ

  .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

• دلل عىل صحة العبارات التالية :

- متانة الروابط بني الشعب الكويتي وحكومته.

  .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

-إدانة املجتمع الدويل للعدوان العراقي عىل دولة الكويت عام 1990م .

  .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

• اكتب ما تعرفه عن )عاصفة الصحراء( :

  .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
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• رؤية الكويت اجلديدة.

هَدَف الشيخ صباح األمحد الصباح طيب اهلل ثراه إىل حتويل دولة الكويت إىل مركز مايل وجتاري 

جاذب لالستثامر، يقوم فيه القطاع اخلاص بقيادة النشاط االقتصادي، وتشجع فيه روح املنافسة وترفع 

كفاءة اإلنتاج يف ظل جهاز دولة مؤسيس داعم، وترسخ القيم وحتافظ عىل اهلوية االجتامعية وحتقق 

التنمية البرشية والتنمية املتوازنة، وتوفر بنية أساسية مالئمة وترشيعات متطورة وبيئة أعامل مشجعة.

• خطة التنمية والتنمية املستدامة.

ٌد نحو مستقبل مزدهر ومستدام: ٌه موحَّ خطة التنمية َتَوجُّ
الشيخ  تصور  من  منبثقة  الوطنية  التنمية  خطة 

الكويت  دولة  لرؤية  الصباح  اجلابر  األمحد  صباح 

بحلول عام 203٥م، وجيرى العمل يف الوقت احلارض 

التنمية  خطة  أهداف  إلنجاز  اجلهود  كافة  حشد  عىل 

رائٍد  إقليميٍّ  مركز  إىل  الكويت  دولة  لتحويل  الوطنية 

عام  بحلول  وذلك  ومؤسسًيا(  وثقافًيا  وجتارًيا  )مالًيا 

203٥م.

تعاريف ومصطلحات

التنمية املستدامة: عملية تطوير األرض واملدن واملجتمعات واألعامل التجارية لتلبية احتياجات 

احلارض دون املساس بقدرة األجيال القادمة عىل تلبية حاجاهتا.

شكل رقم )38( 
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• مستقبل دولة الكويت.

يبدأ مستقبل دولة الكويت برؤية..

و الرؤية تصبح خطة لتحويل دولة الكويت إىل مركز جذاب لالستثامر بخمس اجتاهات اسرتاتيجية:

• ركائز صناعة مستقبل دولة الكويت اجلديدة.

إن خطة التنمية تعتمد عىل )7( ركائز كنهج واسرتاتيجية رئيسية تعمل من خالهلا ، حيث تعترب 

ه املوحد نحو مستقبل مزدهر مستدام، يف حني تشتمل كل ركيزة من هذه الركائز التي  هذه اخلطة التوجُّ

الربامج واملرشوعات االسرتاتيجية املصممة، لتحقيق  التنموية عىل عدد من  متثل جمال تركيز اخلطة 

أكرب أثر تنموي نحو بلوغ رؤية دولة الكويت اجلديدة:

مشاركة املواطن 
واحرتام القانون

حكومة
فاعلة

اقتصاد
مستدام

مكانة عاملية
متميزة

دولة
مزدهرة

شكل رقم )39( 
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١- مكانة دولية متميزة. 
حتسني الوجود اإلقليمي والعاملي لدولة الكويت يف املجاالت الدبلوماسية والتجارية والثقافية 
واألعامل اخلريية ، حيث إن مكانة  الكويت الدولية حمل ثقة من قبل العامل فيام تقوم به من عمل إنساين 

خالل الكوارث، واملوقع اجلغرايف املهم لدولة الكويت هو خري انطالقة ألي خطة تنموية.

النشاط
• اذكر بعض األعمل اإلنسانية لدولة الكويت يف جمال العمل اخلريي.

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

• دلل عىل صحة العبارة: 
" للكويت مكانة متميزة دولًيا فيام تقوم به من أعامل  إنسانية خالل الكوارث."

 .........................................................................................................................................................      
.........................................................................................................................................................      

٢- بنية حتتية متطورة.
تطوير البنية التحتية وحتديثها لتحسني جودة احلياة جلميع املواطنني ومن أهم املشاريع الرئيسية 

يف هذا املجال :
- شبكة السكك احلديد.

- جرس الشيخ جابر األمحد.
- أنظمة النقل الرسيع- مرتو الكويت.

- ميناء مبارك الكبري.
- الطريق اإلقليمي.

- مرشوع مطار الكويت اجلديد.
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٣- رأسمل برشي إبداعي.
تنافسية  بقدرات  يتمتعون  أعضاء  ليصبحوا  أفضل،  بصورة  الشباب  التعليم إلعداد  نظام  تطوير 

وإنتاجية لقوة العمل الوطنية.
4- إدارة حكومية فاعلة. 

اجلهاز  وفاعلية  الرقابية  واملساءلة  الشفافية  معايري  لتعزيز  والبريوقراطية  اإلدارية  املامرسات  إصالح 
احلكومي.

تعاريف ومصطلحات
البريوقراطية: تطبيق القوانني بالقوة يف املجتمعات املنظمة ، حيث تعتمد عىل اإلجراءات املوحدة 

وتوزيع املسؤوليات بطريقة هرمية.

٥- رعاية صحية عالية اجلودة. 
حتسني جودة اخلدمات وتطوير الكوادر الوطنية يف نظام الرعاية الصحية وبتكلفة منخفضة، ومن أهم 

املشاريع يف هذا املجال:
- التوسعة اجلديدة ملستشفى األمريي.
- مستشفى األمراض السارية اجلديد.

- مستشفى الصباح اجلديد.
- تشجيع وحتفيز ممارسة الرياضة يف املجتمع.

- الوقاية والتصدي لألمراض املزمنة غري السارية.

النشاط
• ابحث عن مشاريع أخرى يف هذا املجال.

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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٦- اقتصاد متنوع مستدام.
النفط. صادرات  من  العائدات  عىل  الرئييس  الدولة  اعتامد  من  للحد  ومتنوع  مزدهر  اقتصاد  تطوير 

ويتحقق االقتصاد املستدام و الذي ترتكز دعائمه عىل متكني القطاع اخلاص وزيادة عدد املرشوعات الصغرية 

واملتوسطة وجذب االستثامرات األجنبية الستقطاب التقنيات احلديثة إنتاجًيا وإدارًيا.

وألن ركيزة االقتصاد املتنوع املستدام تالمس املواطن بصورة مبارشة يف حياته اليومية، لذا كان اهتامم 

الدولة هبا واضًحا السيام بعد توجيه الشيخ صباح األمحد يف النطق السامي خالل افتتاح دور االنعقاد األول 

للفصل الترشيعي اخلامس عرش ملجلس األمة  بتاريخ 11 ديسمرب2016 م  برضورة االهتامم هبا.

حيث أكد الشيخ صباح، آنذاك، يف خطابه عىل:

الدولة، جراء  إيرادات  اهلائل يف  االنخفاض  يتمثل يف  تواجه حتدًيا هيدد مسريهتا،  البالد  أن   "

اهنيار أسعار النفط يف العامل، ما أحدث عجًزا كبرًيا يف املوازنة العامة للدولة، داعًيا إىل املبادرة باختاذ 

إجراءات فعالة ملعاجلته والتخفيف من آثاره.

وشدد عىل أن »خيار ختفيض اإلنفاق العام أصبح أمًرا حتمًيا، من خالل تدابري مدروسة إلصالح 

اخللل يف املوازنة العامة، ووقف اهلدر واستنزاف مواردنا الوطنية وتوجيهها نحو غايتها الصحيحة، 

مع احلرص عىل التخفيف عن كاهل حمدودي الدخل، ومراعاة العدالة االجتامعية، وباملراجعة الدورية 

هلذه اإلجراءات وتقويمها تبًعا لوضع إيرادات الدولة«.

كام أوضح أن »هذا يعد جزًءا من برنامج شامل لإلصالح االقتصادي، يكون للقطاع اخلاص فيه 

دوره احليوي الفاعل يلتزم به اجلميع، وتقوم احلكومة بإعداد كافة أدواته وتفاصيله العملية والزمنية، 

يعرف فيه املواطن دوره، وما يمكن أن حيققه هذا الربنامج له ولألجيال القادمة، ويضمن مشاركته 

اإلجيابية وحتمل مسؤوليته الوطنية«.
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النشاط
املواطن وإجياد  أزمات  إدارة  الشيخ صباح األمحد عىل  السمو  دلل عىل حرص صاحب   •

حلول اقتصادية متنوعة يف جمال اإلصالح االقتصادي املستدام.
..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

• اقرتح موارد اقتصادية أخرى حتقق عائًدا اقتصادًيا بدياًل عن النفط.
..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

7- بيئة معيشية مستدامة. 
ضامن توفري السكن عن طريق موارد وخطط سليمة بيئًيا ومن أهم املشاريع يف هذا املجال:

- مرشوع جنوب املطالع.
- معاجلة النفايات البلدية الصلبة - موقع كبد.

- مراقبة امللوثات املنبعثة من املصادر )الثابتة واملتحركة( وتطوير برنامج املراقبة وحتسني جودة 
اهلواء.

النشاط
• ابحث عن مشاريع أخرى يف جمال البيئة املعيشية املستدامة يف دولة الكويت .

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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النشاط

• نمذج لبعض املشاريع من اخلطة التنموية
ملستقبل دولة الكويت اجلديدة.

إن املسؤولية التنموية للدولة تتقاسمها كل السلطات، وتضم كل مكونات املجتمع، لتحقيق إنجازات 

حقيقية للمجتمع ومشاريع ضخمة عمالقة يف ظل موارده وإمكاناته.

• مرشوع مستشفى الشيخ جابر.
هو رصح من رصوح الكويت، صنف كأكرب مستشفى 

من  عاملًيا  السادسة  املرتبة  حيتل  حيث   ، األوسط  الرشق  يف 

حيث املساحة والطاقة االستيعابية وتبلغ مساحة املستشفى 

الطاقة  تبلغ  مربع يف حني  اإلمجالية حوايل 720.000 مرت 

ة حوايل 1200 رسير. االستيعابية لألرسَّ

 حيتوي املستشفى عىل مخسة أبراج خاصة بغرف املرىض بتسعة طوابق لكل برج من األبراج، كام حيتوي 

عىل سبع مداخل و1٥0 مصعًدا منها ما هو خاص للزوار وفيها ما هو خمصص للمرىض واخلدمات .كام 

يضم املستشفى ثالث منصات خاصة هلبوط املروحيات لتسهيل عملية نقل املرىض يف احلاالت اخلطرة.

يعترب أول مستشفى يف الكويت خيصص فيه قسم خاص للحوادث والكوارث. كام حيتوي أيًضا عىل 

عيادات خارجية متكاملة تشمل كافة اخلدمات التي حيتاجها املرىض يف خمتلف التخصصات الطبية جمهزة 

بأحدث التقنيات و املعدات الالزمة.

) google map ( ابحث عن موقع مستشفى جابر باستخدام برنامج •

شكل رقم )40( 
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• مرشوع مركز الشيخ جابر األمحد الثقايف )دار األوبرا(.
هو معلم ثقايف بارز وحتفة معامرية ورصٌح تنويريٌّ 

يتكون  و  الكويت،  مدينة  قلب  يف  يقع  نوعه  من  فريٌد 

عىل  شهًرا   22 وإنجازه  تصميمه  استغرق  الذي  املبنى 

من  واملستوحاة  املركبة  اهلندسية  األشكال  من  جمموعة 

أربعة مباٍن ضخمة  فيه  العامرة اإلسالمية، حيث توجد 

املبنى 3 مسارح و3  املبعثرة ويضم  اجلواهر  عىل شكل 

تقدر  مساحة  عىل  وُشيد  التارخيية،  للوثائق  ومركزا  واملعارض،  واملؤمترات  املوسيقية  للحفالت  قاعات 

بـ214 ألف مرت مربع.

وقد نفذ املرشوع وفق املواصفات القياسية التي وضعت ليكون املركز رصًحا ثقافًيا ينعكس إجياًبا عىل 

تعزيز مكانة دولة الكويت الثقافية.

وهيدف املركز إىل تسليط الضوء عىل الفنون املرسحية وإىل خلق عامل مرسحي داخل مساحات خرضاء 

فسيحة وجذب الرواد يف خمتلف الفنون من كل أنحاء العامل ليكون مبعًثا للفخر واالعتزاز للكويت دولة 

وشعًبا.

النشاط
• اكتب تقريًرا عن دور مركز الشيخ جابر األمحد الثقايف يف تعزيز مكانة دولة الكويت ثقافًيا.

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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• مرشوع املطار اجلديد .

وتوسعته  الدويل  الكويت  مطار  تطوير  مشاريع  جاءت 

انطالًقا مع رؤية سمو أمري البالد جلعل دولة الكويت مركًزا مالًيا، 

وجتارًيا تأيت مسامهة من اإلدارة العامة للطريان املدين يف هذه اجلهود 

التي تقوم هبا الدولة من خالل تطوير البنية التحتية من مدرجات 

وممرات وساحات وقوف للطائرات الستقبال مجيع أنواع الطائرات 

التجارية بام فيها اجليل اجلديد من الطائرات إىل جانب إنشاء مدرج ثالث بمواصفات عاملية متطورة الستقبال 

مجيع أنواع الطائرات وذلك طبًقا ملواصفات املنظمة الدولية للطريان املدين.و زيادة الطاقة االستيعابية للمطار 

من سبعة ماليني راكب حالًيا إىل أكثر من 20 مليون راكب من خالل إنشاء مبنى الركاب اجلديد. وتنشيط 

حركة وكمية الشحن اجلوي يف مطار الكويت من 600 ألف طن إىل ستة ماليني طن بالسنة، واستيعاب 

املطار لعدد ال يقل عن 70 طائرة شحن جوي من اجليل اجلديد العمالق.

• مرشوع مبادرة الوقود البيئي ملؤسسة البرتول الكويتية. 

تنموي  اسرتاتيجي  مرشوع  هو 

يف  االقتصادية  العجلة  حتريك  إىل  هيدف 

دولة الكويت من خالل توسيع وتطوير 

األمحدي  وميناء  عبداهلل  ميناء  مصفايت 

بطاقة  متكاماًل  تكريرًيا  جممًعا  ليكونا 

إمجالية تبلغ 800 ألف برميل يومًيا، يف حني أهنا كانت تبلغ الطاقة اإلنتاجية ملصفاة ميناء عبداهلل 270 ألف 

العاملية يف  الكويت  يومًيا، مما يعزز مكانة  برميل  مليناء األمحدي 466 الف  يومًيا، والطاقة اإلنتاجية  برميل 

صناعة تكرير النفط.
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• مرشوع مدينة جنوب املطالع.

يف  إسكاين  مرشوع  أكرب  املطالع  جنوب  مدينة  تعترب 

تاريخ دولة الكويت، وأضخم املشاريع اإلسكانية املتكاملة 

نسمة   400,000 إىل  تصل  استيعابية  بطاقة  للخدمات 

ويضم 116 مدرسة و12 مركًزا للصحة العامة.

• مرشوع مبنى اجلامعة اجلديد.

اجلامعية  السامل  صباح  مدينة  مرشوع  يرتجم 

)الشدادية(، أحد أكرب املشاريع اإلنشائية يف الرشق األوسط 

وأمهها حرص دولة الكويت عىل االرتقاء بالتعليم اجلامعي، 

باعتباره حموًرا أساسًيا للتنمية البرشية.

ويندرج هذا الرصح التعليمي ضمن خطة املرشوعات 

التنموية التي تتبناها الدولة، هبدف تطوير منظومة التعليم يف البالد، وإعداد الكوادر الوطنية املؤهلة والقادرة 

عىل تلبية احتياجات سوق العمل، بام يساهم يف بناء الوطن بسواعد أبنائه.

وتقام املدينة عىل مساحة 6 ماليني مرت مربع، وبذلك تعد اجلامعة األكرب يف منطقة الرشق األوسط، 

التعليم اجلامعي عىل مستوى دولة الكويت واملنطقة، بام سوف تزخر به من منشآت  ومتثل طفرة يف قطاع 

واعًدا  أكاديمًيا  ورصًحا  متميًزا  وطنًيا  مرشوًعا  جتعلها  مسبوقة،  غري  متنوعة  هندسية  تصاميم  ذات  ومباٍن 

يساهم يف توفري بيئة تعليمية مثالية.
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• مرشوع مصفاة الزور.

واحدة  بمرحلة  تبنى  العامل،  يف  مصفاة  أكرب  هي 

وستنتج 61٥.000 برميل يومًيا من الوقود الذي حيتوي 

طاقة  تبلغ  حيث  الكربيت،  من  منخفض  معدل  عىل 

التكرير الكويتية 1.4 مليون برميل يومًيا، وتتمتع املصفاة 

بمرونة عالية، حيث إهنا مصممة ملعاجلة أنواع خمتلفة من 

النفط اخلام الكويتي بام يف ذلك النفط اخلام الثقيل، كام أهنا 

ستوفر الوقود النظيف ملحطات الطاقة.

• مرشوع جرس الشيخ جابر.

يعد مرشوع جرس الشيخ جابر األمحد الصباح أحد 

التنموية  اخلطة  ضمن  املدرجة  العمالقة  املشاريع  أهم 

يبلغ  حيث  العامل،  يف  بحري  جرس  أطول  وهو  للدولة، 

حيث  الكويت،  جون  يف  مرت  كيلو   ٣7.٥ الطول  من 

إىل  وهيدف  اجلديدة  الصبية  بمدينة  الكويت  مدينة  يربط 

اختصار املسافة بني مدينة الكويت ومدينة الصبية اجلديدة 

من 104 كيلومرتات تقطعها املركبات يف 90 دقيقة إىل 37,٥ كيلو مرًتا أي أقل من 30 دقيقة، وسيعمل 

هذا اجلرسعىل ضامن انسيابية كاملة حلركة املرور باجتاه منطقة الدوحة، كام يعمل عىل ربط املناطق الشاملية 

باجلنوبية الستيعاب الكثافة املرورية املتزايدة.
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• مرشوع معاجلة النفايات الصلبة.
يف  التقنيات  أحدث  استغالل  إىل  )كبد(  منطقة  موقع  هيدف 

معاجلة النفايات الصلبة ومحاية البيئة واملوارد الربية .

تعاريف ومصطلحات
البالستيكية  مثل)املواد  القطاعات  خمتلف  من  تنتج  صلبة  وشبه  صلبة  خملفات  الصلبة:  النفايات 

واألوراق والزجاج واألخشاب( وهي تعد من أخطر أنواع النفايات عىل البيئة.

• مدينة صباح األمحد البحرية.

اخلاص  القطاع  قبل  من  بالكامل  ُيَشيَّد  مرشوع  وأكرب  أول 

اخلريان  منطقة  يف  البحرية  األمحد  صباح  مدينة  تقع  الكويتي، 

عماًل  البحرية  األمحد  صباح  مدينة  وتعد  الكويت،  دولة  جنوب 

العامل،  يف  بل  فحسب  املنطقة  مستوى  عىل  ليس  متميًزا  حضارًيا 

فاإلنجاز الذي حتقق ال يقترص فقط عىل إنشاء مدينة متكاملة عىل 

إليه العلم احلديث يف جمال  أرض كانت سبخة غري صاحلة للبناء، و إنام يتميز باستخدام أحدث ماتوصل 

إنشاء املدن، من حيث التخطيط واإلنجاز لكل خدمات البنية التحتية واملرافق واخلدمات عىل أعىل مستوى. 

وفضاًل عن املزايا الطبيعية والبيئية للمنطقة، يوفر تصميم املدينة عوامل جذب إضافية، فقد قسمت املدينة 

إىل قطاعات تتخللها ممرات مائية كام حتتوي مدينة صباح األمحد البحرية عىل خدمات متكاملة.
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النشاط
• أعد تقريًرا عن أهم اخلدمات واملرافق يف مدينة صباح األمحد البحرية .

..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

• مرشوع ميناء مبارك الكبري.
يعد مرشوع ميناء )مبارك الكبري( البحري من أهم 

مشاريع خطة التنمية التي تقوم هبا دولة الكويت ، وهيدف 

إىل إنشاء ميناء بحري رئييس سعة 60 مرسى يكون حموًرا 

متعددة  نقل  بوسائط  بالبحر  األرض  يربط  للنقل  رئيسًيا 

كالطرق الرسيعة، والسكك احلديد، ويعزز مكانة الكويت 

كمركز مهم للنشاط االقتصادي اإلقليمي.

واملنافذ،  املواصالت  ويدعم خطة  واقتصادًيا،  العامل جتارًيا  البالد عىل  انفتاح  املرشوع يف  وسيساهم 

والتي ستكون أحد العنارص الرئيسية يف حتقيق رغبة سمو أمري البالد يف حتويل دولة الكويت إىل مركز جتاري 

ومايل عاملي. وسيشكل ميناء مبارك الكبري البحري بعد إنشائه نقلة نوعية يف قطاع جتارة الرتانزيت، وخطوة 

مهمة يف العودة مرة أخرى إلحياء طريق احلرير من خالل بوابة دولة الكويت من شامل اخلليج.

• مرشوع طريق اجلهراء.
)منطقة  بغرهبا  الكويت(  )مدينة  الكويت  دولة  يربط رشق  متكامل  اجلهراء جزء من مرشوع  طريق 

اجلهراء( من دولة الكويت ويعد أحد أكرب الطرق متعددة األدوار يف العامل، يتألف من جسور علوية متتد 

عىل طول 17.7 كم. بدأ العمل يف املرشوع عام 2011 م وتم االنتهاء من معامل املرشوع يف 2016م، 
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ويشكل املرشوع أحد احللول املهمة لالزدحام  املروري، 
فهو سيساهم بشكل كبري يف الفصل بني حركة املرور العابرة 

لطريق  االستيعابية  القدرة  ورفع  املحلية،  املرور  وحركة 

املروري،  االزدحام  من  التقليل  إىل  سيؤدي  مما  اجلهراء، 

وخفض نسبة احلوادث املرورية، كام يساهم  برفع مستوى اخلدمات ملستخدمي الطريق.

النشاط
• كيف ساهم مرشوع طريق اجلهراء يف حل األزمة املرورية ؟

..........................................................................................................................................................

• مرشوع شبكة السكك احلديد.
يتكون مرشوع شبكة السكك احلديد من شبكة متكاملة 

واملوانئ  الدويل  الكويت  ومطار  الكويت  مدينة  بني  تربط 

البحرية، وكذلك تربط الكويت بدول جملس التعاون اخلليجي، 

وخيدم هذا املرشوع كاًل من الركاب وعمليات الشحن ، وهو 

احلل لتخفيف أزمة االختناقات املرورية.
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النشاط
• صنف كاًل من مشاريع التنمية يف مستقبل الكويت اجلديدة حسب اجلدول التايل:

مشاريع إنشائية )معمرية(

مشاريع إسكانية

مشاريع اقتصادية

مشاريع صحية

مشاريع سياحية

مشاريع النقل واملواصالت

مشاريع بيئية

مشاريع ثقافية

مشاريع تعليمية

• اقرتح مشاريع أخرى تساهم يف حتقيق مفهوم التنمية املستدامة وبناء الكويت اجلديدة.

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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الكويت اجلديدة يف ٢٠٣٥م
مرشوع استغالل اجلزر الكويتية

• من كلمة الشيخ صباح األمحد الصباح:

"حتويل الكويت إىل مركز مايل جيذب املستثمرين، حيث يقود القطاع اخلاص االقتصاد خالًقا 

القيم وتعزز  التي تربز  املؤسسات احلكومية  تأييد  اإلنتاج حتت مظلة  منافسة وتزيد من كفاءة 

ضامنات اهلوية االجتامعية وحتقق توازًنا يف تنمية املوارد البرشية إىل جانب توفري البنية التحتية 

املالئمة والترشيعات املتقدمة وبيئة عمل ملهمة"

تتجىل رؤية الشيخ صباح األمحد الصباح برتمجة مبدعة حتقق التنمية املستدامة وترسم خارطة طريق 

املستقبل بتحويل الكويت إىل مركز جتاري ومايل عاملي وخلق بيئة جاذبة لرؤوس األموال العاملية، بتوفري 

حقل اقتصادي متجدد متعدد األوجه واملصادر يكون فيه للقطاع اخلاص الدور األكرب بدفع عجلة التنمية 

قادرة عىل  حتتية  وبنية  اجلودة،  عالية  وصحية  تعليمية  ولبيئة  العاملية،  للتجارة  واعدة  استثامرية  فرص  نحو 

مواكبة التطور واالزدهار.

فابتكار الفرص االستثمرية األمثل إلعمر جزر الساحل الرشقي ) بوبيان - فيلكا - عوهة - مسكان 

- وربة( لدولة الكويت والتي ال تتجاوز مساحتها ٥% من مساحة دولة الكويت قادرة عىل أن تكون بوابة 

الكويت نحو املستقبل.

• األمهية التارخيية للجزر الكويتية .
• حمطة أساسية يف حركة التجارة من آالف السنني.

• ارتبطت بأقدم احلضارات التارخيية.

• وجودها وسط أكثر من 1٥0 مليون نسمة ضمن سوق اقتصادي ضخم جًدا.

• موقع جغرايف يتوسط خطوط التجارة بني قارات العامل القديم ) آسيا وأوروبا وأفريقيا(.
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النشاط
الداخلية  للسياحة  جذب  مركز  جلعلها  الكويتية  للجزر  سياحية  اقتصادية  تنموية  مشاريع  اقرتح   •

واخلارجية.

..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................
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• الرؤية املستقبلية للجزر الكويتية.

• إحياء طريق احلرير التارخيي .

• لغة العرص واملستقبل بإنشاء منطقة تكنولوجية رقمية تضم أحدث ما توصل له العامل من ابتكارات 

تكنولوجية .

صناعة السياحة والفندقة بطابع حضاري تارخيي وعلوم اآلثار والتنقيب وتدريب أمناء املتاحف يف   •

جزيرة فيلكا.

• منطقة حرة ذات ترشيعات خاصة تتسم باملرونة والبعد عن البريوقراطية.

• موطن جديد لالستثامر وجذب رؤوس األموال.

إنشاء بنية حتتية عىل املعايري العاملية قابلة  طبيعة جغرافية سانحة لتطبيق قوانني وترشيعات خاصة يف   •

للتطوير.

• بوابة ميناء شامل اخلليج العريب .

• مركز مايل وسياحي وخدمي يتصل بالصني عرب أواسط آسيا.

• مركز التجارة العاملي للامل واألعامل.

• بيئة مثالية ُمهيَّأة لالستثامر الدويل ضمن بورصة عاملية.

• منطقة سكنية متكاملة املرافق عىل أحدث املستويات والنظم العاملية.

• رعاية طبية متكاملة تعمل وفق نظم الوقاية العالجية .

• مركز للثقافة املحلية من خالل إنشاء مدينة تراثية.

• منطقة مرايس عاملية تضم اليخوت واملجمعات التجارية بإطاللة رائعة عىل الرشيط الساحيل.

• موطن للرتفيه )مساحات شاسعة من احلدائق واملتنزهات واألنشطة الرتفيهية املتنوعة(.

• إنشاء مدينة رياضية تستقطب خمتلف البطوالت العاملية .
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• استوديوهات صناعة السينام واألفالم جمهزة بأحدث اخلدمات اإلنتاجية. 

• إطاللة ساحرة عىل ممرات مائية حتاكي مدينة فينيسيا )البندقية اإليطالية(.

• بيئة طبيعية تشمل شامل جزيرة بوبيان وهي منطقة مثالية إلنشاء الفنادق واملرافق السياحية بطابع بيئي 

خيدم احلياة الربية والبحرية.

• الوجهة السياحية األمثل يف املنطقة وموطن اهلدوء والراحة واالستجامم يف جزيرة عوهة .

• جزيرة مسكان املنطقة األمنية والعني الساهرة عىل باقي اجلزر.

وقد اعتمدت دراسات هذه الرؤية عىل نفس األسلوب املطبق يف املناطق التجارية احلرة الناجحة حول العامل 

والتي تتطابق باملواصفات واالمتيازات مع مرشوع اجلزر مثل ) سنغافورة / لكسمربج/ هونغ كونغ/ جبل 

طارق( .

ويساعد يف تطبيق هذا املرشوع الطبيعة اجلغرافية كجزر غري مأهولة، مما يسمح بسهولة تطبيق القوانني 

والترشيعات اخلاصة هبا، وكام أن البعد الرتاثي والتارخيي للجزر وأنامط احلياة البيئية املتنوعة هبا يكسبها قيمة 

يف ابتكار تطبيقات استثامرية مبدعة.

خلق  عىل  قادرة  االستثامر  من  وبيئة  نوعه  من  فريًدا  تكاماًل  يشكل  املتنوعة  بمناطقه  اجلزر  مرشوع 

معادلة اقتصادية جديدة لدولة الكويت، يصل إنتاجها من الدخل القومي ألكثر من 3٥ مليار دوالر سنوًيا 

املتنوعة  العمل  املليار كل عام ومئات اآلالف من فرص  املليار ونصف  تتجاوز حاجز  واستثامرات عاملية 

لتدخل النشاط السياحي ضمن مصادر الدخل الرئيسية بأكثر من 3 ماليني سائح سنوًيا ، كام أنه مرشوع 

يضيف األمان واالستقرار لوضع الدولة االسرتاتيجي وفق عجلة استثامر كربى لدول املنطقة والعامل وحتقيق 

انعكاس لرؤية حرضة صاحب السمو أمري البالد ، حيث تستعيد الكويت دورها التارخيي كمركز للتجارة 

الدولية يف املنطقة والعامل.
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8- عبد امللك عيل الكليب 1990م  " الطقس واملناخ يف دولة الكويت ". 

9- الكويت حضارة وتراث: متحف الكويت الوطني 1992م . 

10- حممد عبد اهلادي مجال " تاريخ املهن واألنشطة التجارية يف الكويت قدياًم ".

11- منظمة اخلليج لالستشارات الصناعية " مالمح االقتصاد يف دولة الكويت " . 

12- اهليئة العامة للمعلومات املدنية . 

13- يعقوب احلجي " تاريخ صناعة السفن بالكويت " .

القاهرة ،   ، الطبعة األوىل  العربية يف العصور احلديثة،  أبو حاكمة، حمارضات يف تاريخ رشقي اجلزيرة   -1

معهد البحوث والدراسات العربية ، 1967م .

2- أمحد عبد الرحيم مصطفى، وآخرون ، خرافة احلقوق التارخيية للعراق يف دولة الكويت ، ط1 ، القاهرة، 

املركز اإلعالمي الكويتي ، 1992م .

3- أمحد مصطفى أبو حاكمة، تاريخ الكويت احلديث 17٥0-196٥ ، ط1، الكويت، ذات السالسل، 

.1984
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د.ط،  احلديث،  العرص  يف  واالقتصادي  االجتامعي  الكويت  تاريخ  يف  دراسات   ، عباس  الدين  بدر   -4

الكويت ، ذات السالسل ،  1983.

٥- مجال زكريا قاسم ، اخلليج العريب دراسة لتاريخ اإلمارات العربية يف عرص التوسع األورويب األول ، 

د.ط ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، 198٥.

6- الرشيدي، الكويت من اإلمارة إىل الدولة، دراسة يف نشأة دولة الكويت وتطور مركزها القانوين وعالقتها 

بالدولة ، ط2، مركز البحوث والدراسات الكويتية ، دار سعاد الصباح، الكويت،  1993م .

7- عبـد العزيز الرشيد ، تـاريخ الكويت ، دار مكتبة احلياة ،  لبنـان ، بريوت 1971.

8- عبداهلل حممد اهلاجري، حممد نايف العنزي، مدخل إىل تاريخ الكويت احلديث واملعارص - الكويت ، 

صادر من مركز القرين للدراسات التارخيية 2006م  .

الكويتية  اجلمعية  الكويت،   ، ط1،  الكويت  واملواقع واألمكنة يف  املواضع  ، معجم  الفرحان  فرحان   -9

للدراسات والبحوث التخصصية ، 1999م .

10- القناعي ، صفحات من تاريخ الكويت، ط1، القاهرة ، دار سعد، 1946.

11- املجتمع والدولة يف اخلليج واجلزيرة العربية من منظور خمتلف ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط1، 

بريوت 1987.

12- من هنا بدأت الكويت ، عبد اهلل خالد احلاتم ،  ط3 ، املطبعة العرصية ، لبنان ، 2004.

13- د. ميمونة الصباح ، الكويت حضارة وتاريخ )1613 - 1800( ج1 ، ط4 ، د.ن ، الكويت ، 2003.

1٥- يوسف عبد املحسن ، ملحات من مايض الكويت ، د.ط ، مطبعة حكومة الكويت ،  1979م.

16- د. غانم النجار، مدخل التطوير السيايس يف دولة الكويت.
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مراجع الفصل الثالث

مراجع الفصل الرابع

1- أبو حاكمة : تاريخ الكويت ، ج 1 ، القسم األول ، الكويت 1969م .

2- مجال زكريا قاسم ، اخلليج العريب دراسة لتاريخ اإلمارات العربية يف عرص التوسع األورويب األول ، 

د.ط ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، 198٥ .

3- خالد سعود الزيد : الكويت يف دليل اخلليج ) مجع املادة من كتاب دليل اخلليج للوريمر، طبعة أوىل،  

الكويت ، 1981 .

4- فتوح عبد املحسن اخلرتش ، تاريخ العالقات السياسية الربيطانية الكويتية -1890-1921م  - ط2 ، 

الكويت ، منشورات ذات السالسل - 1984م .

٥- حممد حسن  العيدروس ، تاريخ اخلليج العريب احلديث واملعارص ، ط2 ، عني للدارسات والبحوث 

اإلنسانية واالجتامعية ، القاهرة ، 1998م .

6- نجاة عبد القادر اجلاسم ، التطور السيايس واالقتصادي للكويت  بني احلربني )1914-1939( م ، 

ط1، الكويت ، مطابع الوطن ، 1997م .

7- نجدة فتحي صفوة ، اجلزيرة العربية يف الوثائق الربيطانية )نجد واحلجاز ( م1 ، 1914 -191٥ ( م ، 

ط1 ، دار الساقي ، بريوت ، 1996 م .

1- ب .ج ، سلوت ، مبارك الصباح مؤسس الكويت احلديثة  ) 1896- 191٥ ( م ، ترمجة عيسوي أيوب، 

مراجعة وإرشاف  عبد اهلل يوسف الغنيم ،  ط1 ،  مركز البحوث والدراسات الكويتية ، الكويت، 2008.

2- حسني خلف الشيخ خزعل ، تاريخ الكويت السيايس ، ج1 ، ط1 ، بريوت ، دار اهلالل ، 1962م .

3- خالد محود السعدون ، العالقات بني نجد والكويت ، 1902ـ  1922 م ، ط 2 ، د.ن ، الكويت ، 1990 .
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4- سيف مرزوق الشمالن: من تاريخ الكويت، الكويت، ذات السالسل ، طبعة ثانية 1986م.

٥- صالح العقاد ، التيارات السياسية يف اخلليج العريب، مكتبة األنجلو املرصية ، الطبعة األويل، القاهرة ، 

.1974

6- ظافر العجمي ، جيش الكويت يف عرص مبارك الصباح )1896 - 191٥( م ، ط1 ، د.ن ، الكويت ، 

2000م .

7- عبد العزيز الرشيد، تاريخ الكويت ، طبعة منقحة ، أرشف عىل وضع حواشيها  ، يعقوب عبد العزيز 

الرشيد ،  دار مكتبة احلياة ، بريوت ، د.ت .

8- عبد اهلل خالد احلاتم ، من هنا بدأت الكويت ، ط3 ، لبنان ، املطبعة العرصية ، 2004 م .

9- فتوح اخلرتش : التاريخ السيايس للكويت يف عهد مبارك الكبري، دراسة وثائقية مقارنة باملؤرخني املحليني، 

تأليف : ج.ج.سلداهنا من كتاب شؤون الكويت 1896 - 1904م، الكويت ، ذات السالسل، طبعة 

ثانية 1990م .

البحوث  ، مركز  النفط  الكويت وخصائصه قبل  الكويت بعيون اآلخرين ، مالمح من حياة جمتمع   -10

والدراسات الكويتي ، 2002 .

11- ميمونه الصباح : الكويت يف ظل احلامية الربيطانية "القرن العرشين" ، اجلزء الثالث، الكويت ، طبعة 

ثالثه 2000م .

12- يوسف بن عيسى ، صفحات من تاريخ الكويت ، ط٥ ، الكويت ، ذات السالسل ، 1988م .
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مراجع الفصل اخلامس

مراجع الفصل السادس

1- أمحد الديني ، الديمقراطية يف الكويت ، مسارها واقعها حتدياهتا ، الطبعة األوىل ، دار قرطاس للنرش ، 

الكويت ، 200٥

- حممد عبد القادر اجلاسم ، مثلث الديمقراطية ، الطبعة األوىل ، الكويت ، 1992 .

2- شفيق الغربا ،  الكويت دراسة يف آليات الدولة القطرية والسلطة واملجتمع ، الطبعة األوىل  ، مركز ابن 

خلدون للدراسات اإلنامئية ، القاهرة ، دون تاريخ للنرش .

3- صالح العقاد ، التيارات السياسية يف اخلليج العريب ، الطبعة األوىل ، مكتبة األنجلو املرصية، القاهرة ، 

. 1974

4- عبد الرضا أسريي ، النظام السيايس يف الكويت مبادئ وممارسات ، الطبعة الثامنة واملعدلة، دون نارش، 

الكويت ، 200٥ .

٥- عثامن عبد امللك الصالح ، النظام الدستوري واملؤسسات السياسية يف الكويت ، دراسة حتليلية نقدية 

للنظام يف إطاره التارخيي ، ويف إطاره النظري ، ويف واقعه العميل ويف وسائل إصالحة ، اجلزء األول ، 

النظام التارخيي يف إطاره النظري ، مطابع كويت تايمز ، الكويت، 1989م .

6- فالح عبد اهلل املديرس ، مالمح أولية حول نشأة التجمعات والتنظيامت السياسية بالكويت ) 1938-

197٥( ، الطبعة الثانية،  دار قرطاس للنرش ، الكويت ، 1999 .

،  رشكة كاظمة  الثالثة  الطبعة   ، العريب  اخلليج  االجتامعي يف  والتغري  البرتول    ، الرميحي  غانم  7- حممد 

للنرش، 1984.

1- أمحد البغدادي، الشيخ عبداهلل السامل إنساًنا .. ورجل دولة، الكويت، دار قرطاس، ط1، 1994م .
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2- أمحد الرشيدي وآخرون، الكويت من االمارة إىل الدولة، القاهرة، مركز البحوث والدراسات السياسية، 

ط2، 1993م .

3- روبرت جلريمان، الشيخ صباح السامل الصباح أمري الكويت 196٥- 1977 سرية شخصية، سياسية، 

لندن، مركز لندن للدراسات العربية ، 2002م .

الكويتية،  والدراسات  البحوث  مركز  وعطاء،  مسؤولية  الصباح  السامل  اهلل  العبد  سعد  الشيخ  سمو   -4

.2004

٥- شيخ الدبلوماسية. عبداهلل بوير.

6- صاحب السمو الشيخ جابر األمحد الصباح ملحات مرشفة من تاريخ حياته. الكويت، مركز البحوث 

والدراسات الكويتية .2006م .

7- صباح األمحد الدبلومايس والقائد )عبداملحسن احلسيني( .

8- عبداهلل اهلاجري وحممد نايف العنزي ، مدخل إىل تاريخ الكويت احلديث واملعارص ، الكويت، ط3، 

2011م .

9- قائد العمل اإلنساين )عبداهلل بوير( .

10- مركز البحوث والدراسات الكويتية .

11- موقع الديوان األمريي .

12- نجاة اجلاسم، تاريخ الكويت احلديث واملعارص ، ج2، الكويت ، 2010م .

13- وكالة األنباء الكويتية )كونا( .

14- يعقوب الغنيم ، من أين يأيت النسيان الكويت وعبدالكريم قاسم ، الكويت، مكتبة األمل، 2001م .

1٥- يلينا ميلكوميان، دراسات يف تاريخ الكويت احلديث واملعارص ، الكويت، مركز الدراسات والبحوث 

الكويتية ، ط1، 2011م .

16- يوسف عبداملحسن املليفي، الشيخ عبداهلل السامل الصباح19٥0- 196٥م، الكويت، ط2، 2011م.
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مراجع الفصل السابع
  ، اخلامس  العدد   ، العربية  واجلزيرة  اخلليج  دراسات  جملة  العريب،  اخلليج  ومنطقة   السوفييتي  االحتاد   -1

السنة الثانية ،  جامعة الكويت ، يناير 1967.

2- أمحد الرشيدي وآخرون، الكويت من االمارة إىل الدولة، القاهرة، مركز البحوث والدراسات السياسية، 

ط2، 1993م .

3- أمحد مصطفى أبو حاكمة ، تاريخ الكويت احلديث 17٥0-196٥م ، الكويت ، ذات السالسل ، طبعة 

أوىل ، 1984م .

4- د.عبد املالك ، تاريخ الكويت واخلليج العريب املعارص ، الكويت ، مؤسسة الرشاع العريب ، طبعة أوىل 

1992م .

٥- الدكتورة نجاة اجلاسم، تاريخ الكويت احلديث واملعارص ، ج2، الكويت ، 2010م .

6- صربي فالح ، الكويت نشوؤها وتطورها 17٥0- 1871م ، لندن ،دار احلكمة ، طبعة أوىل 200٥م .

7- عبد الرضا عىل أسريي ،  الكويت يف السياسة الدولية املعارصة )إنجازات - إخفاقات - وحتديات( 

ذات السالسل ، الكويت ، ط1، 1989م .

8- عبد العزيز الرشيد ، تاريخ الكويت ، بريوت ، منشورات مكتبة احلياه ، طبعة 1978م .

9- عبداهلل األشعل  قضية احلدود يف اخلليج العريب ، مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية  باألهرام  ، 

القاهرة ،  1978م .

10- عبداهلل اهلاجري وحممد نايف العنزي، مدخل إىل تاريخ الكويت احلديث واملعارص ، الكويت، ط3، 

2011م .

11- نجاة اجلاسم، التطور السيايس واالقتصادي للكويت بني احلربني 1914- 1939م ، الكويت ، طبعه 

ثانية 1997م .
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مراجع الفصل الثامن

12- يعقوب الغنيم ، من أين يأيت النسيان الكويت وعبدالكريم قاسم ، الكويت، مكتبة األمل، 2001م .

13- يوسف القناعي ، صفحات من تاريخ الكويت ، الكويت ، طبعه خامسة ،1987 .

1- وزارة اإلعالم / برنامج إنجازات .

2- الديوان األمريي .

3- وزارة التخطيط والتنمية .

4- وكالة األنباء الكويتية )كونا( .




