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الإهداء

اإلى روحك والدي... التي ال تزال توقظنا كل يوم.

اإليك... معلمي و�سديقي و�سوئي الذي تلّم�ست به دروبي.

اإليك... يا �ساكن دموعي ومهجتي.

اإلى قلبك الرقيق الذي افتقدنا حنانه في الع�سّيات.

اإلى كل حبة تراب الم�ست ج�سدك الطاهر.

اإلى الف�ساء الذي تحّلق فيه اأجنحتك.

اإلى ا�سمك الذي ال يبارح �سداه داخلي.

.
ّ
اإلى �سورتك المعلقة على اأهداب عيني

اإلى هالتك التي ال يحنيها موت.

اإلى ذكرك الذي نريده مرفوعًا في كل مكان وطئته قدماك.

.... هذا الكتاب

نرفعه كي تبقى بين اأحبتك واأبناء وطنك.

اأما نحن فنردد الخاتمة التي كنت ترّددها دائمًا: »الحمد هلل«

ابنتك... فوزية 





�صاحب ال�صمو ال�صيخ �صباح الأحمد الجابر ال�صباح

اأمير دولة الكويت
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�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن محمد بن �صقر القا�صمي

ع�صو المجل�س الأعلى لالتحاد

حاكم اإمارة ال�صارقة
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كلمة ل بد منها

روح مبارك الح�صاوي معنا

�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور

 �صلطان بن محمد بن �صقر القا�صمي

 ع�سو المجل�س االأعلى لالتحاد حاكم اإمارة ال�سارقة

اإمارة  عن  بعيداً  الم�ستثمرين  تدفع  وحدها  االقت�سادية  الظروف  تكن  لم 

والتهديد  الخليج،  منطقة  من  باالن�سحاب  البريطاني  القرار  فهناك  ال�سارقة، 

االإيراني باحتالل الجزر. كل ذلك جعل ال�سارقة في حالة من اال�سطراب. فاأي 

ا�ستثمار في تلك الفترة يعتبر مغامرة خطيرة.

* * *

�سمانًا  ليكون  موؤ�س�ساته  وبناء  االتحاد،  تقوية  لدّي  االأولويات  كانت 

القوانين  �سّن  االأولويات  فكانت  ال�سارقة،  اإم��ارة  يخ�س  ما  اأما  لال�ستقرار. 

بال�سناعات  واالهتمام  والموؤ�س�سات،  الحكومية  الدوائر  واإن�ساء  والت�سريعات 

الخفيفة. اأما التجار فكانت لهم حريتهم وخياراتهم واأولوياتهم الخا�سة.

* * *

جميع  في  �سبقتنا  التي  الخليج،  بلدان  بنه�سة  تقا�س  ال  ال�سارقة  نه�سة  اإن 

المجاالت، وكنا نعمل ليَل نهاَر لّلحاق بها، وقد اأنعم اهلل عليها بالنفط.

* * *
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كان المرحوم ال�سيد مبارك عبد العزيز الح�ساوي من اأكثر رجاالت الخليج 

ها باأكبر قدر من ا�ستثماراته، اإن  حبًا لل�سارقة. وقد ترجم ذلك الحب باأن خ�سّ

لم اأقل جميعها. فقد اأ�ّس�س فيها ثالثة فنادق كلفت مئات الماليين من الدراهم، 

ال�سارقة  تاأ�سي�س »بنك  التبريد، و�ساهم في  اأبرزها م�سنع  ال�سناعات، من  واأقام 

الفرن�سي  »باريبا«  وبنك  ال�سارقة  بين حكومة  بالتعاون  اأقيم  الذي  المحدود«، 

.(PARIBAS(

* * *

اإال  فيه  التقيناه  بلد  من  فما  كثيراً،  يقّدرنا  الح�ساوي  مبارك  المرحوم  كان 

، ول�سانه يلهج بكلمات 
ّ
و�سارع اإلى اإقامة الوالئم، واأح�سر معارفه ليعرفهم اإلي

الوّد والمحبة.

* * *
كان المرحوم ال�سيد مبارك الح�ساوي:

� هادئ الطبع.

� ي�ستمع اأكثر مما يتحدث. ال يقاطع محّدثه.

� له ابت�سامة مخفية تظهر على محياه، ظننت اأن هّمًا قد اأخفاها.

� م�سارع لفعل الخير.

* * *

ال�سيد جمال  الح�ساوي ذات مرة، ومعه  ال�سيد مبارك  المرحوم   
ّ
دخل علي

العلمي )�سكرتيره)، وبعد اإلقاء التحية، قال: قبل اأن ندخل عليك كنت اأتحدث 

لجمال العلمي، واأقول له اإنني في كل مرة اأزور فيها ال�سيخ �سلطان يكون على 

ل�ساني ثالثة اأ�سئلة، اإال اأن ان�سغالي في الحديث ين�سيني ذلك، لكن اليوم �ساأبداأ 

باالأ�سئلة مبا�سرة.
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م�ساهمة  القا�سمي  �سقر  بن  محمد  بن  �سلطان  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مع  اأجريت  مقابلة  من   (*(

كريمة من �سموه في �سيرة المرحوم مبارك عبد العزيز الح�ساوي.

عن  مراراً  �ساألته  فقد  الن�سيان،  كثير  اإن�سان  العلمي  ال�سيد جمال  لكن  قلت: 

ثالث موا�سيع ولم يجبني عنها.

قال مبارك الح�ساوي: وما هي؟

اأخذت اأ�سرد عليه تلك الموا�سيع، حتى انتهت مدة المقابلة، وخرج ال�سيد 

مبارك، واأ�سئلته التي جاء من اأجلها ال تزال في مخيلته!

* * *

اإن روح المرحوم ال�سيد مبارك الح�ساوي ال تزال معنا، خ�سو�سًا عند اإطاللة 

به  يذّكر  كما  وم�سانع.  وعمارات  فنادق  من  ال�سارقة،  في  اأقامها  التي  المباني 

بروز ا�سمه في م�ساهماته في كثير من الموؤ�س�سات. رحمه اهلل رحمة وا�سعة. 
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المقدمة

رجل ا�صتثنائي

الباحث في �سخ�سية مبارك عبد العزيز الح�ساوي يبقى م�ستنفراً ومتاأهبًا طوال الوقت، 

الهدوء  تعرف  لم  الديناميكية  حياته  الأن  بل  اأب��داً،  ا�ستفزازي،  نوع  من  ال�سيرة  الأن  ال 

عرف  وال  اإليه،  و�سل  حدٌّ  ُيْقِنْعُه  فلم  توليديًا،  ت�ساعديًا  حلمًا  يمتلك  والأنه  واال�ستقرار، 

حدوداً لوطنه الوا�سع، وبقي فاتحًا عينيه دائمًا على الم�ستقبل، كاأنه م�سكون بفل�سفة اإغريقية 

اأفالطونية تترك للحلم اأن ياأخذ مداه. لهذا ربما لم ينف�سل عن اأحالمه، تم�سك بها و�سعى 

اإلى تحقيقها بت�سميم وطموح كبيرين.

د مبارك الح�ساوي على الواقع الذي وجد نف�سه فيه، واختار اأن يخترق 
ّ
منذ البداية تمر

اأعمال  رجل  ال�سمك  ب�سيد  عمله  بداأ  الذي  ال�ساُب  اأ�سبح  له، حتى  ُتحّدد  التي  الوظائف 

يتنقل بين دول عقاراته وا�ستثماراته بطائرة خا�سة، و�سار فرد من اأ�سرة مهاجرة، حطت في 

»فريج«))) من كويت ما قبل اال�ستقالل، �ساحَب مملكة من العقارات، في كويت النه�سة.

اأ�سئلته قد  اإجابات  المفاجئة عن  ال�سخ�سية  لي�س االأمر ب�سيطًا، فالباحث في ف�ساء هذه 

تتراءى اأمامه اأجنحة اأ�سطورة فال ي�سدق، يرى في االأفق رجاًل بعقل موؤ�س�سة يتحرك فتتحرك 

ي�سمع  اأو  عارفوه،  و�سفه  كما  متنقلة  عقار«  »بور�سة  اأمام  نف�سه  يخال  اأو  معه،  مكاتبه 

م�سكونة  وحكايات  ق�س�سًا  عنه  يروي  الكل  الكبار.  تراجم  في  اإال  يجدها  ال  حكايات 

اأولئك  اأمام م�سهدية �سينمائية جاذبة، لكن  اأو  اأمام بطل رواية نموذجي،  بالده�سة، كاأنهم 

اإن�سانًا عاديًا،  اإنه كان يك�سر بيو�س اأحالمهم ويخرج منها، فيرونه  الذين عاي�سوه يقولون 

يغازل زوجته، اأو يدلل ابنته، اأو ي�سبح مع اأحفاده ال�سغار، اأو يحادث حار�س الم�سرف، اأو 

يطعم م�سكينًا. 

1 - وتعني في اللهجة الكويتية »الحي ال�سكني«.
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كيف  االأ�سئلة:  زادت  ال�سخ�سية  هذه  مفترقات  في  كثيراً  غ�سنا  كلما  ذلك،  مع 

لمبارك الح�ساوي، ال�ساب الجال�س على ر�سيف الميناء تحت اأ�سعة ال�سم�س الحارقة، 

االأعمال  رجال  اأبناء  ي�سله  لم  ما  اإلى  ي�سل  اأن  الما�سي،  القرن  خم�سينيات  بداية  في 

واالأمراء من عمره، الذين ورثوا الخمائر المالية والعقارية واال�ستثمارية بما يوؤهلهم لو 

اتبعوا خطاه اأن يحّلقوا فوق ريحه؟ ثم كيف البن الطبقة المتو�سطة اأن ُيحدث كل هذا 

االختراق المدّوي، في�سبح رقمًا �سعبًا بين اأثرياء العرب؟ ثم كيف لثري مثله اأن ي�سمد 

في مواجهة االأزمات المحلية والدولية، التي اأعاد بع�سها العديد من االأغنياء اإلى ما دون 

ال�سفر، كما حدث في  »اأزمة المناخ«)))؟ ثم كيف ل�سخ�س واحد اأن ي�ستطيع القب�س 

على اأنحاء مملكته المترامية االأطراف بيدين اثنتين وعقل واحد، مطّوعًا خطوط الطول 

والعر�س لرحالته المكوكية؟

قال البع�س اإن مبارك الح�ساوي كان مهوو�سًا بالعقار! عجيٌب هذا االأمر. كيف ال 

زون بين اأن يكون 
ّ
قون بين الهو�س واالأحالم الم�سبوطة على اإيقاع الواقع، وال يمي

ّ
يفر

َتَكزاً لقفزة بعد اأخرى. لم يكن العقار �سنَمُه 
ْ
الرجل عبداً للعقار اأو يتخذه متكاأً له، وُمر

المقد�َس وهو من عباد اهلل ال�سالحين. كذلك لم يكن لي�ستهين به ويبّدده فيتحول اإلى 

اآلهة من تمر ياأكلها متى جاع. ال. كان العقار اأ�سا�سًا لبنيان اأكبر، اأو درجة من درجات 

�سّلم �سمم الرجل على ارتقائه.

باأن ال  االأمة،  انتخابات مجل�س  تعّهد لزوجته ذات يوم، عندما خا�س  اأنه  �سحيح 

تثنيه ال�سيا�سة عن نعمة العقار، ولن تن�سيه هدفًا �سّوب نحوه حياته، لكن العقار مع ذلك 

لم يكن هدَفُه اأو غايَتُه اأو الحدَّ الذي ي�سل اإليه فيرتاح. كان و�سيلة المتالك قوٍة اأكبر، 

قوِة اإنتاج ي�ستطيع بها اأن يحرك تاريخ بلده ومحيطه، كما يحركه كل الكبار في العالم 

�ساعين اإلى تغييره والنهو�س به نحو االأف�سل.... هذا هو حلم مبارك الح�ساوي بكل 

ب�ساطة. ال نريد اأن نوؤ�سطر هنا �سخ�سيته ون�سل بها اإلى ما فوق الطبيعة، وقد كان الرجل 

ر اأحالمه وطموحاته باآليات واقعه ووقائع حياته. 
ّ

من لحم ودم، اإنما نريد اأن نف�س

دخل ال�سيا�سة من باب عري�س، لكنه لم يمكث فيها واإن راأى اأن للعمل فيها دوراً 

وطنيًا، فهي ال تحوك له ب�ساط الريح الذي ياأخذه اإلى اأحالمه الزهرية. بل ربما وجد 

عالم  اإلى  عتبة دخول  بل  هواية،  مجرد  اأنها  االأرجح  على  واقتنع  اأحالمه،  تعطل  اأنها 

ح نظره، اأيام الميناء، اإلى ما وراء البحار. فمنذ 
ّ
اأو�سع، ذاك الذي كان يحلم به وهو ي�سر

البداية كان مبارك الح�ساوي يحب اأن يكت�سف العالم ليجعله م�سرحًا لتجارته واأعماله.

1 - اأزمة اقت�سادية خلفتها طفرة في اأ�سعار العقارات واالأ�سهم كان م�سرحها �سوق المناخ في الكويت.
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حال  هي  كما  تمامًا  عادية،  غير  نهو�س  حالة  تمثل  ب�سددها  نحن  التي  ال�سيرة 

ال�سحراء حتى  تعي�س مع عط�س  التي كانت  العربي،  الخليج  الكويت وعدد من دول 

منت�سف القرن الما�سي، و�سارت تروي العالم بنفطها. اإنها �سيرة رجل يما�سي تاريُخه 

من  رمزاً  الح�ساوي  مبارك  يعتبر  لذا  االأقل.  على  بمحاذاته  �سار  وقد  الكويت،  تاريَخ 

�سلكته  الذي  نف�سه  النه�سة  خط  �سلك  فهو  العرب،  ودنيا  الكويت  في  النه�سة  رموز 

الدول، من دون اأن يمتلك بئر نفط اأو يتاجر به. وقطع م�سافات طويلة في تطوير نف�سه، 

ال�سريع  بالتطور  الحافلة  تعوق رحلة عمره  اأن  يمكن  التي  الحواجز  اجتاز كل  عندما 

يزيد  بربيات))) ال  ليبيعها  التي كان ي�سطادها  الربيع واالأ�سماك  بيع طيور  لالأرقام، من 

العربي  العالمين  في  المربعة  االأمتار  بيع ماليين  اإلى  الواحدة،  اليد  اأ�سابع  عددها على 

والغربي بمئات ماليين الدنانير والدوالرات. 

د خارجها، فهو 
ّ
لم يكن مبارك الح�ساوي بعيداً عن تاريخ نه�سة الكويت، واإن غر

ابن هذه النه�سة، تاأثر بها واأّثر. كل ف�سول تطّورها حملتها مفترقات �سيرته اأي�سًا، فاإذا 

تحدثنا عن حركة التنمية وتطويرها في الكويت ال ن�ستطيع ف�سلها عن التنمية التي حمل 

الح�ساوي بيارقها، منذ البداية، في م�ساريعه التي نفذها في الكويت واالإمارات ولبنان 

والمملكة العربية ال�سعودية.

والياب�س ال�ستمالك  االأخ�سر  وال حارقًا  متوتراً  وال  الح�ساوي الهثًا  مبارك  يبُد  لم 

العقارات اأو اإحياء اال�ستثمارات، لم يتحدث اأحد عن نهمه اأو ج�سعه في البيع وال�سراء. 

كانت التجارة اإلى حد ما لعبته المحببة الراقية، لكنها اللعبة التي يك�سب فيها في اأكثر 

المرات. كل من عملوا معه تحدثوا عن هدوئه وتركيزه و�سرعة بديهته، فهو ال يتردد 

في اتخاذ قرار �سراء اأو بيع، الأنه حا�سر الذهن والذاكرة، ويعرف جيداً كيف يقتن�س 

الكثير  الربح  في  فّكر  مهنة  العقار  اختار  منذ  اأحداً. وهو  يوؤذي  اأن  الفر�س، من دون 

تكون  اأن  باأ�س  وال  الحق.  وقت  في  به  تعامل  اآخر  ا�ستثمار  مع  بالمقارنة  وال�سريع، 

المخاطرة مرافقة لهذا الربح، فهو، كما تحّدث عارفوه، مجازف من الدرجة االأولى، 

اللعبة، وقد خبر خفاياها، حتى �سار مدر�سة في  لكنه مجازف حذق، يعرف قوانين 

تعليم فن �سراء العقار وبيعه.

لم ي�سَع مبارك الح�ساوي لتعقيد االأفكار التي تقود م�سيرته العملية، اأو ي�سَع ليحتفظ 

دائمًا باأ�سرار مهنة يورثها الأبنائه، اأو ي�سَع الختراع فل�سفة �سعبة على الفهم، اإنما كان 

االأ�سواق  طة في 
ّ

المب�س الدرجات، يطرح نظرياته  اآخر  اإلى  يتعامل معهم  �سفافًا مع من 

1 - ربيات، مفردها »ربية«: عملة هندية تم تداولها في الكويت حتى �سنة )96).
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والدواوين، وال يت�سابق مع اأحد، لكن مْن كان يملك جراأته يك�سب.

المناطق  البعيدة عن  المهملة،  الخام  العقارات  يرّكز على  في توجهه عمومًا، كان 

رياح  وتجتاحها  جنائن  اإلى  تتحول  اأن  يمكن  اأنها  اإلى  اأحد  ينتبه  ال  التي  الماأهولة، 

النه�سة، اأو اإلى عمارة تراثية اأنهكها الزمن، اأو فندق َخِرٍب في منطقة يدرك م�ستقبلها 

اأو  ليحقق مك�سبًا،  �سنين طويلة  ينتظر  اأن  الطويل، يمكن  الَنَف�ِس  فهو �ساحب  الباهر. 

بينه وبين  الم�سافة  ب من خاللها 
ّ
يقر نار حامية،  النائي على  لو�سع عقاره  �سبياًل  يجد 

المدينة.

لم يكن �سخ�سًا تقليديًا في تجارته، ال، بل جعل العديد من التّجار التقليديين يغيرون 

اأ�ساليبهم في التعامل مع الواقع. كان منذ البداية يخترع اأ�ساليبه في البيع وال�سراء، فقد 

كانت المبادلة اأحد اأ�ساليبه، فيبادل عقاراً بملكية اأخرى بداًل من الثمن النقدي، كونه 

اأ�سا�سًا ال يحب االأر�سدة النائمة في الم�سرف، كاأن ذلك ُي�سعره بالعجز عن ت�سغيلها، 

فدوالب العمل بالن�سبة اإليه يجب اأال يتوقف. وفي البحث عن روؤى جديدة كان مبارك 

اأ�سفاره،  مما تالحظه عيناه في  العالم، م�ستفيداً  الح�ساوي منفتحًا على ما يجري في 

وجديدة  مده�سة  تكون  اأن  اإال  يقبل  ال  ح�سارية،  تنموية  ونماذج  اأفكاراً  معه  حاماًل 

وتوؤمن الراحة الأبناء بلده.

ن�ستطيع القول اإنه كان مبدعًا في تجارته وم�ساريعه، يعرف كيف يوائم الجديد مع 

الواقع، وهو العارف بحاجة اأبناء بلده واأمزجتهم و�سروراتهم واأ�ساليب الترفيه عنهم، 

ولنا في »الم�سيلة بيت�س موتيل« )Messilah Beach Motel) خير مثال. ال يقتنع باأن الزمن 

يتوقف عند نموذج اأو مخطط، اإنما ي�سعى دائمًا لتطويره، بل يزرع بذور تطويره فيه.

لم تقطع الم�سافات الطويلة التي ابتعد فيها عن وطنه �سلة الرحم عنده، وال هّزت 

اأبناء  مع  دائم  توا�سل  على  بقي  عروبته حرفًا،  من  انتق�ست  اأو  الوطنية،  هويته  �سجرَة 

جلدته، يحرق الم�سافات بينه وبينهم، مثلما حرق مراحل تطوره ال�سخ�سي و�سعوده 

نحو م�ستقبل باهر.

... اأما هذا الكتاب، فلم يخّطه مبارك الح�ساوي، ولم ن�ستِق ن�سو�سه من يوميات 

له مكتوبة، وال من وثائق تركها المرحوم لهذا الغر�س. لكن من كانوا حوله يحملون 

تجربته باأمانة. فال�سيرة التي ن�سعها بين اأيديكم لي�ست ذاتية بالطبع، ال تبداأ من داخل 

الداخل ما  لتتغلغل نحو  تبداأ من الخارج  اإلى خارجه، بل هي غيرية،  لتنتقل  �ساحبها 

اأمكن. �سيرة بل�سان من خبروا الرجل، ورافقوا م�سوار عمره، وتابعوا اأحالمه وقفزاته، 

وتفاعلوا معه، وحاوروه، و�سمعوا اآراءه. هي مجموعة �سهادات ومقابالت ال تغني عن 
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�سوته الداخلي بالطبع، لكنها تخرج من اأعماق اأ�سحابها، و�سدق عالقتهم بالمرحوم، 

وطموحهم اإلى اأن تبقى �سورته ماثلة اأمام الجميع. 

نعرف اأن مبارك عبد العزيز الح�ساوي لم يكن يرغب في كتاب ي�سرد هو فيه �سيرته 

ل�سخ�سه  والترويج  االإع��الن  اأن��واع  كل  ا�ستبعد  الذي  فهو  به،  الأمر  واإال  الذاتية، 

يكن  لم  اأنه  �سحيح  اأمامها.  ال  اإنجازاته  خلف  يقف  اأن  واآثر  واأمالكه،  وم�سوؤولياته 

اأن تبقى روحه حا�سرة،  اأ�سدقائه واأبنائه  اأو ثراء، لكن حقه علينا وعلى  ليتباهى بجاه 

ب�سدقه  ال  مقبلة،  اأجيااًل  يفيد  تاريخيًا  علمًا  يبقى  اأن  حقه  اإنجازاته.  الزمن  ينهب  فال 

وطيب خلقه وعطائه وطموحه وح�سب، اإنما بكونه اأ�ستاذاً في تجارة العقار واال�ستثمار، 

بعلوم  والمهتمين  للباحثين  علمية  مادة  اإلى  تتحول  اأن  بد  ال  غنية  تجربة  و�ساحب 

االقت�ساد.

لي�س الكتاب �سيرة فنية يتداخل فيها الواقعي والمتخيل، وال هو �سبيكة تتوحد فيها 

األوان الم�ساركين، بل هو عربون وفاء من كوكبة كريمة، اأ�سرت على تذّكر المرحوم 

مبارك الح�ساوي، وا�ستعادة �سخ�سيته، كل على طريقته.

عذراً مبارك الح�ساوي... هذا الكتاب لي�س للتباهي، هو توثيق متوا�سع لتاريخك، 

حقيقتك في مراآة اأ�سدقائك وعارفيك و�سركائك واأبناء اأ�سرتك... �سورتك التي ال بد 

من اأن يكحل بها محبوك عيونهم كلما ا�ستاقوا اإلى ذكرك. 
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اأوًل: �صدى التاريخ 

ت�سبه م�سيرة مبارك عبد العزيز �سالح الح�ساوي كرة الثلج التي تعاظمت مع حركتها 

ودورانها حتى اآخر �ساعة في حياته. ف�سحيح اأن البذرة التي اأنبتته اأ�سيلة وموؤ�سلة، اإال اأن 

الرجل ا�ستطاع بطموحه وذكائه اأن ي�سنع كيانه ويوؤ�س�س لوجوده ووجود عائلته واأ�سرته. 

و�سحيح اأننا الكت�ساف ال�سر ال بد من العودة اإلى كل �سنة اأو يوم عا�سه، منذ الوالدة حتى 

الرحيل، اإال اأن كثافة االأحداث تجعلنا عاجزين عن الدخول في تفا�سيل �سفحات عمره 

رات والمّت�سم بدينامية التجديد وحيوية العي�س. لذا كان علينا اأن 
ّ
المديد، العا�سف بالتغي

نخت�سر ون�سعى لقطف العناوين االأ�سا�سية، التي من �ساأنها اكت�ساف الرجل ومعرفته حق 

المعرفة.

ال بد اإذاً من العودة بالزمن اإلى البدايات، اإلى ح�سن والديه وتفّتح الحياة في عينيه، 

اإلى الب�سمات االأولى التي رافقته طوال حياته، اإلى الزمن ال�سعب الذي اجتازه ب�سالم، 

ليكون بعد ذلك اأكثر قوة و�سالبة وت�سميمًا وطموحًا، واأكثر �سغفًا بمعاركة الحياة ف�ساًل 

ف�ساًل.... نعود اإلى زمن الجد �سالح، ليكتمل ر�سم �سجرة الن�سب التي تعلق بها مبارك 

عبد العزيز �سالح الح�ساوي، والتي تابع امتدادها، بحر�س �سديد، لينقل خيرها اإلى اأبنائه 

ال  مراآة  اإلى  فيها  الحياة  تحولت  التي  ال�سجرة  تلك  خير.  اإلى  خيراً  وي�سيف  واأحفاده 

تكتفي بتقليد �سورة الجذور ونقلها اإلى الفروع، اإنما تتنف�س هواء اأكثر نقاوة، ويتحول 

فيها الخير اإلى خ�سرة م�سيئة وبهية تلمع للقا�سي والداني. 

نذهب اإلى البدايات لنفهم االأخالق التي ُجِبَل بها مبارك عبد العزيز �سالح الح�ساوي، 

اأنه لم يولد وفي فمه  اللبنة االأولى التي كّونت �سلوكه واأفكاره و�سخ�سيته. �سحيح  اإلى 

ملعقة من ذهب، فهو الع�سامي الذي ا�ستطاع اأن يقفز فوق واقعه قفزة قفزة، وهو ال�سغير 

اإلى  نذهب  جديد....  نهار  على  عينيه  فتح  كلما  فيه  الطموح  ا�ستعال  مع  كبر  الذي 

البدايات لي�س بهدف الوقوف عندها واال�ستغراق فيها، اإنما بهدف روؤية ما اأظهرت من 

مالمح توؤ�س�س ل�سخ�سية فّذة، وما اأعطت من موؤ�سرات وحوافز لبناء قامة عالية.
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ثانيًا: من حائل اإلى الكويت 

منطقة  »الدحيالن« من  عائلة  اإلى  الح�ساوي  العزيز �سالح  عبد  مبارك  ن�سب  يعود 

القحطانية  طيء  قبيلة  ا�ستوطنتها  التي  حاليًا،  ال�سعودية  العربية  المملكة  في  حائل 

اليمانية، بعد انهيار �سد ماأرب عام 5))ق.م، ومنها حاتم الطائي الذي و�سفه ر�سول 

اهلل محمد )�سلى اهلل عليه و�سلم) باأنه »كان يحب مكارم االأخالق«. الجفاف الذي 

�سرب منطقة حائل �سهوراً فر�س على العائلة، التي كانت ت�سكن في مدينة »عقدة«، 

الهجرة �سرقًا في اتجاه االأح�ساء، �سعيًا وراء فر�سة جديدة للعي�س الكريم، ثم هاجر من 

االأح�ساء �سمااًل اإلى الكويت.

هناك كانت االأر�س مفتوحة على الخليج العربي، وعلى حركة المراكب والتبادالت 

المقيمين  النا�س  وحركة  واالأ�سرار  العمل  بفر�س  حبلى  كانت  وبالتالي  التجارية، 

والعابرين. كان على العائلة اأن تتعرف على المكان واأهله وعاداته وظروف العمل فيه، 

لتقرر بعد ذلك اال�ستقرار فيه، والتعامل مع واقع الحياة والعي�س، وواقع الدور التجاري 

الذي كانت الكويت تلعبه كو�سيط تجاري واقت�سادي.

ثالثًا: الإقامة في »فريج))) �صعود« 

ا�ستقر �سالح الدحيالن في الكويت خالل ال�سنوات االأخيرة من حياة المغفور له 

ال�سيخ عبد اهلل الثاني ال�سباح، الذي حكم الكويت في الفترة من عام 866) حتى 

عام )89)، و�سهد عهده �سك اأول عملة كويتية هي »البيزة«)))، كما �سهد ما ي�سمى 

الكويت  �سهدت   (87( عام  وفي  �سنوات،  ثالث  ا�ستمر  الذي  »الهيلق«)))  عام 

»حادثة الطبعة«، حيث غرقت الكثير من ال�سفن الكويتية ب�سبب اإع�سار مدمر �سرب 

الطريق بين الهند وعمان. في تلك الفترة طلب عبد اهلل الثاني رفع العلم العثماني على 

ال�سفن الكويتية، بعد م�سايقات الحكومة العثمانية، كما ا�سطر لم�ساعدة العثمانيين 

خا�ست  �سفينة  ثمانين  قيادة  بنف�سه  تولى  حيث  االأح�ساء،  منطقة  على  ال�سيطرة  في 

في حينه�ا،  الكويت  تم�لك�ه  ك�انت  وتج�اري  اأ�سط�ول حرب�ي  اأ�سل  من  المعركة، 

1 - كلمة فريج تعني »حي«، وكثير من اأحياء الكويت �سميت في الما�سي باأ�سماء عائالت �سكنتها.
www.kuwaitpast.com :2 - جزء من الربية. الم�سدر

3 - �سنة الهيلق: هي مجاعة حّلت بالكويت �سنة 867) في عهد ال�سيخ عبداهلل بن �سباح ال�سباح، ومرجع الكلمة 
للكاتب حمد  المخت�سرة  الكويتية  العزيز ر�سيد، والمو�سوعة  الكويت«، عبد  المرجع: كتاب »تاريخ  »الهالك«. 

محمد �سعيدان.
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موؤلف من 00) اإلى 400 �سفينة بح�سب ال�سجالت البريطانية.

اأقامت عائلة الدحيالن في منطقة »جبلة«)))، بعد اأن اختارت »فريج �سعود« الذي 

اإلى  عائلته  لجاأت  عندما  اأي�سًا،  �سعود  اآل  الرحمن  عبد  بن  العزيز  عبد  الملك  فيه  اأقام 

الكويت، وكان عمره ع�سر �سنوات، بعد انت�سار بن ر�سيد اأمراء حائل على اآل �سعود، 

وقد رزق بولده �سعود هناك. ربما لعبت ال�سدفة دوراً ليختار �سالح الدحيالن االإقامة 

في »فريج �سعود« من دون �سواه، لكن هذه الم�سادفة جعلت من المكان واقعًا جديداً 

يفر�س �سروطه، في�سهم في تغيير مجرى حياة هذه العائلة، وفي تكوين هوية متجددة 

الإن�سان يبحث عن االأمان والتطور. فالعائلة التي جاءت في االأ�سل من حائل، والتي لم 

تمكث كثيراً باالأح�ساء، ا�سطحبت معها جزءاً من هوية تلك المنطقة التي عبرتها، بل 

اإلى  ن�سبة  بالح�ساوي،  تلقب  الدحيالن  �سالح  اأ�سرة  ف�سارت  ن�سبها،  في  حملتها 

االأح�ساء، لتعك�س بالتالي تفاعل االإن�سان باالأمكنة، فت�سبح الهوية مزيجًا بين الما�سي 

تربكه،  مما  اأكثر  غنى  �ساحبها  تك�سب  قد  متجددة،  هوية  ت�سبح  بل  والحا�سر، 

فالح�ساوي عرف كيف يندمج في مجتمع جديد وهو يحمل بذور مجتمع اآخر. 

�سعود«  »فريج  من  ت�ترك  لم  الكويت  مدينة  وتو�سع  تطور  التي �ساحبت  رات 
ُّ
التغي

والبيوت التي �سغلته اأثراً ُيذكر)))، لكن ال�سيد محمد ح�سين ر�سا ال�سطي)))، في مقابلة 

ن�سبيًا،  حديثة)5)  بمعالم  م�ست�سهداً  الحي،  هذا  حدود  ر�س��م  حاول  م�عه)4)  اأجريت 

 � المركزي  البنك  من  تبداأ  �سعود«  »فريج  حدود  اأن  فذكر  العا�سمة،  في  وموجودة 

الحالي � اإلى بنك برقان، وو�سط »البلوكات« التجارية، التي ما زالت قائمة حتى اليوم.

عديدة هي الروايات التي حاولت البحث في �سبب اختيار ا�سم »�سعود« ليطلق على 

هذا الحي، اأبرزها رواية َن�سبت اال�سم اإلى المغفور له ال�سيخ �سعود بن جابر ال�سباح، 

الذي حكم الكويت في الفترة ما بين 859) و866))6).

1 - اأي منطقة »القبلة«، وهي اإحدى المناطق ال�سكنية داخل ال�سور )ومثلها مناطق »�سرق« و»المرقاب« و»الو�سط«).
2 - وكانت مدينة الكويت )...) محاطة ب�سور من الطين يبداأ �سرقًا من »فريج البطي«، وينتهي غربًا ب� »فريج �سعود«. 
انظر د. يعقوب يو�سف الحجي، ال�سيخ عبد العزيز الر�سيد � �سيرة حياته، اإ�سدار مركز البحوث والدرا�سات الكويتية، 

)99)، �س)).

3 - من اأ�سحاب المرحوم مبارك عبد العزيز الح��ساوي.
4 - اأجرى المقابلة االإعالمي ر�سا ال�ف�يلي خالل االإعداد لهذا الكتاب.

5 - المق�سود بالحديثة هنا، المن�ساآت التي اأق��ي��مت في ال�ستينيات وما بعدها. 
اليومية، �س  الكويتية  »الق�ب��س«  ل�سحيفة  رقم 58  ال�سهري  االإ�سدار  الذاكرة«،  من  انظر »�سفحات   -  6

)))، نقاًل عن مقابلة تمت مع ال�سيد مندني ح�سن العميد.
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التالي:  النحو  على 
المهيني)))  علي  اإبراهيم  ال�سيد  يتذكره  بيت  في  العائلة  �سكنت 

»كنا ن�سكن في »فريج �سعود«، بالقرب من منزل جدي عبد العزيز �سالح الح�ساوي 

اأغلب  ق�سيت  حاليًا.  المركزي  البنك  مكان  وبال�سبط  االأحمدية،  للمدر�سة  المجاور 

وقتي مع الخال مبارك وجدتي حبيبة. كنت اأرى خالي مبارك الح�ساوي، عندما كان 

العمل لديه عبادة.  اأن  به  اأبرز ما تميز  الميناء، في الخم�سينيات، وكان من  موظفًا في 

الزنكوي))):  اأحمد محمد  ال�سيد يو�سف  اأي�سًا  البيت  كان ن�سيطًا جداً«. ويتذكر هذا 

 ال�سيد محمد الخمي�س وال�سيد ذياب 
ّ
»كنا جيرانًا لعائلة عبد العزيز الح�ساوي وعائلتي

الخ�ستي جد زوجة المرحوم. كان هناك بقربنا منازل خالد الخ�ستي وبحرو وبو�سيبه 

وبوطيبان ومبارك العنجري ومحمد المانع والحاج عامر«.

فيقول:  التجارة  في  اأي�سًا  عمل  الذي  جده  عن  المهيني  اإبراهيم  ال�سيد  ويتحدث 

»جدي عبد العزيز رحمه اهلل كان »طوا�سًا«)))، ووكيل المغفور له ال�سيخ اأحمد الجابر 

لل�سكن  واأخرى  �سيافة  وغرف  الديوانية  فيه  العائلة،  بيت  مثل  منزله  وكان  ال�سباح، 

اأن ن�سرح ونمرح، وكان  لنا ونحن �سغار  اأتاح  والتخزين والطهي. كان منزاًل وا�سعًا 

جدي قريبًا منا وطيبًا و�سخيًا علينا وعلى من حولنا من جيران وغيرهم. عمل معه في 

التجارة ابنه �سمالن وكذلك مبارك الذي كان باّراً ومحبًا الأهله كافة وموفقًا ومباركًا 

في عمله«.

تمر ال�سنوات وتختلط عائلة الح�ساوي بغيرها من العائالت المجاورة، ويكت�سب 

في الكويت. عن هذا اال�ستقرار تحّدث  ا�ستقراراً  اأكثر  الجد مهارات جديدة، تجعله 

عبد العزيز �سعود الح�ساوي، ابن �سقيق المرحوم، فقال: »تزوج جدي بعد اأن نزل اإلى 

فقالت:  الح�ساوي،  العزيز  عبد  مبارك  المرحوم  �سقيقة  دالل،  ال�سيدة  اأما  الكويت«. 

الغو�س  موا�سم  في  ي�سافر  كان  والدي  بالمحبة،  عامر  بيت  في  حلوة  حياة  »ع�سنا 

ويت�سلم »لقما�س«)4)، ويذهب بعد ذلك اإلى البحرين لبيعه«. 

تابعنا مع ال�سيد محمد ح�سين ر�سا ال�سطي جانبًا اآخر من حياة العائلة، وقد عاد بنا 

»كنا  قال:  �ساكنيها،  وطبيعة  المتجاورة  واأحيائها  الخم�سينيات  كويت  خريطة  اإلى 

جيرانًا، بيت عبد العزيز الح�ساوي في »فريج �سعود« ونحن في »فريج الو�سط«. عمل 

1 - ابن ال�سيدة اأمينة �سقيقة المرحوم مبارك عبد العزيز الح�ساوي.
2 - وهو من رجاالت الكويت الرواد الذين عملوا في الخم�سينيات في الموؤ�س�سات والدوائر الر�سمية الكويتية 

في بداية عهد النه�سة. برز في عهد ال�سيخ المغفور له عبد اهلل ال�سالم ال�سباح.

3 - تاجر اللوؤلوؤ.
4 - نوع من اللوؤلوؤ
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والده تاجراً ينتقل بين الكويت وال�سعودية والخليج، وكان رجاًل موثوقًا له ب�سهادة من 

فقد كان يقّل والد مبارك الح�ساوي وهو 
بيت اآل ال�سباح، ولما كان جدي نوخذة))) 

يتنقل في الخليج لزيارة االأمراء. كان عبد العزيز الح�ساوي، ب�سفته وكياًل الآل ال�سباح، 

اأخرى،  اأموال وتمور ومواد غذائية  عبارة عن  التي كانت  الكويت،  الزكاة من  ياأخذ 

ويقوم  القطان،  وخالد  واإبراهيم  �سالم  والد  القطان،  اهلل  عبد 
»ب�وم«)))  على  يحملها 

اآل  اأ�سرة  بين  التوا�سل  من  جزءاً  ذلك  وكان  معينة،  موا�سم  في  الخليج  في  بتوزيعها 

ال�سباح واأبناء عمومتهم اآل الخليفة«. 

الكت�ساب  اأ�سلوبًا  الخليج  دول  بين  التنقل  من  الح�ساوي  العزيز  عبد  جعل  هكذا 

الخبرة. اأما في مدينة الكويت، مكان اإقامته، فقد اأقام مكتبًا يدلنا ال�سيد محمد ح�سين 

ال�سطي على موقعه، وعلى معالم اأخرى من المدينة القديمة قائاًل: »مكتب عبد العزيز 

هناك  كان  »بونا�سي«،  ومقهى  ال�سوق  م�سجد  عند  وموقعه  معروفًا،  كان  الح�ساوي 

محل لعبد الكريم اأبل، والد اأحمد اأبل، وكان وكياًل لل�سيوخ، يبيع �ساعات عرفت با�سم 

»را�س كوب« (RASKOPF) تو�سع في جيب علوي. وداخل �سوق التجار، في زاوية 

د عبد ال�سمد، والد عدنان عبد ال�سمد)))، 
ّ
منه، يقع محل لبيع ال�ساعات اأي�سًا يملكه �سي

نحو  بعده  العو�سي)4)،  الرحمن  عبد  الدكتور  والد  العو�سي،  اهلل  عبد  محل  وبجانبه 

الداخل اأي�سًا، المحل الثاني اأو الثالث، وغالبًا الثالث، ل�ساحبه عبد العزيز الح�ساوي، 

يلتقي فيه منذ ال�سباح خم�سة اإلى �ستة �سركاء كويتيين، في مهمة البيع وال�سراء، ومع �سعة 

�سدر عبد العزيز الح�ساوي �سار مكتبه بمثابة ديوانية اأو مكان تجّمع للتجار«.

ويتابع ال�سطي: »هذا بالن�سبة اإلى »�سوق التجار«، وهي �سوق معروفة من زمن، اأما 

القي�سريات فقد كانت معروفة اأي�سًا وُهدمت، ثم اأعيد بناوؤها بح�سب تنظيمها القديم. 

من تلك القي�سريات قي�سرية »بن ر�سدان«، واأنا لم اأعرفها، لكن ُيقال اإن القي�سريات 

ولهذا  فالن«،  »خان  فيقال  المالك،  اإلى  ُين�سب  الذي  »الخان«،  با�سم  عرفت  قديمًا 

الخان مدخل واحد، مثل البنايات الحالية التي ت�سمل مكاتب عدة ولها مدخل واحد، 

من  التجار  اإليها  يتوافد  ال�سباح  وفي  لحرا�ستها،  الحرا�س  يقف  القي�سرية  باب  وعلى 

تتم  وفيها  اإيران،  �سواحل  ومن  والعراق  ونجد  و�سوريا  الخليج  من  واأي�سًا  ال�سفاة)5)، 

1 - قائد ال�سفينة.
2 - نوع من ال�سفن الخ�سبية.

3 - عدنان عبد ال�سمد، من اأع�ساء مجل�س االأمة الكويتي.
4 - وزير ال�سحة االأ�سبق.

5 - �سفاة الكويت.
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عمليات البيع وال�سراء، اأما الحركة فيها فكانت اأ�سبه بالبور�سة اليوم. في هذه ال�سوق 

ابنه  تتلمذ  االقت�ساد  في  المدر�سة  هذه  ومن  يديه  وعلى  الح�ساوي،  العزيز  عبد  عمل 

مبارك، الذي اكت�سب بالوراثة مهارة العمل في التجارة«.

 

رابعًا: َلْحُن البدايات 

تتو�سع اأعمال عبد العزيز �سالح الح�ساوي وتكبر عائلته ويرزق وزوجته حبيبة عبد 

اللطيف البناي ببنات وبنين هم: اأمينة وخيرية وح�سة واأحمد و�سعود و�سمالن ودالل 

العنقود مبارك عام 5)9). عن طفولة مبارك تحدثت �سقيقته  اآخر  وعبد اهلل، ويولد 

دالل عبد العزيز الح�ساوي: »الوالدة اأحبته كثيراً، اأر�سعته ثالث �سنوات، وظلت خلفه 

دائمًا. لما كبر ذهب اإلى المدر�سة االأحمدية)))، )ثاني مدر�سة نظامية في الكويت))))، 

وكان قد تعرف اإلى اأبناء الجيران وبداأ يذهب معهم اإلى البحر الذي تولع به. وكثيراً ما 

ان الغانم)))«. 
ّ
كان يلح على الوالدة للذهاب اإلى �سيد الطيور في مزرعة ثني

ال�سيدة حبيبة عبد اللطيف البناي، والدة المرحوم مبارك عبد العزيز الح�ساوي، لم 

اإزاء  تكن تقاوم طلب ابنها، وفي الوقت نف�سه كانت تخاف عليه، فماذا كانت تفعل 

رغبته في الذهاب لل�سيد؟ تو�سح ال�سيدة دالل: »كانت الوالدة تحر�س على اأاّل يذهب 

منفرداً، فتتاأكد من اأن اأحد اأ�سحابه معه، وقد ترافقه اأي�سًا عائ�سة ابنة �سقيقته ح�سة«. 

اأخت  ح�سة  وابنة  ال�سبا  رفيقة  الع�سفور  عائ�سة  ال�سيدة  تتحدث  الرفقة  تلك  عن 

عن  فتقول  االأولى،  الع�سر  �سنواتها  متذكرة  الح�ساوي،  العزيز  عبد  مبارك  المرحوم 

مراراً  معه  ذهبت  �سعود«.  »فريج  في  وقتها  وكنا  اأعوام،  ب�ستة  يكبرني  »كان  خالها: 

وا�سطدت معه اأنواعًا كثيرة من الطيور، بعد اأن علمني طريقة ن�سب الفخاخ، التي كنا 

ننفذها في مزرعة الخالد ومزرعة المدير وعند عمارة الثنيان قرب بيت عبد اللطيف 

المدير)4). المنطقة هناك كانت ممتلئة باأ�سجار ال�سدر الكثيفة المتداخلة. في اأحد اأيام 

1 - انظر المقابلة التي اأجريت مع ال�سيد مبارك عبد العزيز الح�ساوي في 4)/))/998)، والمن�سورة في 
كتاب »نواب االأمة«، حيث ذك��ر اأنه التحق بمدر�سة االأحمدية الق�ريبة من بيتهم، وكان مدير المدر�سة خالل 

الفترة 4)9)� 8)9) المرحوم عبد المح�سن البح��ر. وكان من زمالئه يعقوب الحمي�سي، عبد اللطيف 

الكاظمي، علي الموا�س ومعجب الدو�سري، واالأخير انتقل معه الحقًا اإلى المدر�سة المباركية.

2 - اأن�سئت عام ))9) و�سميت باالأحمدية ن�سبة اإلى ال�سيخ اأحمد الجابر ال�سباح.
3 - المزرعة كانت في �سارع الجهراء، وي�سمى اأي�سًا �سارع فهد ال�سالم.

لقد حر�سنا على التقيد بكالم ال�سيدة عائ�سة الع�سفور، ففي االأ�سماء التي وردت في حديثها جزء من   - 4
تاريخ الكويت والمواقع التي ميزت اأحياءها في تلك الفترة.
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ال�سيد ا�ستطاع مبارك ا�سطياد جربوع)))، و�سلخه و�سواه. علمني كيف اأم�سك بالطير 

اأيام  اأ�سعه في قف�س م�سنوع من »الخو�س«))). وكان خالل  حتى ال يهرب، وكيف 

»المدر�سة  مدر�سته،  من  يعود  وعندما  الطيور،  اأ�سيد  كي  ال�سارية  لي  يترك  الدرا�سة 

االأحمدية«)))، ياأخذ ما ا�سطدته ويبيعه ع�سراً في ال�سوق لنتقا�سم بعد ذلك المردود«. 

فتحدثت وعددت  تحديًا وتجربة �سيد مختلفة،  البحر  في  راأت  الع�سفور  عائ�سة 

االأ�سياء التي تعلمتها من خالها مبارك عبد العزيز الح�ساوي: »علمني �سيد »القباقب«)4) 

ال�سباحة كان يكرر على م�سمعي »الزم تتعلمين ت�سربين  اأرهبها، ولما علمني  وكنت 

في  الرجال.  ي�سبح  كيف  منه  وعرفت  للن�ساء،  �سباحة  هناك  اأن  علمني  البحر«.  ماء 

البحر، وكنت  مياه  في  العمق  اإلى  يدخل  كان  االأ�سماك.  �سيد  علمني كذلك  لة)5) 
ْ
ِجب

اأتبعه حتى ي�سل »نقعة الخ�ستي«)6)، حيث ي�سع القراقير)7)، وعندما تمتلئ باالأ�سماك 

ومنها النقارير)8) والميد)9) ياأخذها لبيعها في ال�سوق. كان يعطيني بع�س ما يح�سل عليه 

من النقود، وكان حري�سًا على جمع ما يك�سبه في ح�سالة. عرفت بعد ذلك انه يدفع 

اأن  في  ب�سده  يرغب  وكان  االإنجليزية،  اللغة  ليعلمه  المدر�سة  المدر�سين خارج  الأحد 

اأتعلم، فتعلمت في البيت الكتابة وعمليات الح�ساب كالجمع والطرح«. 

ال�سابع،  اقتربت من عقدها  قد  الع�سفور كانت  عائ�سة  ال�سيدة  مع  اللقاء  تم  عندما 

لكنها وهي تتذكر رحالتها مع خالها مبارك عبد العزيز الح�ساوي ظهرت لنا امراأة قوية 

تتحدى بنبرتها العجز وتقاوم اآثار ال�سنين. حين تتحدث عن اأيام �سيد ال�سمك والطيور 

باأ�سياء  مليء  اأنه  مع  �سعيدة،  طفولة  عالم  اإلى  لتدخلك  بيدك  تاأخذ  وكاأنها  بها  ت�سعر 

ب�سيطة طالما اأ�ساعت البهجة والفرح في �سدور ال�سغار والفتيان. عن مرح تلك االأيام 

ال�سيد و�سليمان  اأ�سابق خالي و�ساحبيه محمد  الع�سفور: »كنت  ال�سيدة عائ�سة  تقول 

المدير، لكنني اأتقدم عنهم م�سافة واأرك�س حتى يبداأ ال�سباق. في اإحدى المرات اتفقت 

1 - نوع من القوار�س، يتواجد في ال�سحراء.
2 - ال�سعف والجريد الماأخوذ من النخيل.

3 - اأن�سئت عام ))9) و�سميت باالأحمدية ن�سبة اإلى ال�سيخ اأحمد الجابر ال�سباح.
4 - �سرطان البحر.

5 - منطقة »القبلة«.
6 - موقع على البحر في منطقة القبلة اأو »الجبلة«، عرفه الكويتيون ومّيزوه بهذه الت�سمية.

7 - م�سائد لالأ�سماك تترك في البحر وتعتمد طريقة ال�سيد على اال�ستفادة من حركة المد والجزر التي تاأتي 
بال�سمك فيدخل »القرقور« وال ي�ستطيع بعد ذلك الخروج.

8 - جمع »نقرور« وهو نوع من ال�سمك.

9 - نوع من ال�سمك يكبر ال�سردين بقليل.
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مع ابنة خالتي على اأن نتغيب بع�س الوقت، وذهبنا اإلى البحر من دون علم اأهلنا، ولما 

وجدنا االأهل عوقبنا ب�سدة، وعندما اأدركهم خالي مبارك وهم ي�سربوننا اعتر�س ولم 

ير�س بذلك.... كان حنونًا«.

قراءة  تعليمها  على  والدها حر�س  لكن  المدر�سة،  اإلى  الع�سفور  عائ�سة  تذهب  لم 

الح�ساب  بمبادئ  االأخذ  على  �سجعها  الح�ساوي  العزيز  عبد  مبارك  وخالها  القراآن، 

عائلة  �سمن  بها  فاإذا  تزوجت،  ع�سرة  الرابعة  �سن  بلغت  ولما  اأ�سلفنا،  كما  والعلوم، 

جديدة لعبت دوراً هامًا في تاريخ التعليم في الكويت، فزوجها الوزير الراحل �سالح 

عبد الملك ال�سالح، كان ناظراً لمدر�سة المباركية، قبل اأن ي�سبح وزيراً للبريد والبرق 

المربي  والده  وثقافة.  علم  عائلة  ابن  وهو   .(967 عام  للتربية،  وزيراً  ثم  والهاتف، 

الجليل االأ�ستاذ عبد الملك ال�سالح المبي�س الذي ولد في الزبير عام )89)، و�سافر مع 

والدته اإلى الهند )توفي والده �سالح المبي�س وهو ابن الرابعة من عمره. وكان �سيخ علم 

تعلم عبد  الهند  في  بن خلف).  اهلل  عبد  الكويت  عالم  عليه  در�س  الزبير،  في  وقا�سيًا 

اإلى  ذلك  بعد  توجه  ثم  الهند  اأهل  لغات  وبع�س  االإنجليزية  واللغة  الح�ساب  الملك 

الكويت ليدّر�س في مدر�سة المباركية ثم في مدر�سة اأهلية، ثم اختير ليكون ناظراً في 

المدر�سة االأحمدية، عندما تم افتتاحها، ثم مديراً للمدر�سة القبلية. �سقيقا زوجها اأي�سًا 

الدكتور عثمان عبد الملك ال�سالح، الذي كان اأ�ستاذ القانون الد�ستوري وعميد كلية 

الحقوق في جامعة الكويت، واالأ�ستاذ اإبراهيم عبد الملك ال�سالح، وهو من المربين 

المربية االأ�ستاذة مريم عبد  اللغة االنكليزية في الكويت. و�سقيقته  االأوائل في تدري�س 

الملك ال�سالح، التي بداأت عملها اأي�سًا في التدري�س، قبل اأن تنتقل اإلى ممار�سة العديد 

الدرا�سة  اإلى  زوجها  والدة  تقودها  اأن  ن�ستغرب  ال  لذا  االجتماعية....  االأن�سطة  من 

الم�سائية لتعّو�سها ما فاتها، فترتقي عائ�سة الع�سفور �سّلم المجتمع الكويتي بثقة قوية.

ر�سمت لنا ال�سيدة عائ�سة الع�سفور �سورة خالها مبارك في هيئة �سياد بعقلية تاجر 

اأمام مالمح  بنا  فاإذا  الطافحتين في وجهه،  الحيوية والمحبة  تاأمل  اإلى  ومعّلم، وَدعتنا 

�سخ�س متعلق، منذ طفولته، باأر�س الكويت وبحرها.... مالمح تنبئ ببزوغ �سخ�سية 

الذات  لتطوير  �سبياًل  االآخرين  مع  والتوا�سل  النف�س  على  واالعتماد  العمل  في  تجد 

والمجتمع. 
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اأوًل: تطوير الذات

اإذا كان التناق�س بين علم النف�س، الذي يركز على الوراثة، وعلم االجتماع، الذي 

اليوم  فهو  طوياًل،  ا�ستمر  قد  الطفل،  �سخ�سية  تطور  في  والتدرب  التعلم  على  يركز 

اإلى  نحتاج  اأننا  في  �سك  ال  االأخرى.  عن  نظرية  ت�ستغني  اأال  ل�سالح  ويتراجع  ينح�سر 

�سالح  العزيز  عبد  مبارك  �سخ�سية  لنفهم  واالجتماعية  النف�سية  النظريات  من  الكثير 

م�ستوى  نموها  في  وتعّدت  العادية،  االأطر  من  بطموحها  خرجت  التي  الح�ساوي، 

العائلة واالأ�سدقاء واالأ�سقاء، نحو البحث عن م�ستقبل متميز، بل ربما ال نبالغ اإذا قلنا 

اإن مخيلة الرجل التي كانت تعرف الواقع تمامًا وترتكز عليه، كانت تطمح للو�سول 

اإلى تحقيق ما ي�سبه رجل اأعمال اأ�سطورة، اأو على االأقل رجل اأعمال يتخطى المحلي 

بع�س  لوال  اأكثر  بها  ي�سمو  اأن  يمكن  وكان  بالفعل،  حققها  عالمية  اإلى  واالإقليمي 

االأزمات، خ�سو�سًا »اأزمة المناخ«.

اأ�سئلة كثيرة تثار حول تكّون �سخ�سية رجل ا�ستطاع اأن يحقق اأحالمًا غير ب�سيطة، 

فيحلو للبع�س اأن يعيد كل ذلك للتربية وح�سن العائلة، في حين يذهب البع�س االآخر 

اإلى ترجيح التعلم والتدّرب من خالل المجتمع، اأي اإلى قدرة الفرد على ا�ستخدام ما 

ك�سبه من تربية وراثية وعلمية في معرفة نف�سه والعمل على تطويرها، من خالل فهم 

الذات المنعك�سة في مراآة نظرات االآخرين، على حد تف�سير عالم االجتماع االأميركي 

لم  الح�ساوي  العزيز �سالح  اأن مبارك عبد  ال�سحيح   .(Charles Cooley( سارلز كولي�

يكن �سفحة بي�ساء عندما واجه المجتمع، ومع ذلك لم يكن لير�سى بحدود ر�سمها له 

المجتمع، وقد ا�ستخدم الم�ساركة الوجدانية التي كان يتمتع بها في مجتمعه في �سبيل 

مزيد من تطوير الذات، لتفي�س على من يحيط بها من اأقارب واأ�سدقاء.

ال ن�ستطيع البحث عن مف�سل اأ�سا�سي اأو مفترق غالب في توجه مبارك عبد العزيز 

�سالح الح�ساوي، طفاًل اأو �سابًا، لي�سبح رجل اأعمال اأو �سيا�سيًا ناجحًا. ربما اكت�سف 

فيه البع�س ميواًل اأو موؤ�سرات، اأو �سمعوا عنه اأقوااًل وطموحات، اإال اأن تلك ال�سفات 
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كلها قد تكون موجودة لدى اآخرين لكنهم لم ي�سلوا اإلى تحقيق اأهدافهم. فالبحث في 

يتابعه  اأن  على  واأ�سر  عليه  �سمم  وما  اأهدافه  تحقيق  اإلى  الرجل  قادت  التي  االأ�سباب 

بحزم وح�سم، ال يو�سلنا اإلى نتيجة، لو بحثنا في نظريات علم النف�س وعلم االجتماع، 

اأننا نتحدث عن �سخ�سية ال تنخرط في �سياق عام، عن �سخ�سية ا�ستثنائية، حتى  ذلك 

مراحل  على  نوؤ�س�س  اأن  ن�ستطيع  فال  خطوة،  خطوة  اأفعالها  متابعة  من  بد  ال  نعرفها 

الطفولة اأو ال�سباب، الأن الحياة والتجربة واالحتكاك بمجتمعات جديدة غربية عّلمت 

ال�سيد مبارك الكثير مما لم يتعلمه من قبل.... واإن لم تكن محطات المرحوم م�سكونة 

باالألغاز واالأ�سرار، فاإنها، على كل ما فيها من و�سوح و�سدق و�سراحة تطرح الكثير 

من االأ�سئلة التي ال بد من اأن نحملها اإلى اأ�سدقائه واأقاربه لي�سيئوا بع�س عتمات معرفتنا 

الوتار،  يو�سف  يعقوب  ال�سيد  اإلى  ا�ستمعنا  الفذة....  ال�سخ�سية  بتلك  واإلمامنا  بها 

الميناء  في  عمل  وهو  �سنوات،  بب�سع  خالي  من  اأ�سغر  »اأنا  مبارك:  خاله  عن  متحدثًا 

القريب من بيتنا، ما �سجعني اإلى زيارته في موقع عمله بين الحين واالآخر. عرفت فيه 

ه بوالدته، واهتمامه ب�سقيقاته واإخوته«. 
ّ
حبه الأهله، وتميزه ببر

روح المبادرة

لكن  م�ساعفًا وعماًل خالقًا،  منه جهداً  ي�ستدعي  كبيرة  عائلة  في  اأحدهم  تميز  اإن 

التجارب توؤكد اأن طبيعة ما قدمه في تلك الفترة ال يتطلب اأن يكون كبيراً اإنما موؤثراً، 

الوتار  يعقوب  ال�سيد  اإليها  يتطرق  التي  الح�ساوي  مبارك  تجربة  في  نجده  ما  وهذا 

بالقول: »اأََحبَّ خالي ال�سيد، واأزعم اأنه كان اأف�سل قنا�س عرفته، فهو يخ�س�س لكل 

طير نوعًا من الف�سق)))، فلطير القطا غير ما ل�سواه. اأما في بداياته فاعتمد طرقًا ب�سيطة، 

ليلقي  يعود  ثم  ال�سوق،  في  ويبيعها  الطيور  ي�سيد  »ال�سبج«))).  و�سيلة  ا�ستخدام  منها 

بالمال الذي ح�سل عليه في »ال�سبج«. تلك كانت طريقته الخا�سة في حفظ المال، 

1 - نوع من ذخيرة البنادق )ر�سا�س).
المحلية  الكلمات  من  كثير  في  معهود  هو  كما  جيمًا،  الكاف  فيها  قلبت  �سبك«،  »�سبكة/  كلمة  من   -  2
الكويتية، وال�سبج كما ي�سير د. عادل محمد العبد الغني »من طرق �سيد الطيور قديمًا، )...) وهي عبارة 

وتو�سع  الحجارة  من  قطع  تجمع  مثاًل  ما.  نوعًا  مرتفع  مكان  في  تو�سع  »ال�سالليب«  من  مجموعة  عن 

تند�س  اأن  الطيور  لت�سبح على هيئة �سجرة، وعندما تحاول  اأعالها »ال�سالليب« وتغطى بفروع االأغ�سان، 

الغني، �سيد الطيور قديمًا في  العبد  بين االأغ�سان تطبق عليها ال�سالبة وت�سطادها«. انظر د. عادل محمد 

الكويت، ط)، 009)، �س 69.
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فلم يكن اأحد يعتقد اأن مااًل مخباأً في نبات العرفج))) المتجمع فوق برميل يقلبه راأ�سًا 

على عقب بعد انتهائه تمامًا من ال�سيد، لياأخذ ما جمعه وي�ستري به موؤونة للبيت. اأكاد 

اأقول اإنه كان يحب بيته ويالزمه، وكانت العائلة بالن�سبة اإليه اأهم �سيء في حياته. كان 

دائمًا �ساحب اأفكار جديدة ي�ستغربها البع�س، مثل اقتراحه في منت�سف ال�ستينيات اإقامة 

ج�سور لل�سيارات، تاأخر اإن�ساوؤها حتى نهاية ال�سبعينيات«. 

الت�سرف،  ح�سن  اإلى  اإ�سارة  من  اأكثر  ظهرت  الوتار  يعقوب  ال�سيد  حديث  في   

والتاجر  الفتى  ميزت  �سفات  وهي  والمبادرة،  الم�سوؤولية  وح�س  الت�دبر،  وموهبة 

وال�سيا�سي مبارك الح�ساوي، �سفات تطرق اإليها العديد من المقربي�ن منه، ما يوؤكد اأن 

االأمر لي�س عابراً، واأن ما تحلى به ومّكنه من الو�سول اإلى درجات عالية لي�س ابن �سدفة 

اأو �سربة حظ، اإنما هي �سفات لزمت الرجل في مراحل حياته.

 في الثالثينيات يرتاد مبارك عبد العزيز الح�ساوي المدر�سة، وتكبر حلقة االأ�سحاب، 

وتن�سج معرفته، وتدريجًا يدخل ال�ساب تجربة العمل التي يتطرق اإليها ال�سيد اإبراهيم 

ليتميز  التجارة«  »غريزة  ت�سميتها  يمكن  ما  لديه  ظهرت  »باكراً  قائاًل:  المهيني  علي 

فتح  وا�ستطاع  اأموره،  تدبير  في  نف�سه  على  اعتمد  البداية  منذ  وال�سراء.  البيع  بموهبة 

دكان �سغير قريب من ق�سر ال�سيف))) مقابل الفر�سة)))، وكان يبيع فيه ال�ساي وال�سكر. 

وفي وقت ما جمع بين وظيفته في الجمارك والعمل في بيع المواد الغذائية في الدكان 

ع�سراً وحتى الم�ساء«. ويعود ال�سيد المهيني بالذاكرة اإلى الوراء متطرقًا اإلى اأمور ميزت 

خاله مبارك عبد العزيز الح�ساوي في البحث عن فر�س العمل والك�سب ليقول: »اأبدع 

لديه مال كاٍف،  لم يكن  فاإن  التجارة،  في  المقاي�سة، وهي طريقة ذكية  في  المرحوم 

وجاءت اإلى الكويت من ال�ساحل المقابل »لنجات«)4) و�سفن التجار االإيرانيين وفيها 

الحنطة وال�سعير، ذهب مبارك الح�ساوي اإليهم ليدخل معهم في �سفقة مقاي�سة. ياأخذ 

منهم الحنطة وال�سعير ويعطيهم بالمقابل ال�سكر وال�ساي. لقد وفقه اهلل ب�ذك��اء حاد، 

فع��مل على تطوير نف�سه بقدر اإمكانياته المالية. كان االإيرانيون يجلبون تل��ك الم��واد 

ال�س��فن  اأو  »اللنجات«  اإن  اإذ  اأكيا�س،  في  مو�سوعة  اأو  معلبة  غير  اأي  مفرقة  »فّلة« 

فيكون  الطبخ،  اأواني  فوقها  لتو�سع  النار  اإ�سعال  في  ا�ستخدامه  الكويتيون  اعتاد  �سحراوي،  نبات   -  1
كاالأخ�ساب و�سيلة للطهي.

2 - »ق�سر ال�سيف« هو ق�سر الحكم في الكويت يقع على �ساطئ البحر.
3 - الفر�سة كانت م�ساحة من االأر�س محاذية للميناء، يفر�س عليها بع�س التجار ب�ساعتهم وغيرها مما يرد 

على ظهر ال�سفن.

4 - لنج : قارب، وجمعها  لنجات.
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ال�سغيرة ُتح�سر المواد وتفرغها على االأر�س، ثم تتم التعبئة بعد اإكمال ال�سف��قة«. 

بعد عقود من تلك التجربة تحدث مبارك عبد العزيز الح�ساوي عن تلك المرحلة 

اأبقى  بائعًا في محل والده، ومما قاله: »اأراد الوالد اأن  والعمل �سباحًا موظفًا وع�سراً 

اإلى جانبه في الكويت، وفعاًل كنت اأ�ساعده واأعمل في الجمارك والموانئ، في بداية 

وتابع  �سنة«))).   (8 يتعدى  ال  عمري  وكان   ،(94( عام  في  العمل  مجال  دخولي 

لوالدي عالقة عمل  »كانت  له:  مرافقته  وتاأثير  وال���ده  عم���ل  عن  الح�ساوي  مبارك 

بدائرة المالية، بحك��م عمله في التجارة، حيث كان يجلب من الهند، لبيوت االأ�سرة 

الحاكمة، االأخ�ساب التي ت�ستخدم في �سناعة االأبواب وال�سبابيك، ويتم اختيار خ�سب 

»الجن�دل«))) لتقّوم به اأ�سقف المباني«))). 

ثانيًا: امتحان الأزمات

حديث مبارك عبد العزيز الح�ساوي، واإن كان مفعمًا بالعزم والمثابرة على تحقيق 

الربح، اإال اأن الخ�سارة تكون دائمًا في الح�سبان، وتكون محتملة، لذا فهو كان يتوقعها 

واإن كان يعمل دائمًا على تفاديها، وبالتالي فهو تعلم اأن يواجه الظروف ال�سعبة بقلب 

العزيز  عبد  مبارك  من  نفهمه  ما  هذا  الطريق....  متابعة  على  واإ�سرار  واإرادة  قوي 

الح�ساوي عندما ي�سترجع االأزمة التي واجهته بعد وفاة والده: »كانت اإدارة المالية)4) 

ت�سرف له )للوالد) المبالغ التي يحتاج اإليها ل�سراء االأخ�ساب، واأذكر عندما توفي الوالد 

ال�سالم،  اهلل  عبد  ال�سيخ  رئي�سها  اإلى  فاتجهت  لها،  مدين  اأنه  المالية  اأبلغتنا  اهلل  رحمه 

وعندما �ساهدني بادرني رحمه اهلل بالقول: »اإ�سعند)5) الح�ساوي ال�سغير؟«. قلت له: 

يا طويل العمر اأنت تعرف باأن الوالد كان م�سوؤواًل عن توريد االأخ�ساب)6) ولوازم البناء 

»نواب  كتاب  في  ون�سرت  عام 998)  الح�ساوي  العزيز  عبد  مبارك  المرحوم  مع  اأجريت  مقابلة  من   -  1
االأمة«، اإ�سدارات مجل�س االأمة، �س47.

2 - خ�سب ي�ستخدم لل�سقف ويدهن بمادة تقاوم الح�سرات.
3 - الم�سدر ال�سابق، �س 47.

4 - في المقابلة التي اأجريت معه، اأ�سار مبارك عبد العزيز الح�ساوي اإلى رئي�س المالية وموقعها وقال: »كان 
ال�سيخ عبد اهلل ال�سالم رئي�سًا للمالية في اأوائل االأربعينيات، وتقع اإدارة المالية في محل ب�سوق التجار مكون 

من طبقتين«. انظر الم�سدر ال�سابق، �س 47.

5 - ماذا عنده؟ ماذا لديه؟ ما الذي جاء به؟
بنقل  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  الكويتيون  قام  فقد  االنترنت،  في  الكويت«  »تراث  موقع  بح�سب   -  6
الغر�س  ا�ستخدمت لهذا  التي  االآليات  اآل �سعود، ومن  العزيز  الملك عبد  لبناء ق�سر  الريا�س  اإلى  االأخ�ساب 

�ساحنات مملوكة لل�سيد نا�سر العبد الجليل.
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لم�ساكن االأ�سرة الحاكمة، وكان مرة دائنًا للمالية ومرة مدينًا لها، وفوجئت بو�سول 

هذا الكتاب من اإدارة المالية باأنه مدين بمبلغ خم�سة وع�سرين األف ربية، واالآن توفاه 

اهلل ونحن ال نملك هذا المبلغ وفي حيرة من اأمرنا. في الحال ا�ستدعى مديراً في المالية 

واأمره بح�سر اأ�سماء الكويتيين المدينين الإدارة المالية، ومنهم والدي، واأمر »بحفظهم«، 

وتعني هذه العبارة اإعفاءهم)))«. 

العزيز  عبد  مبارك  ال�سالم،  اهلل  عبد  ال�سيخ  المالية،  رئي�س  بها  ا�ستقبل  التي  العبارة 

المجتمع  عرفها  اجتماعية  حقيقة  عك�ست  ال�سغير«،  الح�ساوي  »اإ�سعند  الح�ساوي 

بالمرجعية، فالوالد في  تتعلق  الكويتي وربما غيره من المجتمعات الخليجية، حقيقة 

اأن  فر�سة  بذلك  له  فهياأ  تجارته،  في  واأ�سركه  ال�سوق،  في  معه  للعمل  بابنه  دفع  حياته 

ال  باأبنائهم  يدفعون  االآباء  وبع�س  البالد،  في  ال�سخ�سيات  وكبار  النا�س  اإليه  يتعرف 

ليكونوا في م�ستواهم، بل ليتفوقوا عليهم، ال ليحافظوا على ا�سمهم بل ليرفعوا رايتهم 

 التاجر عبد العزيز �سالح الح�ساوي توريث �سمعته 
ّ
اإلى علو اأكبر. وبالفعل لم يكن هم

الطيبة الأبنائه وح�سب، بل هو اأراد اأي�سًا اأن يجعل من تجربته اأ�سا�سًا يرفع االأبناء فوقه 

ثقة  ب�سهولة  اكت�سب  الذي  مبارك،  ابنه  حياة  في  هامًا  دوراً  ا�سمه  لعب  وقد  بنيانهم، 

االآخرين، وجعلها خميرة لم�ستقبل زاهر واأ�سا�سًا له في عالقاته واأعماله. 

اأن  يمكن  الطموح، كان  االبن  في وجه  اأزمة حقيقية رميت  ين  الدَّ ق�سية  ج�سدت 

نًا �سد االنك�سار اأمام العوا�سف. لهذا  توؤثر �سلبًا في م�سيرة ال�ساب، لوال اأنه كان مح�سّ

قرر �سريعًا مواجهة الموقف، فتي�سرت االأمور له ولغيره من تجار الكويت. انفراج هذه 

االأزمة يجعلنا نعود اإلى مرحلة مبكرة من �سيرة مبارك عبد العزيز الح�ساوي، الذي قابل 

»االأحمدية«  في  درا�سته  اأيام  ففي  الوقت.  ببع�س  والده  وفاة  قبل  اآخر  نوع  من  اأزمة 

و»المباركية«))) �سارت االأمور على نحو معقول، كون التلميذ مبارك له �سداقات اعتز 

بها وتركت ب�سماتها في حياته. لكنه في ا�ستعادته لذكريات تلك االأيام تحدث مبارك 

معجب  المرحوم  الدرا�سة  في  زمالئنا  من  »كان  قائاًل:  المدر�سة  عن  الح�ساوي 

اإلى  وما  والطيور  الغابات  فاأر�سم  اأنا  اأما  الكاريكاتير،  بر�سم  متفوقًا  وكان  الدو�سري، 

وافق معجب  درا�ستنا  الإكمال  الخارج  اإلى  اإيفادنا  المعارف)))  اأرادت  وعندما  ذلك، 

1 - انظر عبد الرزاق ال�سيد، كتاب »نواب االأمة« � اإ�سدارات مجل�س االأمة، 998)، �س 47.
2 - اأول مدر�سة نظامية في الكويت.

اإلى »وزارة  والتعليم« والحقًا  التربية  اإلى »وزارة  بعد  ما  ا�سمها في  التي تحول  المعارف  دائرة  يق�سد   -  3
التربية«.
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اأ�ساعد  الكويت، وفعاًل كنت  اإلى جانبه في  اأبقى  اأن  الوالد  فاأراد  اأنا  اأما  الدو�سري)))، 

الوالد واأعمل في الجمارك والموانئ براتب يومي قدره خم�س ربيات، وكانت بداية 

نت موظفًا عند المرحوم 
ِّ
عملي عام )94)، ولم يتجاوز عمري ثماني ع�سرة �سنة. ُعي

�سالم العتيقي، اأمين المخازن، وتوليت االإ�سراف على مجموعة من العمال وم�سوؤولية 

متابعة ت�سّلم الب�سائع من الميناء«))). 

الت�سحية،  اأنه نوع من  لو  اإلى جانبه، كما  يبقى  اأن  الوالد، في  بدا االن�سياع لرغبة 

اأن  اإال  ذلك.  اأجل  من  وال�سفر  الدرا�سة  متابعة  في  ال�سخ�سية  الرغبة  بكبح  تتمثل  التي 

ك�سر رغبة االبن لم تكن �سده في النتيجة، بعدما اأخذته تطورات العمل اإلى تحوالت 

غير عادية، اأخذت بيده اإلى م�ستقبل باهر، ف�»رّب �سارة نافعة ورب محنة فيها منحة«، 

مبارك تخطي  ال�ساب  ا�ستطاع  نفهم كيف  اأن  بد من  العربي. هنا ال  المثل  يقول  كما 

االنك�سارات والعقبات التي واجهته، ال بل ا�ستطاع تحويلها اإلى نجاحات واندفاعات 

لها اأو مرتبة اجتماعية ارتقى اإليها. لقد كان الزمن كفياًل  لم تعرف النوم على ثروة ح�سّ

بك�سف االأ�سرار، وكان طموح »الح�ساوي ال�سغير« فوق الح�سابات ال�سيقة، وفوق 

والده  توفي  اأن  بعد  ال�سفر،  من  انطالقته  كانت  واإن  واالأقارب،  االأ�سدقاء  ت�سورات 

مدينًا للمالية.

ثالثًا: ميناء الكويت... ور�صيف الم�صتقبل 

وثقة  الطيبة  ال�سمعة  اإنما ورث  اأر�سًا  اأو  مااًل  والده  من  الح�ساوي  مبارك  يرث  لم 

ولعل  ال�سمة،  هذه  على  للمحافظة  التحدي  بمثابة  الميناء)))  في  عمله  كان  به،  النا�س 

يقول  ومكا�سبها.  الثقة  هذه  ف�سيلة  توؤكد  الذهبية  الجنيهات  عن  رواها  التي  الحادثة 

اأراقب  كنت   (947 عام  من  يوم  »ُظهر  معه:  اأجريت  مقابلة  في  الح�ساوي  مبارك 

الحّمالين وهم يرفعون حزمًة كبيرة من االأقم�سة لو�سعها على ظهر �سيارة النقل، ولما 

كنت واقفًا بالقرب منهم، ت�ساقطت على راأ�سي، من حزمة االأقم�سة، جنيهات ذهبية. 

وبما اأن �ساعات العمل كانت قد انتهت وغادر الم�سوؤول، فقد قمت بجمع الجنيهات، 

قديم  »من  �سهاب  يو�سف  كتاب  انظر   .(94( عام  القاهرة  اإلى  الدو�سري  معجب  المعارف  اأوفدت   -  1
الكويت«، الطبعة االأولى، 997)، �سفحة ))).

2 - انظر عبد الرزاق ال�سيد، كتاب »نواب االأمة« � اإ�سدارات مجل�س االأمة، 998)، �س 46.
3 - في مايو 899) قام ال�سيخ مبارك ال�سباح، حاكم البالد، بتاأ�سي�س اإدارة جمركية تابعة له األحقها بميناء 
الكويت. انظر الدكتور جمال زكريا قا�سم، ن�ساأة الجمارك الكويتية ودورها في تدعيم �سيادة الكويت على 

منافذها، مركز البحوث والدرا�سات الكويتية، 000)، �س7.
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وكانت 8) قطعة، واحتفظت بها في درج مكتبي. وفي �سباح اليوم التالي اأخذتها اإلى 

المدير عام للجمارك المرحوم عبد الوهاب الج�سار، الذي ا�ستهر بخلق رفيع وبحر�س 

على الموظفين، واأخبرته باأمر الجنيهات التي ت�ساقطت اأثناء عملية التحميل باالأم�س، 

فا�ستدعى كاًل من ال�سيد م�ساعد الكليب، وهو اأحد الُمثمنين، ومال عواد، وهو كاتب 

عليه  فاقترحا  فيها،  الراأي  واإبداء  الجنيهات  لمعاينة  الجمارك،  في  معنا  عمل  قدير 

التجار،  اأحد  جاءه  يومين،  مرور  بعد  �ساحبها.  يظهر  حتى  مكتبه  في  بها  االحتفاظ 

وربما كان عبد الرحمن الفار�س � وهو من تجار الذهب � اأو ال�سيد علي �سيد �سليمان، 

الوهاب  عبد  ال�سيد  والموانئ  الجمارك  لمدير  وتبين  ب�ساعته،  في  نق�س  عن  واأخبر 

الج�سار اأن التاجر ي�سير اإلى الجنيهات فاأخبره باأننا عثرنا عليها، وناداني و�ساأل التاجر: 

ما اإكرامية هذا الموظف االأمين وزمالئه؟ فرد التاجر: اأنت وما تراه، فاأخرج المدير من 

الجنيهات المحفوظة بكي�س من القما�س �ستة جنيهات، وكان لي منها ن�سيب االأ�سد، 

لكوني الذي جمعتها وهي متناثرة على االأر�س، فاحتفظت بها، وكان جنيه الذهب 

في ذلك اليوم ي�ساوي ع�سرين ربية، وهي تعادل مكافاأة اأربعة اأيام عمل بالن�سبة اإلي«))). 

العمل  ركائز  اإحدى  الكويت  ميناء  د 
ّ

ج�س اإداريًا  البالد  وتطور  التجارة  تو�سع  مع 

الحكومي. فكان يتبع نظامًا، ربما اأكثر �سمولية من قانون العمل لدى النوخذة، واأكثر 

الدرا�سة  �سهادة  اأ�سبحت  غيره.  اأو  بناء  ا�ستاد)))  اإمرة  تحت  العمل  �سروط  من  تعقيداً 

عن�سراً يعزز تعيين المر�سح للعمل، لكن الخبرة ظلت مطلبًا اأ�سا�سًا. عن متطلبات العمل 

في الميناء تحدث محمد ح�سين ر�سا ال�سطي فقال: »في ال�سابق، واإن حمل ال�سخ�س 

من  االختيار  مهمة  تكن  لم  الخبرة.  التعيين  في  فاالأ�سا�س  غيرها،  اأو  الثانوية  �سهادة 

اآل ال�سباح. يوؤخذ باالعتبار معدن  م�سوؤولية المدراء، فالمعنيون بهذا االأمر كانوا من 

اإن�سان، اختير مبارك عبد  ال�سخ�س المر�سح للعمل، الأن االأمانة مطلب ال يتحمله اأي 

العزيز الح�ساوي، لما عرف عنه من خبرة و�سمعة ورثهما عن والده، الذي كان بمثابة 

ورجاله  الميناء  تاريخ  من  مرحلة  ال�سطي  ر�سا  ح�سين  محمد  وي�ستعر�س  مدر�سة«. 

فيقول: »المرحوم مبارك عبد العزيز الح�ساوي التحق بالميناء لخبرته في ال�سوق، فهو 

خالل عمله مع والده اكت�سب خبرة في التخلي�س، عندما تعامل مع �سفن تجارية كانت 

1 - انظر عبد الرزاق ال�سيد، كتاب »نواب االأمة« � اإ�سدارات مجل�س االأمة، 998)، �س 47.
2 - كلمة »ا�ستاد«، كانت تطلق على ما يمكن ت�سميته اليوم ب�»مدير الموقع«، الم�سوؤول عن متابعة العمال في 
م�ساريع البناء، وهو الم�سرف على خطوات العمل وتوفير المواد واختيار العمال وت�سغيلهم ودفع اأجورهم، 

وفي بناء البيوت مثاًل كان هو الم�سوؤول عن التعاقد مع االأهالي.
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الغالب  الهند واإيران والبحرين)))، والب�ساعة في  اآتية من  الكويت  تدخل »النقعة« في 

من  لُتعرف  »مانفي�ست«  على  م�سجلة  تكون 
»الزري«)))  مثل  اأقم�سة  اأو  غذائية  مواد 

خالله كمياتها وُماّلكها من التجار، وفيها بيان))) خا�س بها. خبرة مبارك الح�ساوي 

ن في الميناء عندما كان ال�سيخ خالد العبد اهلل رئي�سًا له، هو 
َّ
بهذه التفا�سيل اأّهلته الأن ُيَعي

اإليهم  ان�سم  قبازرد  محمد  تدريب  تم  اأن  وبعد  العنجري،  وجا�سم  الخبيزي  وعلي 

كمدير. هوؤالء االأربعة تميزوا بالخبرة وم�سهود لهم بين النا�س في الكويت بتجربتهم 

العزيز  عبد  مبارك  ت�سلم  المواطنين)4).  مع  التعامل  بكيفية  واإلمامهم  التجارة،  في 

الح�ساوي اإدارة المخازن ومراقبة الموانئ، وهذا يعني مراقبة دخول وخروج ال�سفن 

الخ�سبية. لم تكن هناك و�سائل نقل واآليات، بل عمال ينقلون الب�سائع من ال�سفن اإلى 

يتبعون  العمال  الح�ساوي، وهوؤالء  المرحوم مبارك  ي�سرف عليها  التي  الميناء  مخازن 

ال�سفن  اأن  بحيث  الميناء،  في  مكتب  للتجار  وكان  با�سي«)5)،  »حّمال  ا�سمها  �سركة 

عندما ت�سل اإلى هناك يقدم ربانها اإلى مبارك الح�ساوي ورقة ُتذكر فيها الجهة التي جاء 

ال�سفينة  وا�سم  اإيران،  اأو  البحرين  من  اأتى  قد  يكون  الذي  المركب،  اأو  »اللنج«  منها 

الح�ساوي،  المرحوم مبارك  الب�ساعة)6). وعليه يذهب  والب�ساعة واأ�سنافها و�ساحب 

ومعه مراقب، ليرى ويعاين اأّي نق�س اأو تلف في الب�ساعة. وبالطبع، من اأجل تاأمين هذا 

العمل كان لديه مراقبون كويتيون يوؤكد عليهم عدم اال�ستالم اإال بعد التاأكد من �سالمة 

الب�سائع. كان يخ�سى اأي�سًا تهريب ال�سالح الذي كان مرغوبًا«. ويعلق ال�سيد ال�سطي 

على تجارة االأ�سلحة فيقول: »لم يكن ممنوعًا بيع االأ�سلحة فقد كان لها وكالء، لكن 

عن  واأبلغ  البحرين،  اأو  اإيران  من  �سندوقًا  اأحدهم  جلب  لو  ممنوعًا.  كان  التهريب 

محتوياته، فهذا ال�سندوق يخ�سع للتدقيق وتدرج تفا�سيل ال�سالح في معاملة ر�سمية 

حكومية، ثم ُي�سلم ل�ساحبه«.

اأي�سًا بتجارة التجزئة،  اأن مبارك الح�ساوي عمل  1 - في المقابلة التي جرت مع ال�سيد يعقوب الوتار ذكر 
حيث كان ي�ستري بالجملة ما تحمله القوارب القادمة من اإيران، ثم يقوم بالبيع بالتجزئة.

2 - نوع من اأنواع القما�س ويتميز باللمعان والبريق، وي�ستخدم غالبًا لمالب�س االأعرا�س واالأعياد وغيرها من 
المنا�سبات ال�سعيدة.

3 - المق�سود هنا »البيان الجمركي«، وهو وثيقة تحمل تفا�سيل الب�ساعة.
4 - يق�سد التجار وغيرهم من م�ستخدمي خدمات الجمارك والميناء.

5 - تحت بند »الميناء« يتطرق الموؤرخ حمد محمد ال�سعيدان في كتابه المو�سوعة الكويتية اإلى تاريخ هذه 
با�سم  وتعرف  والتنزيل«  النقل  »�سركة  تدعى  اأهلية  �سركة  تديره  »كانت  الكويت  ميناء  اأن  ويذكر  المن�ساأة، 

»حّمال با�سي«، وقد اأممت حكومة الكويت تلك ال�سركة في يونيو )95)«. 

6 - اأورد ال�سيد ال�سطي اأ�سماء بع�س التجار الذين تعاملوا مع الميناء فذكر: من�سور وعلي قبازرد، والخالد، 
والعو�سي.
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يتحدث عبد الرحمن دريميح الم�سعل، عن مواجهة مبارك الح�ساوي لم�سكالت 

في الميناء. يقول: »تعرفت اإلى المرحوم عام )95) عندما عملت في الميناء، حيث 

اإدارة واحدة.  ت�سليم الب�سائع وتخزينها، وكان ذلك قبل اإدماج الميناء والجمارك في 

عن  وم�سوؤواًل  الم�ستودعات  رئي�س  من�سب  الح�ساوي  مبارك  �سغل  الوقت  ذلك  في 

تخزين الب�سائع واإيداع االأموال، وقد تاأ�س�ست بعد فترة �سركة المخازن. في فترة من 

فترات اإدارته للم�ستودعات، في عام 954) تقريبًا، تعر�ست الكويت الأمطار غزيرة، 

فنادى المرحوم على الموظفين الإخالء المخازن الكبرى من الب�سائع، ال�ستقبال النا�س 

�سباح  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  كان  الفترة  تلك  في  الطينية.  بيوتهم  تهدمت  الذين 

لة« 
ْ
»ِجب منطقة  في  لجنة  اأُّلفت  ال�سوؤون،  عن  الم�سوؤول  هو  ال�سباح  الجابر  االأحمد 

ا�سترك فيها المرحوم عبد العزيز ال�سرعاوي، ونقل بف�سلها االأهالي اإلى المدار�س«.

وو�سف ع�سو مجل�س االأمة ال�سابق ال�سيد عبا�س حبيب مناور))) العمل في الميناء 

المرحوم عبد  يراأ�سها  الجمركية  الدائرة  يتكون من ثالث دوائر:  الميناء  بقوله: »كان 

يراأ�سها  التخزين  ودائرة  قبازرد،  ال�سيد محمد  يراأ�سها  الموانئ  ودائرة  �سعيب،  ال�سالم 

ال  ال�سويخ«  »ميناء  لدينا  الوحيد  الميناء  وكان  اهلل.  رحمه  الح�س�اوي  مبارك  ال�سيد 

ي�ستوعب اأكثر من باخرتين. كنا نعمل منذ ال�سباح حتى الم�ساء، با�ستثناء �ساعة الغداء. 

ربية   600 ال�سائق  راتب  فمثاًل  االأخ��رى،  بالدوائر  مقارنة  جيدة  الرواتب  وكانت 

االأ�سغال 00) ربية والوزارات  والمراقب 000) ربية، في حين كان راتب موظف 

400 ربية. وفي ذلك الزمن كنت ت�ستري كي�س االأرز )90 كيلو) ب�80 ربية، وال�سكر 

ب�40 ربية، ما يعني اأن الرواتب كانت عالية بالن�سبة اإلى م�ستوى الحياة المعي�سية )كل 

))،)) ربية كانت ت�ساوي ديناراً واحداً عندما اأقفل التعامل بالربية عام )96)).

هواج�س النفتاح

والفنية،  االإدارية  الناحية  من  الميناء  في  العمل  تطور  ال�سنين،  مرور  ومع  تدريجًا، 

اإليه ال�سيد محمد ال�سطي ليقول: »في البدء اقت�سر التعامل مع الب�سائع  وهو ما تطرق 

الكويتي، واأحد رجاالت الكويت المخ�سرمين. عمل  مواليد عام 0)9)، نائب �سابق في مجل�س االأمة   -  1
كاتبًا عام 946) في �سركة نفط الكويت وعمره ال يتجاوز ال�ساد�سة ع�سرة، ثم انتقل للعمل في الميناء لمدة �سنة، 

فالتقى مبارك الح�ساوي عام )95)، ثم عمل كاتبًا في اإدارة الكهرباء عام 955). بداأ طموحه ال�سيا�سي بعد 

ا�ستقالل الكويت ف�سارك في المجل�س التاأ�سي�سي عام )96)، ليتابع م�سوار ال�سداقة مع الح�ساوي مرة ثانية، ثم 

في مجال�س 967)، )97)، 975)، 985) و)99). وفي عام 999) قرر اعتزال العمل ال�سيا�سي والتفرغ 

لالأن�سطة االجتماعية والتجارية.
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الدوائر  نظام  وا�ستحداث  البالد  تطور  مع  ولكن،  »الجمارك)))«،  اإدارة  طريق  عن 

الحكومية، ومنها دائرة ال�سحة ودائرة التربية، ولمواجهة التو�سع في عمليات الت�سدير 

ال�ستيعاب 
م مبنى الجمارك اإلى ق�سمين))) 

ّ
والتوريد، ا�سُتحدثت دائرة الميناء، وعليه ق�س

الجمارك والميناء. ا�ستغرق ف�سل االإدارتين زمنًا، وكان ال بد من فترة تجريبية، امتدت 

ال�سفن  ال�ستقبال  الميناء  خدمات  تدعم  التي  الب�سرية  الطاقات  لتاأهيل  �سنوات)))، 

الميناء  في  الب�سائع  مناولة  طريقة  اأما  الهند.  من  االآتية  بالب�سائع  المحملة  االإنكليزية 

وتو�سيلها اإلى ال�ساحل فقد و�سفها ال�سيد ال�سطي على النحو التالي: »الأن المياه عند 

الب�ساعة  اإنزال  يتم  حيث  البحر  عر�س  في  للوقوف  البواخر  ت�سطر  �سحلة،  �سواطئنا 

ُتنزل بعد ذلك الم�سافرين والب�ساعة  التي  والركاب على »الدوبة«)4) و»الت�سا�سيل«)5) 

عند »النقعة«)6) اأو ال�ساحل. ولتخلي�س معاملة الباخرة االنكليزية االآتية من الهند كان 

هناك مكتب)7) عبارة عن بيت، موقعه مقابل ق�سر ال�سيف والبنك المركزي، وهو ملك 

البيت جمياًل  اآخر بيوت »الفريج«. كان منظر  ُيعد من  ال�سالم،  العبد اهلل  لل�سيخ �سعد 

ببابه القديم ونوافذه، لكنه اأزيل و�سغلت المكان مكاتب تجارية«.

من  هي  التي  والتربوية،  وال�سحية  االقت�سادية  النواحي  بداأت  البالد،  تطور  مع 

مقومات قيام الدولة الحديثة، تتطور بطريقة جذرية فت�سهد تقدمًا. تغيرت معايير ال�سفر 

اأ�س�س  التو�سع وو�سع  الدول و�سار �سروريًا  مع  التعامل  مقايي�س  وتعقدت  والتجارة، 

جديدة تر�سخ االنفتاح المقبل، ليكون الميناء قاعدة تت�سع لطموحات البناء. طموحات 

1 - ذكر ال�سيد ال�سطي اأن مدير الجمارك في ذلك الحين كان ال�سيد عبد الوهاب الج�سار.
يلي:  ما  الميناء  بند  ال�سعيدان تحت  الموؤلف حمد محمد  الكويتية ذكر  المو�سوعة  الثاني من  الجزء  في   -  2
»تاأ�س�ست دائرة الميناء، و�سدر قانون الجمارك والميناء في 6) يونيو 959) )...) وفي 7) يونيو )96) 

وزارة  ثم  والميناء«،  الجمارك  »اإدارة  با�سم  تعرف  واأ�سبحت  الجمارك  اإدارة  اإلى  الميناء  اإدارة  �سمت 

الجمارك والموانئ 7) يناير )96)، واأدمجت تلك الوزارة بوزارة المالية والنفط �سنة 964)«.

3 - في المقابلة التي اأجريت مع ال�سيد محمد ال�سطي قدر الفترة التجريبية ب�سبع �سنوات.
4 - و�سيلة نقل بحرية للب�سائع.

5 - جمع »ت�سالة« وهي نوع من المراكب ت�ستخدم للتحميل فتنتقل بين ال�ساحل وال�سفن الكبيرة الرا�سية في 
عر�س البحر.

6 - »النقعة« عبارة عن »حو�س على �ساحل البحر، محاط ب�سور من �سخور البحر ي�ستخدم لر�سو ال�سفن 
ال�سراعية وحمايتها من الرياح واالأمواج، وكذلك ل�سيانتها مما قد ي�سيبها من تلف اأثناء فترة العمل«. انظر 

محمد عبد الهادي جمال، »الحرف والمهن واالأن�سطة التجارية القديمة في الكويت«، �س 08). 

7 - اإ�سارة اإلى �سركة »كريمكنزي« وهي �سركة بريطانية كانت تعمل وكيلة للبواخر منذ اأن بداأت الر�سو اأمام 
�سواطئ الكويت في بداية القرن الما�سي، ويقع مقرها مقابل الميناء القديم اأو »الفر�سة«، انظر �س 65) 

كتاب »الحرف والمهن واالأن�سطة التجارية القديمة في الكويت« لموؤلفه محمد عبد الهادي جمال.
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اإلى  واأدت  الخم�سينيات،  بداية  في  الموؤ�س�سات  من  وغيرها  الكويت  موانئ  �سملت 

اهلل،  رحمه  ال�سباح  ال�سالم  اهلل  عبد  خالد  ال�سيخ  راأ�سها  التي  الميناء  دائرة  ا�ستحداث 

و�سار عبد ال�سالم �سعيب مديراً لها لينتقل بعد ذلك اإلى الجمارك فيحل محمد قبازرد 

ن جوانب من 
َّ
مكانه. في المقابلة التي اأجريت مع ال�سيد محمد ح�سين ر�سا ال�سطي بي

مراحل تو�سع العمل في »ميناء ال�سويخ« فقال: »مبارك الح�ساوي كان اأول من ت�سّلم 

اقت�سر  اأن  وبعد  ي�سمى.  كان  كما  الفر�سة«،  »ر�سيف  الداخلي،  الر�سيف  ونظم 

ثالثين  يقارب  ما  الميناء  من  م�ساحة  امتداد  على  اأن�ساأ  م�ستودع �سغير،  على  المخزن 

م�ستودعًا لتخزين ب�سائع التجار، وكانت هذه الم�ستودعات من اأفكار الح�ساوي، وقد 

انت�سرت فكرته بين النا�س وو�سلت اإلى اأ�سماع الم�سرفين العاملين في �سركات التاأمين 

هي  كبرى  بريطانية  ل�سركة  تابعين  وكانوا  الب�سرة،  وميناء  بو�سهر  ميناء  في  الخارجية 

و�ساهدوا  جميعًا  ج��اوؤوا  الخليج،  دول  كل  في  مراقبين  لها  عينت  التي  »لويدز«، 

الترانزيت،  ازدهار  �سجع  ما  جودتها،  مدى  واكت�سفوا  الم�ستودعات،  هذه  �سالحية 

فتو�سع مجال هذه التجارة عبر ميناء وجمارك الكويت. كل هذا بف�سل النظرة البعيدة 

والتطوير  بالتجديد  دائمًا  يدفع  الذي  الرجل  الح�ساوي،  به  تميز  الذي  الجاد  والعمل 

ين«.
َّ
الم�ستمر

العزيز الح�ساوي عن طرح االأفكار الجديدة و�سبل  المرحوم مبارك عبد  يتواَن  لم 

هذا  عن  الجمارك،  م�سوؤولي  مع  ومناق�ستها  عنها  الدفاع  في  يتهاون  ولم  االبتكار، 

في  اأخرى  اأفكار  الح�ساوي  لمبارك  »وكانت  فاأ�ساف:  ال�سطي  ال�سيد  اأي�سا  تحدث 

التحديث والتطوير، اأدت اأحيانًا اإلى احتكاك بينه وبين محمد قبازرد. كان راأي مبارك 

الب�سرة واإيران. عندما  تتفوق على مثيالتها في  لدينا موانئ حرة  اأن تكون  الح�ساوي 

بتنزيل  خا�سة  وت�سهيالت  بالمناولة،  تتعلق  مجانية  خدمات  الكويت  ميناء  يقدم 

الب�ساعة، ومنح البواخر فر�سة البقاء في الميناء مدة �سهر من دون دفع ر�سوم اأر�سيات، 

فاإن ذلك يجعل �سركات ال�سحن االنكليزية والهندية تتجه اإلى الكويت، لتنتج عن ذلك 

حركة تجارية ن�سطة«.

مر ميناء الكويت بمراحل مختلفة اأثبتت في كل مرة اأن التغيير ظل ال�سغل ال�ساغل 

عند الكويتيين، والحر�س على التطور كان دومًا �ساأن االأفراد والم�سوؤولين. في حديثه 

عن الت�سجيع الذي حظي به المرحوم مبارك عبد العزيز الح�ساوي لتنفيذ فكرة الموانئ 

اإلى هذا االأمر وقال: »�سّجعه على هذه الفكرة المرحوم  اأ�سار محمد ال�سطي  الحرة، 

بتنفيذها عمليًا.  الميناء والجمارك، واأمر  ال�سباح، رئي�س دائرة  ال�سالم  العبد اهلل  خالد 
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»ق�سم  هو  ثالث  ق�سم  الخبيزي  علي  مع  الح�ساوي  فاأن�ساأ  االإدارة،  تو�سعت  ذلك  بعد 

مبارك  ا�ستدعى  ال�ساحنات.  �سائقي  مع  االت�ساالت  االثنان  اأج��رى  وقد  النقل«، 

الح�ساوي �سائقي �سيارات »اللوري« من الكويتيين، وعر�س عليهم العمل ب�سياراتهم 

في ق�سم النقل، وبذلك �سجعهم على �سراء �سيارات نقل جديدة، وقد �ساهدت بنف�سي 

�سيارات جلبها يو�سف �سيرين، كبير عائلة بهبهاني، اأيام الحرب العالمية الثانية«. 

العزيز  عبد  مبارك  �سيرة  من  يجعل  الميناء  تاريخ  من  المرحلة  هذه  اإلى  التطرق 

الح�ساوي جزءاً من تاريخ الكويت ورجالها، واإ�سارة ال�سيد محمد ال�سطي اإلى الزيادة 

التي طراأت على ن�سبة ال�سيارات الم�ستوردة وتزامنها مع ا�ستحداث ق�سم النقل توؤكد 

قيام  اأ�سهم في  لقد  واإنجازاتهم.  االأفراد  باإبداع  ارتبط  الكويت  االقت�ساد في  اأن تطور 

تمر�سوا  الذين  الكويتيين  طموح  دعمها  فكرة،  من  اأكثر  البالد  في  االقت�سادية  التنمية 

م�سادرها  من  المعرفة  اأب��واب  طرق  في  قدراتهم،  لتطوير  داأب��وا،  والذين  بالعمل، 

هذا  في  الكويتيون  �سلكها  طرق  عن  تحدث  مناور  حبيب  عبا�س  ال�سيد  المختلفة. 

ال�سبيل فقال: »زار مبارك الح�ساوي ميناَءي الب�سرة وبو�سهر لالطالع، وحر�س على 

معرفة الخدمات المتوفرة هناك ومتطلبات التجار، وعاد اإلى البالد ليعمل على تطوير 

ميناء  اإلى  ذلك  بعد  �سافر  ثم  المجاورة،  للموانئ  مناف�سًا  لي�سبح  الكويت،  ميناء 

الزنكوي  محمد  اأحمد  يو�سف  ال�سيد  ويتابع  اأخرى«.  ق�سة  هناك  وله  االإ�سكندرية، 

األتقي  كنت  لكنني  الجمارك  في  كان  »عملي  فيقول:  الميناء،  في  الح�ساوي  تدرج 

مبارك الح�ساوي وكنت اأتابعه. كان من�سبطًا وقانونيًا ومت�سدداً، فاإذا اأتى بع�س ال�سيوخ 

لت�سلم ب�ساعة ما، كان عليهم اإنجاز االأوراق الر�سمية التي تتيح لهم ا�ستالم ب�ساعتهم. 

ب�ساعتهم.  لت�سلم  ر�سميًا  م�ستنداً  منهم  يطلب  للحمي�سي  اأعالف  ت�سل  عندما  وهكذا 

كان يحر�س كثيراً على عمله، يتفقد ب�سورة م�ستمرة الم�ستودعات، ويرى ما اإذا كان 

اإلى  و�سل  اأن  اإلى  طبيعي،  ب�سكل  تاأتي  ترقيته  كانت  لذا  اأخرى.  اأمور  اأو  نق�س  هناك 

درجة وكيل وزارة في الموانئ«.

ُر ميناء الكويت �سفحات �ساطعة في تاريخ الكويت الذي �سنعه اأبناوؤه، كلٌّ في  تطوُّ

اأي حال كان  في  لكنه،  للكويت.  التطور عام  لم يكن جزيرة غريبة عن  فهو  مجاله، 

عقدة ات�سال مع الخارج، تر�سو عليه ال�سفن والح�سارة والزمن، وقد انطبع فيه الما�سي 

ئه الم�سوؤولون عنه دائمًا ليتوا�سل مع الم�ستقبل. 
ّ
والحا�سر، ويهي

عندما يدور الحديث اليوم عن اأي ميناء ترتفع في مخيلتنا �سوُر رافعات تتعانق اأمام 

ر�سيف يعج بالحركة، اإال اأن ال�سورة في الخم�سينيات كانت اأب�سط من ذلك، رغم اأن 
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التجديد والتحديث كانا في �سميم هواج�س الكويتيين المنفتحين على العالم، ال بل اإن 

الطموحات كانت تتجه دائمًا لتغيير �سورة الميناء ومهامه، ولتحقيق معنى جديد ووقع 

اأعظم لكلمة »ميناء«. وبالفعل فقد حقق هذا المرفق الكويتي نقلة نوعية في فهم عالقة 

النا�س بالبحر، وما وراءه، وما ي�سل اإليه من ب�سائع عبر الجمارك البحرية))). �سحيح اأن 

اأي تغيير قد يحدث �سدمة للتقليديين، المكتفين بما و�سلوا اإليه من طموح، و�سحيح 

اأن توقف الغو�س في تلك ال�سنوات وتراجع رحالت ال�سفن التقليدية قد يثيرا احتجاجًا 

مع  باإيجابية  التفاعل  في  ُتْذَكر  �سعوبة  يجدوا  لم  عمومًا  النا�س  اأن  اإال  البع�س،  لدى 

الو�سع الجديد، و�سرعان ما تاأقلم النواخذة الكويتيون مع التغييرات التي طراأت على 

الن�ساط التجاري، واأخذوا يتعاملون مع الميناء من هذا المنطلق، فتتكون عند الر�سيف 

عالقات عمل جديدة يتطرق اإليها النوخذة عي�سى العثمان)))، الذي تحدث عن فر�سة 

تعارفه بالمرحوم مبارك عبد العزيز الح�ساوي، قال: »تعرفت اإلى المرحوم اأثناء عمله 

في الميناء. كنت في ذلك الوقت من النواخذة، وكانت اأوراقنا))) ومعامالتنا تمر على 

بترجمة  يقوم  الذي  قبازرد  محمد  وال�سيد  الج�سار،  الوهاب  عبد  ال�سيد  الميناء  مدير 

»المانفي�ست« اأو بيان الب�ساعة من االإنكليزية اإلى العربية، ثم ير�سلها مترجمة اإلى مبارك 

الح�ساوي، ومن هنا تولدت بيننا عالقة ا�ستمرت حتى بعد ا�ستقالته من الميناء، وكنت 

اأنا اأي�سًا قد تركت البحر، لندخل معًا مجال العقار«. 

ال�سيد يو�سف الزنكوي كان من الذين عملوا اأي�سًا مع مبارك الح�ساوي، وقد التحق 

بالجمارك بتاريخ 0) يناير )95). عن تجربته تلك قال: »تقدمت بطلب للعمل، بناء 

على اإعالن الجمارك عن حاجتهم اإلى تعيين موظفين في هذه المن�ساأة، وذهبت ب�سحبة 

اأمين ال�سندوق في الجمارك ال�سيد عبد اهلل ال�سمالن اإلى المدير عام ال�سيد عبد ال�سالم 

نظام  اأول  و�سع  على   ((965  �  (950( الحكم  توليه  منذ  ال�سباح  ال�سالم  اهلل  عبد  ال�سيخ  »حر�س   -  1
اأق�سام جديدة،  اأبرزها ظهور  من  التطورات،  من  العديد  فيه  الذي حدث  مايو )95)،  في 5)  للجمارك 

األحقت بجمارك الكويت، من بينها ق�سم الخفر الجمركي لمكافحة التهريب، الذي احتوى على فرق خا�سة 

لحرا�سة ال�سواطئ ومراقبة ال�سفن والبواخر«. انظر د. جمال زكريا قا�سم، ن�ساأة الجمارك الكويتية ودورها 

في تدعيم �سيادة الكويت على منافذها. مركز البحوث والدرا�سات الكويتية، ط)، 000)، �س 7)).

2 - �سديق مبارك الح�ساوي ورفيق دربه. تعرف اإليه عندما كان يعمل نوخذة في الميناء، وا�ستمرت العالقة 
بينهما مع توحد عملهما، في مجال تجارة العقارات واالأرا�سي.

»اتبعت الكويت باكراً نظام »المانفي�ست« اأو نموذج ح�سر الب�سائع واأ�سعارها الم�ستخدم في الموانئ   - 3
والجمارك، وتوؤكد الم�سادر اأن ال�سيخ اأحمد الجابر، حاكم الكويت خالل الفترة ))9)� 950)، اقترح 

هذا النظام على الملك عبد العزيز بن �سعود«. انظر د. جمال زكريا قا�سم، ن�ساأة الجمارك الكويتية ودورها في 

تدعيم �سيادة الكويت على منافذها، مركز البحوث والدرا�سات الكويتية، �س 99.
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في  النقل  �سيارات  على  الأ�سرف  النقليات،  مراقب  بوظيفة  مبا�سرة  وعينت  �سعيب، 

في  النقليات  تراأ�س  الذي  الخبيزي،  �سعد  علي  ال�سيد  هو  رئي�سنا  وكان  الجمارك، 

الجمارك والميناء اأي�سًا، حيث دمج القطاعين في عهد المرحوم ال�سيخ خالد العبد اهلل 

الوزراء  مجل�س  مقر  )مقابل  »بهيتة)))«  مقابل  الجمارك  موقع  وكان  ال�سباح،  ال�سالم 

حاليًا).

اأ�سرنا في المقدمة اإلى اأن �سيرة مبارك عبد العزيز الح�ساوي تتقاطع وتاريخ الكويت 

االجتماعي ال�سيا�سي الثقافي من ناحية، و�سيرة رجال اأ�سهموا في نه�سة البالد من ناحية 

وعلى  اأيدينا،  بين  التي  ال�سيرة  على  يعتمد  اإنما  جزافًا،  يقال  ال  الكالم  وهذا  اأخرى. 

اآلية  التنموية والثقافية في الكويت، وعلى  التوجهات  الكبير في  االأثر  لها  حقائق كان 

مع  االأقل  على  فيها،  فاعاًل  الح�ساوي  العزيز  عبد  مبارك  المرحوم  كان  التي  التوا�سل 

المحيط العربي، وما فيه من حياة اقت�سادية وثقافية. 

في المقابلة التي اأجريت معه اأكد ال�سيد عبا�س حبيب مناور اإيمانه ب�سرورة التوثيق 

ل�سيرة المرحوم مبارك عبد العزيز الح�ساوي، ولم يبخل بالم�ساهمة في اإيراد الكثير من 

التفا�سيل: »عالقتي بمبارك الح�ساوي لم تبداأ في المجل�س)))، كانت اأقدم من ذلك، 

فهي تعود اإلى اأيام عملنا خاللها معًا في الميناء، كانت لنا جل�سات تجمعنا ن�ستذكر فيها 

التاأ�سي�سي  المجل�س  قبل  االأ�سدقاء.  وبع�س  اهلل،  رحمه  مناور  اأخي  ومعنا  الما�سي، 

الخارج،  من  تاأتينا  ال�سحف  كانت   (958 اإلى   (956 ال�سنة  من  الفترة  وخالل 

ونحر�س على قراءة �سحيفة »االأهرام«، ومقاالت الكاتب محمد ح�سنين هيكل فيها، 

وكان  الم�سرية،  الجوية  الخطوط  طريق  عن  يومين،  اأو  يوم  بعد  اإال  ت�سلنا  تكن  ولم 

وكيلها م�ساعد ال�سالح. كنا ن�ستريها من مكتبة »الروّيح«، ومن �سبق في الح�سول عليها 

يقراأها اأواًل، ثم يقدمها اإلى زميله. كنا اأي�سا نتابع االنتخابات التي تح�سل في العراق، 

ونتحدث عنها ونتناق�س حولها، ونتمنى لو تكون مثل هذه االنتخابات في الكويت، 

اإلى اأن تحققت اآمالنا في ذلك«.

الطريق  بمثابة  كان���ت  اأ�س�ا�س��ية  خطوطًا  مناور  حبيب  عبا�س  ال�سيد  ر�سم  هكذا 

الموؤدية اإلى تكون الوعي الثقافي، الذي يوؤهل االأف��راد لي�س��اهموا بدورهم في تطوير 

الموؤ�س�سات االقت�سادية، وي�سعوا قواعد تنظم �س��وؤون الب��الد. 

1 - نالحظ اأن ال�سخ�سيات التي اأجريت المقابالت معها ت�سير كل منها اإلى مكان الجمارك من زاويتها، فهي 
مقابل »بهيتة« وعلى امتداد مقر مجل�س الوزراء والديوان االأميري حاليًا.

2 - يق�سد المجل�س التاأ�سي�سي.
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عن الفترة التاأ�سي�سية تلك، فترة الخم�سينيات، تحدث رجل االأعمال ال�سيد جواد 

في  الح�ساوي  العزيز  عبد  مبارك  بالمرحوم  جمعني  لقاء  »اأول  قائاًل: 
بوخم�سين))) 

اأواخر الخم�سينيات، حيث كان م�سوؤواًل عن الم�ستودعات. في تلك الفترة عملت في 

اال�ستيراد)))، وكنت حري�سًا على تخلي�س الب�سائع بنف�سي، فاأذهب اإلى الجمارك التي 

�سغلت موقع ق�سر ال�سيف الحالي، وكانت عبارة عن م�ستودعات على هيئة »جبرات«))) 

تخّزن فيها ب�سائع التجار، وعليه يتطلب االأمر اأحيانًا مرافقة مبارك الح�ساوي اإلى تلك 

وكميتها.  محتوياتها  عن  والتحري  الب�ساعة  تفتي�س  عن  م�سوؤواًل  ب�سفته  المخازن، 

حينها ا�ستلم البيان الجمركي وخّل�س ب�ساعتي من هناك. وفي اإحدى المرات �ساألني اإن 

اإلى  اأنه  المرحوم  واأ�ساف  التجارة،  تغني عن  الوظيفة ال  اأن  راأيه  كنت موظفًا، وكان 

ويبيع  ي�ست��ري  ف���سار  التج���ارة،  ف���ي  عم��ل  الحكومية  الوظيفة  في  عمله  جانب 

ال�ساي وال�سكر مثاًل، وي�سّدرهما اإلى اإيران. لم تكن الحياة �س��هلة دائمًا. وفي لقاءاتنا، 

التي جمعتنا طوال �سنوات، ظل يتذكر الما�سي، ويق��ول: لن��حمد اهلل اأن بلدنا في خير 

وعز، لقد م��ررت وزوجت��ي اأم ع��بد الع���زيز بظ��روف نب��قى ف��يها اأ�سابيع ال ناأكل 

اللح���م وال اإيدام اآخر اإال اإذا ا�س��طدت ال�سمك«. 

1 - رجل اأعمال كويتي بارز، ولد في االأح�ساء. عمل في التجارة منذ عام 957). توجه �سنة 970) اإلى 
�سوق االأ�سهم، ثم اإلى الطيران واال�ستثمار في الفنادق، ثم في الم�سارف والتاأمين.

2 - في المقابلة التي اأجريت مع ال�سيد جواد بوخم�سين ذكر اأنه بداأ بتجارة الخ�سروات، ثم اتجه اإلى ا�ستيراد 
البطانيات وال�سرا�سف واللوازم الريا�سية.

3 - مباٍن ب�سكل اأكواخ من المعدن الخفيف نوعًا ما، ت�ستخدم كم�ستودعات لتخزين الب�ساعة ووقايتها.
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مع �سمو ال�سيخ جابر الأحمد ال�سباح، عندما كان ولّيًا للعهد في افتتاح »الم�سيلة بيت�ش« عام 1974.

مع �سمو ال�سيخ جابر الأحمد ال�سباح عندما كان وليًا للعهد، واإلى ي�ساره رئي�ش مجل�ش الأمة الكويتي خالد 

�سالح الغنيم وال�سيخ عبد اهلل الجابر ال�سباح الذي كان حينها م�ست�سارًا لأمير الكويت �سمو ال�سيخ �سباح 

ال�سالم ال�سباح في افتتاح »الم�سيلة بيت�ش« عام 1974.
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اإمارة  حاكم  لالتحاد  الأعلى  المجل�ش  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن  محمد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  �سمو  مع 

ال�سارقة في افتتاح »الم�سيلة بيت�ش«، عام 1974.

من اليمين: ال�سيخ محمد الأحمد ال�سباح، �سمو ال�سيخ �سباح ال�سالم ال�سباح، �سمو ال�سيخ جابر الأحمد ال�سباح، 

ثم �سمو ال�سيخ �سعد العبد اهلل ال�سباح، ويبدو مبارك الح�ساوي في ال�سف الثاني اإلى الي�سار عام 1963.
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في اإحدى جل�سات مجل�ش الأمة الكويتي عام 1972.

وفي مجل�ش الأمة عام 1972 ويبدو ال�سيخ عبد اهلل الجابر ال�سباح واإلى الي�سار عبد الرحمن �سالم العتيقي 

واإلى يمينه خالد الج�سار.
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في اإحدى زيارات اأع�ساء مجل�ش الأمة الكويتي اإلى الخارج، ويبدو رئي�ش المجل�ش اأحمد زيد ال�سرحان )الثالث  

من الي�سار(، وخلفه مبارك الح�ساوي، ويبدو علي المّوا�ش في اأق�سى الي�سار.

في انتخابات مجل�ش الأمة عام 1971.
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مع �سمو ال�سيخ جابر الأحمد ال�سباح عندما كان وليًا للعهد يتو�سطهما نبيل جعفر، في منا�سبة عقد قران نبيل 

جعفر على اأمل ابنة المرحوم.

مبارك الح�ساوي في ديوان قبارزد.
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اإمارة  حاكم  لالتحاد  الأعلى  المجل�ش  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن  محمد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  �سمو  مع 

ال�سارقة في افتتاح فندق كونتننتال ال�سارقة في عام 1982.
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اإمارة  حاكم  لالتحاد  الأعلى  المجل�ش  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن  محمد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  �سمو  مع 

ال�سارقة وبجانبهما �سعود ب�سارة.

اإمارة  حاكم  لالتحاد  الأعلى  المجل�ش  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن  محمد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  �سمو  مع 

ال�سارقة.
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اإمارة  حاكم  لالتحاد  الأعلى  المجل�ش  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن  محمد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  �سمو  مع 

ال�سارقة في افتتاح م�سنع SKM  )ال�سارقة والكويت لل�سناعات( في ال�سارقة عام 1975.

في افتتاح بنك ال�سارقة المحدود )باريبا Paribas الفرن�سي( مع كلود دي كيمولريا واأول مدير عام للبنك 

اآنذاك ر�سيد نا�سر.
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مع �سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو المجل�ش الأعلى حاكم اإمارة عجمان عام 1980.

المرحوم مبارك الح�ساوي، مع )من اليمين( �سوقي خير اهلل، �سفاء الدين ال�سافي،  وزير ال�سياحة اللبناني 

)ال�سابق( اأرتور نزريان، �سعود ب�سارة، نا�سيف كرم، مديرة م�سلحة التجهيز في وزارة ال�سياحة اإلهام حب 

اهلل، ناجي معلوف واأحمد فقيه عام 2002.
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مع رئي�ش الجمهورية اللبنانية ال�سابق العماد اإميل لحود و�سعود ب�سارة عام 2002.

بعد  بيروت،  و�سط   المجيدية،  م�سجد  افتتاح  في  الحريري  رفيق  ال�سيخ  الراحل  اللبناني  ال��وزراء  رئي�ش  مع 

ترميمه من قبل المرحوم مبارك الح�ساوي عام 2002.
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مع �ساه اإيران الراحل محمد ر�سا بهلوي في زيارة ر�سمية لطهران عام 1971.

مع وزير الإعالم الكويتي المرحوم ال�سيخ جابر العلي ال�سباح في زيارة ر�سمية لإيران عام 1971.
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 (HRH Bernhard Prince and Margrave of Baden, Duke of Zahringen( مع �سمو اأمير بادن - بادن

وعمدة المدينة الدكتورة Sigrun Lang وابنته فوزية عام 2003.

مع �سفير الكويت في لندن خالد الدوي�سان وحرمه دلل يعقوب الحمي�سي.
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مكرمًا من �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�ش وزراء البحرين.

حفل تكريمه في البحرين.
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في مكتبه بالميناء عام 1954.

�سورة تجمع المغفور لهم باإذن اهلل ال�سيخ جابر العلي وال�سيد مبارك الح�ساوي وعبد الرحمن الباكر في لبنان 

بداية ال�سبعينيات.
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مع �سديقه يحيى زكريا الأن�ساري عام 1962.مع �سديقه عبد العزيز الم�ساعيد عام 1957.

مع بع�ش اأ�سدقائه في ال�سكندرية عام 1956.
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مع اأخيه �سمالن عبد العزيز الح�ساوي وال�سفير اأحمد العطية واأبناء المرحوم توفيق الجراح فوؤاد وفي�سل عام 

1963 في لبنان.

مع بع�ش اأ�سدقائه في بور�سعيد.
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رابعًا: قامته في مراآة الآخرين 

اإ�سكاليًة، تدور حولها جداالت �سديدة  الح�ساوي  العزيز  لم تكن �سخ�سية مبارك عبد 

التناق�س، لكنها لم تكن، في الوقت نف�سه، ب�سيطة اإلى الحد الذي ي�سهل على جميع معارفه 

اأن يقدموا تو�سيفًا نهائيًا لها. واإذا كانت لكل �سخ�سية اأغوار ال يمكن اكت�سافها ب�سهولة، 

فاإن �سخ�سية ا�ستثنائية مثل �سخ�سية المرحوم الح�ساوي ال �سك فيها من االأغوار ما يجعل 

ت�سريحها وتقديمها للقارئ، بكثير من التب�سيط، اأمراً �سديد ال�سعوبة. فما هو بارز في �سيرته 

اأنه لم يكن �سخ�سًا �سفافًا اإلى اآخر حد، وال منغلقًا حتى بلوغ العتمة. جميع من تحدثنا اإليهم 

اعتبروا اأنهم اأمام �سخ�سية عظيمة وبارزة ولي�ست عادية، وتتحلى بمركبات طموح غريبة، 

ومع ذلك حاولوا الغو�س في اأعماقها واإ�ساءتها ما اأمكنهم اإلى ذلك �سبياًل. قد نقول اتفقوا 

على الخطوط العري�سة في و�سف ال�سخ�سية، غير اأنهم اختلفوا في ا�ستخدام العبارات، اأو 

اأنهم اختلفوا �سمنًا في التو�سيف، اإال اأن بع�سهم ا�ستخدم عبارات ت�سف عن محبة وعرفان 

كان  الح�ساوي  مبارك  اإن  واحد  يقول  اأن  فبين  نقديًا،  تو�سيفًا  تقدم  مما  اأكثر  جميل 

الوا�سف،  باأ�سلوب  تتعلق  م�سافة  ح�سمه،  مع  »عنيداً«  كان  اآخر  يقول  واأن  »حا�سمًا«، 

الم�سّفى،  الجميل  الكالم  اإال  فيه  يقال  ال  تكريمي  كتاب  اإ�سدار  ومنا�سبة  يتماهى  فاالأول 

واالآخر يتم�سك بجراأة القول و�سراحته حتى في اأحرج المنا�سبات. 

على  تحّتم  الح�ساوي  العزيز  عبد  مبارك  بها  يتحلى  كان  التي  الجراأة  اأن  الظن  اأغلب 

ال  فهي  لذا  اأيامه،  رفيقة  كانت  ال�سفة  فتلك  اأي�سًا،  بجراأة  �سيرته  مع  يتعاملوا  اأن  االآخرين 

تحرجه اأبداً، ثم لم تكن للرجل �سفات ت�ستطيع الجراأة اأن تدينها اأو تطاله بها، وجّل من ال 

ِقَبِل  من  اأحيانًا  فهمها  ال�سهل  من  لي�س  عتمات  عقل  اأو  ج�سد  كل  في  اأن  ومع  يخطئ. 

�ساحبها، فلي�س بالتالي من ال�سهل على االآخرين فهمها بالكامل، لكن ح�سُبنا اأن ن�سيء ما 

اأ�سدقائه ومعارفه واأفراد عائلته واأ�سرته، معتذرين من روحه، كوننا نعمل  اأمكن منها، مع 

ِد جناحيها بيننا.
ْ
ر فيها، وتقليبها، وا�ستح�سارها، وَفر على التب�سّ

والأننا �سوف نورد ف�ساًل خا�سًا بعالقته باأ�سرته وعالقتها به، فقد اقت�سرت ال�سهادات هنا 

الدروي�س من دولة  ال�سيد دروي�س عبداهلل  المعارف واالأ�سدقاء واالأقارب، ونبداأ مع  على 

قطر ال�سقيقة الذي ي�ستذكر رفقة �سديقه المرحوم فيقول: »لقد ق�سينا اأغلب اأوقاتنا معًا في 

نبقى مق�سرين  فيه  قلنا  قلنا عنه ومهما  اأوروبا وخ�سو�سًا في بريطانيا. واأخي مبارك مهما 

ال�ساعات  اأو  القليلة  الدقائق  اأو  القليلة  الكلمات  تكفيه  ال  الرجل  فهذا  جداً،  ومق�سرين 

القليلة، وربما الأنني كنت قريبًا منه في اأيامه التي كان يق�سيها في اأوروبا اأو عندما كنت اأزور 

 ،
ّ
الكويت فال اأدري بماذا اأبداأ، لكنني اأقول اإن هذا الرجل فيه �سفات كل �سهم وكل وفي
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حيث نادراً ما نجد اليوم �سخ�سية متكاملة بهذه الموا�سفات«.

�سخ�سية مبارك الح�ساوي 
وينقل لنا رئي�س مجل�س االأمة ال�سابق اأحمد زيد ال�سرحان))) 

في مراآة اأ�سدقائه في المجل�س، الذين عاي�س بع�سهم لثالث دورات متتالية، فيقول: »كان 

ال�سراء  اأ�سحابه واأ�سدقاءه المقربين، واإذا قام ب�سراء عقار كبير وق�سمه يطلب منهم  يحب 

ي�ستفيد  اأن  �سعاره  كان  طيبًا.  �سيكون  مردوده  باأن  علم  على  الأنه  ذلك،  على  ويحفزهم 

اأ�سحابه  �سجع  �ساطئًا،  وكانت  »الم�سيلة«  اأر�س  ا�سترى  فعندما  االآخرين.  قبل  اأ�سحابه 

وكبيرة،  �سا�سعة  اأرا�سي  كانت  وا�سترينا.  اأحدهم،  واأنا  ال�سراء  على  المجل�س  في  وزمالءه 

والمردود كان اأ�سعاف االأ�سعاف«. 

اأما رجل االأعمال ال�سيد جواد بوخم�سين فيقول في �سديقه مبارك الح�ساوي: »عمومًا 

لم يحقد مبارك الح�ساوي اأبداً، واإن اأخطاأ االآخرون في حقه، وتراه مت�سامحًا ومتعاونًا مع 

ال�سغير والكبير من دون ا�ستثناء، وهذا براأيي يعود اإلى ثقته بنف�سه. عرف عنه اأنه ب�سو�س في 

اأو يقابلهم، يتوا�سل مع معارفه القدامى ويزور الدواوين المختلفة  ا�ستقباله لمن ي�سادفهم 

زيارة  على  يحر�س  الكويت  اإلى  عودته  بمجرد  لكن  ال�سفر،  كثير  �سنين.  منذ  عرفها  التي 

الجميع، وهذا ما دعم ح�سوره و�سخ�سيته. بابت�سامته وب�ساطته وحديثه ي�سفي على المكان 

جواً من المرح«. وفي مو�سوع المرح يقول الدكتور �سفاء الدين ال�سافي))): »كان يحب 

قد  �سخ�سيته  يعرف  ال  َمْن  كثيرة.  حكمًا  يحفظ  كان  كما  الكثير،  منها  ويحفظ  النكتة، 

يت�سوره رجل اأعمال م�سغواًل باأمواله فقط«. وفي راأي ال�سيد عبد الرحمن ال�سلح اأي�سًا اأنه 

»كان، رحمة اهلل عليه، يمتلك ح�ّس الفكاهة، مرحًا، وي�ستطيع ا�ستقطاب ال�سخ�س الذي 

»ق�سمريًا«  »كان  اأنه  الح�ساوي  �سعود  العزيز  عبد  ال�سيد  راأي  وفي  االأولى«.  للمرة  يلتقيه 

يحب ال�سحك، ويحب  االأغاني ال�سعبية.

عام  من  الكويتي  االأمة  مجل�س  رئا�سة  تولى  الكويت.  حكام  من  �ستة  عا�سر   .(9(0 عام  مواليد   -  1
اأمينًا لل�سر  967) حتى عام 970). وهو من جيل الموؤ�س�سين. في اأول مجل�س لالأمة عام )96) كان 

للرئي�س. كان �ساهداً على  نائبًا  الرئي�س ف�سار  تغير  نف�سه  للمجل�س  الثانية  ال�سنة  لمدة عام واحد.... وفي 

كل محطات الديموقراطية في الكويت. عالقته بعائلة مبارك الح�ساوي كانت متينة، منذ زمن طويل، من 

اأيام والده عبد العزيز واإخوته، اأيام »فريج ال�سعود«.بقي �سديقًا للمرحوم مبارك الح�ساوي حتى رحيله.

له مهام وزارات عدة.  اأوكلت  العراقية.  النواب في الحكومة  ل�سوؤون مجل�س  الدولة  اليوم وزير  2 - هو 
عمل لدى الح�ساوي م�ست�ساراً قانونيًا. ولد في الب�سرة �سنة 957). يحمل بكالوريو�س حقوق من كلية 

القاهرة  �سم�س/  عين  القانون من جامعة  في  ماج�ستير  �سنة 978).  الكويت  وال�سريعة/ جامعة  الحقوق 

ورئي�س  ع�سو  �سم�س.  عين  جامعة  من  الدولي  القانون  في  الدكتوراه  �سهادة  على  حا�سل   .(980 �سنة 

اللجنة الثقافية لجمعية القانون. ع�سو اللجنة التح�سيرية الإعداد اآلية الد�ستور العراقي التي �سكلها مجل�س 

ال�ساملة. التنمية  لبحوث ودرا�سات  الب�سرة  الحكم. مدير مركز 
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بمن حوله،  يهتم  تراه  االآخرين  اإلى  يجل�س  ال�سيد بوخم�سين: »عندما  متابعة  اإلى  نعود 

وباأ�سلوبه يتوا�سل مع ال�سغار، ويكون قريبًا من ال�سباب، وعندما يقابل اأحدهم ي�ساأله عن 

ذاكرته  من  فيجعل  الكويتية،  والعائالت  الما�سي  ذكر  على  ياأتي  وتدريجًا  وعائلته،  ا�سمه 

الن�سطة و�سيلة توا�سل ليحظى من ال�سباب باآذان �ساغية ت�ستوعب الن�سيحة التي يختم بها 

الح�ساوي كالمه معهم. اهتم اأي�سًا بمن يكبره �سنًا من الرجال والن�ساء، والأنه اكت�سب ثقة 

اأي�سًا.  منهن  وي�ستري  ال�سيدات،  من  ال�سن  لكبار  يبيع  االأحيان  بع�س  في  �سار  الجميع 

المعلومات،  لقد وجدته مو�سوعة من  اأحاديثه،  بالملل من  ت�سعر  الجلو�س معه ممتع، وال 

الحديث.  اإلى  يبادر  ثم  النهاية،  اإلى  ي�ستمع  بل  اأبداً  يقاِطع  ال  جماعة  اإلى  جل�س  اإن  وهو 

وديوان  اأمان  الرزاق  عبد  ديوانية  يزور  وراأيُته  ال�سدة،  اأيام  عا�سروه  من  مع  دائمًا  توا�سل 

العثمان وغيرها، حيث يحلو له الحديث مع اأ�سدقاء الما�سي وا�ستعادة الذكريات الم�ستركة 

معهم. كان رجاًل اجتماعيًا، اأينما حّل، �سواء في الكويت اأو غيرها، كانت زيارة معارفه من 

اأولوياته، وكان حري�سًا على ح�سور المنا�سبات، االأفراح منها ومرا�سم العزاء«.

ويتابع ال�سيد دروي�س عبداهلل الدروي�س اأن المرحوم كان دائمًا يحب م�ساعدة االآخرين 

- �سواء من يعرفه اأو ال يعرفه - في اأمورهم العملية اأو المادية اأو اأي �سيء من هذا القبيل.. 

اأذكر مواقفه واأذكر محبته،  اأ�سياء كثيرة..  اأذكر منه  اأذكر منه الأنني  اأ�ستطيع تحديد ماذا  ال 

اإلى البدايات، اأي منذ كان االأخ مبارك  وعالقته االأ�سا�سية بوالدي رحمه اهلل قديمة وتعود 

اإن هذا هو  رحمه اهلل وطّيب ثراه يعمل في الموانئ، حيث كان يفاخر بهذا االأمر ويقول 

الذي اأعطاه الدر�س الكبير في الحياة، وكان يتذكر تلك االأيام ويقول اإنها من اأحب االأيام 

اإلى نف�سه وقد �سعد فيها كثيراً.

ويتحدث ال�سيد بوخم�سين عن اأ�سلوب مبارك الح�ساوي في اإقناع معار�سيه في ال�سيا�سة 

والتجارة قائاًل: »عندما تقدم بم�ساريع ارتبطت باالقت�ساد و�سارك في اقتراح بع�س القوانين 

في مجل�س االأمة، كان يدعمه في ذلك اأ�سلوبه في اإقناع معار�سيه، ومحافظته على عالقته 

بمن حوله من زمالء. اأحب ال�سفاء في العالقات، وعرف عنه تهدئة االأمور، والبحث عن 

المجل�س«.  في  اأحيانًا  تحدث  التي  ال�سدامات  من  والتخفيف  الجميع،  بين  التوفيق  �سبل 

اإنه  ويتابع »كان �ساحب كلمة في حياته االجتماعية وفي عمله، وبع�سهم كان يقول عنه 

مع  حواره  في  �سعبًا  يبرز  تجعله  التي  الذكاء  �سفة  اإنها  القول  اإلى  اأميل  لكنني  �سعب، 

و�سف  في  واأ�سلوبه  الم�ستري،  اإقناع  على  مقدرته  تظهر  حين  يتميز  وح�سوره  االآخرين. 

البيع وال�سراء،  اإلى قطبي التجارة:  اأو يتفاو�س عليها. في معامالته ينتبه  ال�سلعة التي يبيعها 

اإلى  قادته  الحياة  وفي  العمل  في  خبرته  اإ�سكاالت.  في  الدخول  الم�ستطاع  قدر  ويتفادى 
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التحكم في اأموره، فوجدناه مثاًل، بعد دخوله مجل�س االأمة، ي�ستعين بم�ست�سارين ليعملوا 

لديه ويفيدوه في �سوغ اقتراحاته بما يتنا�سب وطرحه كنائب في مجل�س االأمة. ي�سعى اإلى 

الجديد ويتابع ما عر�س م�سبقًا من م�ساريع ت�سب في �سالح البالد«.

ما  قابلناهم،  ممن  العديد  عليها  اتفق  خ�سال  الح�ساوي  مبارك  �سخ�سية  و�سف  في 

يجعلنا، منعًا للتكرار، نختزل، في ما يلي من �سهادات، كلَّ ما هو م�سترك بينها، ال انتقا�سًا 

اإلى  بالن�سبة  اأكثر  عمليًا  الن�س  يكون  اأن  على  حر�سًا  اإنما  اهلل،  معاذ  اأ�سحابها،  قيمة  من 

الذين  اإجماع من قبل جميع  ال�سيد بوخم�سين يكاد يكون محل  القارئ. فما �سمعناه من 

�سرفونا باآرائهم في المقابالت التي اأجريناها. ومع ذلك ال باأ�س باإيراد مزيد من االأمثلة على 

�سفة واحدة في مبارك الح�ساوي، فتجاربه ال�سخ�سية كانت غنية ومت�سعبة، وعالقاته كانت 

من ال�سعة بحيث تفيد االإطاللُة عليها ف�سول القارئ، الذي يريد اأن ي�سبر اأغوار ال�سخ�سية 

اأكثر، اأو يف�سل معرفة ما اأمكن من غناها. 

�صماحة

ال�سيد عبد الرحمن دريميح الم�سعل، الذي ولد عام 9)9) في بيت من بيوت »ق�سر 

د�سمان«، عرف مبارك عبد العزيز الح�ساوي خالل عمله في الميناء، ورافقه في رحالت 

عدة، يقول: »عندما ا�سترى اأر�سًا في منطقة »جليب ال�سيوخ« اأهداني اأنا ومحمد ال�سميط 

ق�سيمة واحدة بعناها بع�سرة اآالف ربية. لقد كان كريمًا في اأخالقه، وظل يتوا�سل مع رفاقه 

�سواء من اأبناء الجيران في »فريج �سعود« اأو زمالئه في الميناء، ولم تغّيره المادة اأبداً«.

كرم  نا�سيف  وال�سيد  الح�ساوي  مبارك  بين  الم�سافة  قربت  التي  ال�سنوات  وحملت 

اإنما على خ�سارة  اأ�سفًا على خ�سارة عقار  االألم، ال  بع�س  تجارب ح�سنة واأخرى حملت 

بالتملك، ف�سجل  اللبناني  لغير  القانون  ي�سمح  لم  فترة ما،  ال�سيد كرم: »في  �سديق. يقول 

الحرب  وبعد  لبناني،  �سخ�س  با�سم  »الدبية«  اأر�س  في  الح�ساوي ح�سته  مبارك  المرحوم 

اأوراق الملكية، لكن هذا ال�سخ�س طلب مبلغًا  اأراد بيع ح�سته، وطلب من الرجل تعديل 

كبيراً، على اأ�سا�س اأن االأر�س حققت اأرباحًا، وهذا الطلب فاجاأ المرحوم، خ�سو�سًا اأنه في 

ما م�سى قدم لهذا ال�سخ�س م�ساعدة كبيرة، ال ُتقّدر. 

 بعد ذلك كتابًا خطيًا 
ّ
»ات�سل بي المرحوم وطلب مني اإنهاء االأمر باأي �سكل، واأر�سل اإلي

لبيع االأر�س، وكانت تلك المرة االأولى التي نترا�سل فيها كتابة ل�سفقة بيع، وبدوري اأر�سلت 

اإليه كتابًا اأ�ساأله عن ال�سعر المقترح. مع اأني حاولت ثنيه عن بيعها، اإال اأنه اأ�سر على الت�سوية، 
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ولم يعد يرغب في هذه االأر�س بتاتًا، ولّما اأخبرته باأنه قد ال نح�سل على �سعر منا�سب رّد 

 »اأنا خ�سرت �سديقًا، وهذه اأعظم من اأي خ�سارة. اأعر�ِس االأر�س للبيع، فلم اأعد اأريد 
ّ
علي

الحديث عنها مطلقًا«. ق�سية ثانية اأغ�سبته هي خيانة م�سوؤول مكتبه في اإ�سبانيا له، ومع ذلك 

اأن  لوال  اأح�سن  هي  بالتي  المو�سوع  ينهي  اأن  يمكن  وكان  الروية،  من  بكثير  معها  تعامل 

كان  الق�ساء.  اإلى  الق�س��ية  لتح���ويل  ا�سطره  مما  الم���اليين،  بع�سرات  الم�سروقة  المبالغ 

يم��كن اأن ينف��جر غ�س��بًا اإال اأن��ه كان يعرف كيف يك��ظم غ�س��به«. 

يظهران  وانزعاج  األم  اأي  مقابل  في  االأمور  تهدئة  اإلى  دائمًا  يميل  اأنه كان  ي�سهد  الكل 

اأمامه. ي�ستذكره ال�سيد دروي�س عبداهلل الدروي�س فيقول: » المرحوم مبارك رجل اأنيق في 

ملب�سه، حلٌو في كالمه، لطيف في مع�سره، نادراً ما يثور، اأو حتى اإنه ال يثور اأبداً. واإذا اأراد 

اأن يقنعك ب�سيء اأو يقول لك عن �سيء اأو ي�ساعدك ب�سيء كان يقول: �سدقني، اأنا اأعني ما 

اأقول. لم يكن يجامل اأحداً، �سواء اأكان يعرفه اأو ال يعرفه.. اأي اإن�سان ياأتي من الخليج كان 

التي  الم�ساعدة  له  بيته ويقدم  ي�ست�سيفه في  الذي كان  مبارك  اإلى  اأنه �سوف يذهب  يعرف 

يريدها.. لقد فقده الجميع«.

فائق ال�سالح)))، الذي عمل معه 5) �سنة في ال�سعودية، يقول: »لم اأ�سمعه يومًا ما يتلفظ 

بكلمة قا�سية. لم يكن ي�سعرني بغ�سبه حتى لو كنت مخطئًا، بل يحاول حين ح�سول الخطاأ 

له »اهلل هداك«.  يقول  ما  �سخ�س  ُيغ�سب من  ما  واإذا �سادف  لي�س غا�سبًا.  اأنه  يقنعك  اأن 

وال�سيد نبيل جعفر مدير مكتبه في لندن، والذي عاي�سه اأي�سًا كزوج البنته اأمل، يقول: »في 

ال�سنين التي عا�سرته فيها نادراً ما �ساهدته منفعاًل اأو في حالة زعل. كان يتعامل مع االأمور 

. واإذا حدثت م�سكلة ال ترى مثياًل له ببرود االأع�ساب«. هذا الجانب يتطرق  بهدوء وتاأنٍّ

اإليه ال�سيد نا�سيف كرم مقدمًا �سارداً حادثة ح�سلت معه: »اأثناء عملي في ال�سعودية ح�سلت 

لي بع�س الم�سايقات، فات�سلت بالمرحوم وكان في الكويت. كنت �سابًا وكان الغ�سب قد 

نخرج  اأن  اإلى  دعاني  اأن  اإال  منه  كان  فما  باالنفعال،  م�سوبًا  حديثي  ف�سار   
ّ
علي �سيطر 

اإرجاء  مني  فطلب  نف�سيهما،  واالنفعال  بالع�سبية  اأتحدث  بقيت  لكني  خرجنا  ونتع�سى. 

الحديث اإلى ما بعد الع�ساء. وتم االأمر كما اقترح، و�سرحت له الموقف، لكن هذه المرة 

 رّد قائاًل: »ب�سراحة توقعت اأن تكون اأنت المخطئ، لكنك عندما 
ّ
بهدوء، ولما ا�ستمع اإلي

تحدثت عن المو�سوع بهدوء ات�سح لي العك�س، ومن ناحيتي �ساأتخذ االإجراء الالزم«. لقد 

تقبل هذا الرجل ثورتي وانفعالي، واأنا ال اأمت اإليه ب�سلة اأو قرابة، ولهذا فقد وجدته رجاًل 

كبيراً و�سهمًا. خالل اأحداث لبنان، مثاًل، كانت لدينا قطعة اأر�س، لي منها ح�سة ع�سرين 

1 - مدير مكتب المركز العقاري في »خبر« من المنطقة ال�سرقية في المملكة ال�سعودية.
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في المئة، واحتجت اإلى مبلغ من المال، وكان المرحوم في لندن، فذهبت اإليه و�ساألته اإن 

اإمكانية بيع ح�ستي ل�سخ�س  كان باإمكانه �سراء ح�ستي في االأر�س، ولما اعتذر �ساألته عن 

اآخر فرد علي: »اأنا عندما �ساركت في االأر�س فقد �ساركت نا�سيف كرم، ولم اأ�سارك اإن�سانًا 

غريبًا، وعلى العموم فاالأر�س اأر�سك، ومن حقك الت�سرف بها«. طبعًا لم اأت�سرف، ولم 

بالكامل، فوافق وبعنا ب�سعر منا�سب،  لبيعها  ببيع االأر�س، لكن بعد فترة جاءتنا فر�سة  اأقم 

اأترك المبلغ  وات�سلت به من اأجل تحويل ح�سته البالغة مليوني دوالر، لكنه طلب مني اأن 

معي اإلى اأن يتخذ قراره ب�ساأن النقود الحقًا. كانت الحرب قائمة، فراأيت و�سع المبلغ في 

عندما  م�سرف.  كل  في  دوالر  األف  خم�سمئة  عليه،  للحفاظ  بيروت  في  م�سارف  اأربعة 

لكني  المبلغ،  اأنت  ا�ستخدم  االآن وقت حرب،  نا�سيف،  يا  لي:  قال  االإجراء  بهذا  اأخبرته 

اأقنعته بكفايتي من ح�ستي من ثمن االأر�س، فطلب مني تحويل 80 في المئة من ح�سته، 

الأترك الباقي معي، وفي اأكثر من منا�سبة كنت اأذّكره بالمبلغ الذي في عهدتي، لكنه وتقديراً 

 اأي حرج 
ّ
منه لظروف الحرب في لبنان اأراد اأن اأحتفظ بالمبلغ، وبلباقة، وحتى يوّفر علي

قال لي: »ا�ستغله في عمل من اأعمالنا«. كان �سهمًا، ي�ساعدك من دون اأن ي�سعرك بذلك، 

وجاء اقتراحه فر�سة الأعر�س عليه فكرة اإن�ساء طرق في منطقة »ال�سويفات« فلم يمانع«. 

رحابة

بالطبع لي�س لالأخالق حدود وطن وال للعمل االإن�ساني حدود لون اأو عرق اأو جن�س اأو 

جعلت  المتنوعة  و�سداقاته  الوا�سعة  عمله  ومروحة  الح�ساوي  مبارك  فارتباطات  هوية، 

عاطفته تفي�س في كل مكان، كما جعلت خ�ساله لبو�سًا الئقًا حتى ل�سلوكه اليومي. يقول 

بلده  لبنان  اعتبر  الح�ساوي  العزيز  اإبراهيم حالوي))): »مبارك عبد  ال�سابق  اللبناني  الوزير 

لم تكن عالقتنا مرتبطة  �سنين طويلة،  اإليه من  تعرفت  به وبق�ساياه.  يهتم  فعاًل، كان  الثاني 

التي جمعتنا، فكان المرحوم حالما  ال�سداقة هي  اإنما  اأو �سفقات عمل،  بم�سالح تجارية 

اإبراهيم حالوي«. كان اأخًا، اأ�ستمتع برفقته، فبيننا  تطاأ قدماه لبنان يقول: »اطلبوا لي فوراً 

ال�سفر  بداأنا مثله من  الوزير منير حمدان،  اأنه هو واأنا و�سديقنا  روابط م�ستركة من حيث 

تقريبًا. 

بي  تتعلق  اأمور  عن  اأحيانًا  وي�ساألني  مختلفة،  موا�سيع  في  نتحدث  نجتمع  كنا  »عندما 

باأني ا�ستفدت منه كثيراً.  اأ�سعر  وبعائلتي ويحفظ كل �سيء ي�سمعه، كانت له ذاكرة نادرة. 

1 - محاٍم لبناني. وزير االقت�ساد والتجارة وال�سياحة في حكومة �سفيق الوزان من عام )98) حتى 984)، 
�سديق مبارك الح�ساوي.
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لقد عرفت فيه رجاًل ال يتاأخر عن عمل الخير، لكنه يحب اأن يتاأكد من اأن ما ينفقه يذهب 

يدور  ما  �سريعًا  يلتقط  لّماحًا،  كان  اأحد.  ي�ستغله  اأن  فكرة  وتزعجه  الخير،  لجهات  فعاًل 

حوله، وقد يعرف تفا�سيل االأمر، لكنه ال يجعل محّدثه يعلم بذلك، يف�سل اال�ستماع، وال 

يبوح بكل �سيء«. ويخل�س ال�سيد اإبراهيم حالوي اإلى القول: »اإنه من الرجال القالئل. اأنا 

اأ�سعر باأنه ال يوجد اأي لقب يعبر عن م�ستوى هذا االإن�سان،  اأطلق عليه لقب العمالق، بل 

الأنه كان اأكبر من االألقاب«. 

لقائه  ظروف  اإلى  ناحيته  من  ي�سير  حمدان)))،  منير  ال�سيد  هو  اآخر  �سابق  لبناني  وزير 

بالمرحوم وما اأثمر عنه، فهو تعرف اإليه في ال�سبعينيات، وا�ستمرت عالقته به حتى وفاته، 

يقول: »تعرفت اإلى المرحوم عندما كنت وزيراً للعمل وال�سوؤون االجتماعية في لبنان عام 

حيث  العائلتين،  اإلى  لتمتد  العالقة  توطدت  ما  و�سرعان  م�سترك،  �سديق  جمعنا   .(970

اللقاء  ويتم  باأ�سرته  اأ�سرتي  فتجتمع  بي،  باالت�سال  لبنان  اإلى  زيارة  كل  في  المرحوم  يبادر 

بينهما في منا�سبات مختلفة. 

ال�سعب  عالقة  من  جزء  عالقتنا  باأن  و�سعرت  الح�ساوي،  مبارك  ب�سخ�سية  »تاأثرت 

اللبناني والكويتي، وهو ما يذكرني بزيارتي الر�سمية اإلى الكويت في ال�سبعينيات. في هذه 

الزيارة التقيت �سمو االأمير المغفور له ال�سيخ �سباح ال�سالم ال�سباح، وبح�سب البروتوكوالت 

�ساعة  ا�ستمرت  المقابلة  لكن  �ساعة،  ربع  على  يزيد  ال  كي  المقابلة  وقت  تحديد  تم  فقد 

ون�سف ال�ساعة، وكلما طرقوا الباب لتنبيه االأمير، رحمه اهلل، بموعد المقابالت التالية يقول 

لهم: »اتركوني اأنا جال�س مع لبنان«. بعد اأن تركت الوزارة، فاجاأني مبارك الح�ساوي في 

اإحدى �سركاته،  قانونيًا في  لبنان بعر�س للتعاون معه، الأكون م�ست�ساراً  اإلى  اإحدى زياراته 

وهكذا بداأنا العمل. 

»عرفت مبارك الح�ساوي من قرب وتوطدت �سداقتنا وا�ستمرت. كان اإن�سانًا بكل ما 

لم  واإذا  �سفافية و�سدق،  قلبه بكل  يعطيك ما في  ثقة.  الكلمة من معنى، محبًا ومحل  في 

اإليه نظرة خ�سومة، بل يكتفي باالبتعاد عنه، يتبع في ذلك طريقة  اإن�سان ما ال ينظر  يعجبه 

اإال  ما  باإن�سان  يجتمع  ال  ال�سخ�س.  لذلك  اإزعاج  دون  ومن  ب�سالم  الموقف  ليمر  هادئة، 

اأن  ويف�سل  محدودة  الحميمة  �سداقاته  الل�سان.  ذرب  كان  واحترام.  ود  كل  له  ويحفظ 

اإحراج  دون  من  لل�سرورة  اإال  يتكلم  يكن  لم  المرحوم  محددين.  اأ�سخا�س  على  تقت�سر 

يتحدث  اأن  لم يكن يحب  ب�سرّية.  يِهُب  يطلبه محتاج  به، وعندما  الذي يجتمع  ال�سخ�س 

اأحدهم عن االآخرين، وهو ال يتكلم عن غيره اإال بما هو ح�سن. كان عفيفًا، بكل جوانب 

1 - وزير العمل في لبنان عام 970)، �سديق للمرحوم، ومحام الأعماله في لبنان.
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حياته، ومحبًا لعائلته، يحدثني با�ستمرار عنها، وعن مدى رغبته في اأن ي�سلك اأبناوؤه الطريق 

الذي انتهجه، موؤمنًا باأن ال�سدق والثقة والمحبة اأ�سا�س االإن�سان الناجح«. 

وللطموح في �سخ�سية مبارك الح�ساوي مكان ف�سيح ومرموق، فهو ال�سعلة التي ت�سيء 

لي�سحي  دائمًا  يدفعه  الذي  المحرك  وهو  حمدان،  منير  ال�سيد  اإلى  بالن�سبة  المجد  طريق 

بالغالي والرخي�س، في �سبيل الو�سول اإلى ما ير�سي ال�سمير المهني والوطني واالجتماعي، 

بل ال�سمير االإن�ساني الذي ال تنع�سه وتر�سيه اإال اأرفع اآيات التقدم والتغيير نحو عالم اأكثر 

رفاهية، على اأن طموح الرجل لم تكن لتحّده �سيا�سة اأو تجارة اأو �سعادة محددة، اإذ له اأن 

منير حمدان حديثه:  ال�سيد  يتابع  هذا  االأر�س. عن طموحه  في كل جهات  يجرب حظه 

لبنان  العقار في  العقار. كان يحدثني عن  الح�ساوي ملكًا متوجًا على عر�س  »كان مبارك 

واأوروبا. في البلدان التي زارها كان العقار منطلقًا الأعماله، وفي الفترة االأخيرة اأراد عمل 

قبل  يومًا،  دعوته  اأني  اأذكر  المنا�سب.  الوقت  ينتظر  كان  لكنه  لبنان،  في جنوب  م�سروع 

ع�سر �سنوات تقريبًا، لزيارة قريتي في جنوب لبنان، فاأجابني: »ال اأرغب في ذلك«، وعندما 

 قائاًل: »لو ذهبت اإلى هناك، ف�ساأ�ستري، واأنا ال اأريد ال�سراء االآن 
ّ
�ساألته عن ال�سبب رد علي

في الجنوب. كان ينتظر اال�ستقرار في لبنان، وتحدث مع الرئي�س الحريري في اأمر بناء ق�سر 

للموؤتمرات، يكون ق�سراً ر�سميًا، ولطالما عقد اجتماعات معه ومع م�ست�ساريه بخ�سو�س 

ُينجز  لم  من ظروف  �سخ�سيًا  هو  به  مر  وما  لبنان،  له  تعر�س  ما  وب�سبب  الم�سروع،  هذا 

البناء«. 

منير حمدان على  الوزير  يتعرف  الرجلين كانت كافية الأن  بين  التي جمعت  ال�سنوات 

مبارك عبد العزيز الح�ساوي، وعلى اأ�سلوبه في العمل، ليقول في هذا الخ�سو�س: »مبارك 

عبد العزيز الح�ساوي افتخر دائمًا بع�ساميته، واأعتقد اأن هذه الميزة هي التي جمعتني به، 

ونتابع  نهاراً  فيها  نعمل  كنا  �سنوات  رافقني  الذي  زميلي  حالوي،  اإبراهيم  االأ�ستاذ  ومعنا 

درا�ستنا الجامعية م�ساء. المرحوم مبارك الح�ساوي كان يحدثني دائمًا عن اأنه بنى نف�سه من 

على  به، وحر�سه  يقوم  الذي  للعمل  ومحبته  باإخال�سه  نجاحه  اأ�سباب  ويخت�سر  �سيء،  ال 

�سون عالقاته باالأ�سخا�س الذين �ساعدوه في بداية انطالقه«. وي�سير ال�سيد منير حمدان اإلى 

اإطار  �سمن  ومنتظمة  منظمة  اأعماله  تكون  اأن  اأحب  »المرحوم  فيقول:  االلتزام  جانب 

قانوني، وكان حري�سًا على اأن يكون ال�سخ�س الذي يتعامل معه محل ثقته، خ�سو�سًا اأنه ال 

تفاديها  على  ب�سدة  ويحر�س  الق�سائية،  النزاعات  يحب  لم  لبنان.  في  الوقت  طوال  يبقى 

�سخ�سي،  اإلى خ�سام  العمل  في  الخ�سومة  تتحول  اأن  يخ�سى  كان  �سليمة.  ب�سورة  وحلها 

فيبادر اإلى الحل الودي، ويبقى في نظر الطرف الخ�سم ذلك االإن�سان الُمحب«.
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 مع رفيق الحريري

ومن لبنان اأي�سًا �سهادة من ال�سيد فادي فواز، وهو اأي�سًا من ال�سخ�سيات التي تعرفت 

اإلى مبارك عبد العزيز الح�ساوي، فعرف جوانب من �سخ�سيته، قال: »راأيت المرحوم اأول 

ا�ستقبال  مرة عام )98) في جدة، حيث كان والمرحوم رفيق الحريري �سمن �سيوف 

ملكي في »�سيراتون جدة« )Sheraton Jeddah)، وعملت في ذلك الوقت مع فريق اإعداد 

الفندق. وبعد اأن كنت مهند�سًا مدنيًا في اإحدى �سركات الحريري في ال�سعودية تطورت 

رئي�سًا  اأ�سبح  عندما  م�ست�ساريه  من  �سرت   (99( عام  وفي  االإدارة،  في  عملي  مهمات 

ب�سديقه  لقاءاته  ومنها  الرئي�س،  مواعيد  اأن�سق  �سرت  العمل  وبحكم  لبنان.  في  للوزراء 

يِه  �َسمِّ اأُ خلٌق  يجمعهما  �سديقين  لقاَء  بل  اجتماعًا  اجتماعهما  يكن  لم  الح�ساوي.  مبارك 

»الب�ساطة العمالقة«. عندما يجتمع االثنان يتطرقان اإلى االقت�ساد في لبنان، واأجد الرئي�س 

يدعو مبارك الح�ساوي اإلى اال�ستثمار فيه، ويقول له: اأنا واثق من اأن اقت�ساد لبنان �سينه�س 

اأو  المواعيد  في  �سواء  الرجلين،  عند  اأ�سا�سيان  اأم��ران  والدقة  ال�سدق  مثلك.  برجال 

مع  اأعمل  فعندما  التعامل،  في  الو�سوح  اإلى  اإ�سافة  عام،  ب�سكل  العمل  اأو  الم�ساورات 

الحريري ال اأحاول العمل مع الح�ساوي. تواجدت معهما في كثير من المنا�سبات، واأبدى 

االثنان دائمًا اهتمامًا بمن يحيطهما، وفي دعوات الغداء اأو الع�ساء يحر�سان على ال�سوؤال 

مبارك  تمتع  يتوقعان وجودهم.  وم�ست�سارين  موظفين  من  المائدة  عن  يغيب  من  كل  عن 

الح�ساوي بالثقة بالنف�س، ولهذا لم يتردد في اال�ستئنا�س براأي من حوله، وكان ي�ست�سيرني 

في اأمور مختلفة. بين الحين واالآخر، خ�سو�سًا عندما يكون في لبنان، األتقيه في�ساألني عن 

راأيي في و�سع االقت�ساد اللبناني، وعن جدوى افتتاح فندق جديد خالل هذه الفترة، وقد 

اأفكاري  معه  اأتداول  واأنا  العراق،  في  الحرب  عن  الحديث  فيدور  ال�سيا�سة  اإلى  ننتقل 

ونظرتي اإلى االأمور معبراً عن توقعاتي للم�ستقبل. كان م�ستمعًا جيداً، وعندما يمر وقت ال 

نتقابل فيه، اأو ال نتوا�سل، اأجده وبكل توا�سع يت�سل بي من لندن معتذراً ومعّبراً عن ثقته 

ووفائه«. 

الجاد،  بالعمل  الثروة  حققا  الحريري  ورفيق  الح�ساوي  »مبارك  فواز:  ال�سيد  يتابع 

كان  زمن  في  بداآ  منهما.  �سخ�سية كل  وتميز  مثابرتهما  نتيجة  كان  ا�ستثماراتهما  ونجاح 

وكادر  ال�سركة  �ساحب  بين  والعالقة  العاملين،  واأ�سغر  المدير  بين  مختلفًا  التوا�سل 

الموظفين اأقل تعقيداً مما هو عليه اليوم. في ال�ستينيات كان من ال�سهل تعامل الموظف اأو 

العامل مبا�سرة مع رئي�س ال�سركة، الأنه هو �ساحب القرار، وكان العمل في ال�سركة معتمداً 

على العالقات االجتماعية، في�ساعد اأفراٌد من العائلة والمقربين في قيام الموؤ�س�سة، التي في 
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الغالب لم تاأخذ بنظام Organizational structure ، اأما اليوم فطريقة العمل تبدلت، ومفهوم 

العائلة تغير اأي�سًا، والحياة لم تعد كال�سابق. وعليه، فهناك �سعوبة في اال�ستمرار باالأ�سلوب 

على  للمحافظة  جديدة  و�سيغ  ال�سركة،  لقيام  وا�سح  نظام  اإيجاد  االأمر  ويتطلب  نف�سه، 

االأ�سخا�س واالأفكار التي يطرحونها، واأنا �ساأكون �سعيداً للتعاون مع عائلة الح�ساوي لعمل 

Structure اأو بناء لالأفكار، واإعادة �سوغ ما طرحه والدهم من قبل، حيث ُتفتر�س متابعة 

Wal-( مارت«  »وول  �سركة  مثل  االأجنبية،  ال�سركات  من  العبرة  واأخذ  الم�ساريع،  تلك 

Mart). الحريري والح�ساوي كالهما تمّيز بطموحه واإنجازاته واأ�سلوبه في العمل، لكننا 

ال ن�ستطيع اأن نكون اليوم مثلهما، الأن االأمور لم تعد كما كانت، وهذا انطباع يتر�سخ لي 

اأحد  به  قام  )Harvard University)، وبحثًا  في »جامعة هارفارد«  الدرا�سة  اأيام  اأتذكر  واأنا 

م�ستخدمًا   ،Family Business ي�سمى  ما  اأو  العائلية،  ال�سركات  لدرا�سة  هناك  االأ�ساتذة 

باالعتماد  اإداريًا  اأو  ماليًا  اإدارتها  الخليج كنموذج، وهي طفرة ت�سعب  المالية في  الطفرة 

على نظام العائلة، لكن تبقى تجربة مبارك عبد العزيز الح�ساوي فريدة تعلمنا منها الكثير«.

وتطرق ال�سيد فادي فواز اإلى جانب من طبيعة الم�ساريع التي تهتم بتطوير المجتمع، 

وقد تداولها الرجالن فقال: »في لقاء جمع الرئي�س رفيق الحريري ومبارك الح�ساوي دار 

الحديث عن اال�ستثمار، وكانت فر�سة الأن اأتحدث في المو�سوع، وقلت لهما اإن لبنان 

مبارك  االأول خا�سه   
ّ
اإلي بالن�سبة  والعلم.  ال�سياحة  عن�سران:  هناك  لكْن  ميزة  من  اأكثر  له 

ُتغني  قد  التي  الداخلية،  المدار�س  اإن�ساء  ويبقى  لبنان،  في  الفن���ادق  بامتالكه  الح�ساوي 

العائالت العربية عن اإر�سال االأبناء اإلى اأوروبا للدرا�سة، خ�سو�سًا اأن الجو في لبنان قريب 

�سيكون  البالد  في  الن�سبي  االنفتاح  وعن�سر  اعتداله،  من حيث  الدول  من  كثير  مناخ  من 

م�ساف  في  يجعلها  االأداء،  من  بم�ستوى  �ستحظى  التي  المدار�س  لتاأ�سي�س  م�ساعداً  عاماًل 

اأ�سري  ليكون في جو  الطالب  توؤهل  التي  التعليم والمزايا  العالمية من حيث  الموؤ�س�سات 

وتعليمي وترفيهي اأي�سًا. في ذلك اللقاء اقترحت على المرحوم تاأ�سي�س مدر�سة داخلية ذات 

م�ستوى عال، فاأعجبته الفكرة، وظل يتاأمل اإمكانية اإنجازها«. 

كان الحديث عن هذا الم�سروع، في لقائنا مع ال�سيد فادي فواز، منا�سبة ليتحدث عن 

االأمور التي تجذب مبارك الح�ساوي، واأ�سلوبه في متابعة االأفكار واالقتراحات التي ُتطرح 

عليه، فيقول: »بعد فترة ات�سل بي من لندن، وكان ذلك في عام 000) تقريبًا، واأخبرني 

اأنه عمل بحثًا، وا�ستق�سى عن كل المدار�س الداخلية في لندن، ووجد اأني محق في اقتراح 

تلك الفكرة، و�ساألني: اأتعرف كم يدفع النا�س هنا؟ اأجبته بالنفي. فاأخبرني باأنه اكت�سف اأن 

العالم العربي يدفع ماليين الدوالرات، ثم اأ�ساف: لماذا ال نقوم ببناء مثل تلك المدار�س 
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في بيروت، وقال اإنه يحبذ فكرة بناء مدر�ستين داخليتين: واحدة للبنين واأخرى للبنات، 

تكونان بم�ستوى عال وراٍق. ات�سل بي الحقًا من جنيف، وقال اإنه يفكر في اإح�سار طاقم 

اإداري من �سوي�سرا. وعندما عاد اإلى لبنان تاأكدت لي ميزة المتابعة التي ي�سترك بها مع رفيق 

الحريري، وقد دعاني اإلى الذهاب معه لزيارة منطقة عين زحلتا بعد اأن اأخبرني اأن له اأر�سًا 

لبناء  ق�سمًا منها  ناأخذ  اأن  اقترحت عليه حينها  هناك، م�ساحتها خم�سة ماليين متر مربع. 

وغيرها،  باالنترنت  الخا�سة  والتجهيزات  البولو،  مثل  الريا�سية،  بمنافعها  المدر�سة، 

لت�ستوعب الطلبة، خ�سو�سًا اأننا ب�سدد بناء جيل يفتر�س اأننا نعده للعمل. هذا من ناحية، 

ومن ناحية اأخرى، فاإن اأهل الطالب العربي قد يقيمون هم اأي�سًا في بيروت، وفي مقابل 

معاناة االغتراب في اأوروبا ي�سبح اخت�سار الم�سافات عن�سراً جاذبًا ي�سهل اطمئنان االأهل 

على اأبنائهم، وي�ساعد الطالب على العي�س في بلد عربي قريب من بيئته. ظل المرحوم يتابع 

هذا  على  ات�ساالتنا  من  الكثير  وتركزت  و�سوي�سرا،  لندن  في  الداخلية  المدار�س  زيارة 

ُمج�سم  واأُْنِجَز  جدوى،  درا�سة  واأُْجِرَيْت  �سوي�سرا،  من  ا�ست�ساريًا  وا�ستدعى  المو�سوع، 

كما  المدر�سة.  في  ا�ستيعابهم  يمكن  الذين  الطالب  عدد  في  نتباحث  وكنا  للمدر�سة، 

Amideast لبحث البرامج المختلفة الخا�سة بالبكالوريا الوطنية  ا�سُتْدِعَيْت متخ�س�سة من 

مبارك  ال�سيد  اأم�سى  كيف  اأن�سى  وال  الفرن�سية،  والبكالوريا   National Baccalauréat

ال�سهادات  تلك  حول  ال�سيدة،  هذه  ل�سرح  ي�ستمع  تقريبًا  �ساعات  ثالث  الح�ساوي 

والمناهج التعليمية، وي�ساأل عن التفا�سيل، وفي نهاية اللقاء عّبر عن اإعجابه بالفكرة قائاًل: 

اإننا بذلك نهيئ جياًل �سيدخل �سوق العمل خالل ع�سرين �سنة من االآن. 

المدار�س  من  يتخرجون  الذين  العرب  الطلبة  م�سكلة  الح�ساوي  مبارك  تلّم�س  »لقد 

ال�سرقي  محيطهم  عن  وابتعدوا  االأم،  اللغة  من  جانبًا  فقدوا  وقد  اأوروب��ا،  في  الداخلية 

واأ�سوله، وطلب اإجراء الدرا�سات الالزمة، واعُتمدت الفكرة. وبعد مغادرته لبنان ات�سل 

بي النائب وليد جنبالط، الذي علم باأمر بناء المدر�سة في تلك المنطقة، وطلب التعرف 

ا�ستمر  لكنه  �ساعة،  ن�سف  ي�ستغرق  اأن  متوقعًا  فكان  اللقاء،  وتم  الم�سروع،  اإلى �ساحب 

اإلى ق�سايا ال�ساحة العربية المختلفة،  �ساعات عدة، حيث تحدثا في �سوؤون عدة، وتطرقا 

عذراً،  اأ�ستميحكما  لهما:  وقلت  تدخلُت  واأخيراً  واالأعمال،  اال�ستثمار  عن  وتكلما 

عبد  اأبو  »ليعمل  جنبالط:  وليد  النائب   
ّ
علي فرد  حياله؟  �سنعمل  ماذا  المدر�سة  مو�سوع 

العزيز مدر�ستين، ال واحدة فقط، له اأن ُين�سئ ما ي�ساء في المنطقة«. �سعرت باأن الحديث 

بينهما كان حوار �سداقة ومحبة، واأرجو اأن تنجز تلك الفكرة«.
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ذاكرة كومبيوتر

المرحوم من قرب، قال: »كان مبارك  فيعرف 
القا�سمي)))  ال�سيخ في�سل بن خالد  اأما 

يتميز  براأيي جعله  تعامله، وهذا  نقيًا في  الداخل،  اإن�سانًا �سافيًا من  الح�ساوي  العزيز  عبد 

الأن  عر�سة  وتجعله  االإن�سان  في  توؤثر  نف�سية  �سوائب  هناك  اأن  وباعتقادي  الذاكرة،  بقوة 

ين�سى. اأنا اأمثل االأمر بذاكرة الكومبيوتر التي يتاأثر مخزونها من المعلومات باأية ت�سوي�سات 

تطراأ عليها، وكذلك هي ذاكرة االإن�سان. كنت قريبًا من مبارك الح�ساوي، ووجدت فيه 

ح�سن النية. اأذكر كيف كنا نجل�س على طاولة واحدة، واأراه يجري ات�ساالته، فبالهاتف 

ي�ستري من هذا عقاراً ويبيع اإلى ذاك اأر�سًا. كان ب�سيطًا في تعامالته، ولم يجعل تعقيدات 

البيع وال�سراء عائقًا اأمامه، وعند عقد ال�سفقات يكتفي باأن يقول لي: »تّم ال�سراء«، فاأرد 

عليه باالإيجاب«.

وفي هذا المجال ي�سهد ال�سيد �ساكر محمود مدوه، الذي كان يعرفه جيداً وقد تركزت 

عالقته به اأكثر منذ عام )97)، بداية عمله في تخ�س�س العائلة، ال�سم�سرة والعقارات، وقد 

مع  نف�سه  البلوك  في  جيرانًا  »كنا  الح�ساوي:  مبارك  وبين  بينه  جداً  قوية  عالقة  تكونت 

نراه  طويلة،  �سنوات  خالل  في  مكتبه  اإلى  ندخل  اأو  مكتبنا  اإلى  يدخل  كان  المرحوم. 

با�ستمرار ما دام موجوداً في الكويت. كان عنده ملكة لي�ست موجودة عند اأحد، فالتجار 

الذين كنا ن�ستغل معهم كانوا ياأتون بالخريطة والمخطط والراأي التنظيمي، ليعرفوا طبيعة 

.»(Google( »العقار، اأما هو، ما �ساء اهلل، كان يمتلك قدرة هائلة كاأنه »غوغل

نرغيزيان)))،  فاروج  ال�سارقة،  لبنك  عام  المدير  فاإن  والكومبيوتر،  غوغل  ذكر  وعلى 

يقول: »اإن مبارك الح�ساوي يحمل دائمًا »كمبيوتراً �سغيراً« في راأ�سه، وهذه ميزة كبيرة 

للرجل«. وما دمنا في ال�سارقة فاإن نائب رئي�س مجل�س اإدارة »بنك ال�سارقة« ال�سيد كلود 

االأولى لمقابلته  انطباعاته  يعبر هو االآخر عن   (Claude de Kemoularia) دي كيموالريا))) 

الرجل ترك عندي  اإني عندما �ساهدت ذلك  القول  بالقول: »اأ�سدقكم  مبارك الح�ساوي 

1 - مواليد عام 944). ابن حاكم ال�سارقة ال�سابق الراحل ال�سيخ خالد بن محمد القا�سمي، وابن اأخ الحاكم 
التقى  �سابقًا.  والريا�سة  ال�سباب  وزير  وهو  القا�سمي.  �سقر  بن  محمد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  الحالي 

وقد  فيها،  اال�ستثمار  اأجل  من  ال�سارقة  اإمارة  اإلى  مجيئه  عند   ،(967 عام  مرة  الأول  الح�ساوي  المرحوم 

فيها  له  التي  الدول  اإلى  الرحالت  العديد من  للح�ساوي، رافقه في  الحاكم. كان �سديقًا  قابل حينها والده 

ا�ستثمارات.

اإلى بنك ال�سارقة  اأن ينتقل عام 977)  2 - المدير عام لبنك ال�سارقة. لبناني، عمل في بنك »باريبا«، قبل 
م�سوؤواًل عن الح�سابات و�سوؤون الموظفين، وبعد تقاعد ر�سيد نا�سر ا�ستلم مكانه من�سب مدير عام البنك.

والتخطيط  واالقت�ساد  المال  رجال  من  فرن�سية  �سخ�سية  ال�سارقة«.  »بنك  اإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب   -  3
وال�سيا�سة، يطلق عليه لقب »�سديق الخليج«.
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انطباعًا ح�سنًا جداً، فقد كان ال�سيد مبارك الح�ساوي �سخ�سية مده�سة، يترك انطباعًا قويًا 

اإيجابًا في كل من يقابله. كان َمظهره َيخدُمُه، حيث كان طويَل القامة واأنيقًا وقوّي  يوؤثر 

البنية، ومن غير الماألوف كثيراً اأن ترى �سخ�سًا بمثل ذلك الطول في منطقة الخليج. كان 

يخدمه.  كان  ُه 
َ
َمظهر الأن  بكلمة،  يتلف�َظ  اأن  قبل  حتى  ل�سالِحِه  يعمُل  اإيجابي  �سيٌء  ثمة 

يكفي،  ال  وحده  فالذكاُء  ونحياًل.  ق�سيراً  كان  اأنه  لو  �ستختلف  كانت  حياَتُه  اأن   
ّ
وبديهي

 جّداً، باالإ�سافة اإلى القيم والمبادئ التي كان يوؤِمُن ويتعامُل بها«. 
ّ
وللمظهر َمردوٌد اإيجابي

لكنه يتابع الحديث عن عالقته به في مجل�س اإدارة البنك: »الأن لكل منا �سخ�سيته القوية 

فقد حدث اأن اختلفت وت�ساحنت معه اإلى درجة كبيرة، وال بّد لي من القول اإّن �سديقي 

ت�سيير  اأجل  من  البنك  ي�ستخدم  كان   � بالفعل  �سديقي  اأ�سَبَح  الذي   � الح�ساوي  مبارك 

األفُت  اأن يفعَل �سيئًا  اأراَد  بيننا، وكان كلما  النقا�س  اأن احتَدَم  ة 
ّ
اأعماِله. وقد َحَدَث غير مر

انتباَهُه اإلى ما ينبغي وما ال ينبغي َعَمله بقولي: » اأنا الم�سوؤول الم�سرفي، واأنَت الذي ُينفُق 

»اإن  العلمي))):  جمال  ال�سارقة  في  مكتبه  لم�سوؤول  كالم  اإيراد  من  بد  ال  هنا  المال«. 

المرحوم لم يتعامل مع بنك ال�سارقة ب�سورة مو�سعة، بل كان تعامله مع هذا البنك بم�ستوى 

اإدارته،  مجل�س  رئي�س  لكونه  البنك  هذا  ا�ستغل  اإنه  يقال  ال  االأخرى، كي  البنوك  من  اأقل 

وكان حجم تعامله مع بنك ال�سارقة ال يزيد على 0) في المئة من ا�ستثماراتنا واأعمالنا في 

المنطقة«.

ذلك،  رغَم  ُممتازة  كانت  ال�سخ�سية  عالقاِتنا  »لكن   :(Kemoularia( كيموالريا  يتابع 

وكّنا ثالثتنا، ال�سيخ �سلطان والَح�ساوي واأنا، مثل االأ�سقاء، �سديدي االرتباط بع�سنا بالبع�س 

االآخر. اأما نزاعنا فكان في اإطار مجل�س االإدارة، وب�ساأن م�ساألة تتعلق بالعمل، فقد اعتقد 

»رادي�سون«  في  المائدة  حول  �سويًا  نجتمع  حالما  لكن  االأف�سل،  هي  فكرته  اأن  منا  كل 

)Radisson)، الفندق الذي بناه في ال�سارقة، يتال�سى اأثر الخالف وال تبقى في �سدره اأية 

�سغينة ويكون في حالة من الراحة وال�سرور. لم يقع بيننا اأبداً جدال دائم اأو م�ستمر، بل 

هو  بيننا،  ما  في  �سداقة  طّورنا عالقات  اأننا  عن  ف�ساًل  االأمور،  اأغلب  في  وفاق  على  كنا 

يجتمع  لندن، حيث  في  منزلهما  في  وبحميمية  بحرارة  ا�ستقبالني  بدرية  ال�سيدة  وحرمه 

مجل�س االإدارة هناك من وقت اإلى اآخر، ودائمًا كان منزله مفتوحًا. كنت اأكّن له االحترام، 

الأنه حتى عندما نختلف، اأجده نزيهًا ويعرف ما ُيريد بالتحديد، لذلك كان يحظى باحترام 

الجميع، واإن كان لي اأن اأ�سفه بجملة، فاإني األجاأ اإلى عبارة ن�ستخدمها، وهي اأنه »رجل 

1 - التقى بمبارك الح�ساوي عام 969)، عندما كان يعمل في دبي، واتفق معه على ا�ستالم فندق كارلتون 
ر الفندق الإحدى ال�سركات �سار وكياًل الأعمال  جِّ

ال�سارقة، الذي كان في نهاية العمل على اإن�سائه. وبعدما اأُ

المرحوم في منطقة االإمارات العربية.
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من القرن ال�سابع ع�سر«، لي�س الأنه لم يواكب ع�سره، بل الأنه كان، كما قلت، نزيهًا، وكان 

�سديقًا �سدوقًا«.

الح�ساوي  العزيز  عبد  مبارك  ل�سديقه  وفاءه  يوؤكد  اأن   (Kemoularia( كيموالريا  اأراد 

فاأ�سر على اأن يخط بيده ال�سفحة التالية:

 في ذكرى �سديقي مبارك الح�ساوي، الرجل ذو التمدن الرفيع، �ساحب ال�سخ�سية 

م لل�سداقة!
ّ
المتميزة، والدماثة اال�ستثنائية، والوفاء القي

اأن  يجب  الذكرى  وهذه  اأميرها،  بم�ساركة  ال�سارقة  بنك  االثنان  نحن  اأ�س�سنا  لقد 

تحفظ..!

ذكريات.. وذكريات..!!!

باري�س في 20 تموز/يوليو 2011

مع اأ�صدق عواطفي!!

كلود دي كيموالريا
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ب�صيرة ثاقبة

ويتحدث ال�سيد كيموالريا )Kemoularia) عن اأ�سلوب مبارك الح�ساوي في العمل: 

»لقد راأينا كيف اأن نمو ثرائه جاء مع الزمن، بف�سل فطنته و�سيا�سته الحكيمة في �سراء 

وا�سعة  اأظهر خبرة  نف�سه.  من  واثقًا جداً  كان  بل  يغامر،  كان  اأنه  اأعتقد  ال  االأرا�سي. 

االإقبال  تتلخ�س في عدم  �سليمة،  ثروته بطريقة  اأعماله وزيادة  تو�سيع  في  وذكاء مميزاً 

 Bon ل���ديه  اإن  بالق��ول  فرن�سا  نعب��ر عنه في  اأمر  الخ��طيرة، وه��ذا  المجازفات  على 

sens )ح�سًا مرهفًا)، وهي عبارة تطلق على �سخ�س غير معقد، اأعني اأنه يفكر ب�سورة 

عادية، لكن ب�سكل �سليم. واأمثاله ياأتون من الريف ال من المدينة، وعندما نتحدث عن 

بقدر كبير من االحترام،  االأر�س«. حظي  ثابتتان في  نقول: »قدماه  اأحدهم  �سخ�سية 

 القول اإن ذلك كله ُيف�سر نجاح البنك، الذي ارتبط با�سمه بقوة«.
ّ
واأجد لزامًا علي

ولل�سيد فاروج نرغيزيان)))، �سهادته اأي�سًا: تعرفت اإلى مبارك الح�ساوي من قرب، 

الع�سيبة، فلم تكن االأمور ت�سير دائمًا كما  اللحظات  باأ�سلوبه في مواجهة  وقد بهرني 

نريد لها، واإزاء المواقف ال�سلبية، لم اأره يومًا منفعاًل، لكنه كان يعرف كيف ي�ستوعب 

ال�سعادة. ال يحقد وال  التعبير عن  االأولى  اأنه من  يرى  ال�سعبة، ويتجاوزها.  الظروف 

ي�سيع وقته واأع�سابه في المعاناة، ويبقى �سعاره »لنقلب ال�سفحة«. هذه اأعتبرها ميزة 

بالمرونة  الم���ساعب  يواج��هون  ال  اآخ��رين  عرفت  فقد  اال�ستثمار،  عالم  في  مهمة 

نف�سها ويخلطون العمل بم�ساكلهم ال�سخ�سية، وهو اأمر تفاداه الح�ساوي. كان رجل 

مواقف، وفي االأزمات ال نجد �سعوبة تذكر في اإخباره باالأم��ر، يت���خذ القرار، وفي 

قراره  ويتخذ  مرنًا  كان  الما�سي.  ونن�سى  منها  نخرج  العملية،  لنوقف  يقول:  الغالب 

�سريعًا، معتمداً على ذهنية يقظة، وهو اإ�سافة اإلى ذلك يتمتع بذاكرة حادة، فال تفلت 

منه االأرقام والتفا�سيل. ثالث كلمات يمكن اأن اأ�سف بها مبارك عبد العزيز الح�ساوي: 

الم�ستقبلية  للقيمة  تق��ديره  ف���ي  الن��ظر  بع��يد  وه��و  واإن�سان��ي.  روؤية  ذو  ج��ريء، 

لل�سلعة، تبلورت اإن�سانيته في توا�سع الزمه طوال م�سواره، لم يوؤثر فيه ثراوؤه ونجاحه 

�سلبًا، وظلت عالقته بمن حوله تقوم على االحترام«.

عن عمله يوؤكد ال�سيد دروي�س عبداهلل الدروي�س اأن المرحوم كان يميل اإلى كل ما 

يتعلق بالعقارات، اإذ كانت لديه نظرة ثاقبة في العقار ال مثيل لها عند اأحد. كذلك كان 

يملك ُبعد النظر الذي دفعه اإلى اأن يتو�سع في مناطق بعيدة عن الخليج العربي وبعيدة 

1 - ذكر ال�سيد فاروج نرغيزيان اأنه في عام 977) انتدبه »بنك باريبا« اإلى ال�سارقة، حيث كان م�سوؤواًل عن 
الح�سابات والتنظيم الداخلي و�سوؤون الموظفين.
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التي يركز  اآنذاك - وكانت االأمور  ليعوا ذلك  النا�س  ال�سرق االأو�سط - ولم يكن  عن 

 
ّ
عليها اأموراً ح�سا�سة. ويتابع: »لم يكن بيني وبينه عمل م�سترك لكنه كان يعر�س علي

بع�س االأمور؛ اإذ عندما كان ي�سمع عن م�سروع دخلت فيه في مكان ما يقول لي: لماذا 

تدخل م�سروعًا واأنا لدّي ما يفيدك؟ اأنا اأعطيك ق�سمًا مما عندي فاإن ربحت فم�سكور، 

 ذلك وكاأني لم اأعطك �سيئًا. و�سوف اأذكر �سيئًا من هذا القبيل للتو: 
َ

واإن لم تربح فان�س

كّنا في لندن اأنا واأخ عزيز لي من الكويت �سريكي في اأحد الم�سارف الذي اأ�س�سناه في 

لندن، وكان هذا ال�سخ�س في الوقت نف�سه �سريكي في م�سروع نريد تطويره في اإ�سبانيا 

اأن  تريد  هل  لي:  وقال  بذلك  مبارك  ف�سمع  الكويتيين،  االخوان  من  اآخرين  اثنين  مع 

ت�ستثمر في اإ�سبانيا؟ فرددت باالإيجاب وقلت: هل تريد اأن تدخل معي؟ فقال: ال، لكن 

عندي اأر�سًا كبيرة جداً، تعال وخذ ق�سمًا منها وا�ستثمر به، فاإن وفقكم اهلل كان به، واإن 

 االأر�س وقيمة االأر�س وكاأني لم اأعطك اإياها. فلماذا ت�سرف االأموال 
َ

لم يوفقكم فان�س

ل�سراء اأر�س فيما لديَّ اأر�س ال ت�ستطيع اأن تراها اإال بطائرة هليكوبتر؟ خذ ق�سمًا منها. 

في الحقيقة اإن رجاًل بهذا الموقف ال يمكنني اأن اأن�ساه«.

مجموعة  في  المالي  المدير  اأجاب  الح�ساوي  العزيز  عبد  مبارك  �سخ�سية  وعن 

اإيرِفن )William (Bill) Irvine): »كان ذا ب�سيرٍة ثاقبٍة جّداً،  الح�ساوي ال�سيد وليم )بل) 

فهو رجل ماَر�َس التجارة بنجاح كبير و�سَط ظروٍف َحِرجة للغاية. ومن ال�سعِب اإيجاُد 

 اإليه على نطاق وا�سع كخبير 
ُ
الكلماِت التي تفي بو�سِفه، فقد كان �سخ�سية فريدة. ُينظر

في ميدان عمله، لي�س في ال�سرق االأو�سط فقط، بل ولدى من يعرفه هنا في المملكة 

ز، مع اأن من عرفوه في هذه 
ّ
ُجِل �سجلٌّ ُمتمي

ّ
الُمتحدة واأوروبا اأي�سًا، حيث كان لهذا الر

المنطقة))) لي�سوا كثيرين، فقد كان �سخ�سيًة هادئة، ال ي�ستعر�س ثروته اأو يتطرق اإليها. 

م�سروع  ولعل  عرفه،  من  لكل  وا�سحًا،  كان  فقد  للم�ستقبل  روؤيته  اإلى  بالن�سبة  اأما 

فقد  توقعاته،  ونجاح  اأفقه  �سعة  على  جيد  مثال   (Chicago Beach( بيت�س«  »�سيكاغو 

اأنجز الم�سروع في وقت كان فيه الموقع ف�ساء خاليًا، ولم تكن حوله مبان اأو اإعمار، 

وبالتالي لم يكن يف�سُل بين ُدبي و»�سيكاغو بيت�س« �سوى ع�سر دقائق.

ُع الوقت، و�سرعاَن ما 
ّ
»كان حاذقًا جّداً وحازمًا، ومتى عقد عزَمُه على �سيء ال ُي�سي

َر ق�سيراً 
ّ
قر

ُ
يتخذ قراَرُه ويبادُر اإلى التنفيذ بال اأدنى ترّدد. وكان الوقُت الذي ي�ستغرقه لي

 ب�سرعة كبيرة �سواء اأراَدُه اأو العك�س، بحيُث ال َيَدُعَك 
َ
جّداً، اإذ ال يلبث اأن ُيحلَل االأمر

اإح�سا�ٌس  فاإذا لم يقتنْع باالأمر، ال قيمة لما �ستقوُلُه بعد ذلك. كان لديه  للت�ساوؤل،  نهبًا 

1 - يق�سد بريطانيا واأوروبا.
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َ
يتذكر اأن  على  قادراً  كان  جيد.  هو  لما  غريزٌي  واإدراٌك  م�سروع،  اأّي  حياَل  خا�ٌس 

م�ساحة قطعٍة من االأر�س من دون العودة اإلى اأّي �سجالت، ويتذكر على وجه الدقة كم 

 عملية الم�سح ولو بعَد �سنين. كانت له ذاكرة قويّة حياَل مثل هذه 
َ
اإثر ُمرّبعًا فيها  متراً 

اأحداً  ي�ستخدُم  يكن  لم  اإذ  جيدة،  كانت  فقد  باالآخرين  عالقته  اأما  الواقع.  في  االأمور 

للقيام باأعباء العالقات العامة كما هو متبع في الموؤ�س�سات الكبرى. يكفيه الجلو�س اإلى 

اأ�سلوُبُه  له  كان  تامة.  ب�سهولٍة  ُيريد  من  مع  فيتفق  هم  نفو�سِ اإلى  الطماأنينة  ليدخل  النا�س 

الخا�ّس في تعاُمِلِه مع االآخرين، فال ي�ستغرق كثيراً في تقييم �سخ�سية من يتحدث اإليه«. 

العالقات  �سطح  على  تطفو  التي  االأزمات  مواجهة  في  المرحوم  اأ�سلوب  عن  اأما 

َق اإليه، وربما ُي�سلط ال�سوَء 
ّ
 اأوّد التطر

ٌ
االإن�سانية، فيقول ال�سيد اإيرِفن (Irvine): »ثّمَة اأمر

على �سخ�سية مبارك الح�ساوي اأف�سَل من اأي �سيء اآخر. كان ذلك عندما اكت�سَف اأّن 

قد  عامًا  وع�سرين  خم�سة  اإلى  ت�سُل  طويلة  ل�سنواٍت  و�سديقه  اإليه  ُم�ست�ساريه  اأقرَب 

الذي  الرجل  ذلك  حول  حامت  التي  ال�سكوك  ُي�سّدق  اأن  َي�ساأ  لم  البداية  في  َخَدَعه. 

باديًا  التاأثر  فيها  راأيت  التي  االأولى والوحيدة  المرة  تلك  واأنكر، وكانت  اليميَن  مَ  َ
اأق�س

على وجه مبارك الح�ساوي، الذي لم ي�ستطع فيها كتمان االألم، الأن الذي خانه كان 

يعتبره �سديقًا حميمًا. ولما كانت ا�ستثمارات مبارك الح�ساوي تلك في بلدان مختلفة 

الدول،  تلك  بقوانين  االإلمام  على  ال�سركة  محامي  لم�ساعدة  تدخلي  االأمر  تطّلب 

البحث  ا�ستغرق  وقد  لتتبعها،  ُمحققين  مع  والتعاقِد  االأموال  اآثار  اقتفاء  من  لنتمكن 

الق�ساة  اأماَم  والترافِع  الَمحاكم  على  الترّدد  من  طويلة  اأ�سُهراً  القانونية  واالإج��راءاُت 

اإلى االإفراج  اأخيراً  وا�ستجماع حيثيات الق�سية. لقد كانت بالفعل فترة ع�سيبة انتهت 

عن االأموال واإعادتها اإلى ُمبارك الح�ساوي«. 

لم تكن متابعة مجريات العمل اإجراء مهنيًا فقط، لكنه منهج اتبعه مبارك الح�ساوي 

 بمراحل مختلفة وخبرات اأْثرت تجربته، وفي هذا يقول م�ست�ساره 
ّ
في حياته، بعد اأن مر

القانوني محمد زهدي: »حين كّون مبارك الح�ساوي نف�سه اأح�سن تقويمها، بطريقة 

اأ�سلوبه  اأ�سعر فيها باأنه حظي بتربية راقية ظهرت في ت�سرفاته و�سلوكه، فكان له  كنت 

اإنما يجعل من يجل�س  في الحديث، ال يتكلم ب�سوت منخف�س جداً وال يعلو �سوته، 

اإليه ي�سمعه ويعي كل ما يقول. اأحيانًا كنت اأبدي راأيًا وهو يتكلم، فاأجده يتوقف عن 

اأتعلم منه. عالقتي به تجاوزت  اأنا در�سًا بعدم المقاطعة. حقًا كنت  الحديث فاأ�ستفيد 

التكليف  ي�سقط  لم  نف�سه  الوقت  وفي  االأخوة،  منطلق  من  يتعامل  فهو  العمل،  عالقة 

في  لي  بتقديره  اأ�سعر  وكنت  »الم�ست�سار«،  بلقبي  مناداتي  على  ويحر�س  تمامًا، 
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االجتماعات حين يطلب مني الجلو�س على يمينه. هذا االأمر لم يكن فقط في المكتب، 

لكنه امتد اإلى البيت، حيث يدعونا اإلى منزله كثيراً. لقد اأ�سعرني المرحوم باأني ال اأعمل 

في وظيفة، اإنما اأقدم ما عندي من محبة له، وهذا نتيجة حر�سه على عالقته باالآخرين، 

فيولي االهتمام بمن حوله ويتعامل بخلق راٍق مع الجميع، وهو �ساحب قلب كبير. ال 

اأن�سى اللحظات التي يخرج فيها من مكتبه ويقابل مندوب ال�سركة، يقف مرّبتًا كتفه، 

فني اإليه قائاًل: »هذا اإبراهيم مثل ابني«. 
ّ
ويعر

يتابع الم�ست�سار محمد زهدي �سهادته: »لقد كّون الح�ساوي نف�سه ثقافيًا واإن�سانيًا 

واأخالقيًا، فكان رفيع الخلق في كالمه ومعامالته. يتحدث في الثقافة كما في ال�سيا�سة 

والتاريخ، الأنه دخل مدر�سة الحياة وهي براأيي اأهم مدر�سة. اأذكر اأنه خالل انتخابات 

لم  االنتخابات«.  لهذه  نف�سي  قائاًل: »�ساأر�سح  فاجاأني  الكويت  غرفة تجارة و�سناعة 

اأكن متفائاًل، وبينت ا�ستغرابي في اعتبار اأنه غير متواجد في الكويت، اأجابني بثقة: »اأنا 

متواجد هنا مع النا�س، ومتوا�سل معهم«. وفعاًل دخل االنتخابات ونجح فيها. ل�ست 

من الذين يعتقدون اأن الحظ �سبب نجاحه، لكني اأرى اأن ما حققه يعود اإلى �سخ�سيته، 

مغامراً  كان  براأيي  اأعماله.  في  وتطرفًا  اندفاعًا  يبِد  ولم  بعفوية،  يتخذها  لم  فقراراته 

كان  فاإنه  اأخرى،  في  وتخفق  مرات  تنجح  التجارب  والأن  ويفكر،  يعمل  متعقاًل، 

يح�سب خطواته ويتمهل في درا�سة المو�سوع ليتجنب الخطاأ حيث يتوقعه، وال يندفع 

باإبداء الراأي، لكنه حا�سم في اتخاذ القرار، خ�سو�سًا اأنه قبل الو�سول اإلى هذه المرحلة 

�سخ�س،  من  اأكثر  وحاور  وا�ست�سار  والمخت�سين،  منه  المقربين  اإلى  ا�ستمع  قد  يكون 

وقّلب الجوانب المختلفة للقرار، فاإن اقتنع تم�سك براأيه، والتم�سك هنا لي�س تع�سبًا، 

بل نتاج خبرة تمنح �ساحبها الثقة والجراأة في اتخاذ القرار والت�سرف. اأذكر اأني حدثته 

مرة عن �سفقة مو�سحًا موا�سع المخاطرة فيها، فقال لي: »ما تتكلم عنه تجارة واأنت 

في  ُوّفق  وفعاًل  الم�سروع«،  �سنعمل  لك  اأقول  التجارية  بخبراتي  اأنا  قانون،  رجل 

ال�سفقة. كانت خطوة اتخذها بناء على خبرته التجارية التي اعتز بها«.

اأب ثاٍن

لم ي�ستثمر مبارك عبد العزيز الح�ساوي في العقار فقط، اإنما جعل االإبداع في عالقته 

بمن حوله عنوانًا ال�ستثمار رئي�سي لم يغب عن حياته، بل اجتهد في اإر�ساء اأ�س�سه. 

 Daud( فل��م تك��ن �س���راكته ف���ي لن����دن م��ع المرح��وم ال�س��يد داوود بي�ر�سمبور

Bershenpour) مجرد م�سلحة اأو عالقة تجارية مع خبير في بالد غريبة، اإنما كانت هي 
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اأي�س���ًا م���ع  ب��ل  االأقربين  لي�س مع  االإن�ساني،  تعامله  االأخرى مثاًل �ساطعًا على طبيعة 

االأبعدي���ن. ت���روي ال�سي���دة ليدي��ا بير�سم��بور (Lydia Bershenpour) م�سيرة والدها 

والمجازفة.  الثقة  �سيما  ال  م�ستركة،  �سفات  على  والتقاءهما  الح�ساوي،  مبارك  مع 

اأن ال�سيد الَح�ساوي َوثَق  تقول: »بداأت عالقتهما بالثقة، لتتر�سخ مع الوقت، واأعتقُد 

لديهما  االثنان كان  الحظ.  لُه  َيجِلُب  االآخر  اأن  اعتبر  منهما  كاملة، وكل  ثقة  بوالدي 

ا�ستعداد للُمجازفة فاتفقا ونجحت عالقتهما، فقد كان التوا�سل بينهما ممتازاً. بداية 

في  اال�ستثمار  اإلى  والدي،   
َ
ر

ْ
وَعب الَح�ساوي،  ال�سيد  اتجه   

ّ
ثم لندن،  في  كانت  العمل 

اإ�سبانيا، وا�سترى منازل في جنوب فرن�سا، وا�ستثمر في اأعمال كثيرة اأخرى. مع مرور 

ال�سنين اأ�سبحت اأوروبا اأي�سًا مفتوحة اأماَمُه، فتجاوز لندن اإلى غيرها من المدن، لكن 

التي  العقارات  البداية، والكثير من  اإال في  ال�سفقات معًا  يبرما  لم  والدي والح�ساوي 

ا�ستراها ال�سيد الح�ساوي اقتناها م�ستقاًل ولح�سابه الخا�ّس، لكنه ظل ي�ست�سير والدي 

وياأخذ براأيه. 

»اأحّب والدي ال�سيَد الَح�ساوي، وكان يتحدث عنه دائمًا بقدر كبير من االحترام، 

فال�سيد الَح�ساوي، ورغم كل ذلك النجاح والثروة، لم يتباَه يومًا بذلك. اعتاد االثنان 

ق�ساء اأوقاٍت �سعيدة مع��ًا، وال�س���فر والم���رح والت�سلية معًا، كاأنهما اأَخوان فعاًل، وقد 

 ذلك كله عن اأننا اأ�سبحنا 
َ
اأ�سبحت اأ�سرة ال�سيد الَح�ساوي بمث��ابة اأ�س��رة لنا. وقد اأ�سفر

اأ�سرة واحدة حقيقية كما ينبغي اأن تكون.

»كان ال�سيد مبارك عبد العزيز الح�ساوي بمثابِة اأخ لوالدي، واأٍب طيب جّداً بالن�سبة 

ال�سيد  وكان  �سنوات،  �سّت  اأو  بخم�س  وفاِتِه  قبَل  بال�سرطان  والدي  اأ�سيَب  لقد   .
ّ
اإلي

الَح�ساوي اإلى جانبِه با�ستمرار، وباَت في غايِة االإحباط عندما ا�ستّد عليِه المر�س. وبعَد 

ويقول  واأنا،  و�سقيقتي  والدتي  علينا،  يترّدُد  الَح�ساوي  ال�سيد  ظل  والدي،   
َ

ُتوفِّي اأن 

 بذلك ِمن 
ُ
لوالدتي »االآَن اأ�سبَحت لدّي ابنتان اأخريان«، يق�سُد �سقيقتي واأنا. وكّنا نتاأثر

اأعماِقنا، الأنه كان يعني كّل كلمة يقوُلها، وال ُيطلُق الكالَم جزافًا. بالمقابل كانت لدينا 

 ال�سيد الَح�ساوي، 
َ

ها، اإذ كنا على �سلة وثيقة جّداً باأ�سرِته. وعندما توفي
ُ

 نف�س
ُ
الم�ساعر

 في حياتي«.
َ
كان ذلك بمثابِة فقدان اأٍب ثاٍن لنا، وكان اأي�سًا يومًا حزينًا اآخر

من ال�سعب اأن تتذكر ال�سيدة بير�سمبور (Bershenpour) كل مواقف مبارك الح�ساوي 

بع�س  تن�سى  اأن  اأي�سًا  ال�سعب  من  لكن  الُخ�سو�س،  على وجِه  العالقة  تلك  �سياق  في 

اإلى جانب  اأعمل  كنت  »عندما  تتذكر:  عليها،  ت�سهد  كانت  التي  الح�سا�سة  المواقف 

والدي، وعندما ت�س��ادف العطلة المدر�سية، كنت اأ�سحب ابني، وكان في ال�سابعة من 
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ابني  مع  ي�جل�س  الح�ساوي  مبارك  ال�سي�د  ياأت�ي  وعن�دما  الم�كتب،  اإلى  معي  عمره، 

ن اأّي نوع من الرجال 
ّ
ع�لى االأر�س وي�ساركه الر�سم. لق��د كان ذلك نموذجًا حيًا ُيبي

ك�ان المرحوم.

�سلوِكِه  بكيفية  بل  المرء،  الذي يحققه  بالمك�سب  بالمال، وال  لالأمر عالقة  »لي�س 

ونظرته اإلى من حوله، وال�سيد الَح�ساوي كان دائمًا محاطًا بنا�س يحترمونه ويهتمون 

الأمرِه«.

بمن  الح�ساوي  العزيز  مبارك عبد  ليديا )Lydia) عن عالقة  ال�سيدة  عندما تحدثت 

اأبعد الحدود،  اإلى  اإلى اأكثر من �سبب لتقول: »كان حاذقًا  حوله َعَزْت نجاح عالقاته 

يجعل  لم  الأنه  اأي�سًا،  ذلك  في  جّداً  ذكيًا  وكان  اأبداً.  ذلك  اإظهار  اإلى  َيعَمْد  لم  لكنه 

 منهم، وهنا كان يكمُن 
َ
 مما ينبغي اأو اأنه َيعرُف اأكثر

َ
االآخرين ي�سعرون باأنه َيعرُف اأكثر

َم�سدُر فطنِتِه وُبْعُد نظِره. ولهذا كان يحظى باإخال�س الجميع له. ُي�ساُف اإلى ذلك اأنه 

 
ُ
لم يرفْع �سوته اأبداً على اأحد، ولم ُيقّلل من احترام اأي كان، مع اأن هذا االأ�سلوب غير

ُف  يع�سِ ما  غالبًا  فالنجاح  النجاح،  درجات  اأعلى  حقق  �سخ�س  اإلى  بالن�سبة  ماألوف 

بعقول بع�ِس النا�س، لكنه لم يكْن ِمن ذلك النوع، ولم يكْن �سخ�سًا ُيحّب الَمظاهر، 

اإلى  لندن وتحّدثَت  في  العقارات  �س�وق  في  تجّولَت  اأنَك  لو  وُمتوا�سعًا.  ب�سيطًا  كان 

الُم�ستغلين في هذا المجال ال الُعمالء، وذكرَت ا�سمَ ال�سيد الَح�ساوي، فقد ال يعرفونه، 

�سة الأنه   ن�سر ا�سِمِه في ال�سحف والمجالت الُمتخ�سّ
َ
فهو لم ي�ساأ اأن يكت�سَب �سهرة َعبر

ا�س�ترى هذا العقاَر اأو ذاك، لم ُيقِدْم على مثل ذلك اأبداً. وكان هذا، في راأيي، اأعظمَ 

نجاح له«.

وتعرج ال�سيدة ليديا )Lydia) اإلى جانب من العالقة االأخوية التي ربطت بين والدها 

اأدراج  في   
ُ
اأنظر كنُت  اأن  والدي   

َ
توفي اأن  بعَد  »َحَدَث  فت�سيف:  الح�ساوي  ومبارك 

التهاني  بطاقات  بع�َس  فيه  فوجدُت  فتحته  اللون،   
ّ
بّني مظروفًا  فوجدُت  يومًا،  مكتِبِه 

بالعام الجديد، والحظ��ُت اأنُه احتف��َظ بالبطاقات الت���ي اأر�سل��ها لُه ال�سيد الَح�ساوي 

اأنه  واأعتقُد  الح�ساوي،  لل�سيد  تقديره  عن  حقيقيًا  تعبيراً  كان  ذلك  عديدة.  ل�سنواٍت 

هذه،  اأيامنا  في   
َ
الكثير ال�سيَء  ال�س��داقة  م���ن  النوع  ه���ذا  من  نتع���لم  اأن  باالإمكان 

وعندها �سيكون العالمُ مكانًا اأف�سل للعي�س«.

المرحوم  الباكر �سديق  الرحمن  المرحوم عبد  ابن  الباكر،  اإبراهيم  ال�سيد  وي�سيف 

مبارك الح�ساوي: »اأكثر ما يتاأثر به الفرد هو اأن ي�ستمع لن�سيحة من �سخ�س وهو في 

اأحلك الظروف - كيوم دفن والده - وتبقى نبرا�سًا وخارطة طريق له في حياته.
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في 7 يوليو )97) توفي الوالد في مدينة عاليه في لبنان واأح�سرناه للدفن في مدينة 

الدوحة - قطر يوم 8 يوليو، وطار العم بو عبد العزيز من األمانيا ولم ي�سل اإلى الدوحة 

اإال بعد الدفن. جل�س معي وتحدث باإ�سهاب عن عالقته بالمرحوم وقال لي ما معناه اإن 

الرجال هم من يطّوعون م�ساعب الحياة ل�سالحهم وهم من يخلقون الثروة ويجلبون 

الرخاء لعائالتهم، وحّدثني عن نف�سه عند وفاة والده رحمة اهلل عليه وكيف كان وكيف 

اأ�سبح وكيف اختبرته الحياة وكيف ينظر اإلى المادة على اأنها لي�ست هدفًا واإنما و�سيلة، 

وكيف اأن على االإن�سان الموؤمن اأن يتوقع الم�سائب ويتحملها، وكيف يخرج منها، اإذ 

ال توجد في الحياة م�سيبة دائمة.

باأنني  دائمًا  اأ�سعر  حيث  الطريق  في  و�سرت  بها  وعملت  اأخذتها  الن�سائح  تلك 

اكت�سبت في حياتي خبرة من والد وعم وقبلها اكت�سبت �سمعة �سيا�سية عطرة من والدي 

واأنا  اأ�سعر  واليوم  ن�ساله،  ويتذكرون  يتذكرونه  الخليج  اأهل  من  الكثير  يزال  ال  الذي 

اأمثال  اأكتب هذه الكلمات باأني فخور باأن يكون في حياتي وذاكرتي �سخ�سيات من 

مبارك عبد العزيز الح�ساوي وعبد الرحمن الباكر«.

البحث عن اأثر

ال�سيد طارق الهّداب اأحد رفاق المرحوم في المملكة العربية ال�سعودية و�سفه، في 

كل  والتقاط  والبحث  ال�سفر  يحب  منفتحًا،  »كان  باأنه  معه،  اأجريت  التي  المقابلة 

جديد«، ونّوه بميزة بارزة، هي اأنه »كان في اأواخر اأيامه ال يبحث عن زيادة المال، بل 

ز. 
ّ
يبحث عن االأثر، فقد اأكرمه اهلل بالمال الوفير، لكن كان كل ما يبحث عنه هو التمي

ال�سمو  �ساحب  اإن  حتى  الجميع،  فيه  ويفكر  الجميع،  في  يفكر  عظيمًا  رجاًل  كان 

الملكي المغفور له االأمير �سلطان بن عبد العزيز و�ساحب ال�سمو الملكي االأمير �سلمان 

بن عبد العزيز، حين زارا الكويت، تكرما بزيارة اأ�سرة المرحوم«. واإذا كان بع�س من 

بكل  لديه  العاملين  مع  يتعامل  العك�س، كان  فهو على  التوا�سع،  يعرف  في مكانته ال 

حب، وينادي ال�سائقين والخدم لتناول الطعام معه قائاًل: تعالوا يا اأبنائي، على حد قول 

ال�سيد مح�سن اأحمد العامودي، اأحد الذين كانت تربطهم عالقة وطيدة بالمرحوم. اأما 

قّلما  التعامل  في  »�سال�سة  فيه  فراأى  العتيبي  المواط  �سريم  بن  فراج  بن  مطلق  ال�سيخ 

التعقيد.  اإلى  يميل  االأمور، ال  الت�ساهل وتي�سير  ُوِجدْت في �سخ�س. كان يحب دومًا 

ينتهي  اأو  الطرفين،  بين  بالتوفيق  دائمًا  ين�سح  ق�سية  اأو  م�سكلة  حدثت  اإذا  وكان 

المو�سوع باأقل �سرر ممكن، فقد كان ال يحب اأن ي�سر اأحداً من النا�س، حتى لو قام 
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العليان راآه  ال�سيد حامد �سعيد  اآخر درجة«.  اإلى  باإيذائه، كان مت�سامحًا  هذا ال�سخ�س 

بكل  الجميع  يقابل  يعرفه،  ال  ومن  يعرفه  من  مجل�سه  يدخل  ال�سدر  و�سيع  »رجاًل 

ترحاب، وقد كان يحب معالجة الم�ساكل، يحر�س على اأن يكون من يدخل مجل�سه 

�سعيداً. كان حليمًا جداً، لذا كان ي�ساأل عنه الكبير وال�سغير. حين دعوته مرة اإلى بيتي 

�سلم على الكبار وداعب ال�سغار. كان ي�سير من دون اأمن �سخ�سي، مثله مثل اأي اإن�سان 

عادي«.

وي�سفه ال�سيد العليان باأنه »كان موهوبًا، يفهم في ال�سعودية اأكثر مني اأنا ال�سعودي، 

وكنت اأ�سميه »�سقر العقار« وهو فعاًل كذلك. واآراوؤه دومًا �سائبة، واأن الجميع كانوا 

له فرا�سة في  ال�سعودية، الأنهم يودون روؤيته، كانت  اإلى  باإخطارهم بمجيئه  يو�سونني 

معرفة معادن الب�سر، فحينما يتحدث ال�سخ�س يفهمه، ويقول هذا �سادق وهذا كاذب، 

وفعاًل يثبت ما قاله في ال�سخ�س«. ويتابع: »ما تعلمته منه هو الحفاظ على المواعيد، 

فاإذا كان َوَعَدني باأن ياأتي في الخام�سة اأجده في الخام�سة تمامًا، وربما اأذهب الأجده 

اأتى مبكراً، وال فرق عنده مع من يكون الموعد. كان يحترم وقته ووقت االآخرين«.

البع�س كان يعّده محظوظًا، اإال اأن القا�سي حمد محمد الزين اعتبر اأن »من يعتمد 

على الحظ مثله مثل المقامر، لكن المرحوم كان ياأخذ باالأ�سباب ويدر�س ويتحرى قبل 

االإقدام على فعل اأي �سيء. كان يتبع القول ال�سريف »اعقلها وتوكل«. وقد كانت ميزته 

براأيه،  ي�ستهين  االأ�سخا�س، مهما كانت درجته، وال  باأيٍّ من  ي�ستهين  اأنه ال  االأ�سا�سية 

اأي عمل  على  يقدم  كان حين  وقد  عني،  راأي غاب  اأو  فكرة  لديه  ربما  دومًا  ويقول 

يراجع تجاربه في هذا ال�ساأن، وي�ست�سير من حوله من رجال اأعمال وخبراء، وكان يبداأ 

عمله دومًا بقول »توكلت على اهلل«، فكيف يخذل اهلل من توكل عليه«.

وتابع القا�سي الزين: »كان قلبه معلقًا بال�سالة وبذكر اهلل في اأ�سد حاالت مر�سه، 

عن  ي�ساأل  كان  ا�ستفاق  وكلما  اأيامه،  اأواخر  في  المر�س،  �سدة  من  عليه  يغمى  فكان 

را�س  واإنه  يقين،  بكل  اهلل  يذكر  المر�س  عليه  يخف  حين  اهلل  رحمه  وكان  ال�سالة. 

ميزة  جانب  اإلى  �سخ�سيته،  في  مهمة  ميزة  كان  الديني  فالتزامه  وق��دره،  بق�سائه 

اال�ستقامة«. ويوؤكد ال�سيد يعقوب يو�سف الوتار: »واأنا معه في لندن كان حري�سًا على 

�سالته، وي�ساأل اإذا كان باالإمكان الجمع في �سالتنا. وفي اإحدى المرات اأقمنا �سالتنا 

في ال�سيارة، لعدم تمكننا من اإيجاد مكان لل�سالة. كان اأهم اأمر لديه اأن ال ي�سيع عليه 

موعد ال�سالة«.

رجل ال�سيا�سة المهموم ب�سوؤون الوطن وم�ستقبله ورجل االأعمال الكبير، الذي ال 
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الريا�سية.  االأندية  الريا�سة ودعم  لت�سجيع  اأي�سًا  وقته  يت�سع  العالم،  في  في مكان  يهداأ 

كان  االأول  التاأ�سي�سي  المجل�س  انتخابات  »قبل  ال�سطي:  ر�سا  ح�سين  محمد  يقول 

مبارك الح�ساوي رحمه اهلل، يحب الريا�سة ومن موؤ�س�سي »نادي الجزيرة« )»القاد�سية« 

حاليًا). واأنا كنت من العبي النادي. كان كريمًا جداً معنا. كان مجرد م�سجع فقط، 

رف�س حتى الرئا�سة. كان رحمه اهلل يجلب لنا المالب�س الريا�سية من الهند اأو من الب�سرة 

و�سع  الح�ساوي  المرحوم  اأفكار  من  اإن  اأقول  اأن  وي�سعدني  الخا�س.  ح�سابه  على 

مدر�سين لتدري�س الريا�سيين الطلبة، وهذا االأمر ما زال قائمًا حتى اليوم. واإلى جانب 

ال�سعبية ومنها  الفرق  البحري، ويجلب  الفن  ي�سجع  الفن؛  الريا�سة كان من م�سجعي 

»فرقة الرندي«، ويدفع لهم ب�سخاء. وعندما كان ع�سواً في مجل�س االأمة، وكان �سديقًا 

الفنانين  رعاية  منه  طلب  االإعالم،  وزير  ال�سباح  ال�سالم  العلي  جابر  ال�سيخ  للمرحوم 

الفني وحفظه،  تراثهم  ت�سجيل  يومًا ما«. طلب منه  �سنفقدهم  الفنانون  قائاًل: »هوؤالء 

فرد عليه ال�سيخ رحمه اهلل »الميزانية ال ت�سمح«، فقال له الح�ساوي »اأ�ستطيع اأن اأذهب 

االإعالم،  فاأنت وزير  اأتخطاك،  اأن  اأريد  لكنني ال  ال�سباح،  ال�سالم  اهلل  ال�سيخ عبد  اإلى 

لذلك اأ�ستطيع االآن الحديث معك«... وجرى الت�سجيل المطلوب«. 

واإذا  ريا�سة،  منها  جزء  ال�سيد  فهواية  اأي�سًا،  �سخ�سيته  يطبع  كان  بالريا�سة  اهتمامه 

كانت هذه الهواية م�سدر رزق في البدايات، فقد تحولت اإلى نوع من الترف في اأيام 

نذهب  الربيع  اأيام  »كنا  ال�سمي�س:  حجي  اهلل  عبد  اللطيف  عبد  ال�سيد  وبح�سب  العّز. 

ومبارك الح�ساوي ل�سيد الطيور، واأحيانًا ن�سل اإلى خارج الكويت، وب�سكل خا�س اإلى 

اأما �سديقه  اإلى نف�سه«.  العراق، الإ�سباع هذه الهواية التي كانت من الهوايات المحببة 

عي�سى العثمان فيحدثنا عن هواية �سيد ال�سمك عنده: »اإذا جاءني للديوانية ي�ساأل عن 

محادق ال�سمك، فكنت اأر�سده اإليها، وكان لدّي خارطة للبحر، اأف�سلها اأمامه، واأبلغه 

باالأماكن التي يمكنه الذهاب اإليها، واأعلمه اإذا كانت االأر�س �سخرية، ومدى �َسْمكها، 

الكويت يحوي �سمكًا  الوقت كان �ساطئ  ال�سمك. في ذلك  فيه نوع من  فكل مكان 

كثيراً، اأما االآن فقد خّف وجوده ك�ان ي�ستعمل حينها »الميدار« و»الِبلد«))). وهو اإنما 

يذهب للت�سلية. كان يقول لي: اأذهب اإلى هناك الأن�سى كل الهموم«. 

هي  ال�سباحة  اإن  ثم  حياته،  طوال  الزمته  التي  الم�سي  هواية  عن  يتحدثون  والكل 

الخام�سة  يق�سده  م�سكنه،  في  والم�سبح �سروري  كان،  اأينما  منها  بد  التي ال  ريا�سته 

�سباحًا في الكويت، والثامنة والن�سف �سباحًا في لندن. ال�سيد بكر اأحمد البكر اأحد 

1 - »الميدار«: ال�س�س اأو ال�سنارة. »البلد« قطعة ر�سا�س تو�سع في طرف خيط ال�سنارة.
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موظفي مكتبه في لندن يقول: »كان ج�سمه ميزان حرارة، فاإذا دخل حو�س ال�سباحة 

وكانت حرارة الماء كحرارة ج�سمه ي�ستمر، واإذا كانت اأقل يطلب مني رفعها«. 

كرم وتوا�صع

ثمة �سفة توقف عندها العديد ممن قابلناهم، هي الكرم، وتلك لم تاأِت مع تزايد 

ثروته، لكن تزايد الثروة كان حافزاً لديه ليزيد من كرمه. اإال اأن ال�سيخ في�سل بن خالد 

اإن�سانيًا  عماًل  تجارته  من  المئة  في  ثالثون  »كانت  بالقول:  كرمه  يخت�سر  القا�سمي 

وتطوعيًا«. ال�سيد حاييم ليهرر )Hyam Lehrer)، ُمحامي مكتب الَح�ساوي في لندن، 

يقول في �ساأن توا�سع الح�ساوي: »كان، رغم توافر اأ�سباب عديدة لديه للتفاخر، كونه 

رجاًل ناجحًا جداً، وله ُح�سوُره الخا�ّس ويعرُف كل النا�س ولديه اأ�سرة رائعة والكثير 

الكثير من دواعي الُمباهاة، غير اأنه لم يكن، على عك�س ُمعظم ال�سخ�سيات الناجحة 

والم�سهورة جداً، يرغُب في الدعاية، كان َيحر�ُس على اأن يكون ودوداً مع االآخرين. 

 ذكاًء من حيُث معرفُتُه لحدوده، 
َ
اأعتقُد اأنه كان �سخ�سًا ذكيًا جّداً، لكن ربما كان اأكثر

كان  اأنه  عن  ف�ساًل  النا�س،  اإلى  ُي�سغي  كان  ولهذا  �سيء،  كل  َيعلمُ  اأنه  اأبداً  َيّدِع  فلم 

ال�سيد  وب�سيطًا.  هادئًا  وكان  ذكاَءه  قط  ي�ستعر�ْس  لم  وُمحت�سمًا،  وُمتزن�ًا  ُمتوا�سعًا 

 
ٌ
الَح�ساوي كان واحداً من اأبرز االأ�سخا�س الذين قابلُتهم خالَل حياتي، وكان له تاأثير

قوي في حياتي المهنية«.

لكنه في اأي حال كان يميز بين الكرم واالإ�سراف، فاالأول يحبذه والثاني يرف�سه. 

يقول ال�سيد اأحمد عبد العزيز مدوه: »يعلمنا عدم االإ�سراف في االأموال، فهو �سخ�س 

مثاًل كانت  �سيارة  �سراء  اأراد  اإذا  االإ�سراف.  لكنه �سد  اهلل عليه،  اأنعم  فلو�س وقد  عنده 

وتبرق«.  تلمع  التي  واالأ�سياء  المظاهر  مبهرجة، وال يحب  �سيارة  في  يفكر  عادية. ال 

ال�سيد  كان  و»عندما  لديه.  التوا�سع  موا�سفات  في  اأكثر  التدقيق  اإلى  يقودنا  وهذا 

الح�ساوي يدخل اإلى بنك ال�سارقة � يقول فاروج نرغيزيان، المدير عام لبنك ال�سارقة 

� ي�ساأل عن الجميع، وي�سلم على الجميع، وهذه نقطة مهمة جداً ت�ساف اإلى الكاريزما 

النق�سبندي)))،  �سرمد  ال�سيد  يقول، بح�سب  الح�ساوي  مبارك  بها«. وكان  يتميز  التي 

اأحد موظفي مكتب الم�سيلة في لندن: »هذه الثروة وهبني اهلل اإياها كي اأفيد االآخرين«. 

ويقول بكر اأحمد البكر: »عندما كنت اأجل�س معه لم اأكن اأ�سعر باأني مع �ساحب تلك 

االإمبراطورية الكبيرة«.

1 - موظف عراقي في مكتب مبارك الح�ساوي في لندن منذ عام 979).
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تقول ابنته فوزية: »اأحببت في والدي التوا�سع والب�ساطة، واأذكر االأيام التي ينتهي 

مطاعم  النتقاء  ي�سعى  فال  معه،  الغداء  اإلى  الموظفين  يدعو  ثم  االجتماعات  من  فيها 

االت�سال  على  حري�سًا  كان  الفخامة.  خانة  في  مح�سورة  خياراته  يجعل  وال  مميزة، 

يحتفظ  تجده  لذا  العمل،  في  التطور  مدى  ليعرف  الم�ساريع  على  بالقائمين  �سخ�سيًا 

باأرقام العديدين في مذكرته ال�سخ�سية. االت�سال المبا�سر �ساهم في اأن تكون له �سبكة 

من اأ�سدقاء لم ينقطع عنهم، وظل معهم على توا�سل اأينما كانوا �سواء في الخليج اأو في 

االإن�سانية  والعالقة  العمل  بين  يجمع  الذي  التوا�سل  وهذا  اأوروبا،  اأو  العربية  الدول 

�ساهمت فيه الوالدة بمتابعتها لما يلزم ال�ستقبالهم في البيت، حتى اإذا لم تكن متواجدة 

في البلد الذي هو فيه، فاإن كانت في الكويت وتواجد هو في لندن مثاًل ات�سلت بمدبرة 

المنزل تتاأكد من تفا�سيل الماأدبة وغيرها. 

�سواء  �سركاته،  من  اأي  على  ا�سمه  اأ�سباب عدم و�سع  اأحد  التوا�سع، وهذا  »اأحب 

»المركز العقاري« اأو »العزيزية« اأو »الم�سيلة«. لذا، بعد وفاته، اأ�سررت على و�سع 

ا�سمه على الم�ساريع الجديدة«.

العزيز كيف يكون الحب  العم بو عبد  الباكر: »تعلمت من  اإبراهيم  ال�سيد  ي�سيف 

حيث  عائلتك  من  جزء  اأنهم  فتح�س  عوائلهم  على  ينعك�س  وكيف  لالأ�سدقاء  والوفاء 

راأيت  بحيث  عليه،  وتربيت  عاي�سته  ما  وهذا  ورعايتك،  واهتمامك  بحبك  ت�سملهم 

وفاءه ل�سديقه )والدي) الذي توفي في عام )97) وكيف ا�ستمر في معاملته واهتمامه 

بنا كاهتمامه باأبنائه وعائلته، وكنا ن�سعر حينما نقابله باأنه يحب النا�س من القلب ون�سعر 

اأننا اأمام عم و�سقيق مخل�س لوالدنا، ب�سوؤاله عّنا دائمًا، بفرحته حينما نت�سل به لل�سالم 

عليه، بزيارة اأي �سخ�س مّنا يمر�س ونكون في لندن برغم م�ساغله وارتباطاته الكثيرة، 

بروؤية مدى حب اأبنائه وعائلته لنا نتيجة ل�سعورهم ومعرفتهم اأنه يحبنا من حب ووفاء 

الذين  االأوفياء هم  الرجال  اأن  تاأكدت  والوفاء  المحبة  في  االأ�سلوب  ل�سديقه. من هذا 

ممن  غيري  الكثير  وبالتاأكيد  اأمثالي  يذكرها  عطرة  ذكراهم  وتبقى  التاريخ  يخّلدهم 

عا�سروا هذه ال�سخ�سية اأو الذين �سمعوا عنها«.

ويوؤكد ال�سيد نبيل جعفر: »توا�سعه كان ظاهراً حتى في ال�سارع، كان يم�سي كاأي 

اأحد فنادقه في  اأنه كان يتم�سى في  اأذكر  اإن�سان عادي، ملب�سه ب�سيط، وت�سرفاته عادية. 

فاأم�سكه رجال االأمن �سائلينه عما يفعله في هذا  اأحد الممرات،  لندن واأخطاأ في عبور 

اإنه �ساع عن غرفته.  قائاًل  باالعتذار،  الفندق، واكتفى  اأنه �ساحب  يبلغهم  لم  المكان. 

كان يهتم بالجميع، من اأكبر م�سوؤول لديه اإلى اأ�سغر موظف اأو حار�س بناية. كان يعرفهم 
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فرداً فرداً، ويعاملهم من دون تفرقة. لذلك كانوا يكّنون له كل احترام وتقدير، ويكونون 

اأوفياء له �سغاراً وكباراً«. وعن توا�سعه يتذكر ال�سيد محمد الخمي�س: »عندما ح�سلت 

حادثة »ال�سامتة«)))، التقيته في مقبرة الكويت حيث كنا نقدم التعازي بال�سهداء، الذين 

�ساهدته  عندما  طويلة.  كانت  والطوابير  كبيراً  كان  المعزين  عدد  اأن  اأتذكر  �سقطوا. 

و�سلمت عليه �سحبني بيدي، وقال »يا ولدي تعال لنجل�س«. قلت »اأين؟«، فرد: »على 

االأر�س«. وجل�سنا حتى خف عدد المعزين. فتوا�سعه كان مع ال�سغير والكبير والفقراء 

والعمال وموظفيه الذين اأحبوه لتوا�سعه هذا ال لما يملكه من ثروة«. 

ويروي الدكتور �سفاء الدين ال�سافي ق�سة اإ�سرار مبارك الح�ساوي على الم�ساركة 

في مناق�سة ر�سالته لنيل الدكتوراه. يقول: »قرر اأن ياأتي �سخ�سيًا لح�سور مناق�سة ر�سالة 

الدكتوراه، واأكثر من ذلك، فهو كان في لندن، وطائرته الخا�سة في الكويت، فقال لي 

ر�سالة  مناق�سة  ح�سور  يود  اأ�سحابك  اأو  اأهلك  من  اإن�سان  اأي  موجودة،  الطائرة  هذه 

الدكتوراه ي�ستطيع اأن ي�ستقلها. لكن لالأ�سف كنا قد اأتممنا الحجز لمن يود الح�سور. 

جاءت الطائرة بالفعل، وعلى متنها االأخ �سعود الب�سارة الذي ح�سر هو االآخر المناق�سة، 

كبير  وفاء  على  يدل  الأنه  به  اأعتز  �سيء  هذا  القاهرة.  اإلى  �سبقه  كان  العزيز  عبد  فاأبو 

وت�سجيع م�سكور من هذا الرجل«.

وي�سير طوني بارلو )Tony Barlow) اإلى �سفة في �سخ�سيته، فهو »كان يتمتع ب�سفة 

هامة اأ�سعدت كل من يعملون معه، فهو كان ي�سع الثقة بهم، ويقبل اأفكارهم واآراءهم، 

وبالطبع كان القرار االأخير له، لكنه كان ُي�سِعر كلَّ موظف باأنه يعمل في ما يمتلك. لذا 

اأنه ال يوجد مكان فى  العمل. واأعتقد  يبذلون ق�سارى جهدهم الإنجاح  الجميع  كان 

العالم يتمتع ببقاء العاملين لديه مدداً طويلة مثل مجموعة الح�ساوي، فمعظمنا َلِبَث في 

اأكثر فى  اأ�سهم  راأيي  فعاًل كاأنه جزء منها. وهذا فى  اأ�سبح  �سنة، حتى  المجموعة 5) 

اإنجاح الم�ساريع«. ويتذكر المدير عام لبنك ال�سارقة، فاروج نرغيزيان: »عندما كان 

زيادة  ن�ستطيع  كنا  اإذا  وي�ساأل  واأو�ساعهم،  الموظفين  عن  ي�ساأل  كان  البنك  اإلى  ياأتي 

رواتبهم، كي ي�ستفيدوا كلٌّ بح�سب م�ستواه ال�سخ�سي. في حين اأن العديد من الروؤ�ساء 

ال اهتمام لهم اإال بظروفهم وامتيازاتهم الخا�سة«.

ثقته  فيه  »عرفت  يقول:  العريفي  �سقر  بن  �سعد  ال�سعودي  االأعمال  رجل  �سديقه 

�سوؤون  في  يحدثنا  يكن  لم  الفارغة.  لل�سكليات  االكتراث  وعدم  للعمل  وحبه  بنف�سه 

1 - حادثة اعتداء قامت بها القوات العراقية على مركز »ال�سامتة« الحدودي التابع للكويت، تبع الهجوم العراقي 
توغل القوات العراقية لم�سافة ثالثة كيلومترات داخل االأرا�سي الكويتية. كان ذلك في 0) مار�س )97).
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واالقت�ساد  ال�سيا�سة  مثل  اأخرى  مجاالت  فى  تدور  االأحاديث  كانت  بل  فقط،  العمل 

�سقلته  فقد  وغيرها،  العلوم  تلك  في  مدر�سة  اهلل  رحمه  وكان  المجتمع،  و�سوؤون 

التجارب. كنت وبع�س االإخوان من رجال االأعمال ال�سباب فى ذلك الوقت ن�ستفيد 

من حديثه وعالقاته برجال االأعمال فى الخليج، �سواء كانوا اأمراء اأو �سيوخًا اأو اأ�سدقاء 

عمل، كما ن�ستفيد من عالقاته العربية االأخرى، وعالقاته الدولية فى اأوروبا والواليات 

المتحدة االأمريكية«.

من  محام  وهو   ،(Dr. Klaus - A. Gerstenmaier) غير�ستنماير  اأ.  كالو�س  الدكتور 

الجديدة  القلعة  اأمور  في  الح�ساوي  لعائلة  قانوني  وم�ست�سار  األمانيا،  �ستوتغارت، 

(Neues Schloss) في بادن � بادن، ومتابع لالأن�سطة التجارية لالأ�سرة في األمانيا منذ عام 

)00)، وقد التقى ال�سيد مبارك الح�ساوي مرات عدة في بادن � بادن. يقول: »ترك 

ال�سيد مبارك الح�ساوي اأثراً عميقًا في نف�سي. كان رجاًل متفانيًا في عمله وكريمًا، وهو 

كرجل اأعمال كان بعيد النظر ومحترمًا )جنتلمان حقيقيًا). اأكثر  من ذلك، كان يظهر 

للجميع هالة من االإن�سانية والعمل الخيري، يجمع في �سخ�سيته الود والقوة. قراراته 

عن  يتخلى  اأن  دون  من  االآخرين  من  الن�سيحة  ي�سمع  جيداً،  مدرو�سة  لكنها  حازمة  

ا�ستقاللية قراره وحكمته. التقيته في بادن � بادن عندما جاء لزيارة تلك القلعة الرائعة، 

داعمًا  نوعها،  من  الفريدة  بحديقتها  م�ستمتعًا  القلعة،  تاريخ  في  غارقًا  وجدته  وقد 

القلعة،  في  النائم   الجمال  اإحياء  في  فوزية،  اأحبها،  التي  ابنته  اأحالم  كبير  بحما�سة 

وتحويلها اإلى مكان يتمتع به كثيرون«.

وتابع: »كان من دواعي ال�سرف وال�سرور اأن األتقي ال�سيد مبارك الح�ساوي، ومن 

الموؤ�سف جداً اأنه لم يتمكن من روؤية اأحالمه تتحقق بعودة القلعة لبهائها ال�سابق، وقد 

ا�سطر اإلى مغادرة هذا العالم واأ�سرته التي اأحبها، قبل االأوان«.

مجال�س الحّكام

النا�س، بل كان توا�سع الكبار، على َهْدِي  اأو تحرجًا من  ر توا�سعه خجاًل 
َّ

ُيف�س لم 

قول »�ساعر القطرين« خليل مطران:

مالأى ال�سنابل تنحني بتوا�سع

والفارغات روؤو�سهن �سوامخ

ويقوم  الفقر،  اأيام  باأ�سدقاء  عالقاته  ويتابع  الديوانيات،  كل  يدخل  كان  فالذي   
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بواجباته مع �ستى فئات المجتمع، ويقف عند حار�س البنك اأو البناية ي�ساأله عن اأحواله 

واأحوال اأ�سرته.... هو نف�سه كانت تف�سح له الطرق ليعبر اإلى دواوين الملوك واالأمراء 

والروؤ�ساء، حتى بعد اأن تخلى عن �سفته الر�سمية كنائب في مجل�س االأمة. 

ال�سيد اإبراهيم علي المهيني كان معه مرة عندما كان يجل�س في ديوانية المغفور له 

الملك خالد بن عبد العزيز الذي لم يكن يناديه اإال »ولدي«. وكانت الديوانية مكتظة، 

فجاء �سخ�س من الديوان الملكي، واأ�سار اإلى الجميع باأن وقت الع�س��اء حان، فرد عليه 

المغفور له الملك خالد اأمام كل الج��ال�سين »ولدي مبارك ال يخ��رج«. هذا م��ا رواه 

المه��يني، اأم��ا ال���سيد كلود دي كيموالريا Claude de Kemoularia  فيوؤكد اأن مبارك 

راً لدى �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن محمد بن �سقر  الح�ساوي »كان ُمقدَّ

االآن،  اأفهم ذلك  واأنا  ال�سارقة،  اإمارة  االأعلى لالتحاد حاكم  المجل�س  القا�سمي ع�سو 

ففي كل مرة كان �سمو االأمير يتحدث عنه يت�سح لي عمق ال�سداقة التي تربطه به«. هذا 

ما يوؤكده فاروج نرغيزيان: »كانت لديه عالقة جيدة بجميع الحكام، وكانت عالقته 

ا�ستثنائية،  ال�سارقة  القا�سمي حاكم  �سقر  بن  بن محمد  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ب�سمو 

عالقة احترام وتقدير متبادلين. كان مقربًا جداً منه. ويتحدث ال�سيخ في�سل القا�سمي 

عن عالقة الح�ساوي بوالده حاكم ال�سارقة ال�سابق المغفور له ال�سيخ خالد القا�سمي: 

»كان عندما يدخل عليه مبارك الح�ساوي يتعامل معه كاأنه اأخ له عائد من �سفر. يفرح 

في  لحظة  اآخر  حتى  يقاطعنا  لم  فمبارك  لي،  امتدت  كبيرة،  معه  �سداقته  وكانت  به. 

انطالقة  »بعد  العلمي:  جمال  يتحدث  االإمارات  دولة  باأمراء  عالقاته  وعن  الحياة«. 

اآل  م�ساريعنا في االإمارات ب�ستة �سهور زار مبارك الح�ساوي المغفور له ال�سيخ را�سد 

داخل  يقف  ال  ال�سيخ  اأن  ومعروف  اهلل،  دبي، رحمه  الإمارة  ال�سابق  الحاكم  مكتوم، 

حتى  ال�سيخ  �سار  يومها  عليه.  ال�سالم  واأدى  تقدم  كان  اإذا  اإال  �سخ�س  الأي  المجل�س 

العزيز،  عبد  اأبو  اأنت،  له  وقال  الح�ساوي،  المرحوم  على  لل�سالم  ديوانه  منت�سف 

محظوظ، فرد عليه الح�ساوي: خير يا طويل العمر«.

وعن عالقاته في ال�سعودية يقول فائق ال�سالح: »على م�ستوى اأجهزة الدولة واالأ�سرة 

الحاكمة في المملكة كان ا�سم المرحوم رنانًا. لم تكن عالقاته ر�سمية، اإذ كان باإمكانه 

رفع الهاتف ومكالمة اأي �سخ�سية، �سواء كانت من االأ�سرة الحاكمة اأو من ال�سخ�سيات 

ر. اأما 
َ
الكبيرة اأو ال�سغيرة، ويبلغهم بزيارته لهم، اأو يبلغهم بوجوده في الريا�س اأو الُخب

الجهات االقت�سادية، البنوك وروؤ�ساء مجال�سها والمدراء العامون، فجميعهم كانوا على 

رغباته،  جميع  يحققون  لذلك  طويلة،  ل�سنين  الممتد  بن�ساطه  ويعلمون  به،  معرفة 
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متخطين الروتين، ومن دون اأن يتحفظوا على اأي اأمر يطلبه«.

في  عالقاته  »كانت  العريفي:  �سقر  بن  �سعد  ال�سعودي  االأعمال  رجل  ويقول 

ال�سعودية وا�سعة، ت�سمل �سرائح متعددة من اأفراد المجتمع؛ تبداأ من والة االأمر  الذين 

كانت اأبوابهم وقلوبهم مفتوحة له في اأي وقت، وكذلك االأمراء وبع�س رجال الدين 

ال�سعودية  اإلى  اإذا و�سل  اأذكر،  والعلم، وطبعًا رجال االأعمال والتجار. وكان على ما 

اأن  ي�ستطيع  الجميع.  اأخبار  عن  ي�ساأل  اإقامته،  محل  في  قابلته  اأو  مكتبي  اإلى  وح�سر 

يتكيف مع جميع �سرائح النا�س«.

اأما عالقاته ب�سيوخ الكويت فاأمر بديهي. يقول عبد العزيز �سعود الح�ساوي: »كنا 

ال�سالم  �سباح  ال�سيخ  له  المغفور  ودعا  بلبنان،  العبادية  في ظهور  منزل عمي  في  مرة 

يقارب  ما  البيت  في  عندنا  ال�سيخ مكث  اأن  اأذكر  اآنذاك.  الكويت  دولة  اأمير  ال�سباح 

خم�س �ساعات، وكان يزورنا اأي�سًا المغفور له ال�سيخ عبد اهلل الجابر ال�سباح، والمغفور 

له ال�سيخ نا�سر الحمود ال�سباح، فال�سيوخ كلهم كانوا يحبونه. كذلك كانت عالقته 

طيبة بجميع حكام دول الخليج العربي، وكلهم ف�سحوا له في المجال«. و�سهد عبد 

محبوبة  �سخ�سية  ذا  كان  مبارك  المرحوم  »اأن  ب�  ال�سمي�س  حجي  اهلل  عبد  اللطيف 

ومعروفة �سواء في الكويت اأو خارجها، و�ساحب مركز كبير، وله عالقات قوية باأمراء 

الخليج وبال�سخ�سيات، فهو لم يكن مجرد تاجر، اإنما كان رجاًل اأثبت �سخ�سيته اأمام 

الجميع«.

جراأة اأم مغامرة؟

بين الجراأة والمغامرة خيط رفيع، لذا كان االأمر ملتب�سًا على العديد ممن تحدثوا عن 

اإقدام مبارك الح�ساوي على عقد �سفقات كبيرة. حتى اإن البع�س اعتبر في االأمر نوعًا 

يح�سب  كيف  يعرف  متعقاًل،  »مغامراً  اعتبره  ال�سرحان  زيد  اأحمد  المقامرة.  من 

خطواته«. عبد الحليم االأع�سر ال يراه مغامراً بل »هو رجل جريء و�سجاع ال يتردد«.

كان  اأنه  ترديد  على  البع�ُس  داأَب  »لقد  قال:   (Hyam Lehrer( ليهرر  حاييم  ال�سيد 

رُجاًل َمحظوظًا، لكني اأرى غير ذلك تمامًا، اأرى اأنه كان يعرُف ماذا يفعل وكان ُمبادراً 

النجاُح حليفه«.  اإلى ذلك، وكان  ال�سبيُل  َعَمُلُه وكيف  يجُب  الذي  ما  وُيدرُك  بطبِعه 

مغامراً،  ال  جريئًا  كان  الح�ساوي  مبارك  باأن  نظره  وجهة  يوؤكد  نرغيزيان  وفاروج 

بالقول: »كان يعلم ما الذي ي�ستريه وما الذي ال ي�ستريه. المغامر ال يهمه اإذا خ�سر كل 
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ما يملك، بينما الح�ساوي كان يعرف كيف يختار الكثير من الم�ساريع، وفي علمي اأن 

يرف�سها«.  وكان  النا�س،  من  العديد  فيها  �سارك  بعدما  عليه  عر�ست  كثيرة  م�ساريع 

ويروي ال�سيخ في�سل بن خالد القا�سمي: »ذهبت معه اإلى المغرب ل�سراء ق�سور هناك، 

ثالثة  دفع  اإال على  يوافق  ولم  بت�سعة ماليين، رف�س  الق�سور  اأحد  عليه  ُعر�س  وعندما 

 الذي 
َ
ماليين. بعد مرور �سنوات علمنا اأن الق�سر بيع بثالثة ماليين. فهو عر�َس ال�سعر

تجاري عميق  تجربة وذو عقل  فالرجل �ساحب  �ساهده.  اأن  لمجرد  الق�سر  ي�ستحقه 

ومتميز«.

كلمة وفاء

من �سديق المرحوم،

عبداهلل العريمي / �سلطنة عمان.
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عام 1969.

عام 1973.

في مدريد باإ�سبانيا عام 1972.
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عام 1973.

عام 1974 في افتتاح »الم�سيلة بيت�ش«.

عام 1973.

في مايوركا باإ�سبانيا في رحلة بحرية عام 1981.
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عام 106.1986

عام 2003.
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اأوًل: الزوجة ن�صف حياة

في هذا الجزء نعود اإلى الخم�سينيات، في رحلة اأكثر حميمية، حيث دفء العائلة 

ت�سابك  ظل  في  �سالحة،  اأ�سرة  اإنتاج  في  االأ�سعب  واالمتحان  الرحم،  وعالقات 

الروابط  �سد  في  تنقطع  ال  ودرو�س  واالأخوال  واالأعمام  والجد  االأب  �سالحيات 

والحفاظ عليها، والت�سحية المتبادلة بين من ي�سكنون تحت �سقف واحد، �سواء على 

القلة اأو فائ�س الخيرات. 

وال تحلو فاتحة الكالم على اأ�سرة مبارك الح�ساوي وتتجمل، وتكون اأكثر اأن�سًا 

وعاطفة ودفئًا وحبًا وتماهيًا مع الحياة االأ�سرية المتوازنة، اإال مع الزوجة واأم االأبناء. 

فال�سيدة بدرية، زوجة مبارك الح�ساوي، عنوان محبة وكرم وحنان وطيبة، واإال لما 

اإليها وتعامل معها.  ف 
ّ
اأ�سرتها وكل من تعر اأفراد  تدفقت اأمواج المحبة نحوها من 

اأحبت زوجها واأحبها، لي�س بالكالم وما يظهر للنا�س، بل بطبيعة العالقة وال�سلوك 

اليومي الذي �سهد عليهما كل من اقترب من منزل مبارك الح�ساوي. زوجان اجتمعا 

على رعاية اأبنائهما بكل ت�سحية وتفاٍن في عطاء بال حدود. 

زفافها،  بليلة  بدرية  ال�سيدة  القريبات  اإحدى  ذّكرت  اأن  �سادف  �سنوات  قبل 

تاأِت ال�سور مجردة من رّفة  التي التقت فيها بعري�سها. لم  الليلة  فتوالت �سور تلك 

من خم�سين  اأكثر  حينها  الحدث  على  م�سى  قد  كان  واإن  اأو حركة وجدان،  قلب 

عامًا، كاأن �سعور الخجل الذي ينتاب عرو�سًا تجل�س اإلى زوج لم تلتِقِه من قبل عاود 

ال�سيدة بدرية من جديد، وهّز المخيلة لت�سافر مع تلك الفتاة، التي لم تكن تتخطى 

عتبة البيت اإال نادراً، واإن فعلت فدائمًا برفقة العائلة اأو اأحد اأفرادها. 

المرحوم  تتذكر  بمبارك،  ارتباطها  ظروف  عن  بدرية  ال�سيدة  تتحدث  عندما 

م�ساعد البدر، الذي فتح مو�سوع الزواج مع مبارك، والمرحوم عبد الرحمن البدر، 

وزوجته ح�سة، التي جاءت اإلى بيتهم ت�سحبها بع�س الن�ساء، وقد جل�سن يتحدثن في 

�سوؤون مختلفة، اإلى اأن جاءت لحظة الدخول في �سلب المو�سوع الذي جئن من 



مبارك عبد العزيز الح�صاوي ... رجل �صبق ع�صره

108

اأجله: خطبة بدرية. لكل واحدة اأ�سلوبها في طرح المو�سوع، واحدة تمتدح اأخالق 

اإلى قوام ال�سابة وحركتها الر�سيقة ووجهها البا�سم، وثالثة تذّكر  الفتاة، وثانية ت�سير 

بعراقة العائلة، اإلى اأن ينف�ّس مجل�س الن�ساء، فينتقل االأمر بعد ذلك اإلى والد الفتاة. 

والهال  الطعام  رائحة  وتفوح  بالحركة،  »الفريج«  ويعج  الزفاف،  ليلة  تحل 

اأم  والزعفران وماء الورد. وتخترق الفرُق ال�سعبية الفريج: فرقة عودة المهنا وفرقة 

عبد  مبارك  يم�سي  التقاليد،  هي  وكما  الفرح.  اإيقاعات  اأكثر  ترتفع  ومعهما  زايد، 

العزيز الح�ساوي االأ�سبوع االأول من زواجه في بيت اأهل العرو�س، حتى اإذا ما اأَِلَفْت 

وجوده معها انتقل االثنان اإلى بيتهما. هناك خ�س�ست للعرو�س وعري�سها غرفة، في 

بيت تت�سارك فيه مع العائلة الكبيرة حو�سًا ومطبخًا. يجتمع االأهل ظهراً حول �سفرة 

حول  االلتفاف  اأن  حيث  االآخر  الجانب  في  والن�ساء  جانب  في  الرجال  الغداء، 

بمهامها.  البيت  في  امراأة  تتكفل كل  المنزل،  اإدارة  االلتزام. وفي  نوع من  ال�سفرة 

وهي  االأن�ساري  زكريا  يحيى  ال�سيد  المرحوم  من  بهدية  بدرية  العرو�س  وحظيت 

عبارة عن �ساعة حائط ومن المرحوم ال�سيد يو�سف اإبراهيم الغانم، وهي عبارة عن 

ثالجة، ا�سترك اأهل البيت جميعًا في ا�ستخدامها.

»حبيبي«

تزوج مبارك الح�ساوي عام )95)، ومرت ال�سهور ليرزق وزوجته بدرية، في 

البيت الواقع في »فريج �سعود«، الطفلة البكر فوزية، ثم تلتها عالية. وي�سعر مبارك 

الح�ساوي ب�سرورة العي�س في بيت اأكبر، ي�سكنه ووالدته واإخوته، فانتقل اإلى منطقة 

في  العائلة  لبيت  مجاوراً  بيتًا  بنى  عندما  ثم  ابنته ح�سة،  ولدت  وهناك  »ال�سويخ«، 

في  فترة،  العائلة،  ا�ستقرت  ولما  وخولة.  العزيز  وعبد  اأمل  ولدت  نف�سها،  االأر�س 

الخالدية، ولد فواز، ثم حبيبة. 

العزيز  عبد  مبارك  المرحوم  اأرملة  بدرية،  ال�سيدة  مع  اأجريت  التي  المقابلة  في 

هذا  تغني  اأن  �ساأنها  من  الأ�سئلتنا  ردود  على  الح�سول  من  نتمكن  لم  الح�ساوي، 

االأ�سئلة ومعها  اإلى  ت�ستمع  للم�ساركة،  ا�ستعداداً  للمقابلة واأبدت  ْت 
َ
ر الكتاب. ح�سَ

المرحوم مبارك  االأ�سئلة عن حياتها مع  العزيز. تدور  البكر فوزية وابنها عبد  ابنتها 

الح�ساوي، ونحاول اأن ن�ست�سف ردوداً. ن�ساألها اإن كان مهتمًا بالحديث معها عن 

تفا�سيل عمله، ليثير ال�سوؤال حنينًا و�سجنًا، فتطلق �سوتها: »حبيبي«. كلمة نطقتها 

ال�سيدة بدرية، وهي تعاني �سعوبة الكالم اإثر جلطة داهمتها، فهزت قلبها وذّكرتنا 
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بين  تطل  نوافذ  اأي�سًا  ولها  ال�سعادة،  ودروب  االأمل  على  مفتوحة  اأبوابًا  للحياة  باأن 

وكم  عاجزاً.  اأمامها  فيقف  االإن�سان،  تقهر  مفجعة،  مفاجاآت  على  واالآخر  الحين 

يكون ظل الحزن ثقياًل عندما يخيم على عائلة امتحنها اهلل بفقد عزيز. اإال اأنه القدر 

بمن  ت�ستمر  اأن  من  بد  فالحياة ال  ال�سعفاء،  قبل  يتقبلوه  اأن  من  لالأقوياء  بد  الذي ال 

يبقى. 

عا�ست ال�سيدة بدرية مع زوجها �سابًا مقباًل على الحياة، واكبته في م�سوار حياته 

بتفا�سيل قد ال تخلو من المنغ�سات اأحيانًا، لكن الم�ساركة والحب والحنان ت�سفي 

على العالقة �سحراً يم�سح �سجون الدنيا ومتاعبها. وللذكريات بين الزوجين مرتع في 

زوجها،  بدرية  ال�سيدة  فيها  رافقت  مرحلة  مرت  وقد  العالم.  واأنحاء  الكويت 

جوالت  في  ورافقته  االأمة،  مجل�س  ندوة  اأدخلته  التي  االنتخابات  معه  فخا�ست 

التي كانت مدخاًل  اأعمال، وبريطانيا  قبل كرجل  التي زارها من  اإلى م�سر،  ر�سمية 

ديبا.  فرح  ال�سيدة  وحرمه  ال�ساه  خاللها  في  قابل  اإيران  اإلى  وثالثة  طويلة،  لعالقة 

و�ساحبت ال�سيدة بدرية زوجها عندما ُدعي اإلى اأول موؤتمر لرجال االأعمال في �سان 

فران�سي�سكو في اأواخر ال�سبعينيات. 

مبارك  فوزية  ابنتها  تحدثت  �سحية  الأزمة  بدرية  ال�سيدة  تعر�ست  �سنوات  قبل   

الح�ساوي عن تداعياتها، فقالت: »يوم 6 �سبتمبر )00)، كنا في ميالنو في رحلة 

الحركة  اأع�ساب  اأثرت في  الوالدة لجلطة  ال�سديقات. تعر�ست  الوالدة وبع�س  مع 

اأية  الع�سرة االأولى لالإ�سابة ال تقوى على  االأيام  والنطق عندها، ما جعلها في بداية 

حركة، وبالرغم من اأنها فقدت القدرة على النطق، اإال اأن عبارة »الحمد هلل« بقيت 

على ل�سانها، وظلت متم�سكة بها، كاأن االأمر لم يوؤثر في حالتها النف�سية. والدي كان 

اأمري، لم  اإليه. كنت في حيرة من  الخبر  ال�سعب نقل  التعلق بها، وكان من  �سديد 

اإليها هاتفيًا  اأن يتحدث  اأثناء �سفرها تعّود  اأبداأ.  اأعرف كيف اأخبره، وكيف ع�ساني 

اأو علة.  اأربع مرات يوميًا، يطمئن عليها، واإن لم تكن ت�سكو من مر�س  اإلى  ثالث 

عنها،  ي�ساأل  ات�سل  وعندما  اإليه،  تتحدث  ولم  باأكمله  يوم  مر  ل�سوتها،  افتقد  فجاأة 

اأخبرُتُه اأنها ُت�سلي، في الثانية قلت له اإنها نائمة، وعندما كرر االت�سال لم اأرد حتى 

جاءت المكالمة الرابعة في فجر اليوم التالي، حينها اأخبرته اأن والدتي تعاني �سغطًا 

اأن  مني  هناك. طلب  الطبيب  لمراجعة  األمانيا  اإلى  نقلها  اإلى  م�سطرون  واأننا  عاليًا، 

يتحدث اإليها، فاأجبته باأن الطبيب معها في هذه اللحظة. تغيرت نبرة �سوته، �سعرُت 

باالألم يعت�سر قلبه، وبلهفته وارتباكه، وحر�سه ال�سديد على اأاّل يتاأخر، واأكد لي اأنه 
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�سير�سل الطائرة الخا�سة خالل �ساعات قليلة، لتقّل الوالدة من ميالنو اإلى األمانيا. هنا 

ا�سطررت اإلى اإخباره بتفا�سيل اأكثر، وقلت له اإننا في حاجة اإلى طائرة طبية مجهزة 

اإلى  الوالدة  نقلت  تم تجهيز طائرة طبية متخ�س�سة،  فترة وجيزة  بطاقم طبي، وفي 

اإلى  وتوّجه  الخا�سة  طائرته  ا�ستقل  فقد  اهلل،  رحمه  والدي،  اأما  األمانيا.  جنوب 

»الحمد  اإ�سابتها.  بعد  يجمعهما  لقاء  اأول  كان  والدتي.  التقى  وهناك  الم�ست�سفى، 

ي�سعر  ال  حتى  اإمكانها،  قدر  الحركة  حاولت  �ساهدها.  عندما  قاله  ما  هذا  هلل«، 

بعجزها. في هذه االأثناء كان يرعاها طالبًا منها اأن ترتاح، ويوؤكد لها اأنه قريب منها. 

حاولْت الكالم حتى ال ي�سعر باأنها عاجزة عن النطق، لكن الو�سع كان اأ�سعب مما 

توّقَعْتُه. 

»اأم�ست الوالدة �ستة �سهور تقريبًا في هذا الم�ست�سفى، وكان الوالد، رحمه اهلل، 

كانت  عمله.  اإلى  يعود  ثم  األمانيا،  في  اأيام  اأربعة  معنا  ويق�سي  اأ�سبوع،  كل  يزورنا 

الوالدة في تلك الفترة ُتقبل على العالج ب�سغف واأمل، فمع اأن اأمد العالج كان طوياًل 

هو  الدافع  اأن  واأعتقد  وال�سبر،  االإرادة  بقوة  تحلت  ملل.  اأي  قط  ُتظهر  لم  اأنها  اإال 

االأمل في اأن تعود اإلى طبيعتها، واأن يعود الفرح اإلى قلب الوالد الذي اعت�سره االألم 

عندما  دائمًا  فعلت  فكما  الوالد،  للقاء  ت�ستعد  طبيعتها، وظلت  تتغير  لم  والح�سرة. 

كانت في كامل �سحتها، حر�ست حتى في اأيام مر�سها على ا�ستقبال والدي باأحلى 

�سيء  يتغير  ال  راأيها وذوقها، حتى  بح�سب  تريد  ما  بترتيب جميع  نقوم  وكنا  زينة، 

ر البرنامج الذي ي�سعدهما، وُنعد للقائهما  عليه. كنا ن�سعد ونفرح بهذا اللقاء، ونح�سّ

نرى  اأن  اأجل  من  عائلي،  لقاء  في  وزوجاتهم  االأطباء  فندعو  الم�ست�سفى،  خارج 

الفرحة تلمع في عيون والدي ووالدتي«.

َكَرُم م�صاعر

تركت تلك الجلطة اآثارها على ال�سيدة بدرية، ولوال اأنها ظلت تعاني من �سعوبة 

النطق حتى تاريخ اإعداد هذا الكتاب، لقالت ربما الكثير عن حياتها وذكرياتها مع 

حولها  هم  من  فاإن  هذا،  ومع  الح�ساوي.  العزيز  عبد  مبارك  زوجها  المرحوم 

بهذا  قابلناهم  من  كل  اأ�ساد  وقد  واأ�سرتها،  زوجها  حياة  في  دورها  دائمًا  يتذكرون 

الدور، واعتبروها اأقل ما يمكن اأن تو�سف به اأنها اأّم مثالية. وهذا ما اأ�سار اإليه ال�سيد 

الحديث عنها، وفي  العزيز نعجُز عن  المهيني))) عندما قال: »اأم عبد  اإبراهيم علي 

1 - ابن �سقيقة المرحوم مبارك عبد العزيز الح�ساوي.
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 بمثابة الوالد، 
ّ
اإلي اأنها امراأة مثالية، وخالي مبارك الح�ساوي كان بالن�سبة  اعتقادي 

لكن زوجته تعادله مع زيادة اأي�سًا. اأنا ال اأجامل لكن هذا هو الواقع«. وعن انطباعاته 

تهيئة  في  وجهودها 
التاأ�سي�سي)))  المجل�س  انتخابات  اأيام  لزوجها  وم�ساندتها  عنها 

البيت واإعداده ال�ستقبال االأهالي، اأ�ساف المهيني: »في بيتهم بمنطقتهم »ال�سويخ« 

عند  يلتقي  الجميع  وكان  الكويت،  اأبناء  من  بالطيبين  مكتظة  الديوانية  اأرى  كنت 

نف�سه  والدي  ر�سح  »عندما  فوزية:  ال�سيدة  ابنتها  وتوؤكد  وافر«.  والخير  الع�ساء، 

وكانت  المنطقة،  اأهل  من  الناخبين  زوجات  ال�ستقبال  البيت  هياأت  لالنتخابات 

تذهب اإلى حيث الفتات واإعالنات التر�سيح، لتتاأكد من اأنها مو�سوعة ب�سكل جيد 

وفي المكان ال�سحيح. كان والدي، رحمه اهلل، ي�ستب�سر بها ويهتم لراأيها وذوقها، 

االأمور  بهذه  يقوم  كان  المكان.  لترى  معه  ي�سطحبها  عقار  �سراء  ينوي  عندما  لذا 

نتيجة ل�سفره  اأو  بتاأثير خارجي  اأن عالقته بزوجته، والدتي، لم تكن  بالفطرة، على 

الدائم، اإنما كان ينبع الحب والحنان من قلبه«.

اأما ال�سيد يعقوب يو�سف الوتار))) فيقول: »عالقة المرحوم بزوجته كانت مميزة 

الأنها امراأة قادرة على التحمل و�سبورة، وهي اإن�سانة مدبرة، اأدارت �سوؤون منزلها 

واهتمت برعاية اأبنائها باأف�سل ما يكون«. وراأى نبيل خالد جعفر اأن »اأم عبد العزيز 

كانت العمود الفقري لمبارك الح�ساوي، وال�سند له باأزماته وفرحه وبكل اأموره«.

ال�سيدة بيريل هورنبي )Beryl Hornby) راأت اأن ال�سيدة بدرية »تمثل قوة االأ�سرة 

اأ�سرته  عن  بعيداً  مكثف  ب�سكل  ي�سافر  كان  الذي  زوجها،  قوة  و�سبب  ودعامتها 

اأن  كلها  االأ�سرة  على  لزامًا  وكان  غيابه،  اأثناء  االأ�سرة  تدير  فكانت  طويلة،  لفترات 

تن�ست لها وتطيعها وتاأخذ بن�سيحتها«. 

ُجل 
َ
»كر اإليه  يتطلع  كان   (Claude de Kemoularia( كيموالريا  دي  كلود  ال�سيد 

 
َ
الن�ساء. كان دائم ن َيجمعون االأمواَل وَيجرون وراَء 

ّ
اأ�سرة، ولي�س مثل الكثيرين ِمم

الوفاء الأ�سرِته ولزوجِتِه التي كان يحترُمها اإلى حّد كبير«.

وهي براأي ليديا بير�سمبور (Lydia Bershenpour)، التي عاي�ستها وعاي�ست االأ�سرة 

اأنه كلما كان  ًا، واأعتقُد 
ّ
ها حبًا جم

ّ
طوياًل في لندن، »امراأة رائعة، كان زوجها يحب

ي�ستري منزاًل اأو ما �سابه، فاإنه كان يفعُل بناًء على قرار منها. كان ي�ستري لها كّل ما 

الَح�ساوي  لل�سيد  عجيبًا  قوٍة  َم�سدَر  كانت  الأوالِدها.  ُمده�سة  كاأم،  وهي،  تريد. 

1 - عام )96).
2 - ابن اخت المرحوم مبارك عبد العزيز الح�ساوي.
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وكانت حكيمة جّداً. واأرّجح �سخ�سيًا اأنها �سّجعت العالقة بين والدي وبينه اإلى حّد 

كبير، وكانت م�سدر اإلهام قويًا له«. 

ال�سيخ في�سل القا�سمي، نجل حاكم ال�سارقة ال�سابق المغفور له  ال�سيخ خالد بن 

محمد القا�سمي)))، نقل عن المرحوم مبارك الح�ساوي قوله »اأم عبد العزيز ت�ساوي 

50 في المئة مني، وهي زوجة فا�سلة تحمل اأعباء حياتي«. وهي امراة مثقفة بنظر 

طوني بارلو )Tony Barlow)، وقوية و�سبب نجاح زوجها بنظر رجل االأعمال جواد 

ها من  بو خم�سين، الذي ي�سهد ل�سفات ال�سيدة بدرية، فيقول: »وّفقه اهلل بزوجة اأعدُّ

خيرة الن�ساء، فقد �سمعت منه �سخ�سيًا، وفي اأكثر من منا�سبة، اأنها �سبرت وواجهت 

معه ظروف الحياة، و�ساندته في م�سواره اإلى اأن اأنعم اهلل عليه بالخير، فاإذا افتر�سنا 

اأنه بداأ العمل بالعقار منذ عام 959)، فم�سواره معها بداأ قبل ذلك، وقد عا�ست معه 

اإلى جانبه، فكانت  اإلى من يقف  المناخ، وكان في حاجة  اأزمة  �سيما  االأزمات، ال 

الزوجة خير معين. وكما كان يذكر لي، فاإنه متى ما دخل اإلى بيته ا�ستقبلته بابت�سامة، 

وعملت على اإبعاد الهموم عنه، لين�سى متاعب يومه، وي�سمد اأمام الم�ساكل«.

والتزامه  االأم��ة  مجل�س  في  كنائب  الح�ساوي  العزيز  عبد  مبارك  �سخ�سية 

من  وبين  بينه  اإلى حاجز  يتحوال  لم  الر�سمية،  العالقات  تنظم  التي  بالبروتوكوالت 

حوله، وكما عرفه النا�س من قبل، بيته ظل مفتوحًا دائمًا لمعارفه واأ�سدقائه، وبقي 

يتوا�سل مع النا�س مثلما عهدوه قبل اأن تتي�سر اأحواله. اأحب الكرم وال�سيافة و�ساركته 

في ذلك حرمه ال�سيدة بدرية، فتعودْت ح�سوره اإلى البيت وقت الغداء، وقد �سحب 

طيبة  بكل  للمفاجاآت  دائمًا  م�ستعدة  فكانت  �سخ�سًا،  ع�سر  خم�سة  اأو  ع�سرة  معه 

خاطر. 

االإمارة  حكم  ت�سّلم   .(97( اإلى   (965 عام  من  ال�سارقة  حكم  القا�سمي  �سقر  بن  محمد  بن  خالد   -  1
بعد ال�سيخ �سقر بن �سلطان القا�سمي، وتراأ�س لدورة واحدة مجل�س حكام االإمارات وذلك قبل قيام دولة 

انقالبية  بمحاولة  القا�سمي  �سلطان  بن  �سقر  ال�سيخ  قام   (97( يناير   (4 في  المتحدة.  العربية  االإمارات 

ال�سترجاع الحكم اأدت اإلى مقتل ال�سيخ خالد، وهو االأمر الذي رف�سه المجل�س االأعلى لالإتحاد، وكانت 

ال�سيخ محمد  الدفاع  انطلق وزير  القاطع  الرف�س  اإثر هذا  لهذا االنقالب، وعلى  الراف�سين  اأولى  اإمارة دبي 

ال�سارقة  للت�سدي لهذه المحاولة، وقاد قوة حا�سرت االنقالبيين في ق�سر الحاكم في  اآل مكتوم  بن را�سد 

وا�سطرتهم لت�سليم اأنف�سهم وتم تقديمهم للمحاكمة. وعلى اإثرها عين اأخاه ال�سيخ الدكتور �سلطان بن محمد 

القا�سمي حاكمًا الإمارة ال�سارقة واأ�سبح بالتالي ع�سواً في المجل�س االأعلى لالتحاد.
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المنزل،  خارج  بدرية  ال�سيدة  اأن�سطة  من  اآخر  جانبًا  تناولت 
ال�سداني)))  نورية 

اجتماعي »عندما  دور  ال�ستينيات  في  لها  كان  االنتخابات،  في  اإلى دورها  فباالإ�سافة 

تابعت معنا زيارة اأول ع�سو لمجل�س ال�سعب الم�سري كريمة العمرو�سي اإلى الكويت، 

م�ساركة  عن  ال�سوؤال  حينها  فيح�سر  للمراأة،  ال�سيا�سية  الحقوق  عن  محا�سرة  لتلقي 

اأنها  لدرجة  بها،  معرفة  على  كانت  باأنها  بدرية  ال�سيدة  فاجاأتنا  وقد  الكويتية.  المراأة 

رافقتنا في الحفالت والدعوات و�سواًل اإلى وداعها في المطار، ما جعلنا ننتبه لوجود 

عالقات نامية بين ال�سخ�سيات ال�سيا�سية الم�سرية واأ�سرة الح�ساوي«.

الوفاء، �سفة رافقت الزوجة، وعمل الخير �سمة الزمتها، فجعلت لم�ساتها االإن�سانية 

يداً ممتدة بالخير اإلى االآخرين. في جوالت مب��ارك عبد العزيز الح�ساوي لالطمئ��نان 

عل��ى �سي��ر العمل في م�سروع »الم�سيلة بيت�س« )Messilah Beach) كان العاملون في 

الم�سروع يتوقعونها بين الحين واالآخر ترافق زوجها، وهذا ما اأ�سار اإليه ال�سيد محمد 

اإلى هذا اليوم تعمل الخير للجميع، وعندما كان  ناجيا، حين قال: »كانت وما زالت 

ها معه في جوالته كنا نجدها ت�ساأل عن الجميع، فهي �ساحبة لم�سة 
ُ
المرحوم ي�سحب

اإن�سانية. نقلت وزوجها ميزة الوفاء اإلى االأبناء واالأحفاد«. 

تلك �سهادات من عرفها من قرب وعن بعد، لكن ابنتها فوزية مبارك الح�ساوي، 

طبيعة  يعي�س  اأن  تحبه  من  لكل  تتمنى  وجدانهما،  وقارب  والديها  عاي�س  من  اأكثر 

مثل  كانا  والوفاء،  الحب  حقيقة  عا�سا  فهما  حلوة،  عالقة  »كانت  تقول:  عالقتهما، 

 في عمرنا اأبي غا�سبًا على اأمي، وال اأمي معّكرة اأبي، 
َ
ن�سيج متين، رباطهما قوي. لم نر

بل العك�س، حين يدخل اأبي البيت ترمي االإبرة فت�سمع رنينها، حتى لو كنا في البيت 

�ستة اأو ثمانية اأو كانت العائلة كلها مجتمعة، بمن في ذلك االأحفاد. عندما ي�سل يجد 

المراأة  حقوق  عن  الدفاع  في  م�سوارها  بداأت  العربية.  الن�سائية  الحركة  رائدات  من  كويتية،  �سخ�سية   -  1
الكويتية ومنا�سرة ق�ساياها عام 964)، عندما األقت كلمة المراأة الكويتية في القد�س. نظمت عام )97) 

اأول موؤتمر ن�سائي واأ�س�ست وتراأ�ست اأول جمعية ن�سائية بتاريخ الكويت، وهي اأول رئي�سة اتحاد ن�سائي، كما 

اأول مخرجة تلفزيونية  اأوائل العامالت في االإذاعة الكويتية. وتعد  تعتبر من رائدات االإعالم الكويتي ومن 

كويتية، در�ست االإخراج التلفزيوني في القاهرة 964) � 965). منحت تفرغًا من مجل�س الوزراء الإدارة 

عملها القيادي في االتحاد الن�سائي العربي عام، ومنظمة االأ�سرة العربية في الفترة من 970) حتى تقاعدها 

 �  (970 العربي  الن�سائي  االتحاد  في  االأ�سرة  لجنة  تراأ�ست   .(98( اأبريل  في  االإعالم  بوزارة  العمل  من 

والمديرة   ،(977  �  (975 االأ�سرة  ل�سوؤون  العربي  الن�سائي  لالتحاد  العامة  االأمينة  اأ�سبحت  ثم   ،(975

العامة لمنظمة االأ�سرة العربية 979) � )98). كما تراأ�ست تحرير مجلة »نحن الكويتيات« التي اأ�سدرتها 

مجموعة من ن�ساء الكويت في لندن، لت�سهم في اإبراز ما ح�سل في الكويت المحتلة عام )99). واأ�سدرت 

وتراأ�ست تحرير مجلة »�سوت المراأة الكويتية« لتبرز الت�سحيات التي قدمتها المراأة الكويتية اأثناء االحتالل.
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كانت  كثيراً.  دللها  وهو  كثيراً،  به  تهتم  كانت  و�ساخنًا.  واالأكل حا�سراً  هادئًا  البيت 

بينهما عالقة ا�ستثنائية، اأكثر من ع�سق«.

م�ساعر  كرم  هو  والدتي  »كرم  بالقول:  والدتها  كرم  على  فوزية  ال�سيدة  وتركز 

الروح  كريمة  لكنها  فقط،  اليد  كريمة  تكن  لم  طيب.  مع�سر  لها  االأولى.  بالدرجة 

والطبع«، وتعود بالذاكرة اإلى اأعماق حياتها: »ولدت عام 7)9) فكانت الو�سطى بين 

�سقيقتها �سريفة و�سقيقها جا�سم. تربت في بيت متوا�سع، في »فريج �سعود«، تحت ظل 

اأخذت  طباعهما  من  الخ�ستي.  خمي�س  فاطمة  وجدتي  الخ�ستي  ذياب  محمد  جدي 

كان  الكويت،  في  التعليمي  النظام  توا�سع  بحكم  والت�سامح.  ال�سبر  الوفاء،  الحنان، 

ن�سيبها من التعليم ب�سيطًا. تزوجت وهي على م�سارف الخام�سة ع�سرة من العمر، لتبداأ 

اأننا في ظل  اأحمد اهلل  الزوجية على مبداأ االحترام والمودة والت�سحية.  م�سوار الحياة 

اأبي وعناية والدتي وتحت �سقف الحب والحنان تمتعنا بحياة م�ستقرة، هي ما اأتمنى 

اأن اأمنحه الأبنائي واأحفادي. حب والدي لوالدتي و�سعني اأمام �سورة مثالية ي�سعب اأن 

نجدها االآن، وربما كان بحثي عن تلك المثالية وعن ذلك ال�سمو والُنبل في العالقة بين 

الزوجين اأحد االأ�سباب التي اأّثرت في حياتي«. 

»اإنت وب�س اللي حبيبي«

كانت فوزية اأقرب اإلى حميمية العالقة بين والديها، ال الأنها »كبرو«))) واأولى ثمار 

زواجهما فقط، بل الأنها كانت اأكثر من ابنة، كانت رفيقة دربهما و�سديقتهما اأي�سًا. 

تعود بالذاكرة اإلى اأح�سان االأ�سرة، فتتذكر العالقة التي ربطت والدها باأمها: »المحبة 

َو�َسَمت  بينهما،  التي ربطت  الم�ساعر  نتبادلها معهما.  ف�سرنا  انعك�ست علينا،  بينهما 

 والدنا يومًا غا�سبًا من والدتي، ولم نرها يومًا متجهمة اأمامه«. 
َ
االأ�سرة كلها. لم نر

عندما اأ�سيبت والدتي بالجلطة، ومرت بفترة عالج في األمانيا حر�س على اأن يكون 

لندن ويجل�س معها، يخفف عنها واأحيانًا  ياأتي من  االأ�سبوع.  نهاية  معها طوال عطلة 

نجده يدندن لها اأغاني تحبها مثل �سامرية))) »يوم الخمي�س الذي فات«. لم يكن ذلك 

لعبد  اأخرى  اأغاني  فيتبادالن  لالآخر،  اأحدهما  يغني  اأن  تعّودا  فقد  عليهما،  بم�ستغرب 

 San( دييغو  �سان  في  ويتعالج  مري�سًا،  كان  عندما  اأنه  اأذكر  و�سادية.  حافظ  الحليم 

بلد المحبوب وديني«  الهاتف »على  له على  Diego)، كانت والدتي تت�سل به وتغني 

1 - لقب اأطلقه المرحوم عليها الأنها البكر.
2 - نوع من الفن ال�سعبي الكويتي. 



مبارك عبد العزيز الح�صاوي ... رجل �صبق ع�صره

115

و»اإنت وب�س اللي حبيبي«. المرحوم زرع فينا حب التوا�سل مع االأهل، وكان يو�سي 

اإلينا طبعًا نلتزم به دائمًا. بعد وفاته زرت الدول التي  بذلك، حتى �سار االأمر بالن�سبة 

تعّود البقاء فيها بع�س الوقت، وحتى ال ت�سادف والدتي ما يذكرها به اأفرغت الخزائن 

منذ  اقتناها  واأخرى  عامًا،  اأربعون  عليها  ت 
ّ
مر بدالت  له  وجدت  وهنا  مالب�سه،  من 

�سنوات. اهتمامه بمظهره اأو اأناقته ال يعني بحثًا دوؤوبًا عن الجديد في المظاهر، واالأهم 

اأن��ه ف��ي لع��ب  اأذك��ر  اأداء واجبه نحو ربه ونحو االأق�ارب واالأ�س��دقاء.  اإليه  بالن�سبة 

وال�س��يوف،  واالأحفاد  االأبناء  من  الجميع  م�ساركة  على  يحر�س  كان  مثاًل،  الورق 

والط��باخ  الحار�س  ينادي  تراه  الزوار  اآخر  يغادر  اأن  بعد  عليه  المتعارف  من  وك��ان 

اللعب.  ف��ي  دوره  من�هما  ك�ل  لي�اأخذ  البي�ت،  ف�ي  العاملين  الموظفين  من  وغيرهما 

عالقته بالجميع كانت ممت��ازة، يهم��ه اإ�سع��اد اأحف��اده. حت��ى في المراحل المتاأخرة، 

وبالرغم من اأنه كان ي�سكو من اآالم ركبتيه اإال اأن ذلك لم يمنعه من الذهاب اإلى ال�سوق 

و�سراء هدايا االأحفاد قبل رجوعه اإلى الكويت«. 

مواجهة الأزمات... والغزو

في الثمانينيات، ع�سفت بالكويت »اأزمة المناخ« وتركت اآثارها على بع�س العائالت، 

وعانى منها العديد من تجار الكويت. لكْن، في بيت مبارك عبد العزيز الح�ساوي كانت 

هناك امراأة توا�سي زوجها، تخفف من وطاأة خ�سارته في هذه ال�سوق. تقول ابنتها فوزية: 

قوية  الحالية  ال�سحية  ظروفها  برغم  تزال  وال  والحكمة،  بال�سبر  دائمًا  تحلت  »والدتي 

توؤازره وتخفف عنه �سغوط  الوالد،  اإلى جانب  المناخ« وقفت  االإيمان، وخالل »اأزمة 

مع  تعاملت  بل  باالأزمة،  علمها  بعد  حتى  قط  تتذمر  لم  ال�سعبة  االأيام  تلك  في  االأزمة. 

الو�سع بحكمة، كاأن االأمور ما زالت بخير، ولم تظهر للوالد اأي �سيق. كان بين االثنين 

اإلى  العمل  م�ساكل  اإدخال  عدم  على  اأي�سًا،  من جهته،  الوالد  لذا حر�س  اتفاق روحي، 

اأن الهموم التي اأحاطته وان�سغاله  اإلى المنزل يومًا مكتئبًا، وبالرغم من  البيت. لم يدخل 

اأو  اأي م�سكلة  اإلى البيت  اأبداً  اأنه لم ينقل  اإال  ليل نهار في البحث عن الحلول الممكنة، 

حديث يوؤرق اأ�سرته اأو ي�سبب لها ال�سيق. كل منهما حر�س على مراعاة االآخر، فالوالدة 

اإح�سا�سه  كاهله  عن  تزيح  اأن  على  تحر�س  كانت  الم�سكلة،  بحجم  ت�سعر  كانت  التي 

بالم�سوؤولية تجاه اأ�سرته، وعملت على عدم اإ�سعاره باأنها على علم باالأمر. هياأت له الراحة 

باأحد  يوميًا  تاأتي  كانت  بيتها.  اأركان  من  ركنًا  المرح  وجعلت  الظروف،  تلك  ظل  في 

ال�سغار من اأحفادها وتاأخذه ليعوم مع جده في حمام ال�سباحة، وتحر�س على اأن يكون 
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البراءة والمرح، فين�سرح �سدره ويبداأ يومه ب�سيء من  اإفطار ال�سباح متداخاًل واأحاديث 

قراآنية  اآيات  وتقراأ  بالتوفيق  له  وتدعو  لتودعه  ال�سيارة  اإلى  يوميًا  ترافقه  كانت  ال�سعادة. 

له  اأ�سمع دعاءها وهي تلوح  للتوفيق. لم يكن ي�سمعها، لكني بحكم بقائي قربها، كنت 

وراء  �سيرها  م�سهد  افتقدنا  وبعد رحيله،  اليوم  العادات.  منها هذه  تعلمنا  مودعة.  بيدها 

بها  بيننا ومعنا بج�سدها وروحها، يجمعنا  ما زالت  الوالدة  اأن  اهلل  لكننا نحمد  والدي، 

الحب والحنان«.

المرحوم  عالقة  عاي�ست  التي  ال�سباح،  �سلمان  اأ�سماء  الح�ساوي،  فواز  ابنها  زوجة 

اأبدية م�ستمرة حتى بعد وفاته. وقد بقيت  ال�سيدة بدرية، و�سفتها ب�»ق�سة حب  بزوجته 

الحظها  وقد  للجميع،  وا�سحة  كانت  عالقتهما  يدها.  تحت�سن  لحظة  اآخر  حتى  يده 

االأحفاد بعد االأبناء، فمحمد نبيل خالد جعفر))) يقول: »جدي اأحبَّ جدتي دائمًا، وكنا 

في  له  �سنداً  دائمًا  كانت  فقد  بها،  اإنه محظوظ  دائمًا  ويقول  يغازلها،  نراه  ونحن  ن�سعد 

الحلو والمر«. 

 وقت طويل قبل اأن يتحدث والدنا عن »اأزمة المناخ«، اجتمع معنا بعد �سهور من 
ّ
»مر

االأزمة، و�سرح لنا الو�سع االقت�سادي الذي تمر به البالد، وكيف اأن االأمر اأّثر في و�سعه 

ونرى حر�سه  اإليه  ن�ستمع  وكنا  التاأثُّر،  عليه  بدا  المو�سوع  في  عندما تحدث  التجاري. 

و�سعه  تاأثر  وبخبر  االآتي،  الحديث  بتفا�سيل  يزعجنا  ال  حتى  الكلمات،  اختيار  على 

االقت�سادي، وعالقة ذلك بنمط الحياة التي تعّودناها. بين الحين واالآخر كان يعتذر عن 

االأمور  اأن  موؤكداً  التفاوؤل،  يبث روح  نف�سه  الوقت  االأمر، وفي  اإليه  الذي و�سل  الو�سع 

�ستتح�سن. في تلك اللحظة اأجبناه جميعًا، وكانت الوالدة اأولنا، باأن االأهم وجوده بيننا، 

واأن ما نتمناه هو اأن يطّول اهلل بعمره، واأن �سحته هي الثروة التي تعنينا. اأكدنا له اأنه رغم 

الم�ساكل التي تعر�س لها، �سوف يتجاوز االأزمة ويحقق اأف�سل مما �سبق، ما دام هو متمتعًا 

باالإيمان والرغبة في موا�سلة ما بداأه«. هذا ما قالته فوزية في معر�س حديثها عن مواجهة 

والدتها لالأزمات التي تطاول االأ�سرة، فهي كانت ت�سارك زوجها في تلك المواجهات، 

وهو واإن كان على �سفر دائم ب�سبب ان�سغاله وارتباطاته العديدة، كان يحر�س دائمًا على 

اخت�سار فترة ابتعاده عن زوجته، فال يطول فراقهما، لكن الموازين تنقلب في الثاني من 

اأغ�سط�س 990). من لندن، وفي اليوم االأول من غزو الكويت، يت�سل مبارك عبد العزيز 

الح�ساوي ويطلب من زوجته مغادرة البلد، فال تقتنع. تمر االأيام وت�سبح العناية الطبية �سبه 

م�ستحيلة، والإنقاذ والدتها التي تعاني  ف�ساًل كلويًا، تحاول مغادرة الكويت، لكن الجنود 

1 - ابن ال�سيدة اأمل مبارك الح�ساوي.
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ترد  العبارة  بهذه  للمغادرة«،  �سبب  من  يعد  »لم  والدتها.  فتتوفى  بالمر�ساد،  لها  يقفون 

ال�سيدة بدرية على محاوالت زوجها مبارك الإقناعها بالخروج من الكويت. 

بع�س  ومعهن  بناتها،  مع  بيتها  في  وظلت  ر�سالة،  �ساحبة  اأنها  واالأم  الزوجة  اآمنت 

بعدما اتخذه ع�سكر االحتالل قاعدة 
اأقربائها واالأ�سدقاء. تركت منزلها في »الم�سيلة«))) 

لهم، واختارت البقاء في بيتها في �ساحية »عبد اهلل ال�سالم«. لم يكن ذلك مقراً اآمنًا، فقد 

»اأم  مدر�سة  في  الع�سكر  واأقام  بيتها،  مواجهة  في  مدافعهم  ي�سعون  اآخرون  جنود  ظهر 

عطية« المقابلة له. ازداد الو�سع خطورة وتعاظمت الم�سوؤولية على كاهل ال�سيدة بدرية، 

اإلى  لتحافظ على حياة جمع ي�ساركونها البيت، وقد قارب عددهم الخم�سين، ا�سطروا 

مالزمة البيت والتح�سن فيه وتفادي الخروج منه. كان لزامًا على �ساحبة المنزل معرفة 

الظروف المحيطة، فكلما �سنحت الفر�سة خرجت تتفقد االأخبار، اإذ ال اإعالم وال اإذاعة 

وال تلفزيون. تنتقل بال�سيارة بين االأحياء المجاورة. تواجه الجنود المترب�سين عند حواجز 

اأخذ  المدنية، بعد  ال�سارع واالآخر، ي�ساألونها عن هويتها، تقدم لهم بطاقتها  ن�سبت بين 

ببع�س  تمر  قريبة،  عائالت  تزور  بحر�س  ال�ساذجة.  تحقيقاتهم  من  تتخل�س  وعطاء 

ال�سوارع وتعود اإلى بيتها وقد تجلت لها بع�س االأمور. عن طريقة تدبرها الأمرها، تقول 

وبمعدل  به،  الت�سرف  من  تمكنت  لديها  المال  بع�س  عندما حفظت  اإنها  بدرية  ال�سيدة 

اأ�سبوعي �سارت تعطي النقود لمن تثق بهم ل�سراء الموؤونة. تعاونت مع تجار مواد غذائية 

كويتيين، حر�سوا على دورهم الوطني في تلك االأزمة، ونجحت في الت�سارك معهم في 

توزيع االأغذية على بع�س االأحياء القريبة من م�سكنها وتلك التي كان باالإمكان الو�سول 

اإليها متفادية عيون الجنود، لكن اأمر الموؤونة لم يكن جلَّ همها، اإذ عنيت اأي�سًا بحماية 

من معها من العائالت، حيث لم يكن م�ستغربًا اأن يقتحم الجنود البيوت لتفتي�سها والبحث 

اأ�سماوؤهم �سمن قائمة المقاومة  اأفراد ال�سرطة والجي�س، ومن ظهرت  عن الكويتيين من 

بالجنود  المرات، وعندما �سعرت  اإحدى  اأنها في  ال�سيدة بدرية  من ن�ساء ورجال. تذكر 

يدخلون بيتها، لجاأت �سريعًا اإلى فكرة تتفادى بها وقوع اأي اأ�سرى من عائلتها في قب�سة 

لتكون  الت�سغيل  اآالت  تخزين  غرفة  من  وا�ستفادت  مخباأ،  ال�سرداب  فاختارت  الجنود، 

ملجاأ لل�سباب، فنجا بذلك حوالي 8) اأو 9) �سخ�سًا كان متوقعًا القب�س عليهم ونقلهم 

بعد ذلك ببا�سات كانت مجهزة لتقّل االأ�سرى اإلى العراق))). 

1 - منطقة �ساحلية.
2 - من مقابلة �سابقة مع ال�سيدة بدرية اأرملة مبارك عبد العزيز الح�ساوي.
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ثانيًا: نعمة �صلة الرحم

لم يكن ان�سغال مبارك عبد العزيز الح�ساوي بال�سيا�سة والثروة ليعوقه عن اأداء دوره 

كنموذج لرب اأ�سرة، وال كحاٍم ل�سلة الرحم، فال�سيا�سة والمال في كفة واأ�سرته في كفة 

اأخرى راجحة على الدوام. فلم يكن كالمه مع اأ�سدقائه عن اأ�سرته من باب المجاملة، 

االأ�سرة  كانت  بل  الواجب،  تاأدية  باب  من  واأبنائه  لزوجته  حبه  عن  الدائم  تعبيره  وال 

تحتل ذاكرته وهواج�سه ومخيلته، فال تغيب عن باله �ساعة ال�سدة، وال في غمرة العمل، 

ال  التي  زينته  اأ�سرته  باأن  بالفعل  ي�سعر  كان  والراحة،  ال�سعادة  لحظات  في  حتى  وال 

يخلعها، وكحل عينيه، ورفة قلبه. هو الحنون حتى تطفح عيناه بالدمع، والمحب حتى 

تغم�س  حتى  وترحاله  حله  في  منزله  باأهل  والم�سكون  الحبيب،  حنايا  في  قلبه  يهداأ 

جفونه. 

يقول اإبراهيم علي المهيني: »كل اإخوانه واأبناء اإخوانه عا�سوا بعز وكرامة، فهو كان 

يقول: اأي اإن�سان من اآل الح�ساوي واجبي اأن اأ�ساعده، فبعد عيني ال اأريد اأيًا منهم اإال 

وهو في عز«. 

لي  بم�ساعدته  يتهاون  لم  »ب�سراحة  يقول:  الوتار  يو�سف  يعقوب  �سقيقته  ابن 

�سخ�سيًا، ففي عام 977) عانيت م�سكلة مر�سية في الغدة الدرقية، وكان عالجي على 

في  ا�ستمر  ثم  �سهور  ثالثة  لمدة  االإنعا�س  غرفة  في  بقي  ابني  اأن  ثم حدث  وعليه.  اهلل 

متابعة العالج لمدة ثمانية �سهور، فجزاوؤه عند اهلل كبير«. وي�سهد الوتار: »كنت معه، 

واأبنائهم  باإخوانه  يت�سل  والكبيرة.  ال�سغيرة  عائلته  اأفراد  بكل  دائم  ات�سال  على  وكان 

وبزوجته واأوالده ويطمئن على الجميع«.

كانت �سلة الرحم من ال�سفات التي يتميز بها عن االآخرين، بالن�سبة اإلى ال�سيد �سرمد 

بو�سف  يقوم  لندن،  اإلى  اأقربائه  اأو  اأ�سرته  من  �سخ�س  اأي  مجيء  »فعند  النق�سبندي، 

�سخ�سيته وطريقته بالتعامل، قبل اأن األتقيه، ي�سفه بحب ودقة واأ�سلوب م�سوق وتعابير 

جميلة، اإلى درجة اأ�سعر فيها باأن ال�سخ�س جال�س قربي«.

اأكثر من ذلك يرى االإنكليزي ال�سيد طوني بارلو )Tony Barlow) اأن ال�سيد مبارك 

وهذا  اأ�سرتهم،  عداد  في  لديهم  يعملون  من  كل  يعتبرون  عائلته  واأف��راد  الح�ساوي 

االعتبار �سعرنا به عند زوجته واأبنائه، الذين لعبوا دوراً في اأنني لم اأ�سعر يومًا بالغربة.

لقد مثلت عالقة مبارك عبد العزيز الح�ساوي بعائلته واأ�سرته نموذجًا مميزاً، وكانت 

الوزير  باأ�سلوبه، ومنهم  تاأثروا  اأ�سدقائه  من  والعديد  فريدة،  كثيرين عالقة  اإلى  بالن�سبة 
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الذي قال: »من قرب وجدت كيف كان محبًا 
العراقي الدكتور �سفاء الدين ال�سافي))) 

لبناته واأوالده على نحو غير عادي. يهتم بهم فرداً فرداً، ويرعى �سوؤونهم بكل �سيء، 

من ال�سغيرة حتى الكبيرة. الغريب اأن االأمر ال يعني اأبناءه فقط، بل يتعداهم اإلى غيرهم 

من االأقرباء ومن يحمل ا�سم الح�ساوي، رعاهم �سنين واأعوامًا، وا�ستمر االأمر حتى اآخر 

من  ذلك  يمنعه  لم  وانتقادات  ب�سيطة  اإ�سكاالت  من  ح�سل  مهما  اإخوته،  مع  اأيامه. 

ال�سوؤال عنهم وعن اأبنائهم دائمًا. قد ينزعج من الذين ينتقدونه اأحيانًا، لكنه مع ذلك ال 

يقطع �سلته باأحد. اأنا اأعتقد، واأقولها دائمًا، اأن �سلة الرحم هي من االأمور التي �ساعدت 

نعم اهلل على هذا الرجل، الأن �سلة الرحم تزيد من الرزق، وقد وجدته ي�سل رحمه 
ُ
لي

على نحو غير عادي«.

حر�س مبارك عبد العزيز الح�ساوي على اأن تكون عائلته جزءاً من عالقاته باأ�سدقائه 

ومعارفه، وهذا ما ن�ست�سفه من المقابلة التي جرت مع ال�سيد منير حمدان، حيث قال: 

لبنان.  فيها  يزوران  مرة  كل  في  عقيلته  وال�سيدة  معه  نجتمع  ما  �سرعان  اهلل،  »رحمه 

تخ�س  منا�سبات  اإلى ح�سور  اأي�سًا  يدعوني  وكان  عائلية،  منا�سبة  من  اأكثر  في  �سارَكنا 

اأ�سرته. وقد حر�س على عالقة ال�سداقة والمحبة التي ربطتنا معًا، كان يقول البني فرا�س 

ولولده فواز اأي�سًا: ا�ستمرا من بعدي وبعد اأبي فرا�س، لتكون عالقتكما بع�سكما ببع�س 

كعالقتنا«. 

(Kemoularia) عن مكانة االأ�سرة عند مبارك الح�ساوي  ويتحدث ال�سيد كيموالريا 

فيقول: »اهتم المرحوم بعائلته ب�سكل الفت، وكان قريبًا منها، ي�سعده كثيراً اأن يتحدث 

عن اأبنائه وزوجته. اأ�سعر باأنه كان من عالم اآخر غير الذي نعي�س فيه اليوم، حيث تميز 

والده  يتذكر  اأن  دائمًا  اأََحبَّ  ثريًا.  اأُ�سبح  عندما  يتغير  لم  واالأجداد،  العائلة  باحترام 

وعالقته به. بنظري كان نموذج رجل اأعمال ورجل عائلة ُيحتذى به فعاًل«.

لنف�سه  ُي��ِرْدُه  لم  الكبيرة  عائلته  مع  تعامله  في  الح�ساوي  به  تمتع  الذي  النبل  هذا 

وح�سب اإنما اأراده الأ�سرته، كما يقول ال�سيد حاييم ليهرر (Hyam Lehrer)، الذي يرى 

»اأن اأ�سرة الح�ساوي ورثْت عنه كذلك َوقاَره و�سخ�سيته، ذلك اأن اأفراَدها ُمتوا�سعون 

ع ملحوظ وبكثير من اللطف  فون بتوا�سُ
ّ
واأ�سحاب َمنزلة رفيعة وناجحون جّداً، يت�سر

مع االأ�سخا�س الذين يعملون على رعاية َم�سالحهم«.

وليديا بير�سمبور )Lydia Bershenpour) تعتقد في هذا المجال »اأنه بف�سل انخراط 

 الدعائَم لبناِء ُموؤ�ّس�سٍة ذات قواعَد را�سخة، 
َ

اأ�سرته باالأعمال في لندن، ا�ستطاَع اأن ُير�سي

1 - تمت المقابلة في 5) مايو 006).
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لكنه كان دائمًا يقوُد الم�سيرة، من دون اأدنى �س�ك. فقد تمّكَن دائمًا من َب�سِط �س�يطرته 

من دون اأن ي�س�عر النا�س ِمن َحوِلِه باأنه ُيم�سك بزمام االأمور، فكان �س�ديَد الفطنة في 

في  الم�سوؤولية  من  هائاًل  قْدراً  معُه  الذين  ُيعطي  كان  حيث  النحو،  ذلك  على  فه 
ّ
ت�سر

الظاهر، لكنه كان يقُف �س�خ�سيًا وراَء كل اأمر في نهاية الَمطاف. ومن الموؤّكد اأنه كان 

ُي�سمونه في  لما  ي�سعى  فلم يكن  ُمنتهى غايته،  لم يكن  النجاَح  ي�ستمتُع بنجاحه، لكن 

اإنكلترا »كعكًا«، بل اإّن »الكعك« ياأتي ِمن عائلته واأوالِدِه واأحفاِده«.



مبارك عبد العزيز الح�صاوي ... رجل �صبق ع�صره

121 مع والده عبد العزيز �سالح الح�ساوي و�سقيقه �سمالن )اإلى اليمين( عام 1927.



مبارك عبد العزيز الح�صاوي ... رجل �صبق ع�صره

122

عام 1952.

عام 1972.عام 1965.

عام 1962.
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مع زوجته وابنته فوزية في لبنان عام 1955.

مع زوجته وابنته فوزية عام 1981.
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مع ابنه عبد العزيز عام 1970.

مع ابنه فواز عام 1970.
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مع زوجته و)من اليمين( ابنته ح�سة، ابنته فوزية، عبد ال�سالم �سعود الح�ساوي، ابنته خولة، في�سل �سعود 

الح�ساوي، ابنه عبد العزيز، م�سعل �سعود الح�ساوي، مريم �سعود الح�ساوي، ابنته اأمل، عبد الرحمن �سعود 

الح�ساوي، فاطمة �سعود الح�ساوي، ابنته عالية والمربية �سميرة الهبر عام 1968.

ة، اأمل، فوزية، خولة واإحدى �سديقاتهن عام 1970. مع زوجته في الو�سط وبناتهما )من اليمين( ح�سّ
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مع اأبنائه عبد العزيز، اأمل وح�سة في ميدان الحمام في لندن عام 1971.

اليمين(،  اإلى  )الرابعة   Louisa David Bershenpour وتبدو  واأبنائهما،  واأ�سدقائهما  لندن  في  زوجته  مع 

وزوجها المرحوم David Bershenpour  عام 1973.
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مع عائلته في مدينة »كان« في جنوب فرن�سا. من اليمين: ابنتاه اأمل وخولة، زوجته، ثم بناته ح�سة، فوزية 

وعالية عام 1973.
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مع زوجته بدرية في الحج برفقة عبد العزيز �سعود الح�ساوي )اإلى اليمين( عام 128.1974

مع زوجته )من اليمين( وف�سيلة حرم يو�سف البدر ومعروف �سويد وحرمه ويو�سف البدر وابنته لولوة عام 1973.
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وفي الحج، من اليمين ها�سمية زوجة اأخيه �سمالن وابنته فوزية وزوجته وابنته عالية عام 1974.

مع زوجته وابنتهما ح�سة عام 1974.
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في رحلة �سيد مع عبد ال�سالم �سعود الح�ساوي عام 1975.
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مع ابنته حبيبة عام 1978.

مع عائ�سة الع�سفور ووالد زوجته محمد ذياب الخ�ستي حاماًل حفيده بدر عبد العزيز الح�ساوي عام 1978.
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مع اأبنائه فواز، ح�سة، خولة وحفيده من ابنته فوزية، مبارك �سعود الب�سارة عام 1978.

مع �سقيقه �سعود عبد العزيز الح�ساوي عام 1978.
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مع حفيدته من ابنته فوزية نوف �سعود الب�سارة عام 1979.

في رحلة بحرية مع زوجته واأبنائهما واأحفادهما عام 1980.
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مع ابنته عالية وابنها بدر عبد العزيز الح�ساوي ونوف حفيدته من ابنته فوزية وبدرية �سعود الب�سارة وابنته 

حبيبة وابنه فواز عام 1980.

مع حفيدتيه من ابنته فوزية نوف وبدرية وحفيده بدر عبد العزيز الح�ساوي وابنه فواز عام 1980 في عيد 

ميالد اأحد الأحفاد.
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مع زوجته وابنهما عبد العزيز متخرجًا من الجامعة عام 1980.

مع زوجته وابنتهما حبيبة عام 1981.
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في رحلة بحرية مع زوجته وابنته حبيبة والأحفاد )من اليمين( مبارك �سعود الب�سارة، بدرية بدر اليعقوب 

ومحمد نبيل جعفر عام 1982.

مع زوجته وحفيده لبنته اأمل محمد خالد جعفر )اإلى اليمين( وحفيدته لبنته ح�سة فرحة بدر اليعقوب عام 1982.
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مع زوجته وحفيدتهما فرحة بدر اليعقوب من ابنتهما ح�سة عام 1982.

مع حفيده لبنته فوزية، عبد العزيز �سعود الب�سارة عام 1984.



مبارك عبد العزيز الح�صاوي ... رجل �صبق ع�صره

138

مع زوجته محاطين بابنيهما فواز )اإلى اليمين( وعبد العزيز )اإلى الي�سار( في منزلهم في مايوركا باإ�سبانيا 

عام 1986.

مع زوجته و�سقيقها جا�سم محمد ذياب وابنته حبيبة عام 1992.
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وفي  وخولة،  حبيبة  عالية،  فوزية،  وبناتهما  فواز  ابنهما  اليمين(  )من  الخلفي  ال�سف  في  ويبدو  زوجته  مع 

ال�سف الأمامي مبارك �سعود الب�سارة واأخته بدرية واأخواه عبد العزيز ومحمد عام 2002، في زواج حفيدته 

نوف �سعود الب�سارة.

مع زوجته واأبنائهما واأحفادهما عام 2002. يوم خطوبة مبارك �سعود ب�سارة على في عبد العزيز الح�ساوي.
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في حفل زواج د. وليد �سليمان بوحيمد على نوف �سعود الب�سارة، ابنة ال�سيدة فوزية الح�ساوي: مع زوجته بين 

)من اليمين( منى الب�سارة، �سعود الب�سارة، د. وليد بوحيمد، نوف الب�سارة، فوزية مبارك الح�ساوي. محمد 

الب�سارة، مبارك الب�سارة، عبد العزيز الب�سارة، وفي المقدمة حبيبة مبارك الح�ساوي عام 2002.

في الو�سط، اإلى يمينه اأخوه عبد اهلل وزوجته مو�سي موؤمن جا�سم الفهد وابنته حبيبة، واإلى ي�ساره عبد العزيز 

عبد اهلل الح�ساوي واأخوه جا�سم عبد اهلل الح�ساوي، وفي المقدمة الطفالت الثالث ذكية وفوزية واأمينة اأبناء 

عبد العزيز عبد اهلل الح�ساوي، تليهن نجود عبد اهلل الح�ساوي واأختها حنان عام 2002.
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مع زوجته وابنته حبيبة عام 2003.

مع ابنيه عبد العزيز وفواز عام 2003.
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مع وزوجته بين مبارك �سعود الب�سارة وزوجته فّي، واأمامهم )من اليمين( نوف عبد العزيز الح�ساوي وعبد 

العزيز فواز الح�ساوي وبدرية عبد العزيز الح�ساوي عام 2003.

الم�سعود  فهد  يو�سف  بدرية،  حفيدته  وابن  حبيبة  وابنته  الب�سارة،  �سعود  بدرية  فوزية،  لبنته  حفيدته  بين 

وحفيده لبنته اأمل مبارك نبيل جعفر عام 2004.
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مع حفيد ابنته فوزية، يو�سف فهد الم�سعود عام 2004.

ذياب  محمد  جا�سم  اليمين:  من  ومعه  الأمريكية  المتحدة  الوليات  اإلى  للعالج  مغادرته  يوم  هيثرو  مطار 

الخ�ستي، ابنته فوزية، ابنته حبيبه وحفيده مبارك �سعود الب�سارة وحفيده محمد نبيل جعفر عام 2004.
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مع حفيده مبارك فواز الح�ساوي قبل وفاته - مار�ش عام 144.2005

في حو�ش ال�سباحة تحر�سه عينا ابنته فوزية عام 2005.



مبارك عبد العزيز الح�صاوي ... رجل �صبق ع�صره

145

عائلة بحجم وطن

ويرى ال�سيد �سعود عبد العزيز الب�سارة اأن مبارك الح�ساوي »كان يعد �سلة الرحم 

من االأولويات، وعند اأي ات�سال هاتفي بيننا، وقبل اأن ي�ستف�سر عن �سوؤون العمل تكون 

عبارته االأولى »كيف حال والدك ووالدتك؟«. تعلمت منه اأي�سًا كيف اأرى النا�س من 

حولي واأهتم بهم، اأحيانًا ياأتينا اأ�سخا�س اإلى مكتب لندن ل�سراء �سقة اأو عقار، وبمجرد 

في  معرفتها  تلزم  التي  باالإجراءات  فهم 
ّ
واأعر اأدلهم  اأن   

ّ
اإلي ي�سير  لمرورهم  مالحظته 

اهتمامه  االأمر  الالزمة. عك�س هذا  التفا�سيل  تغيب عنهم  اأن ال  لندن، ويحر�س على 

عندما  بالمعلومة.  ولو  الم�ساعدة  في  الدائمة  اإلى من حوله ورغبته  والتفاته  باالآخرين 

في  موج��ود  الكويت  من  قادمًا  �سخ�سًا  اأو  معارفه  اأحد  اأن  ويعلم  بريطانيا  في  يكون 

اأحيانًا  له  التي نح�سرها  الورقة  زيارته، وفي  يتاأخر في  لن��دن ال  م�س���ت�سفيات  اأح���د 

نكتب له ا�سم ال�سخ�س والم�ست�سفى الذي يتعالج فيه، وقبل اأن ياأتي اإلى المكتب يكون 

قد اأنهى زيارته له. ومن يكون في حاجة اإلى م�ساعدة ال يتردد في تقديمها له، ومن كان 

منهم بحالة مي�سورة يطلب من الطباخ اإعداد طبق ير�سله اإليه من باب الت��وا�سل«. 

بيت  اأعتاب  فتتخطى  وطن،  بحجم  عائلته  تكون  اأن  اإذاً،  يحب،  المرحوم  كان 

هدايا  كاأنهم  الخارج  في  وطنه  اأبناء  يالقي  فكان  واالأ�سدقاء،  العائلة  وبيوت  االأ�سرة 

تخفف من وطء غربته. ربما يكون ُبعد الم�سافات و�سيلة لتقارب اأكثر، اأو ربما يكون 

اقًا، لكن بعيداً عن االإجابات الحا�سمة تبدو تجربة مبارك عبد العزيز الح�ساوي 
ّ
الطبع �سب

منا�َسبة لبحث المواقف التي تجعلنا نقترب اأكثر من اأحبائنا، ال لنعو�س البعد، بل لنزيل 

الم�سافة بمزيد من الحب. لقد حّتمت الظروف على المرحوم ال�سفر، ما جعله يبتعد 

لتن�سيه  تكن  لم  العالم  في  لم�ساريعه  اليومية  متابعته  لكن  االأوقات  غالب  في  اأهله  عن 

االت�سال الدائم لالطمئنان على جميع اأفراد اأ�سرته، بل يحر�س على اأن يتذكرهم، ولو 

اختيارها  في  كبيرة  متعة  ويجد  بها،  محماًل  الكويت  اإلى  ي�سل  التي  بالهدايا،  رمزيًا، 

حب  اأن  ذلك  منها،  ويتاأكد  عنها  ي�ساأل  االأحفاد،  مقا�سات  بمعرفة  معتنيًا  بنف�سه، 

اأحفاده  بوجوه  تذّكره  متعة  فالت�سوق  ذلك،  اإلى  اإ�سافة  بالمر�ساد،  له  يقف  االأطفال 

وابت�سامة العاملين لديه اأي�سًا. 

ثالثًا: غواية الألقاب

في المقابلة التي اأجريت مع مبارك عبد العزيز الح�ساوي عام 998) تذّكر لطف 

ال�سيخ عبد اهلل ال�سالم، الذي ا�ستقبله بعبارة »ا�سعند الح�ساوي ال�سغير«. جملة لم تتعد 

االأربع كلمات، كانت اأداة توا�سل حقيقية، اأثبت فيها الرجل الكبير اأن للمناداة وقعًا 
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ال�ساب  على  ال�سيخ  وفر  لقد  المتخاطبين.  بين  االألفة  باب  تفتح  واأنها  القلوب،  على 

جهد التعريف بنف�سه، و�ساعده في تفادي حرج الوقوف اأمامه، ومهد له ليتحدث في 

ال�ساأن الذي جاء من اأجله. على مدى عقود ظلت عبارة ال�سيخ عالقة في ذاكرة مبارك 

عنه  فعرف  حياته،  اإلى  امتد  ال�سيخ  باأ�سلوب  تاأثره  اأن  ويبدو  الح�ساوي.  العزيز  عبد 

مناداته لزوجته ب�»الحجية«، والحقًا جاء دور بناته ثم حفيداته، فكانت االألقاب التي 

اأن  »ي�ستحب  الروايات  في  جاء  واإذا  منهن.  بكل  تعريف  بطاقة  بمثابة  لهن  اختارها 

الح��ساوي  مبارك  اأطلقها  الت��ي  االألق��اب  فاإن  اإليه«  االأ�سماء  باأحب  اأخاه  االأخ  ينادي 

ك��انت برداً و�سالمًا على اأ�سحابها، لم تكن من باب النبذ اأبداً، اإنما من باب التحبب 

والتقرب والتغنيج واإعطاء القيمة. وقد حظيت عزيزاته باالألقاب التالية: 

ا�سم كريمته فوزية، بل خ�سها  من  »كبرو«: لم يكتف االأب بجعل »الفوز« جزءاً 

بلقب »كبرو«، لتثبت االأيام اأنها بحق لعبت دور االأخت الكبرى الأ�سقائها و�سقيقاتها، 

ورفيقة لوالديها، وم�ست�سارة لهما اأي�سًا. تقول: »ال اأذكر اأن والدي ناداني يومًا با�سمي، 

يناديني دائمًا »كبرو«، اإال اإذا انزعج مني اأو ت�سايق في�سميني با�سمي »فوزية«، فاأعرف 

 في مو�سوع جّدي، اأو اأنه منزعج مني الأمر �سدر عني، وكان 
ّ
اأنه يود اأن يتحدث اإلي

ال ي�سمح لالآخرين باختيار ت�سمية اأخرى غير »اأم مبارك«. 

با�سم  يناديها  بناته »حبيبة«، ثم �سار  با�سم والدته �سمى �سغرى  »اأّم الخير«: تيمنًا 

»اأم الخير«. عن هذا اال�سم تقول فوزية مبارك الح�ساوي: »كانت جدتي حبيبة فعاًل 

ثم  والمحبة،  الو�سل  وزرعت  باأجمعها،  العائلة  بخيرها  �سملت  فقد  الخير«،  »اأم 

اأورثت هذه الخ�سال البنها مبارك«.

»القمر«: من خالل ال�سيرة التي َتِرُدنا تظهر لنا اأهمية االألقاب، عندما ال تعود فقط 

و�سيلة مناداة، اإنما اأداة توا�سل تزيد المنادى ثقة بالنف�س وتوؤكد مكانته، وتجعله يقظًا 

اإلى ح�سنات نجدها فيه وقد ال يعيها هو. من هذا المنطلق، عندما اأتت حفيدته بدرية 

الب�سارة، وكانت مولودة جميلة بي�ساء وممتلئة، ولما وجد في وجهها ا�ستدارة، اأوحت 

اإليه باأن يختار لها ا�سم »القمر«، ليعبر لها عن حبه.

لي  ال�سعر، وكانت  »اأحببت كتابة  الب�سارة))):  دنيا خالد  تقول حفيدته  »االأديبة«: 

محاوالت، فكنت اأعر�س عليه ما اأكت��ب م��ن ن�س��و�س ليق�راأها، وم�ع الوق�ت �سار 

يناديني »االأديبة«. اأََحبَّ دومًا ت�سجيعي، وكانت وفاته �سدمة قوية ج�داً لي. اأذكر اأنني 

كثي�راً  حزن�ت  االأجل.  وافاه  اأن  لوال  يقراأها  اأن  اأتمنى  وكنت  االأبيات،  بع�س  كتبت 

1 - حفيدة المرحوم من ابنته عالية.
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باأنه جاءني و�سلمني ورقًا  واآلم�ني فراق��ه فت��وقف��ت عن الكت��ابة، حتى حلمت يومًا 

وقلمًا ولم يحدثني اأبداً. بعد �سمتي، الذي طال، اأح�س�ست رغبة حقيقية في كتابة �سيء 

ما، فكتبت ن�سًا اأدبيًا في رثائه)))«.

»الفنانة«: راأى في حفيدته مريم نبيل جع�فر موه��بة فنية، فهي منذ ال�سغر تميل اإلى 

الر�سم، فاأطلق عليها لقب »الفنانة«، و�سجعها كثيراً على متابعة طريق الفن. 

 لقب »كبيرة البخت«، كما كان 
ّ
»كبيرة البخت«: تقول ابنته عالية »كان يطلق علي

يناديني »زعول«، الأني كنت من النوع الح�سا�س، لكن اأكثر ما كان يناديني »عالية« اأو 

»اأم بدر«.

ة الأبناء والأحفاد رابعًا: غ�صّ

عند كتابة �سيرة هذه ال�سخ�سية اأو تلك نالحظ تباينًا في اأهمية الم�ساحة التي ي�سغلها 

كل فرد من اأفراد العائلة اأو االأ�سرة، لكن ما �سمعناه ولم�سناه من اأبناء مبارك عبد العزيز 

 من المقابالت الإعداد هذا الكتاب، اأن االأ�سرة ظلت 
ٍّ
الح�ساوي يثبت، بعد اإجراء كم

ركنًا اأ�سا�سيًا في حياته. من هنا اخترنا اأن ي�سغل حديث االأبناء فراغًا خّلفه المرحوم، في 

الأننا  م�سرورة جداً  »اأنا  ولوعة.  بحب  يتذكرونه  اأبناء  وحنين  اإليه،  ي�ستاق  بيت  اأنحاء 

نتكلم عن والدي«، بهذه العبارة ا�ستهلت فوزية مبارك الح�ساوي حديثها اأثناء المقابلة 

اإخوتي،  يعرفها  لم  تفا�سيَل  واأبي  اأمي  مع  ع�ست  »لقد  لت�سيف:  معها  اأجريت  التي 

خ�سو�سًا اأني الكبرى بينهم، ولهذا اأريد اأن اأنقل اإلى اأبنائي �سيرة والدي«. 

1 - ُن�سر الن�س في اإحدى ال�سحف المحلية، وجاء فيه: 
اإلى روح جدي واأبي وتاج را�سي مبارك عبد العزيز الح�ساوي..

»اإذا حّم الق�ساء على امرئ                 فلي�س له برٌّ يقيه وال بحر«

البقاء  اإلى دار  ونحن بق�ساء اهلل وقدره موؤمنون را�سون... وبم�سيئته مقتنعون، لكنه الفراق... فقد فارقتنا 

وتركتنا بدار الفناء، فتركت لنا ذكرى طيبة و�سيرة ح�سنة.

البي�ساء على �سغيرنا وكبيرنا... قريبنا وبعيدنا... خا�سة من  الغالي... �سنظل نذكر ماآثرك واأياديك  جدي 

لنا االأب  المثل فيك... فقد كنت  لنا  التي كانت وما زالت ت�سرب  اأمي عاليا...  اأال وهي  النا�س لي  اأقرب 

وال�سند الذي يرعانا ويتابع اأحوالنا... فكنت الم�سدر االأبوي الذي نلجاأ اإليه اأنا واأخواتي حين ت�ستد علينا 

الهموم... ولن نن�سى ف�سلك هذا علينا... ولذلك لن اأن�سى و�سيتك لي... وهي باإكمال درا�ستي والح�سول 

على اأعلى المراتب... و�سوف اأكون لك باإذن اهلل تعالى االأديبة التي كنت دائمًا تنادني بها... واهلل يعلم باأن 

عزاءنا بك كبير... ولفراقك محزونون... فانعم في جنات الرحمن... وا�ستب�سر بالر�سوان... فقد كنت فينا 

االإن�سان... الذي نفتخر به كونه جدنا... فالقريب والغريب �سيظل يذكرك... نعاهدك اأال نن�ساك، ف�ستظل 

فينا ذكراك اإلى اأن نلقاك... مبارك حيًا وميتًا...

ابنتك دنيا خالد عبد العزيز الب�سارة.
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تكبر الغ�سة الأن الذاكرة تفي�س باالأحداث والتفا�سيل، والأن الرجل من النوع الذي 

كان ي�ساعف حياته، فلم يترك فراغًا ُي�سعره بملل، وال ف�سحة في مخيلة من حوله اإال 

لفرح  اأمكنة  يبحث عن  يكد ويعمل وي�سافر، وهناك  فيها، هنا  المكثفة  وطبع �سوره 

الذي  الم�ستقبل  فيهم  يرى  الذين  االأحفاد  لمرح  ف�سحة  وهنالك  وعائلته،  اأ�سرته 

الذاكرة  التي تتحرك على �سا�سة  ال�سور  يهيئه.... الجميع يتذكرونه وقد تداخلت في 

اأحياء  من  حي  في  بيت  اإلى  بالذاكرة  فوزية  ابنته  تعود  الوداع.  بلوعة  الفرح  م�ساهد 

كويت الخم�سينيات، وت�سعنا اأمام �سورة نرى فيها العائلة الكبيرة، ويظهر »الحو�س«))) 

تقول:  الجيران،  اأو  االأقارب  اأو  االأ�سدقاء  �سواء  الزوار  من  يخلو  ال  الذي  الوا�سع، 

�سنتان.  �سعود« وعمري  اإليه من »فريج  انتقلنا  الذي  بيتنا في »ال�سويخ«،  »ع�ست في 

 متر مربع تقريبًا. بنى والدي في البداية بيتًا 
ّ
االأر�س في »ال�سويخ« كانت م�ساحتها األفي

على م�ساحة األف متر مربع، وكان من طابق واحد، وجعل فيه جناحًا لجدتي حبيبة، 

العائلة في ال�سالة الكائنة في و�سط  لنا. تجتمع  ولعمي عبد اهلل، ولعمي �سعود، واآخر 

البيت، وكبرنا مع اأبناء وبنات االأعمام. في البيت طباخ واحد و�سيارة واحدة. ثم بنى 

لم  اأختي ح�سة.  بعد والدة  اإليه  انتقلنا  االأر�س  من  المتبقية  الم�ساحة  على  بيتًا  والدي 

ينح�سر اهتمام والدي باأ�سرته المكونة من زوجته واأبنائه فقط، بل رعى اأي�سًا عائلته التي 

ت�سمل والدته واإخوته، اإ�سافة اإلى اأن المنزل كان على الدوام عامراً بالنا�س. �سديقاتي 

اللواتي عرفتهن منذ ال�سغر يتذكرن اأبي حتى اليوم، ويترحمن عليه كاأنه والدهن، فقد 

كان يرحب بالجميع. بحث دائمًا عن �سبل اإ�سعادنا، وفي الخم�سينيات عندما كانت 

االأفالم بالبكرات، كان ياأتي لنا م�ساء العطالت باأفالم ن�ساهدها في فناء البيت، الذي 

الجيران  اأبناء  ال�سغار من  الكبيرة، فترى االأوالد  بالح�سور رغم م�ساحته  اأحيانًا  يغ�س 

كانت  حبيبة  جدتي  اأن  اأذكر  الفيلم.  يتابعون  المنزل  حائط  على  يجل�سون  واالأقارب 

تغ�سب اأحيانًا الأننا ن�سهر لوقت متاأخر، فتوقف تلك االأفالم، لنذهب اإلى النوم. 

من  وعودتنا  ذهابنا  تفا�سيل  في  ويدقق  ت�سادفنا  �سعوبات  اأية  عند  يتوقف  »كان 

باأن نتاأخر  لنا  اإليه، وعليه فلم يكن ي�سمح  المدر�سة. احترام الوقت كان مهمًا بالن�سبة 

الخام�سة، ويبقى معنا ونحن  لن�ستيقظ �سباحًا في  النوم،  اإلى  التا�سعة نذهب  اأبداً. في 

منا بجدائل  �سعر كل  �سميرة، وتم�سط  ال�سيدة  مربيتنا  تهيئنا �سباحًا  للمدر�سة،  ن�ستعد 

جيدة  كانت  عالقتنا  جيداً.  ذلك  اأذك��ر  الطويل،  ال�سعر  دائمًا  اأعجبه  لقد  طويلة، 

بيتنا، حيث  ز 
ّ
اإطار اجتماعي مي اأحيانًا في  الوالدة ت�ستقبلهن  اأي�سًا، وكانت  بمدّر�ساتنا 

1 - الفناء.
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المدر�سة  اإدارة  بنف�سه  الوقت واالآخر يراجع  النا�س وا�ستقبالهم، وبين  ا�ست�سافة  اعتدنا 

لمعرفة مجرى درا�ستنا والم�ستوى الذي و�سلنا اإليه، وي�ستف�سر عن عراقيل قد تواجهنا، 

فاإن �سعر باأننا في حاجة اإلى تقوية، �سعى اإلى اال�ستعانة بالدرو�س الخ�سو�سية، وحتى 

نتفوق في الدرا�سة ال يبخل، �سواء من ناحية مادية اأو معنوية، فيقطع من وقته ليقف قدر 

ا�ستطاعته على التفا�سيل والظروف التي ت�ساعد في تهيئة جو من الراحة واال�ستقرار. 

فقد  ق�سة،  ولهذا  الفنون،  بكلية  االلتحاق  وعزمت  المتو�سطة،  المرحلة  »اأكملُت 

الر�سم  اأ�ستاذة  من  ولقيت  بالفنون،  �سغفًا  المتو�سطة  الدرا�سة  مرحلة  خالل  اأبديت 

ت�سجيعًا لي ولزميلتي ثريا البق�سمي. كذلك حظيت بت�سجيع من مربيتنا ال�سيدة �سميرة، 

التي و�سعت لي مر�سمًا �سغيراً في البيت، ولم يمانع والدي في ذلك، لكن في نهاية 

عام، عندما قررت وثريا البق�سمي االلتحاق بكلية الفنون، ف�سل والدي توجيهي نحو 

مجال اآخر، واأقنعني براأيه، فاأكملت المرحلة الثانوية في »قرطبة«، ثم التحقت بجامعة 

االأخذ  على  يومًا  اأندم  ولم  التجارة،  كلية  في  بالمحا�سبة  تخ�س�ست  حيث  الكويت، 

بن�سيحته. 

»عندما اأظهرت ميولي لدرا�سة الفن انتبه والدي اإلى اأن رغبتي تلك جاءت في �سياق 

نحو  لتوجيهي  حان  قد  الوقت  اأن  واأَدرَك  خياراتي،  الأقرر  لي  منحها  التي  الم�ساحة 

واأ�ساعده،  معه  للم�ستقبل، الأعمل  تاأهيلي  راأى �سرورة  لقد  االأعمال.  واإدارة  التجارة 

الدوام  انتهاء  لدى  بداأُت  المتو�سطة  المرحلة  وبعد  هكذا،  اأبنائه.  اأكبر  اأني  خ�سو�سًا 

ق�سر  من  بالقرب   ،5 رقم  التجارية  المنطقة  في  الكائن  مكتبه  اإلى  مرافقته  المدر�سي 

ال�سما�سرة  اأن  اأعتقد  �سغير،  مكتب  منه  جانب  في  وا�سعًا،  المكان  يكن  لم  ف. 
ّ
ال�سي

هذا  في  ذلك.  اإلى  وما  العقود  لكتابة  ي�ستخدمونه  كانوا  والدي  مع  يتعاملون  الذين 

اأعرف  اأكن  لم  اأني  العلم  مع  الم�ساريف،  �سجالت  واأراجع  اأجل�س،  �سرت  المكان 

 ا�ستخدام االآلة الحا�سبة وجمع االأرقام 
ّ
اأهميتها. كل ما اأعرفه في ذلك الحين، اأن علي

اأو  بالملل  �سعوري  اأراد تجنب  والدي  لكن  ال�سجل،  في  المذكور  الناتج  والتاأكد من 

الرهبة من العمل. مع ب�ساطة ما كنت اأقوم به، اإال اأنه كان �سعيداً باالأمر، خ�سو�سًا عندما 

دينار«. جاراني  له: »هناك فرق في ح�ساباتكم قدره ن�سف  واأقول  اأخبره  جئت مرة 

في  نق�سًا  عندكم  وجدت  »كبرو  لهما:  وقال  والمحا�سب  المالي  المدير  وطلب 

الح�ساب«. هذا الموقف �سجعني، وربما لم يكن هناك اأي نق�س ُيذكر، بل اأعتقد اأني 

اأعطى تلك  المحا�سب  اأخطاأت في الح�ساب، لكن والدي عندما طلب راأي  التي  اأنا 

اللحظة �سفة التجربة الجادة والحقيقية، فمنحني ذلك مزيداً من الثقة بالنف�س. تجاربي 
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االأمر  وا�ستمر  والدي،  مع  والعمل  للبقاء  �سجعتني  التي  هي  المكتب  هذا  في  االأولى 

كذل���ك طوال حياته. بالطبع لم اأكن اأذهب اإلى المكتب اأيام االمتحانات اأو عن��دما 

يمتلئ المكان برواده من الرجال، لكني مع مرور الوق���ت اكت�س���فت طبيعة �سندات 

القب�س، وعقود البيع، وات�سح لي حجم التعامالت الت��ي ُتدار في هذا المكتب«. 

في  والمتابعة  الدرا�سة  اإلى  بالن�سبة  فتقول: »هذا  والدها  مع  فوزية ذكرياتها  وتتابع 

ال�سيف.  فترة  ا�ستغالل  على  اأي�سًا  والدي حر�س  لكن  الدرا�سي،  عام  الكويت خالل 

مدر�سة  اإلى  الأن�سم  بريطانيا  اإلى  مرة  اأول  اأر�سلني  عندما  من عمري  التا�سعة  في  كنت 

وقد  لندن،  في  اآنذاك  الموؤجر  �سكننا  عن  بعيدة  تكن  لم  لكنها  لندن،  خارج  داخلية 

حر�س على تو�سيلي بنف�سه، وبقي معي ن�سف �ساعة قبل اأن يتركني في المدر�سة. اإاّل 

 لم يكن �سهاًل، خ�سو�سًا اأني تعودت العي�س في بيت يحيطني فيه 
ّ
اأن االأمر بالن�سبة اإلي

اأهلي واأقربائي، وفي ال�سفر كنت دائمًا اأرافق اأمي واأبي، ولم اأ�سافر وحيدة من قبل قط. 

المتوا�سل،  الداخلية بكائي  المدر�سة  اأتحمل فكرة االبتعاد عنه، ولما راأت مديرة  لم 

بقية  في  �سلبًا  اأوؤثر  بداأت  اأنني  راأت  الأنها  ياأخذني،  اأن  منه  وطلبت  بوالدي  ات�سلت 

الأن  م�ستعدة  اإني  له  وقلت  كثيراً،  بذلك  فرحت  واأخذني.  والدي  فجاء  التلميذات، 

اأيامًا  كانت  لقد  عنه.  يبعدني  ال  اأن  ب�سرط  بالبيت،  اأعتني  مالب�سه،  اأغ�سل  له،  اأطبخ 

جميلة، ال اأن�سى طبق »المجبو�س«))) الذي طبخه لي هناك لنتغدى معًا، واأتذكر جيداً 

فكنت  الداخلية،  المدر�سة  اإلى  مجدداً  اإر�سالي  وعدم  معه،  بالبقاء  اإقناعه  محاوالتي 

اأن  من  واأتاأكد  للخروج،  ي�ستعد  وهو  اأمامه  لتكون  مالب�سه  له  واأجهز  باكراً  اأ�ستيقظ 

اأ، لكن االأمر توقف بعد اأ�سبوع، حيث عاد لمناق�ستي في المو�سوع، وقال 
ّ
اإفطاره مهي

اقترح قدوم فاطمة، ابنة عمي  لي اإنه من غير المعقول تركي من دون درا�سة، واأخيراً 

اإلى مدر�سة اأخرى، لم تكن داخلية، �سرنا نذهب  �سعود، فوافقت راأ�سًا، فاأر�سلنا معًا 

والدي  كان  االأيام  بع�س  في  اإنكليزية.  عائلة  مع  الفترة  تلك  في  واأقمنا  �سباحًا،  اإليها 

ثم  معًا،  لنتغدى  القطامي،  ون�سيمة  الخالد  نبيلة   
ّ
بزميلتي عمي  ابنة  وفاطمة  يجمعني 

�سيف  كل  اأذهب  ذلك  بعد  و�سرت  االأمر  تعودت  فترة،  بعد  المدر�سة.  اإلى  ياأخذنا 

للدرا�سة خارج الكويت، ومعي اأي�سًا اأخواتي وبنات واأبناء عمي اأي�سًا. بالرغم من اأني 

تعودت ال�سفر، اإال اأن والدي في كل مرة يبقى في البداية اأ�سبوعًا اأو ع�سرة اأيام ال يتركنا 

فيها اإال بعد اأن يتاأكد من ا�ستقرارنا، بعد ذلك يحر�س على االلتقاء بنا في عطلة نهاية 

اأربع  مرور  بعد  ال�سيفية.  المدر�سة  اإدارة  مع  دائم  ات�سال  في  علينا  االأ�سبوع، ويطمئن 

1 - طبق محلي معروف في الكويت، وهو عبارة عن اأرز مع لحم اأو دجاج.
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�سنوات تقريبًا، وبعدما تاأكد من اإتقاني االنكليزية توقف عن اإر�سالي اإلى لندن، وحان 

الطبية  الت�سوق ومتابعة مواعيدها  اأ�ساعدها في �سوؤونها وفي  الوقت الأبقى مع والدتي 

وغيرها. كنت دائمًا في �سحبة والدي ووالدتي في ال�سفر، لقد جرب االثنان ال�سفر 

وحدهما، لكنهما في كل مرة ي�سعران بالفراغ الذي يتركه غيابي. ربما جذبهما جانب 

البراءة في االأطفال وفي �سغيرتهما التي تتحدث عن كل ما ت�ساهده وتردد ما ت�سمع. 

اأذكر اأنني عندما كنت اأ�سحب والدتي واأعود معها اإلى المنزل، وعندما ي�ساأل والدي 

عن جوالتنا، كنت اأبادر باالإجابة واأنقل اإليه تفا�سيل ن�سيتها والدتي اأو غفلت عنها. 

»كبرنا معه على ال�سراحة، عودنا منذ طفولتنا اأن ن�ستقبله عند عودته اإلى البيت، باأن 

له،  اج« 
ّ

يتناوبون على عمل »الم�س اأبناءه  ليجد  ينام عليه  االأر�س،  فرا�سًا على  له  ن�سع 

منذ  ح�سل  ما  فيعرف  واأحاديث،  اأخبار  من  عندنا  ما  نقول  اللحظات  تلك  وخالل 

ال�سباح اإلى اآخر النهار. نتحدث عن المدر�سة وما جرى فيها، ونخبره عن االأ�سدقاء 

اأو المعارف الذين زارونا في البيت، والزيارات التي قمنا بها مع والدتنا. منذ طفولتي 

واأنا متعلقة بوالدي، يقراأ ال�سحف ظهراً عندما يعود من العمل، ويت�سفحها في الحمام، 

واأنا اأنتظر خلف الباب اأ�سمعه يقراأ لي ب�سوت عال بع�س المقاالت، فاإن خرج طلب 

مني اإكمال المقالة اأو المو�سوع. وعندما ح�سلت م�سكلة في عينيه كنت اأجل�س واأقراأ 

له المقاالت. حر�س كثيراً على قراءة ال�سحف، حتى لما اأ�سابه المر�س الذي ت�سبب 

بوفاته بعد عام، لم يتوقف عن متابعة ما يرد فيها. كان يحثني دائمًا على القراءة لنف�سي، 

ع 
ّ
اأقول له لي�س لدّي وقت، في�سدد على �سرورة هذه المقالة اأو تلك. كان قارئًا ال ي�سي

للقراءة  ي�سادق على حبه  الطريق«.  يقراأ في  اآخر كان  اإلى  بلد  ي�سافر من  وقته. عندما 

االإعالمي منير الحافي عندما قال: »كان المرحوم يتابع اإعالميًا، ويعرف ماذا يجري 

الكويت. فهو مّطلع ومثقف ويمتلك  اأكثر مما نعرف نحن عما يجري في  لبنان  في 

نظرة �ساملة عن العالم العربي«.

�صّر اأبيها

لدى فوزية كالم كثير عن والدها، فهي رافقته في حياته �سنين طويلة، حتى لكاأنها 

َوُر  �سُ عليها  تتهافت  الح�ساوي،  العزيز  عبد  مبارك  �سيرة  تروي  اأن  وحدها  ت�ستطيع 

وتدمع  مرة  تبت�سم  حلم،  في  هي  كاأنما  اأو  اأم�س،  حدثت  كاأنما  فت�ستح�سرها  حياته، 

تحفظ  والدها،  �سور  كل  تحفظ  ذكرياته،  يحفظ  من  اأكثر  فهي  اأخرى،  مرة  عيناها 

االأحداث واالأقوال والمزاج والعادات، فهي �سر اأبيها. ت�ستعيد فوزية مزيداً من ف�سول 
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الذاكرة المبللة بلوعة الخ�سران، تقول: »في ال�ستينيات كانت العائلة ت�سافر �سيفًا اإلى 

لبنان. في البداية لم نملك هناك عقاراً، في ال�سنة االأولى لبدء �سيفيتنا كنا ن�ستاأجر في 

بحمدون، وي�سافر معنا جدي لوالدتي، محمد الخ�ستي، وجدتي فاطمة. فيبقى اأخوتي 

مختلفة  اأماكن  ونطوف  اأوروبا  اإلى  ووالدتي  والدي  اأرافق  بينما  لبنان،  في  والجدان 

اأتذكر ذلك، واأدرك االآن �سبب تلك  الم�ساريع هنا وهناك.  لنتابع  المواقع  فيها، نزور 

الزيارات، حتى �سرت في حياتي اأتبع اأ�سلوبه، فالطريق الذي �سلكه اأجده ممتعًا جداً، 

الأننا في ال�سفر نتعرف على كل ما هو جديد. يتطلب االأمر في البدء روؤية ورغبة وهدفًا 

مر�سومًا، وتاأتي االلتزامات المادية الحقًا. �سفر والدي وم�ساهداته في اأمريكا واأوروبا، 

م�سروع  الكويت، وهو  في   (Messilah Motel( الم�سيلة«  »موتيل  بناء  اإلى  اأدت  مثاًل، 

طموح لم يكن له مثيل عندما اأن�سئ في بداية ال�سبعينيات على البحر. كذلك »الدفان« 

في  التجارية  المجمعات  وبناء  ال�سريعة  والخطوط  الج�سور  وت�سييد  ال�سعودية  في 

الكويت، فهذا النظام لم يكن موجوداً في المنطقة، وقد جاءت هذه االبتكارات نتيجة 

بقدر  بالمعوقات  يهتم  لم  ال�سفر.  خالل  م�ساهداته  من  والدي  ا�ستقاها  التي  االأفكار 

مراعيًا  هنا وهناك،  من  ا�ستوحاها  التي  الفكرة  وتنفيذ  التطوير  في  الرغبة  على  تركيزه 

خ�سو�سية المكان الذي يقيم فيه الم�سروع، واالرتباط العاطفي به، والتعامل ب�سدق 

معه في مجال  التعاون  ذاك على  اأو  البلد  المهتمين في هذا  �سجع  ما  به،  المعنيين  مع 

اال�ستثمار«. 

وتتحدث فوزية مبارك الح�ساوي عن مراحل اأخرى في العمل مع والدها، واأ�سلوبه 

في ت�سجيعها على طرق االأبواب الجديدة، وطريقته في مراقبة �سير االأمور، وحر�سه 

على اتخاذ القرارات التي تنا�سب الموقف وتطوراته فتقول: »بعد زواجي و�سفري اإلى 

اإلى  اإلى الكويت عدت  اأبنائي، وبعد رجوعي  لندن))) ف�سلت البقاء في البيت لمتابعة 

العمل مع والدي. بدايتي كانت مع ق�سم االإيجارات حيث ال�سندوق والدائرة الفنية. 

اأي  والدي  لي  ي�سع  لم  ل�سنوات  تقريبًا.  �سهور  �سبعة  اإلى  �ستة  ق�سم  كل  في  عملت 

. كنت اأحر�س على العمل 
ّ
م�سمى، مثل مدير اأو �سواه، ولم يكن االأمر مقلقًا بالن�سبة اإلي

ومعرفة التفا�سيل بنف�سي، واأترك مكتبي اأحيانا الأتق�سى المعلومة. اأتذكر والدي وهو 

يراني اأنتقل بين المكاتب، يقول لي: »ابقي في مكتبك وا�ستدعي من تريدين من ق�سم 

ال�سيانة اأو المتابعة ليجيبوا عن ا�ستف�ساراتك، بدل اأن تذهبي اإليهم«. بالعمل مع والدي 

اكت�سفت مجاالت اأخرى، لكن فكرة درا�سة التدقيق المالي ظلت تراودني، فان�سممت 

1 - حيث عمل زوجها في مكتب اال�ستثمارات الخارجية، التابع لدولة الكويت.
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التجارة وح�سلت  غرفة  في  لالمتحان  وتقدمت  المحا�سبين،  في جمعية  الدرا�سة  اإلى 

على �سهادة تدقيق الح�سابات )CPA) التي جعلتني اأثق اأكثر باأدائي في التدقيق، ليكون 

في اإطار من المهنية، وهنا اأعطاني والدي ا�سم نائب المدير عام. اأبي، رحمه اهلل، ركز 

على العقار، وبالن�سبة اإلى االأن�سطة االأخرى، مثل ال�سناعات الخا�سة بالتبريد واالإتجار 

ن مدراء فنيين، وت�سلمت من ناحيتي م�ساألة التدقيق الداخلي، وهذا ما ربطني 
ّ
بها، عي

بالدول االأخرى حيث اأ�سرفت على التدقيق على اأعمالنا في الكويت والخليج ولبنان 

واأوروبا. خالل زيارتنا اإلى الدول المختلفة كنت اأكتب كل �سهرين اأو ثالثة التقارير، 

لكن والدي، في الواقع، لم يكن في حاجة اإلى اأن اأقول له ما يحدث في تلك الفروع، 

فهو في االأ�سل متابع جيد للم�ساريع المختلفة، وقد و�سع الثقة في المدراء هناك. كنت 

عندما اأخبره عن خلل ما، يوؤكد لي اأنه على علم باالأمر، ويترك لي حرية اتخاذ االإجراء 

الق�سايا فنبحث فيها معًا، وقد  الت�ساور معه في بع�س  الت�سحيحي، وقد يتطلب االأمر 

ياأخذ االأمر مجرى اآخر، كما حدث عند التدقيق في اأحد م�ساريعنا في اأ�سبانيا مثاًل. في 

الحقيقة، اإن والدي في البداية كان معار�سًا ذهابي اإلى اأ�سبانيا للبحث في هذه الم�ساألة، 

التحقق من  فقد قررت  اأنا  اأما  اأعماله هناك.  ليدير  الوكالة  واأعطاه  فقد وثق بمن عينه 

الم�ساألة، وبقيت مدة ثالثة اأعوام اأطلب الم�ستندات واألقى مماطلة من الطرف الثاني، 

ي�سدق،  لم  بداية،  المتورط.  با�سم  والدي  �سارحت  االأمانة  خيانة  تبينت  بعدما  لكن 

بعد  لم�سلحته،  مركزه  االآخر  ي�ستغل  اأن  يت�سور  ولم  مطلقة،  كانت  بال�سخ�س  فثقته 

عالقة عمل ا�ستمرت قرابة اأربعين عامًا. اأذكر اأن والدي تركنا في هذه الليلة وذَهب اإلى 

الثالثة  وفي  لهذا،  به،  اأح�س  الذي  االألم  مدى  اأعلم  الأني  بال�سيق،  ف�سعرت  غرفته، 

زال  ما  اأنه  فعرفت  غرفته،  اإلى  الدخول  والدتي  وا�ستاأذنت  بيته  اإلى  عدت  �سباحًا، 

م�س�س،  على  واإن  الحقيقة،  تقبل  قد  وجدته  منه.  واعتذرت  راأ�سه،  لت 
ّ
قب م�ستيقظًا. 

وطماأنني الى اأنه لم يغ�سب مني، لعلمه اأن ابنته تعمل لم�سلحته، ولم تتواجد هناك اإال 

لم�ساعدته. لم اأكن موظفة تنتظر راتبًا اأو مكافاأة، والنتيجة التي خرجُت بها جاءت بناء 

الفكرة،  تقبل  في  طوياًل  متردداً  والدي  بقي  االإجراءات والح�سابات.  في  تدقيق  على 

ثم  ببراءته،  يعتقد  مكة، وظل  اإلى  معه  ال�سخ�س  هذا  ا�سطحب  معينة  مرحلة  في  الأنه 

اأن ك�سفت  اإلى  ي�سّدقه  االأ�سود، وظل  الحجر  وعند  الكعبة  اأمام  يحلف  اأن  منه  طلب 

في  التق�سي  والدي  من  طلبت  التجربة  هذه  بعد  الت�سويات.  وتمت  العك�س،  الوثائق 

باقي الوكاالت في الدول االأخرى، لكنه رف�س وقال لي لي�س كل النا�س �سواء، اأقفلي 

على هذا المو�سوع، وتم ما اأراد«. 
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القدوة

الحرارة التي يتحدث بها اأبناء المرحوم مبارك الح�ساوي ُت�سعر ال�سامع باأن المرحوم 

لم يفارق ذاكرة اأي منهم، ي�سكنها بغير ثقل، فهو لم يعد حار�س اأفكارهم، وال رقيب 

قراراتهم، وال مدبر اأمورهم، بل يتطلعون اإليه على اأنه ال يزال ملهمهم، ت�سقط عليهم 

اأفكاره برداً و�سالمًا، وال يزال مثلهم االأعلى، يبحثون في ما�سيهم عن لحظات وجوده 

الموؤن�س. ي�ستعر�سون �سريط الذكريات بلهفة من يمار�س طق�سًا مقد�سًا. 

راحة ج�سدية  واأعي�س  �سعيدة  اهلل، كنت  يرحمه  الوالد  فوزية: »في حياة  ابنته  تقول 

وفكرية، فكان �سمان تلك ال�سعادة والراحة لنا جميعًا يقع على عاتقه. ما �سعرت يومًا 

في ظل رعايته لنا بتعب اأو �سقاء، وفي خالل مر�سه حر�ست على مالزمته كما يالزم دمي 

عروقي فتبادلنا االأدوار: كنت له اأمًا عطوفًا كما كان لنا دومًا اأبًا عطوفًا؛ فمحبتي له لم 

اأ�ستطع يومًا ولن اأ�ستطيع قيا�سها باأي معيار..

األم فراقه وحرقته ال يزال في نف�سي كما في اليوم  »�سنوات م�ست على رحيله لكن 

االأول.. اإاّل اأن �سقائي اليوم لي�س على األم الفراق فح�سب، بل هو �سقاء الم�سوؤولية التي 

تركنا نتحملها بعد اأن اأراحنا من عنائها طوال حياته.

فالوالد  وتعالى،  �سبحانه  اهلل  م�سيئة  على  اعترا�س  اأو  تثاقل  اأي  بذلك  اأق�سد  »ل�ست 

يرحمه اهلل بقدر ما اأراحنا، بقدر ما اأوجد فينا نواة �سلبة واإرادة منيعة نواجه بها اأ�سعب 

قربي،  بوجوده  اأ�سعر  اأوؤديها  واأنا  الأنني  بالراحة،  اأ�سعر  الم�سوؤولية   ثقل  فمع  الظروف، 

وبروحه ونظراته ترعاني وت�سدد خطواتي، فاأبذل اأق�سى الجهد الإر�سائه.

، فاأ�ستب�سر الخير لدى روؤيته مما يقوي عزيمتي وي�سد 
ّ
»ال يمر يوم اإاّل ويطّل طيفه علي

اأزري، ول�ست اأملك في المقابل اإاّل اأن اأدعو له بالرحمة والمغفرة، راجية من اهلل تعالى 

اأاّل يرد دعائي وي�ستجيب لي«.

لقد  والدي.  عن  ورثتها  �سفة  ال�سبر  اأن  »اأعتقد  الح�ساوي:  مبارك  عالية  وتقول     

�سانَدنا الوالد كثيراً في رحلة العلم، بعيداً عن اأهمية ال�سهادة في العمل، فهو وجد فيها 

اأ�سا�سًا لتطوير الذات. اأر�سلني في ال�سبعينيات اإلى �سوي�سرا وعمري �ستة ع�سر عامًا لدرا�سة 

اللغة والترجمة الفورية، وكان فخوراً بما و�سلت اإليه، فقد كان طموحًا يحب اأن يدفعنا 

ق�سيت حوالى  من حولنا.  العالم  وتفّهم  الخبرة،  واكت�ساب  النف�س،  على  االعتماد  اإلى 

ع�سر �سنوات خارج الكويت، كان الوالد خاللها دائم االت�سال بي ويزورني مرات عدة. 

اأ�سبحت اأحب االعتماد على نف�سي واأخطط لحياتي، فالغربة علمتني الكثير. 
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لم  وال��دي  لكن  الم�سارف،  اأحد  في  للعمل  فر�سة  التخرج  بعد  جاءتني  »لقد 

ي�سجعني على ذلك، وف�سل اأن اأبقى في البيت مع اأبنائي، فهو كان يخاف على اأبنائي 

اأكثر من خوفي عليهم. االأ�سرة بالن�سبة اإليه تعني الكثير، ولهذا عندما ي�سادف خ�سامًا 

بين اأبنائه يحاول اأن ينهي االأمر في خالل اأقل من 4) �ساعة، وهو يردد دائمًا: اأنت تريد 

واأنا اأريد ويفعل اهلل ما يريد.

»قبل اأن تتو�سع اأعماله خارج الكويت، تعّود اأن يلتقي العائلة كل جمعة، كلٌّ يحكي 

له ما يجول في خاطره وهو ي�ستمع اإلى الجميع، ولم يتغير االأمر عندما تكرر �سفره اإلى 

الخارج، فيحر�س على لقاء اأبنائه والعائلة في كل فر�سة«. 

عنا  رحل  باأنه  اأ�سعر  والدي،  رثاء  �سهاًل  »لي�س  الح�ساوي:  مبارك  ح�سة  وتقول 

و�سديقًا  كبيراً  اأخًا  كان  بل  والد،  مجرد  يكن  لم  يرحمه.  اأن  اهلل  من  واأطلب  �سريعًا، 

يخلو  ال  اأبنائي  مع  يجل�س  حين  زواجي  بعد  وحتى  حياتي،  مراحل  كل  في  ن�سوحًا 

حديثه معهم من التوجيه والن�سيحة. لقد كان عطوفًا على الكبير وال�سغير وحنونًا، بكل 

ما تحمله الكلمة من معنى، مع اأهله وغيرهم، حتى اإن عطفه كان يمتد اإلى الحيوانات 

عندنا، فبعد الغداء يطلب منا اأن نعطيه ما تبقى من الطعام، وال يقبل اإال اأن ياأخذه بنف�سه، 

اأَرُه يومًا يدير ظهره الأي كان، بل ي�ستمع  رغم وجود عّمال، ليطعمه للحيوانات. لم 

الرحم  �سلة  معنى  منه  تعلمت  مطلوبًا.  ذلك  كان  متى  العون  يد  ويقدم  االآخرين  اإلى 

عبد  والده  من  مراراً  �سمعها  جملة  دائمًا  يذكر  كان  اأبنائي.  مع  ذلك  اأطبق  و�سرت 

اأن يرفع القوي منكم  العزيز، الذي كان ين�سحه ب�سلة الرحم، فيقول: »يا ابني يجب 

ال�سعيف، والغني فيكم الفقير«، واأعتقد انه قام بهذا الدور قدر ا�ستطاعته. كان قريبًا 

ات�سال به، ما  باأن روحه تعانق روحي وتجعلني كاأنني على  مني، و�سعرت بعد وفاته 

يدخل الطماأنينة اإلى نف�سي. عندما ي�سادفنا الف�سل، كما حدث في المدر�سة، لم يكن 

ُيحبطنا بل يجعلنا نفكر في الم�ستقبل. كان يحترم م�ساعرنا ويهّون علينا اإن وجدنا في 

�سيق«. 

نرقد  »كنا  »ال�سويخ«:  في  القديم  العائلة  �سكن  الح�ساوي  مبارك  اأمل  ت�ستذكر 

جميعًا، في غرفة واحدة، كان �سكننا �سغيراً. كان الوالد يحب بناته كثيراً ويقول البنات 

بركة واأنا لم تاأتني البركة اإال ب�سببهن«. 

 وتذكر اأمل �سفات والدها بالقول: »رحمه اهلل يت�سف بالعفو، العفو عند المقدرة. 

اال�سم  قوة  اإياها،  اهلل  قوة وهبها  لديه  اإليه. كانت  النا�س  اأقرب  االإ�ساءة حتى من  يتقبل 

منذ  ٍر. 
ّ

متع�س م�سكلة  حل  اأي�سا  �سفاته  ومن  له.  النا�س  محبة  على  واالعتماد  والمال 



مبارك عبد العزيز الح�صاوي ... رجل �صبق ع�صره

156

على  يحثنا  والمنكر).  الفح�ساء  عن  تنهى  )ال�سالة  �سعاره  كان  الكبر  ولغاية  طفولته 

ال�سالة ويقول اإنها عماد الدين. اأما هو فيوؤدي �سالته في مواقيتها حتى ولو كان على 

�سفر. ي�ستيقظ ل�سالة الفجر ويقراأ القراآن. من جهة ثانية، كان بيته جّنته واأعّز ما على 

قلبه. مجرد دخوله اإليه يتكئ على ركبته، ليندفع االأطفال اإليه، هذا يت�سلق ظهره وذاك 

على كتفه وهكذا«. وي�سهد زوجها نبي�ل خ�ال�د جعف�ر على ذلك بقوله: » عند دخوله 

االأحيان  بع�س  في  جميعها.  العمل  هموم  فيه  ين�سى  اآخر،  عالمًا  دخل  قد  يكون  بيته 

ن�سبقه نحن اإلى بيت »الم�سيلة«، فن�سهد عند و�سوله كيف يت�سابق اإليه االأحفاد، وهو 

كما  مثقف،  كل  يحب  مثقفًا  والدي  »كان  اأمل  وتتابع  ويحت�سنهم«....  لهم  ي�سفق 

في  كبيرة  مكتبة  لدينا  كانت  التاريخ.  في  خ�سو�سًا  واالطالع،  القراءة  على  يواظب 

االأفالم  للقراءة. وكان يرغب م�ساهدة  فيها  الجلو�س  �سكننا في »ال�سويخ« يحثنا على 

كي  له  اأ�سجلها  كنت  التي  الوهاب  عبد  اأغاني  مثل  القديمة  االأغاني  و�سماع  القديمة 

. يحب االعتماد على نف�سه في كل �سيء، حتى �سيارته بقي 
ّ
ي�ستمع اإليها عند مجيئه اإلي

يقودها لغاية عام )00)«.

وتتطرق خولة مبارك الح�ساوي اإلى جانب من �سيرة والدها فتقول: »اأعد والدي 

قدوة في العطاء، كان نهراً نرتوي منه، وف�سله علينا لم يكن في حياته فقط، اإنما ا�ستمر 

بعد وفاته اأي�سًا. اأتذكره االآن واأتذكر �سوؤالي له عن �سبب ت�سميتي خولة. قال لي عندما 

ب�سروني بقدومك كنت اأطالع في كتاب خولة بنت االأزور، وقالوا اإن المولودة بنت، 

فاأخذت ا�سمها لتاأثري بها، ولتكون لك �سخ�سية متميزة. فتحت عيني في بيتنا الثاني 

في منطقة »ال�سويخ« والتحقت بالمدر�سة االبتدائية والمتو�سطة في المنطقة نف�سها. من 

في  كبرنا وتزوجنا ظل محافظًا على طبعه  منذ طفولتنا، وحتى  اأق�سد  المرحلة،  تلك 

. لذا اأحاول اأن اأ�سلك منهجه هذا مع اأبنائي. لقد كان والدي �سنداً لنا 
ّ
اإ�سداء الن�سح اإلي

ر مع اأي منا اأبداً. اأذكر اأنه  دائمًا، هو ووالدتي، وكان من�سفًا في عالقته بعائلته، لم يق�سّ

ووالدتي، في المرحلة االبتدائية، ا�سطرا لنقلي مع اأخي عبد العزيز اإلى مدر�سة خا�سة، 

اأريد ترك مدر�ستي ووالدتي ت�سر على �سرورة وجودي واأخي في  اأبكي وال  ف�سرت 

اأن�ساه  ال  موقف  بغترته)))،  دموعي  يم�سح  و�سار  والدي  احت�سنني  نف�سها.  المدر�سة 

األَق  اأي�سًا اأني لم اأوفق في اإحدى �سنوات الدرا�سة، فلم  رغم م�سي �سنين طويلة. اأذكر 

اأنه لم يهتم  اأخطائه«. هذا ال يعني  يتعلم من  تعنيفًا بل وجدته يقول لي »االإن�سان  منه 

للنتيجة، لكنه اأراد التخفيف عني وظل يتابعني. عندما اأديت امتحانات الثانوية العامة 

1 - غطاء الراأ�س للرجال في الخليج.
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وجدته يت�سل بوزير التربية ال�سيد يعقوب الغنيم وي�ساأله عن موعد النتائج، التي تبين اأنها 

لن تظهر قبل الثالثة والن�سف اأو الرابعة فجراً. كان دقيقًا في حياته ووقته، لكنه في ذلك 

ليكون  المنبه  و�سع  فرا�سه  اإلى  ذهب  ولّما  الليل،  منت�سف  حتى  م�ستيقظًا  بقي  اليوم 

م�ستيقظًا في الثالثة. كنت متاأزمة في انتظار النتيجة، فات�سل ثانية بالوزير، ولما اأخبره 

بنتيجتي االإيجابية طلب مني اأن يذهب معي ووالدتي اإلى المدر�سة ونقراأ النتيجة حتى 

ال�سيارة، عدت  ينتظرانني في  ا�سمي وهما  اأقراأ  واأنا  اليوم  اأن�سى ذلك  اأكثر. ال  اأَطمِئن 

اإليهما واأنا اأرك�س واأ�سفق بطريقة معروفة عندنا في البيت، ففهم اأني نجحت، واأخرج 

اإلى  دخولي  مع  بهدية  منهما  كل  كافاآني  ووالدتي  هو  لي،  ي�سفق  ال�سيارة  من  يده 

الجامعة. لحظات اأبوية ال اأن�ساها، فهو بالرغم من ان�سغاالته لم يفّوت لحظات كهذه. 

كان الوالد حري�سًا على متابعة اأمور الدرا�سة، وعلى �سرورة اإعالمه بالمواد التي نجد 

اأمر توفير مدّر�س ي�ساعدنا على فهم ما �سعب  �سعوبة فيها من بداية عام، حتى يتدبر 

علينا في المدر�سة«. 

العمل  ميزة  تلم�س  في  بداأت  »لقد  خولة:  تقول  حياتها  في  العملي  المجال  وعن 

وعمري )) عامًا، حيث جعل الوالد كوبونات �سراء البنزين من م�سوؤولياتي، فكنت 

اأتابع مع كل من ي�ستخدمها لمعرفة ما ي�سرف من مبالغ. رغم ب�ساطة هذا العمل اإال اأنه 

بحث  العملية  الخبرة  هذه  جانب  واإلى  الم�سوؤولية،  معنى  لتفهم  نف�سي  في  اأثراً  ترك 

الوالد عن �سبل م�ساعدتنا على تكوين �سخ�سية كل منا، فكان خالل االإجازة ال�سيفية 

اأيام  بريطانية  عائلة  مع  �سقيقتين  كل  فتقيم  االنكليزية،  اللغة  لتعلم  بريطانيا  اإلى  ير�سلنا 

وخالل  عامًا،   (8 وعمري  ذلك،  بعد  االأ�سبوع.  نهاية  عطلة  في  ونزوره  االأ�سبوع، 

 �سقيقتي فوزية ا�ستغالل �ساعات الفراغ الأذهب اإلى 
ّ
درا�ستي في الجامعة، األحت علي

المكتب واأبداأ بالتدرب في �سركة الوالد رحمه اهلل. اأيام الدرا�سة كتبت بحثًا تكلمت 

فيه عن والدي منذ المجل�س التاأ�سي�سي، واأتذكر اأني جل�ست معه و�سجلت كل ما تطرق 

رغبتي  اأن  مع  ال�سيا�سية،  والعلوم  االقت�ساد  كلية  في  در�ست  الكويت  جامعة  في  له. 

اأنه بتاأثير ال�سديقات تراجعت عن هذه الرغبة، لكن حبي  االأولى كانت الحقوق، اإال 

للحقوق لم يخمد يومًا.

»المركز  �سركة  في  الوالد  مكتب  في  بالعمل  ارتبطت  الجامعية  الدرا�سة  »خالل 

و�سيانتها  العقارات  بتاأجير  المخت�سة  االإيجار  اإدارة  في  تدربت  حيث  العقاري«، 

المكتب  على  ترددي  اأن  والواقع  القانونية،  الدائرة  اإلى  الق�سايا  بع�س  وتحويل 

والتحدث مطواًل اإلى المحامين في ال�سركة �سجعاني واأحييا رغبتي مجدداً في درا�سة 
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الحقوق. تخرجت من جامعة الكويت لكني بعد حين تحدثت مع الوالد بخ�سو�س 

درا�سة الحقوق في الكويت، وعندما ا�ستف�سر عن اإمكانية الدرا�سة هنا كانت االإجابة 

فاخترت  القانون  لدرا�سة  اإليها  الذهاب  في  اأرغب  التي  الجهة  عن  ف�ساألني  بالنفي، 

عظامي  باأن  فيها  �سعرت  لدرجة  ب�سدة  احت�سنته  فرحي،  من  اأني،  اأتذكر  القاهرة. 

تداخلت بعظامه، الأني ب�سراحة لم اأكن الأقدم على خطوة في حياتي من دون ر�ساه. 

وذهبت اإلى االإ�سكندرية، وقد دعمني، فقد كان ي�سجع كثيراً على العلم، خ�سو�سًا 

عندما تاأكد من اأن ابتعادي عن اأوالدي لن يدوم طوياًل، اأو لن يكون موؤثراً في درجة 

كبيرة، وبداأت الدرا�سة بالرغم من معار�سة والدتي وزوجي اأي�سًا. لالأ�سف كان على 

جت، ذهبت واأخبرته بح�سولي على 
ّ
اأيامه االأخيرة عندما تخر المر�س، وفي  فرا�س 

بكالوريو�س الحقوق وب�سفري الأداء اليمين، فا�ستف�سر عن المكان الذي �سيجري فيه 

�سقيقتي  اأته 
ّ
هي وفعاًل  الح�سور،  على  م�سراً  وكان  المحكمة،  في  اأنه  فاأجبته  الق�سم، 

فوزية لذلك، لوال اأن ظروفه ال�سحية �ساءت وحالت بينه وبين ح�سوره، اإال اأنه كان 

اأنني  اأذكر  اليمين.  ِم 
َ

َق�س من  يومين  بعد  ت�سلمتها  التي  المحاماة  هوية  راأى  من  اأول 

عندما هم�ست له بخبر تخرجي �ساألني: متى �سنفتح مكتب محاماة؟ كان يقول لي 

اأكون  �سنتين  االنتظار  يتطلب  االأمر  باأن  فاأخبرته  مكتب،  اأكبر  لك  �ساأفتح  دائما 

 
ّ
اإلي تاأتين  عامين  بعد  اإذاً  فاأجابني:  الخبرة،  واكت�سبت  المحاماة  مار�ست  خاللهما 

ونفتح المكتب. طلبت منه �ساعتها اأن يفتح عينيه، وكان م�سترخيًا ب�سبب المر�س، 

بت بطاقة المحاماة منه ليراها، ف�سفق �سفقة الت�سجيع التي 
ّ
ف�ساألني عن ال�سبب، فقر

وت�سجيعه  بح�سوره  عرفتها  التي  الدنيا  هي  اللحظات  تلك  وكانت  منه،  تعّودناها 

م للق�ساء ك�سف باأ�سماء المر�سحين  الدائم. اأذكر اأنني عندما دخلت القاعة، حيث ُيقدَّ

اأن  »اأتمنى  قائاًل:  ا�سمي،  قراأ  قد  وكان  الم�ست�سارين،  اأحد   
ّ
اإلي توجه  الق�سم،  الأداء 

تلك  في  �سعرت  والدك«.  بناها  التي  الم�سرفة  ال�سمعة  على  واأبناوؤكم  اأنتم  تحافظوا 

اللحظة بالفخر ممزوجًا بفرحة التخرج.

»اأما على م�ستوى العمل في اال�ستثمار، فقد كنت قبل وفاته بثالثة اأو اأربعة اأعوام 

يوم  وفي  ادخرته،  الذي  بالمبلغ  الوالد  اأخبرت  قد  وكنت  التجارة،  في  عملت  قد 

ونحن في ال�سيارة �ساألني عن الخطوة التالية التي �ساأتخذها بخ�سو�س ذلك المبلغ، 

ط 
ّ

اأموال واأق�س بح�سب ما لدي من  فاأدفع جزءاً  ي�ستري لي عقاراً  اأن  فاقترحت عليه 

بعد ذلك  به  اأفتح محاًل، لكني فوجئت  اأن  الفكرة، واقترح  يوافق على  فلم  الباقي، 

اأرا�س، ون�سحني ب�سراء  في �سارع فيه مجموعة  ا�سترى »بلوكًا« كبيراً  اإنه  يقول لي 
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اإحداها قائاًل اإن ترابها �سيتحول ذهبًا، وفعاًل كنت محظوظة ب�سرائها. في العادة كان 

يوميًا  بي  يت�سل  المرحوم  االأر�س �سار  ب�سرائي هذه  لكن  يومين،  بيننا كل  االت�سال 

ليخبرني عن التغيرات التي طراأت على �سعرها، فقلت له يومًا: اهلل يطول عمر هذه 

االأر�س لقد زادت التوا�سل بيننا. قبل اأ�سبوع من وفاته، رحمه اهلل، هم�س لي قائاًل: 

األف دينار،  اأنك تودين بيع هذه االأر�س، و�سعرها حاليًا 5))  كنت قد �ساألِتني مرة 

علمًا اأن �سعرها كان 40 األف دينار بعد ) �سنوات من �سرائها، اأجبته اأن ال راأي لي 

غير راأيك، فاأنا عندما ا�ستريت اأول مرة كان بن�سيحة منك، وعندما اأبيع �سيكون باأمر 

منك وبتوجيهك، فقال لي توكلي على اهلل، وبالفعل عملت باقتراحه وجاءني خير 

توجيهاته  ونتائج  بن�سائحه،  عملت  حين  التوفيق  حالفني  االأر���س.  هذه  بيع  من 

اأتلم�سها حتى بعد رحليه، و�ستبقى كلماته ترن في اأذني طوال حياتي. اأفتقده كثيراً، 

ولالآخرين  لنا  الطيبة  ومعاملته  الحافل  تاريخه  با�سمه.  تيمنًا  مبارك  ابني  �سّميت  وقد 

و�سيرته التي تركها لنا كنز كبير �سنبقى نعي�س عليه. هو باٍق ب�سمًة في قلوبنا. لو زرتم 

بيتي �سترون روحه في كل ركن. لدي �سورة للوالد وهو واقف، كل يوم اأطبع قبلة 

على راأ�سه عند دخولي وخروجي«.

جو المرح

وي�سارك االبن فواز بكلمة عن ذكرياته مع المرحوم، فيقول: »الوالد كان قريبًا جداً 

 فقد كنت اأرافقه كثيراً، وتاأثرت به وبهواياته اأي�سًا، ف�سرت مثله 
ّ
من عائلته، وبالن�سبة اإلي

اأبناءه واأعطى الكثير، لكن ذلك لم يكن يعني  اأهوى ال�سيد والبحر. هو كاأب، اأحب 

اأنه كان ي�ستجيب لكل طلباتنا. اأذكر اأني عندما طلبت موافقته على انتقالي من الجامعة 

التي تقع خارج لندن اإلى اأخرى قريبة من �سكنه في بريطانيا، فاأراه عند عودتي كل يوم، 

، رف�س ذلك في البداية، فقد راأى اأن الدرا�سة 
ّ
فيكون لذلك اأثر في تخفيف الغربة علي

في العا�سمة قد توؤثر �سلبًا في درا�ستي، وتطّلب االأمر و�سع التبريرات، ولم يوافق اإال 

تقدمي  في  اأثر  له  �سيكون  النف�سية  بالراحة  �سعوري  اأن  له  اأكدت  وبعدما  اإلحاح،  بعد 

الدرا�سي. قد يناق�سنا في طلباتنا، لكنه يحاول اإر�ساءنا قدر الم�ستطاع، وعندما يعتر�س 

على اأمر نرغب فيه نجده بعد حين يهدينا االأف�سل، ويجعل من االأمر مفاجاأة حقيقية. 

رحلتي  بداية  وعند  تخرجي،  بعد  اأردت  فقد  العقار  في  العمل  دائمًا  اأحببت  الأني 

اأو  ال�سركات  باإحدى  األتحق  اأن  وراأى  االأمر،  هذا  رف�س  لكنه  معه،  العمل  العملية، 

الم�سارف اأواًل. اأراد اأن اأكت�سب الخبرة، وقال لي اإنه �سيختبرني اأي�سًا، وبالفعل عملت 

�ستة  مدة  هناك  لال�ستمرار  والدي  ودفعني  للتاأمين،  االأهلية  ال�سركة  لدى   (99( عام 
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على  وبناء  تقريبًا،  �سنة  ولمدة  ال�سوق،  في  عقاريًا  مكتبًا  فتحت  فترة  وبعد  �سهور، 

ن�سيحته لم اأ�ستِر ولم اأبع، بل اأجريت عمليات و�ساطة اأك�سبتني خبرة في �سوق العقار. 

 واإن بقيت 
ّ
بعد ذلك اأقدمت على اأول عملية بيع عقار، و�سار الوالد يعتمد تدريجًا علي

اأ�ست�سيره. ظل متابعًا لل�سوق، وله قدرة على تقييم العقار في الكويت حتى وهو خارج 

البالد، لذا فقد حر�ست على �سوؤاله عن راأيه في االأ�سعار المعرو�سة للعقارات.

وح�سن  القوية  بذاكرته  متمتعًا  ظل  فيه،  االأدوية  تاأثير  وبرغم  بفترة،  وفاته  »قبل 

اأجريت �سفقة، و�ساألته راأيه  اإليه وكنت  باأ�سبوع، جل�ست  اأنه قبل وفاته  اأذكر  التقدير. 

فن�سحني بالتروي في البيع، الأن االأر�س التي حدثته عنها ت�ستحق براأيه اأكثر من ال�سعر 

المعرو�س، وبالفعل انتظرت ثالثة اأيام فزاد �سعرها. كان مدر�سة في العقار، وقد قلت 

له مرة يا والدي من ال�سعب جداً اأن اأكون �سبيهًا بك في العمل، لو و�سلت اإلى ربع ما 

اأنت عليه �ساأكون في قمة ال�سعادة فرد علي: »ال يا ولدي.... لديك فر�سة اأف�سل. اأنا 

اأ�ستيقظ �سباحًا ال�سطياد ال�سمك وبيعه واإعطاء  عانيت من �سعوبة الحياة، وقد كنت 

في  مبالغ  ترك  الوالد  طبع  من  يكن  لم  للعائلة«.  م�سروفًا  ليكون  لوالدتك  اأك�سبه  ما 

واأذكر  والمبادلة،  العقار  في  اال�ستثمار  دائمًا  وف�سل  بالنقد،  التعامل  اأو  الم�سارف 

كانت  التي  الخيول  من  بعدد  اأخرى  مبادلة  و�سفقة  بيخوت،  اأر�س  مبادلة  �سفقات 

فر�سة لنا لت�سغيل اإ�سطبل توقف منذ حين. لقد كان الوالد اأبًا حنونًا وابنًا باراً بوالدته، 

ولقد ترك فينا وفي اأحفاده اأكبر االأثر، ومعارفه يذكرونه بالخير، كنت اأزور اأ�سدقاءه 

ثويني،  اللطيف  وعبد  الن�سار  اهلل  وعبد  اأكبر  وعبا�س  المرزوق  جا�سم  مثل  القدامى، 

الذين حدثوني عن جو المرح الذي كان يخلقه بين اأ�سحابه«.

ومع اأ�سماء �سلمان ال�سباح، التي عا�ست، بعد زواجها من فواز مبارك الح�ساوي، 

الجميع،  على  المرحوم  اأ�سفاه  الذي  الدفء  ذلك  نفهم  جديدة،  عائلة  اأح�سان  في 

ف�سهدوا له. تقول: »حللت في هذا البيت واأ�سبحت جزءاً منه، واأ�سبح المرحوم اأبي 

الثاني، واأم عبد العزيز اأمي الثانية«. في هذا البيت اقتربت اأ�سماء من اأ�سرة الح�ساوي، 

اإلى مبارك عبد العزيز الح�ساوي، والحظت ما ميز �سخ�سيته، فو�سفته  وتعرفت اأكثر 

مع  وغنيًا  الفقير  مع  فقيراً  الحدود،  اأبعد  اإلى  ب�سيطًا  اإن�سانًا  »كان  التالي:  النحو  على 

الغني. عند جلو�سه مع اأ�سحاب ال�ساأن تراه محبوبًا من مجال�سيه، وفي حديثه، وعند 

جلو�سه مع �سائقه تراه ب�سيطًا لم يغيره المال والجاه.... بقي بعد بناء ثروته كما كان 

قبلها، لم يتغير في اأخالقه وطباعه واإن�سانيته، ولم يترك الماُل ب�سماِته عليه اإال بالخير 

والعطاء«. 
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وت�سيف: »لو جمعت اأوالد وبنات المرحوم لراأيت مبارك الح�ساوي فيهم جميعًا، 

�سخ�سًا  ترى  ما  فنادراً  المرحوم،  �سفات  من  �سفة  اكت�سب  منهم  واحد  كل  اأن  على 

اأبنائه كل �سفاته. كان راقيًا في معاملته، حتى مع الطفل،  لم يكن ي�سعره  تجتمع في 

اإلى  ال�سغير  فاهمًا، ما يدفع  اأنه يخاطب �سخ�سًا كبيراً  لو  باأنه �سغير الأنه يخاطبه كما 

ك�سب مزيد من الثقة بنف�سه«. 

اأحب  »كنت  فتقول:  الح�ساوي،  العزيز  عبد  مبارك  وبنات  اأبناء  اآخر  حبيبة،  اأما 

المغرب،  انه في رم�سان يجمعنا ل�سالة  اأذكر  الورق.  اإليه، نتحدث ونلعب  الجلو�س 

وبعدما يقوم بالزيارات االجتماعية ياأتي اإلى البيت ليجل�س مع اأبنائه واأحفاده، ي�ساركنا 

اأفكارنا وهواياتنا. ومن وقت اإلى اآخر تجده ي�سفق ويناديني )اأم الخير) اأما والدتي فقد 

كان يدللها.

اأبنائه  »كان �سفافًا و�سهاًل في المعاملة، حكمًا في حديثه وقراراته. ي�سعر بح�سور 

 كان له دور في ت�سجيعي 
ّ
من عطرهم. عّلمنا حب االآخرين واحترامهم. وبالن�سبة اإلى

اأن كان م�ستواي متو�سطًا في المراحل االأولى من الدرا�سة،  للتفوق في الجامعة، بعد 

لكنه رف�س اأن اأدر�س في الخارج، ربما الأني اأ�سغر البنات، وقد هدد باأنه لن يعود اإلى 

الكويت اإن �سافرت، وعّو�سني عن ال�سفر باأن دفعني اإلى العمل في التجارة، و�سجعني 

باأن فتح لي محاًل لبيع المجوهرات، واأعتقد اأني تاأثرت به، واأخذت منه حب التجارة. 

كان �سنداً اأفتقده اليوم كثيراً«.

االأحفاد الذين كان اهتمامه بهم ال يتوقف، كان ي�سملهم برعايته ون�سحه ومتابعة 

معهم  ويعي�س  الكبار،  قبل  بهداياه  يتذكرهم  الحياة.  اأمور  في  ومناق�ستهم  درا�ساتهم 

على خلق  الحواجز، وحر�سه  ك�سر  في  اأ�سلوبه  يعك�س  معهم  توا�سله  ومرحه.  فرحه 

عالقة بين الكبير وال�سغير، ي�سغر معهم �سنًا ويكبرون معه عقاًل. وقد كان رحيل جدهم 

فاجعة، لم يخفف منها اإال �سعورهم بالفخر واالعتزاز عندما يجدون اأنف�سهم يكبرون 

وؤون بظل �سمعته الطيبة. 
ّ
با�سمه، ويتفي

مع حفيدته نوف �سعود الب�سارة))) ت�سبح حياة الجد في جانب منها عنوانًا للمرح 

به.  نقتدي  الذي  المعلم  بمثابة  المرحوم  تقول: »كان  ال�سغار.  في  والتاأثير عبر ذلك 

اأحب الريا�سة و�ساركنا في هواية ال�سباحة. كان قريبًا منا، ين�سحنا ويوجهنا لعمل الخير 

في حياتنا، ويحثنا على �سلوك طريق ال�سدق واالأمانة في اأعمالنا وعالقتنا باالآخرين«. 

1 - ابنة فوزية مبارك الح�ساوي.
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بالذاكرة اإلى جدها: »عندما كنا نخرج معه في اأية 
وتعود حفيدته مريم نبيل جعفر))) 

نزهة، كان يقدم اإلينا الن�سائح في اأن نكون متكاتفين متعاونين دومًا بع�سنا مع البع�س 

االآخر. اأعتبره اإن�سانًا ال يمكن اأن تجود الحياة بمثله، بطيبته وخلقه وحنانه واإن�سانيته 

على الجميع«.

اأذهانهن. ففي  اأجمعت عليه الحفيدات وانطبع في  جميل هذا االأثر الطيب الذي 

اأن جدها، وهو خارج  اأكدت  اليعقوب)))  التي جرت مع حفيدته فرحة بدر  المقابلة 

التوا�سل معنا وال�سوؤال عنا وعن درا�ستنا، ي�سجعنا حتى لو ف�سلنا  الكويت، كان دائم 

النجاح مجدداً.  الف�سل حائاًل دون  في عام درا�سي لال�ستفادة من ذلك، كي ال يقف 

»المرحوم،  فقالت:  الرحم،  �سلة  على  جدها  حر�س  عن  الكالم  بدورها،  وتابعت، 

وكبار  االأهل  بزيارة  دائمة،  تكون  اأن  يجب  الرحم  �سلة  اأن  عّلمونا  اأي�سًا،  والوالدان 

ال�سن، �سواء في المنا�سبات اأو غيرها، والحمد هلل انعك�س هذا االأمر علينا جميعًا، بل 

اأ�سبحت معاملة االآخرين برحابة �سدر واحترام من الثوابت في حياتنا«. اأما الحفيدة 

دنيا خالد الب�سارة)))، فت�ستعيد �سورة علقت في ذاكرتها، يظهر فيها الجد مع اأحفاده، 

لتقول عن جدها مبارك الح�ساوي: »تعلمت منه اأنه ال مجال للف�سل في حياة االإن�سان، 

اأن يرافقنا االأمل دائمًا. كل نجاح  واأن لحظات الف�سل هي بداية للنجاح، وال بد من 

نحققه ن�سعر باأنه ي�سعده في قبره وير�سخ �سمعته اأكثر بين النا�س. كان يدفعنا دائمًا اإلى 

االأح�سن. اأذكر االأوقات المرحة معه واأنا في العا�سرة، كان ي�ساركنا لعبة »مونوبولي«، 

اأحداً  البيع وال�سراء، وال تدعوا  لنا: تعلموا كيف تتعاملون، خ�سو�سًا في  وكان يقول 

يتغلب عليكم«.

البع�س  اأن  كيف  نت�ساءل  اأن  لنا  الح�ساوي  العزيز  عبد  مبارك  �سيرة  نتابع  ونحن 

ي�ستطيعون تخطي العوائق التي تعتر�س العالقات االإن�سانية، في حين يبقى البع�س االآخر 

قًا لهذه العالقات. ويجيب الحفيد)4) مبارك �سعود  خلف هذه الحواجز عاجزاً، بل معوِّ

اأن يكون، مثل  الحفيد يمكن  اأن  اأفكار  لنفهم مما قدم من  ت�ساوؤلنا هذا،  الب�سارة عن 

 جده اأي�سًا، قال: »ب�سراحة كان المرحوم قريبًا جداً مني ومن بدر 
َّ
االإبن اأو االإبنة، �سر

ابن خالتي. بالن�سبة اإلينا اعتبرناه �ساغلنا الوحيد، ننتظر و�سوله، ونحب الجلو�س اإليه، 

وقبل النوم نختلق االأعذار لنبقى معه. ال يحب اأن َيْزَعَل اأحٌد منا، واأحيانًا تحدث اأمور 

1 - ابنة اأمل، مبارك عبد العزيز الح�ساوي.
2 - ابن ح�سة مبارك عبد العزيز الح�ساوي.
3 - ابنة عالية مبارك عبد العزيز الح�ساوي.
4 - ابن فوزية مبارك عبد العزيز الح�ساوي.
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لم  بيننا  فالحاجز  اأبداً،  نتردد معه في ذلك  الحديث عنها مع االآخرين، وال  نتردد في 

لنا،  جيداً  م�ستمعًا  ونراه  االأمور،  كل  في  معه  الحديث  ن�ستطيع  كنا  وجود.  له  يكن 

اأو نرتكب خطاأ  ي�سجعنا على الحديث واال�ستمرار فيه. قد نمر بموقف غير �سحيح 

ما، ي�ستمع اإلينا حتى النهاية من دون مقاطعة. باأ�سلوبه في الكالم يعرف كيف يو�سل 

الن�سيحة اإلينا فيدفعنا اإلى اأن ناأخذ بها. واإن الحظ ترددنا في تفّهم الن�سيحة، اأو�سح لنا 

اأن الفائدة �ستعود علينا نحن ال عليه هو. كان حنونًا جداً، و�سباقًا في التوا�سل، وعندما 

كنت اأدر�س في ا�سكتلندا، وبداًل من اأن اأكون اأنا المبادر في االت�سال به، اأجده �سباقًا 

في ذلك وفي ال�سوؤال عني، ما جعلني اأ�سعر بنوع من االإحراج معه. كان يكلفني باأمور 

اأكبر من حجمي، وي�سعرني دائمًا باأن المكان الذي اأكون فيه لي�س مكاني، الأنه يرى 

اأني اأ�ستطيع اأن اأكون في مكان اأهم، وعند و�سولي اإلى االأهم يعود لي�سعرني باأن هناك 

 وجعلني اأكون ما اأنا عليه«. 
ّ
االأهم اأي�سًا. اأ�ستطيع اأن اأقول اإنه اأوقفني على قدمي

تلك  الح�ساوي، وتتجدد مع  العزيز  المرحوم مبارك عبد  الحياة مع ذرية  وت�ستمر 

الروح المنفتحة على اال�ستفادة من مثال وجدوا فيه الكثير من ال�سمائل الح�سنة، التي 

اإلى  للو�سول  بها نحو م�ستقبل يطمح  االندفاع  يرثوها، ويحر�سوا على  اأن  بد من  ال 

م�ستوى يالم�س م�ستوى الجد. يقول الحفيد محمد نبيل خالد جعفر))): »نحن جميعًا 

نرى اأن كل واحد منا يود اأن يكون ن�سخة طبق اال�سل من هذا االإن�سان الطيب رحمة 

اأن  على   
ّ
»اأ�سر جّدها  اأن  اإلى  لفتت  التي  الب�سارة)))  �سعود  بدرية  الحفيدة  عليه«.  اهلل 

ب�سيطة من  »اإلى �سفة  لو ت�سل  اأبنائه«، تمنت  بيته، لكون والدتي بكر  نعي�س معه في 

�سفاته«. و�سفات المرحوم الح�سنة كثيرة، لذا نجد اأن كل حفيد اأو حفيدة يبحث عن 

�سفة مهمة في جده المرحوم، يجعلها تعوم قبل �س��واها، عن��دما يتذكره. تقول بدرية 

بدر اليعقوب))): »علمنا الت�سامح حتى واإن كنا مظلومين. كما علمنا اأي�سًا الت�سامح في 

ال�سعادة  تعي�س  الح�ساوي فكانت  العزيز  بدرية عبد  اأما  واحدة«.  يداً  لنكون  بيننا،  ما 

وتقول  لندن.  في  للت�سوق  معه  والذهاب  الح�ساوي  مبارك  جدها  مع  جلو�سها  لدى 

باعتزاز: »كان يحر�س على التم�سي معي«.

اأن  اأحب  كنت  كثيرة،  اأ�سياء  »علمني  يقول:  الب�سارة)4)  �سعود  العزيز  عبد  حفيده 

اأن نكون كلنا حوله، ونحن كنا نحب ذلك  اأ�ستفيد من خبرته. كان يجمعنا ويحب 

1 - ابن اأمل مبارك عبد العزيز الح�ساوي.
2 - ابنة فوزية مبارك عبد العزيز الح�ساوي.
3 - ابنة ح�سة مبارك عبد العزيز الح�ساوي.
4 - ابن فوزية مبارك عبد العزيز الح�ساوي.
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اأي�سًا. كان يحب اأحفاده، ويحب اأن يقدم اإليهم الن�سح، اأطفااًل وكباراً. كان مقنعًا في 

ما يطرحه علينا، فكلمة منه ت�ستري ال�سخ�س. قبل وفاته كنت ادر�س في اأميركا، كنت 

اأ�ساأل عنه دائمًا، ولما علمت اأنه مري�س تاأثرت كثيراً، ويوم ثقلت اأحواله اأتيت لروؤيته، 

اأيام من و�سولي اإلى الكويت توفاه اهلل فكان حزني كبيراً. اأكثر ما تمنيت  وبعد ثالثة 

في حياتي اأن اأ�ستغل معه، واأتعلم خطاه، واأ�ستفيد من خبرته، فاأنا اأحببت عمله، حتى 

، لكونه امتلك الفنادق.
ّ
اإن درا�ستي اخت�سا�س الفنادق كان في ظل تاأثيره في

ونختم مع محمد �سعود الب�سارة))) وهو يتذكر: »بعدما كبرنا كان يتركنا نت�سرف 

معتمدين على اأنف�سنا في اتخاذ المواقف، اأما هو في�ساهد ويراقب، ويجعلنا نتعلم من 

ويخت�سر محمد  الدرا�سة جيدة«.  في  درجاتي  اأن  يعرف  عندما  يفرح  كان  االأخطاء. 

والروح  الب�سمة  يجعل  عليه  اهلل  رحمة  »كان  الفرح:  عبق  منها  يفوح  بخاتمة  النهاية 

قدوم  عند  عنه  يزول  ب�سيق  ي�سعر  كان  ومن  فيه،  يتواجد  مكان  اأي  ت�سودان  المرحة 

جدي«.

1 - ابن فوزية مبارك عبد العزيز الح�ساوي.
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الف�صل الرابع

التجربة ال�صيا�صية
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اأوًل: تاريخ رجل... تاريخ وطن

�سهدت حياة ال�سيد مبارك عبد العزيز الح�ساوي مراحل مهمة في تاريخ الكويت، 

الرعي  على  تعي�س  الثالثينيات  في  طفولته  مع  الدولة  فكانت  دراماتيكية،  وتطورات 

والزراعة و�سيد ال�سمك والتجارة، لتبداأ في االأربعينيات اإنتاج النفط، وت�سبح قبل وفاته 

النفط  احتياطي  من  المئة  في   (0 يعادل  ما  تملك  بل  الكبيرة،  المنتجة  الدول  من 

اإلى  البريطانية  الو�ساية  من  مهمة،  �سيا�سية  مفا�سل  حياته  �سهدت  كما  العالمي. 

اال�ستقالل، فقيام مجل�س االأمة، واإ�سدار د�ستور للبالد، وتعزيز الحياة الديموقراطية، 

و�سواًل اإلى التحرير وعودة انتعا�س االقت�ساد.

مع  اإنتاجه  وزيادة  النفط  اكت�ساف  بعد  هذه،  البالد  نه�سة  ال�سيا�سية  الحياة  رافقت 

كاأن  اأي�سًا،  الح�ساوي  مبارك  تجربة  فيها  نه�ست  التي  الفترة  وهي  ال�ستينيات،  بداية 

باآلية  انتع�س و�سعه  االقت�سادي حيث  �سقها  في  اإن  البالد،  لتطور  موؤ�سراً  حياته كانت 

اأول  في  �ساهم  عندما  ال�سيا�سي  �سقها  في  اأو  البالد،  في  الو�سع  انتعا�س  اآلية  من  قريبة 

د�ستورية  اقتراحات  في  م�ساهمة  له  كانت  كما  الكويت،  في  منتخب  اأمة  مجل�س 

وقانونية مختلفة. المفارقة بينه وبين �سواه من ال�سيا�سيين ورجال االأعمال، اأنه �سعد من 

الطبقة المتو�سطة. لم يكن من فئة التجار الكبار عندما حدثت النه�سة، ثم لم يكن من 

التجربة  قرر خو�س  عندما  ال�سيا�سي  موقعه  يرث  ولم  ال�سيا�سية  الحياة  في  المتاأ�سلين 

ال  وطموحًا  قوية  واإرادة  اأقوى  وعزيمة  م�ساعفًا  جهداً  منه  تطلب  ما  الديموقراطية، 

اأمام  اأنف�سنا  فنجد  والتنوير،  النور  منها  ويدخل  العالم،  نوافذ  اأمامه  لتنفتح  له،  حدود 

رجل ي�سعى ليكون واحداً من رجاالت النه�سة على كل الم�ستويات. 

دور الديوانية

معروف اأن الديوانية في الكويت لعبت دوراً اجتماعيًا ثم �سيا�سيًا في تكوين وعي 

الرجال، فلكل بيئة ب�سمات تتركها في عادات ال�سعوب واأ�ساليبها في الحياة. هكذا في 
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الكويت، فالديوانية مركز اللتقاء فئات متباينة، تختلف وتتفق لكن �سرورات التوا�سل 

لرواده  ويتيح  واالأفكار  االأ�سئلة  يخلو من طرح  الذي ال  المكان،  نف�سها على  تفر�س 

تخ�س  ق�سايا  عر�س  اأو  اأحيانًا،  التكتم  من  ب�سيء  ولو  ال�سخ�سية،  ق�ساياهم  عر�س 

في  االآراء  تبلور  كما  النقا�س،  موهبة  بذلك  الديوانية  فت�سقل  المجتمع،  اأو  الجماعة 

حدود جراأة مدرو�سة. 

عا�س الكويتيون على اأر�س يحت�سنها البحر، فتر�سو على مينائها �سفنهم، وينطلق من 

اأر�سفتها بّحارتهم الذين ي�سلون اإلى الهند وُعمان واأفريقيا و�سواها.... ويجتمع فيها 

ولغات  ثقافات  على  يّطلعون  البالد  اأهل  جعل  ما  البلدان،  مختلف  من  تجار  رجال 

الكويت  الفرد في  البحر وال�سوق خرج  الدائمة والمتجددة في  الحركة  متباينة. ومع 

م�سادر  عن  يبحث  الجديد،  عن  دائم  بحث  في  وجعلته  �سخ�سيته،  ْت 
َ
اأْثر بمح�سلة 

االأخبار ويتتبعها متى راأى فيها خيراً له والأهله. وهكذا حدث عندما تواترت االأخبار 

في مجال�س الكويت حول مرا�سالت متبادلة بين اأمير الكويت المغفور له ال�سيخ عبد 

اهلل ال�سالم ال�سباح والمندوب ال�سامي البريطاني، بخ�سو�س اإلغاء اتفاقية الحماية التي 

عقدها »مبارك الكبير« مع بريطانيا عام 899).

توقع النا�س اأن اإعالن ا�ستقالل الكويت التام هو الهدف من اإلغاء االتفاقية، فان�سغلوا 

بالخبر، ون�ساأت بين الديوانيات والمكاتب حلقة من التفاعل والتفاوؤل. عن تلك الفترة 

قال مبارك عبد العزيز الح�ساوي))): »منذ منت�سف الخم�سينيات بداأ المغفور له ال�سيخ 

عبد اهلل ال�سالم ا�ستدعاء الخبراء والم�ست�سارين والقانونيين من الدول ال�سقيقة، وبخا�سة 

من جمهورية م�سر العربية، لو�سع ت�سورهم حول العمل من اأجل تطبيق الديمقراطية 

والحياة النيابية في الكويت، فهو يعمل من جانب، ونحن ال�سباب، في الوقت نف�سه، 

نعمل من جانب اآخر«.

 

اأول انتخابات

ا�ستعدادات ال�سعب كان لها اأكثر من مظهر، ومنها قيام محمد العد�ساني))) بدعوة 

المجتمعين  �سمن  ويكون  اللقاء  يبداأ  المدينة.  و�سط  في  الواقع  مكتبه  اإلى  اأ�سدقائه 

ن�سرات  االأمة« �سمن  اأجريت معه في 4)/))/996)، ون�سرت في كتاب »نواب  التي  المقابلة  في   -  1
�سحيفة الد�ستور ال�سادرة عن مجل�س االأمة الكويتي. 

2 - رئي�س مجل�س االأمة الكويتي للدورة )98)�985).
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و�سلطان 
العتيقي)))  العزيز الح�ساوي، عبد الرحمن �سالم  البدر)))، مبارك عبد  محمد 

العجيل، يتحدثون عن المجريات. ظلت تلك االجتماعات عالقة في ذاكرة مبارك عبد 

محور  اإلى  تطرق   (998 عام  معه  اأجريت  التي  المقابلة  وفي  الح�ساوي،  العزيز 

اجتماعاتهم فقال: »كنا نتباحث ونتناق�س لبحث االأو�ساع وتقرير االأ�سلح في ممار�سة 

اأن النية متوفرة لدى �سمو  حكم ديمقراطي يحفظ كرامة الفرد والمجتمع، خ�سو�سًا 

اأن  بعد  اهتماماتنا  الدوافع من �سلب  البدء. كانت هذه  �سيكون  اأين  البالد، ومن  اأمير 

اأ�سبحت الكويت ذات �سيادة بعد نيل اال�ستقالل«.

العزيز  عبد  مبارك  �س 
ّ
تعر االأم��ة«  »نواب  كتاب  في  المن�سورة  المقابلة)))  وفي 

نتائج  عن   .(96( عام  نهاية  الكويت  في  النا�س  عا�سها  الترقب  من  الأيام  الح�ساوي 

دعوة  الحلم، من خالل  ذلك  االإعالن عن  عند  �سديدة  فرحتنا  »كانت  قال:  االنتظار 

بتاريخ  الكويتي  ال�سعب  الأبناء  البالد،  اأمير  ال�سباح،  ال�سالم  اهلل  عبد  ال�سيخ  المرحوم 

نظام  لو�سع  التاأ�سي�سي،  المجل�س  اأع�ساء  النتخاب  التوجه  اإلى   ،(96(/((/(0

ديمقراطي من خالل د�ستور لدولة الكويت، يقوم على اأ�س�س ديمقراطية �سليمة، ويتفق 

مع تقاليدنا، ويتجاوب مع اآمال اأمتنا«.

دوائر  ع�سر  اإلى  مت 
ِّ

وق�س تاريخها،  في  انتخابات  الأول  ت�ستعد  الكويت  بداأت 

انتخابية)4)، والأن مبارك الح�ساوي مطمئن لجمهوره الذي كّونه، ب�سكل خا�س، من 

عالقاته الجيدة في الميناء، اتخذ قراراً حا�سمًا. اأراد اأن تكون زوجته اأول من يعلم به. 

عاد اإلى البيت ليقول لها: »قررت اأن اأر�سح نف�سي النتخابات المجل�س التاأ�سي�سي عن 

دائرة »حولي«، فردت عليه: »ولكن األن ي�سغلك هذا عن عملك؟ لقد تركت الجمارك 

اأنت تترك العقار لل�سيا�سة«. يطمئنها زوجها فيقول: »ومن قال  من اأجل العقار، وها 

اإنني �ساأترك �سوق العقار، اإنه حياتي، لكن ال�سعي من اأجل الد�ستور هو حلمي، وحلمنا 

جميعًا«)5). 

1 - اأ�سبح بعد ذلك فريقًا في الجي�س الكويتي، ولعب وعائلته دوراً في ا�ستتباب االأمن في الكويت.
2 - تولى حقيبة وزارة المالية والنفط اأكثر من مرة، واأ�سبح رئي�سًا الأكثر من بنك.

ال�سادرة عن  نوفمبر 998)، والكتاب من من�سورات �سحيفة »الد�ستور«  ال�سبت 4)  المقابلة  تمت   -  3
مجل�س االأمة.

4 - هذه الدوائر هي: ال�سرق، القبلة وال�سويخ، ال�سامية، كيفان، القاد�سية، الد�سمة، حولي، ال�سالمية، اإ�سافة 
اإلى االأحمدي.

5 - من مقابلة مع ال�سيدة بدرية اأرملة مبارك عبد العزيز الح�ساوي.
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ثانيًا: في المجل�س التاأ�صي�صي 

»مبارك عبد العزيز الح�ساوي رجل طموح، وعندما بداأت الكويت دخول ع�سر 

جديد، هو ع�سر الحياة البرلمانية، اأحب مبارك عبد العزيز الح�ساوي اأن يطور نف�سه، 

عام  االأمة  لمجل�س  نف�سه  ر�سح   ،(96( عام  التاأ�سي�سي  المجل�س  في  ع�سويته  فبعد 

)96)«. هكذا تحدث ال�سيد اأحمد زيد ال�سرحان)))، باخت�سار.

اأما ال�سيد عبا�س حبيب مناور، وهو من ال�سخ�سيات الرائدة في العمل البرلماني في 

الكويت، عمل مع المرحوم في الخم�سينيات، وكان قريبًا منه، وزامله في ال�ستينيات 

في ع�سوية المجل�س التاأ�سي�سي، يتذكر تلك المرحلة من تاريخ الكويت فيقول: »في 

البداية اأريد اأن اأوثق بع�س التفا�سيل بخ�سو�س الحياة النيابية في الكويت، فالمجل�س 

الذي نطلق عليه »المجل�س التاأ�سي�سي« لي�س بالمجل�س االأول في الكويت، والحقيقة 

ال�سالم،  اهلل  ال�سيخ عبد  له  المغفور  اأغ�سط�س عام )96)، وخالل حكم  اأنه في 6) 

قانون  اأقر  الذي  المجل�س هو  الم�سترك«، وهذا  اأطلق عليه »المجل�س  تاأ�س�س مجل�س 

المجل�س التاأ�سي�سي وقانون الدينار وقانون العمل وقانون الجن�سية، وبعد ذلك، في 0) 

دي�سمبر عام )96)، انتخب المجل�س التاأ�سي�سي«.

االأميري  المر�سوم  ال�سباح  ال�سالم  اهلل  عبد  ال�سيخ  له  المغفور  البالد  اأمير  باإ�سدار 

باإجراء االنتخابات)))، تقدم مبارك عبد العزيز الح�ساوي للتر�ّسح، وبداأت اال�ستعدادات 

الخ�ستي على راأ�س من  ال�سيدة بدرية محمد ذياب  لهذه االنتخابات، وكانت زوجته 

قادوا الحملة. تقول: »كانت اأيامًا مزدحمة باالأحداث، لم يخ�س�س المرحوم مقراً اأو 

ين�سب خيمة يتخذها مقراً انتخابيًا))). كان الجميع ياأتون اإلى البيت، يجل�سون معه في 

الديوانية، وهو يتحدث عن الكويت وم�ستقبلها طوال الليل. كانت له قدرة كبيرة على 

االإقناع ومحاورة الناخبين و�سرح اأهدافه. في دائرتنا ظهر العديد من المتناف�سين، وكان 

من المفرو�س اأن يفوز اثنان فقط عن كل دائرة«.

1 - عام )96) �سغل من�سب اأمين ال�سر في الف�سل الت�سريعي االأول، واأ�سبح نائبًا للرئي�س في الف�سل الت�سريعي 
الثاني، اأما عام 967) فقد تراأ�س المجل�س.

2 - » اأ�سدر اأمير البالد عبد اهلل ال�سالم ال�سباح مر�سومًا اأميريًا بالقانون )) لل�سنة )96)، باإجراء االنتخابات 
للمجل�س التاأ�سي�سي، )...) حيث تم تاأليف هيئة تنظيم من )) ع�سواً للقيام بتلك المهمة، اإ�سافة اإلى اأع�ساء 

التاأ�سي�سي  للمجل�س  العامة  االنتخابات  اإجراء  المر�سوم  وحدد  اأع�ساء،  ثمانية  ي�سم  الذي  االأعلى  المجل�س 

يوم االأول من نوفمبر )96)، وقد عدل المر�سوم مرتين لتغيير موعد االنتخابات، اإحداهما في 6 �سبتمبر 

واالأخرى 7 اأكتوبر«. اأنظر عادل ح�سن ال�سعدون، » االأوائل الكويتية«، ط)، الكويت 009)، �س ))4، 

والمعلومة م�ستمدة من: دليل مجموعة المرا�سيم االأميرية 954) � )98).

3 - في مراحل معينة من تاريخ االنتخابات في الكويت برزت الخيمة كمقر انتخابي.
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ويبدو اأن العدد اثنين لم يقترن بالدوائر االنتخابية فقط، بل بحياة مبارك عبد العزيز 

واآماله. عن هذه  اأحالمه  ياأتمنها على  �سريكة  العمر  رفيقة  الح�ساوي عندما جعل من 

العزيز  عبد  مبارك  �سقيق  ابن  الح�ساوي،  �سعود  العزيز  عبد  ال�سيد  تحدث  العالقة 

الح�ساوي، فقال: »اأم عبد العزيز))) �ساركت العم مبارك حياته واآماله م�ساركة حقيقية. 

الحظتها اأيام االنتخابات، واأدركت درجة تاأثرها واهتمامها به. تتاألم عندما يت�سايق، 

وتفرح اإن الحظت �سروره بهذا االأمر اأو ذاك. جمعهما رابط روحي وعالقة مميزة. 

اأحب اأحدهما االآخر، وكان لها دور كبير في حياته وعمله«. ويركز ال�سيد عبد العزيز 

الكويتي فيقول:  التاأ�سي�سي  المجل�س  انتخابات  فترة  الح�ساوي على دورها في  �سعود 

اإلى منزلها في  »اأيام االنتخابات تولت زوجته م�سوؤولية االت�ساالت، ودعت النا�س))) 

اأ�سباب  حملة توعوية وانتخابية. عملت بجد على دعم زوجها وحر�ست على توفير 

نجاحه«. 

فاز مبارك عبد العزيز الح�ساوي في االنتخابات، وح�سل على )))))) �سوتًا. عن 

اأن  فذكرت  بدرية،  ال�سيدة  تحدثت  االنتخابات  نتائج  اإعالن  تلت  التي  اللحظات 

المغفور له ال�سيخ عبد اهلل ال�سالم ال�سباح ح�سر بنف�سه اإلى منزلهم لتهنئة زوجها، الذي 

ثنيان  اللطيف  انتخب منهم عبد  التاأ�سي�سي �سمن ع�سرين ع�سواً،  اإلى المجل�س  ان�سم 

الغانم ليكون رئي�سًا للمجل�س. 

خدمة البالد

المجل�س  في  المنتخبين  االأمة  نواب  �سمن  الح�ساوي  العزيز  عبد  مبارك  اأ�سبح 

التاأ�سي�سي، الذي عقد اأول اجتماعاته في 0) يناير )96)، هذا المجل�س الذي اأ�ساف 

�سباحًا  العا�سرة  في  بداأت  التي  الجل�سة  تلك  في  اأ�سا�سًا.  حجراً  الكويتية  التجربة  اإلى 

اهلل  عبد  ال�سيخ  له  المغفور  األقاه  الذي  االفتتاح،  خطاب  اإلى  المجل�س  اأع�ساء  ا�ستمع 

بداأت  بعدها  الكويت.  لدولة  التاأ�سي�سي  المجل�س  اأعمال  بدء  معلنًا  ال�سباح،  ال�سالم 

وتيرة جل�سات المجل�س االأ�سبوعية، وفي يوم االأربعاء )) يناير )96) �سارك مبارك 

اأحمد  وهم:  المجل�س،  واأع�ساء  الوزراء  بح�سور  الجل�سة،  في  الح�ساوي  العزيز  عبد 

1 - يق�سد ال�سيدة بدرية اأرملة مبارك عبد العزيز الح�ساوي.
2 - واإن لم يكن للمراأة �سوت في االنتخابات في تلك الفترة، اإال اأن المر�سحين والمجتمع ب�سكل عام لم 

يتجاهلوا دور الن�ساء في دعوة االإخوة واالأزواج واالأبناء اإلى م�ساندة هذا المر�سح اأو ذاك.

3 - عبد الرزاق ال�سيد، كتاب: »نواب االأمة«، �س 54. الكتاب من اإ�سدارات �سحيفة »الد�ستور« التابعة 
لمجل�س االأمة.
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خالد الفوزان، الدكتور احمد الخطيب، ال�سيخ جابر االأحمد الجابر ال�سباح، ال�سيخ 

جابر العلي ال�سالم ال�سباح، حمود الزيد الخالد، ال�سيخ خالد العبد اهلل ال�سالم ال�سباح، 

الرزاق،  العبد  العزيز  عبد  �سعود  ال�سباح،  العلي  �سالم  ال�سيخ  الجري،  طالل  خليفة 

االأحمد  �سباح  ال�سيخ  الحداد،  اأحمد  �سليمان  ال�سباح،  ال�سالم  اهلل  العبد  �سعد  ال�سيخ 

الجابر ال�سباح، ال�سيخ �سباح ال�سالم ال�سباح، عبا�س حبيب مناور، عبد الرزاق �سلطان 

الالفي  فهد  اهلل  عبد  ال�سباح،  الجابر  اهلل  عبد  ال�سيخ  ال�سقر،  حمد  العزيز  عبد  اأمان، 

ال�سمري، عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم، علي ثنيان �سالح االأذينة، ال�سيخ مبارك عبد 

اهلل االأحمد ال�سباح، ال�سيخ محمد اأحمد الجابر ال�سباح، محمد رفيع ح�سين معرفي، 

محمد و�سمي نا�سر ال�سديران، محمد يو�سف الن�سف، من�سور مو�سى المزيدي، نايف 

حمد جا�سم الدبو�س، يعقوب يو�سف الحمي�سي ويو�سف خالد المخلد المطيري. 

وي�سير ال�سيد عبا�س حبيب مناور اإلى جانب من تجربة العمل في المجل�س التاأ�سي�سي 

فيقول: »عندما كنا في المجل�س التاأ�سي�سي كان المجل�س هو »مطبخ القوانين«. تكونت 

لجنة الإعداد الد�ستور مكونة من ال�سيخ �سعد العبداهلل ال�سالم ال�سباح وعبد العزيز ال�سقر 

والدكتور  التاأ�سي�سي  المجل�س  رئي�س  الغانم  ثنيان  اللطيف  وعبد  الخالد  الزيد  وحمود 

وي�سرف  الد�ستور  مواد  يعدون  فكانوا  الحمي�سي،  يو�سف  ويعقوب  الخطيب،  اأحمد 

اآخر)))،  خبير  ومعه  عثمان  خليل  عثمان  المرحوم  الد�ستوري  الخبير  �سوغها  على 

وكانت المواد تعد منفردة ال كمجموعة، وتقدم لنا كل مادة على حدة لمناق�ستها في 

المواد،  تقر  الغالبية كانت  لكن  الت�سويت،  يتم  االآراء  اختلفت  واإذا  الجل�سات،  خالل 

وكان االأخ مبارك الح�ساوي معنا، وكنا نحر�س على اأخذ اآراء الجميع والت�ساور، واإذا 

كنا ال نفقه بع�س االأمور نلجاأ اإلى الخبير الد�ستوري وناأخذ راأيه، وهو يو�سح لنا االأمر 

ونناق�سه ويتم الت�سويت عليه«. 

الجهد الذي بذله المجل�س التاأ�سي�سي توقف عنده ال�سيد م�ساري جا�سم العنجري))) 

داعيًا اإلى تكريم اأع�ساء المجل�س التاأ�سي�سي »الذين �ساغوا الد�ستور، هوؤالء لن ين�ساهم 

ال�سعب الكويتي، ولن تن�ساهم االأجيال المتعاقبة، ولن ين�ساهم التاريخ، ومنهم طبعًا العم 

عوا وو�سعوا 
ّ
مبارك الح�ساوي. واأعتقد اأنه يجب تخليد اأ�سماء هوؤالء الرواد، الذين �سر

اأ�سمائهم على مدار�س و�سوارع  باإطالق  الدولة الكويتية الحديثة،  اللبنة االأ�سا�سية لقيام 

1 - ي�سير المتحدث هنا اإلى الخبير القانوني للحكومة الدكتور مح�سن عبد الحافظ.
2 - ع�سو مخ�سرم في مجل�س االأمة. والده المرحوم جا�سم العنجري كان �سديقًا للمرحوم مبارك الح�ساوي، 

بف�سله تطورت ال�سداقة بين العائلتين.
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وميادين.... فنحن ندين لهم بالكثير. لهوؤالء الرواد الف�سل والتقدير والحب واالإجالل«. 

اأما ال�سيد اأحمد زيد ال�سرحان في�سيف: »كان المرحوم يذكر دائمًا ف�سل الكويت، 

ومن هذا المنطلق وجد اأن المجل�س مجال لخدمة البالد، من خالل تقديم االقتراحات 

التاأ�سي�سي، ر�سح  المجل�س  فبعد م�ساركته في  بالوطن،  تنه�س  التي  القوانين  وم�ساريع 

نف�سه ونجح لي�سبح نائبًا في مجل�س االأمة عام )96). لقد كان ي�ست�سيرني في م�سائل 

مختلفة، ولم يقت��سر االأم�ر عل�ى موا�سي�ع المجل�س وال�س�وؤون البرلم�انية«.

عندما تذّكر ال�سيد ال�سرحان مجل�س 967) تداعت اإليه �سورة مبارك عبد العزيز 

الح�ساوي متميزاً في عمله النيابي، فقال عن طموحات المرحوم: »كان �ساغله الوحيد 

لهذا  طرحها،  يود  التي  لالقتراحات  القانونية  الجوانب  ومعرفة  المجل�س  في  عمله 

القوانين، حيث  لي�ساعده في �سوغ  الرجل لديه  اإلى رجل قانون، وربما عمل  تعرف 

حر�س مبارك على تقديم م�ساريع قوانين يطرحها على اللجنة الت�سريعية. كان طموحًا، 

واجتهد واأحب العمل المتوا�سل طامحًا اإلى اإثبات ذاته«. 

مقت�سراً  يكن  لم  الح�ساوي  العزيز  عبد  مبارك  المرحوم  عند  المهنية   عن�سر 
ُ

�س تلمُّ

على ا�ستعانته بالمخت�سين من رجال القانون وح�سب، بل ظهر ذلك في اأ�سلوبه العملي 

في النقا�س، وطرح االآراء والدفاع عنها. اإلى هذا اأ�سار ال�سيد اأحمد زيد ال�سرحان حين 

قال: »االأخ مبارك كان ع�سواً متميزاً بال�سماحة وطول البال. كان المجل�س يجمع اآراء 

بهدوء  يمتازون  الذين  من  الح�ساوي  فتجد  راأي��ه،  عن  يدافع  �سخ�س  كل  مختلفة، 

باخت�سار  تميز  لكنه  المجل�س،  تخ�س  التي  االأمور  في  النقا�س  دائم  كان  االأع�ساب. 

الحديث والمناق�سة. رجل م�سالم، ال يدخل في جدال مع الرئا�سة، ويتفادى الدخول 

عنه  ويقول  المو�سوع«.  حدود  في  اإال  يتكلم  وال  الجل�سة،  لنظام  مخالف  بت�سرف 

ال�سيد عبا�س حبيب مناور، زميله في المجل�س: »لم يكن يبدي راأيه اإال اإذا كان مقتنعًا 

به، ويحاول اإقناع االآخرين به. وكان من القالئل الذين يدر�سون محا�سر الجل�سات، 

فتجده اإذا جاء اإلى المجل�س حمل معه ق�سا�سات دّون عليها روؤو�س اأقالم. كان يناق�س 

في واقع جدول االأعمال الذي لديه، وكان دقيقًا ومنظمًا جداً«.

�صاحب قرار

ا�ستعلت  اال�ستقالل،  تبا�سير  ومع  التاريخ،  من  �سفحة  لطي  الكويت  ا�ستعداد  مع 

البالد ن�ساطًا و�سار الطموح �سمة تغلب على نواحي الحياة، �سواء على تلك االجتماعية 

العزيز الح�ساوي الذي  ال�سيا�سية، فظهر متميزون كان منهم مبارك عبد  اأو  الثقافية  اأو 
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مع  اأحاديث  في  تلم�سناه  ما  وهذا  ال�سيا�سي،  المعترك  دخول  اإلى  الوطني  ح�سه  قاده 

�سخ�سيات عرفها وعرفته. 

في ال�ستينيات وعندما زار مبارك عبد العزيز الح�ساوي اإيران، في رحلة ر�سمية، لم 

يكن حديثه اإلى ال�ساه وتعريفه بحاكم الكويت تج�سيداً لفكرة طارئة، لكن االأمر كان 

تر�سيخًا لمبداأ اآمن به مبارك عبد العزيز الح�ساوي، لهذا نجده، بعد اأكثر من عقد، يوؤكد 

الموؤيدين  اأنا من  يقول: »نعم  نهاية عام 998)،  معه  اأجريت  مقابلة  الفكرة في  تلك 

لوفود مجل�س االأمة اإذا كان الغر�س منها �سرح وجهة نظر دولة الكويت في ما يحدث 

في المنطقة، فهناك مغر�سون، وهناك من يعرفون الحقائق مقلوبة، وهناك الماأجورون 

الذين اأ�سبعونا زوراً وبهتانًا من خالل القنوات الف�سائية الم�سبوهة«. 

في درب  الح�ساوي  العزيز  عبد  مبارك  من رحلة  متقدمًا  الزيارة جزءاً  تلك  كانت 

بداأت تبا�سيره في الخم�سينيات، لهذا نذهب اإلى حديث ال�سيد عبد العزيز محمد �سعد 

العريفي، الذي راأى اأن جدية مبارك عبد العزيز الح�ساوي اأثرت في نجاحه في مجال 

البيع باع، وكذلك  فاإذا قرر  الرجل جديًا،  ال�سيا�سة معًا، وقال: »كان  التجارة وحقل 

بالن�سبة اإلى ال�سراء. كما اأنه كان �ساحب عزم، فاإن قرر نفذ، ومن �سمن ما رواه لي اأنه 

عندما قرر العمل في التجارة اأقدم على اال�ستقالة من وظيفته من دون تردد، وقد اأكرمه 

اهلل ونجح، وكذلك فعل عندما قرر اأن يكون ع�سواً في مجل�س االأمة، اأقدم على الفكرة 

ال�سالم  ال�سيخ عبد اهلل  له  المغفور  ور�سح نف�سه فنجح. بعد زيارته الإيران عاد والتقى 

ال�سباح، الذي قال له: »لقد قمت بعمل �سيا�سي ووطني«. اأعتقد اأن تعقيب االأمير دليل 

اأنه لم�س لدى مبارك الح�ساوي ح�س التوا�سل الفاعل في مجال ال�سيا�سة، وهو  على 

بنظري من مقومات النائب الناجح«.

لم تكن غاية مبارك الح�ساوي الو�سول اإلى المجل�س اأو دخول عتبة البرلمان، بقدر 

ما كان همه الم�ساهمة في تطوير الحياة ال�سيا�سية واالإدارية واالجتماعية واالقت�سادية 

فوراً  ليبداأ  ي�سل  اأن  ينتظر  كان  والوطني.  ال�سخ�سي  بين  ق 
ّ
يفر ال  فطموحه  بلده،  في 

طرح ما في جعبته من اقتراحات. ففي االأ�سبوع التالي))) من الجل�سة االأولى انعقدت 

م�ساألة  اإلى  الح�ساوي  مبارك  خاللها  تطرق  التي  التاأ�سي�سي،  للمجل�س  الثانية  الجل�سة 

اللجان وقال: »من الموؤكد اأنه �ستوؤلف لجان عدة في الم�ستقبل، ومن الموؤكد اأي�سا اأن 

عدد االأع�ساء قليل جداً بالن�سبة اإلى الم�سوؤولية الملقاة على عاتق هذا المجل�س، لذلك 

الثانوية،  االأمور  في  للم�ساعدة  الخريجين  الكويتيين  ال�سباب  بع�س  ي�ساف  اأن  اأقترح 

1 - عقد االجتماع بتاريخ )) يناير )96).
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وللم�ساعدة في اأعمال اللجان كم�ست�سارين«))).

نقا�س حول  دار  فقد  فبراير )96)  في 0)  المنعقدة  الثالثة )/)6  الجل�سة  في  اأما 

جعل الجل�سة علنية، وكان المجل�س قد دعا �سيوفًا اإلى ح�سور الجل�سة كم�ستمعين، لكن 

االآراء تباينت الحقًا بين ُمطالب ب�سريتها وفريق يف�سل عالنية االجتماعات)))، وبعد اأن 

اأبدى الخبير القانوني راأيه، كانت للنائب مبارك عبد العزيز الح�ساوي مداخلة قال فيها: 

»اإن وجود الزائرين الذين دعوناهم اإلى ح�سور هذه الجل�سة في الخارج من دون تحديد 

م�سيرهم، ي�سيء اإلى المجل�س، لذا اأقترح ال�سماح لدخول الزائرين لمدة ن�سف �ساعة، 

تبحث فيها النقاط الواردة في جدول االأعمال، من دون م�سروع الالئحة الداخلية، ومن 

ثم ياأمر الرئي�س باإخراجهم من القاعة لمناق�سة م�سروع الالئحة الداخلية«))). 

في هذه الجل�سة جرت اأي�سًا مناق�سة مو�سوع ذكر اأو عدم ذكر اأ�سماء النواب عند 

والماء  الكهرباء  وزير  فيها  ا�سترك  مداخالت  دارت  النقطة  هذه  وحول  اقتراح،  كل 

الفوزان،  واأحمد  الخطيب،  واأحمد  الحمي�سي  يعقوب  واالأع�ساء  العلي  ال�سيخ جابر 

اأن  العملي  غير  من  »اإنه  قال:  الذي  الح�ساوي)4)  مبارك  ثم  الن�سف  محمد  والوزير 

1 - اقترح رئي�س المجل�س اإحالة هذا االقتراح اإلى اللجنة الداخلية لتبت باالأمر.
اأقر في جل�سته الما�سية قراراً  2 - رئي�س المجل�س �ساأل الخبير القانوني عن راأيه فاأجاب: »اإن المجل�س قد 
يقول: اإن الجل�سات يجب اأن تكون علنية، اإال اإذا وافق على �سريتها م�سبقًا، ول�سعادة الرئي�س تحديد نوعية 

هذه  في  دعوتنا  اأن  هذا  يعني  »هل  التالي:  ال�سوؤال  الرئي�س  �سعادة  اإليه  ثم وجه  علنية«.  اأم  �سرية  الجل�سات 

الجل�سة للزائرين قانونية؟ فاأجاب ال�سيد الخبير، نعم، الأن المجل�س اأقر المبداأ العلني«. انظر المح�سر رقم 

)/)6 الخا�س بالجل�سة الثالثة للمجل�س التاأ�سي�سي المنعقدة في 0) فبراير )96).

ال�سيخ  �سعادة  فقد »طلب  الجل�سة،  في مح�سر  مذكور  هو  ما  وبح�سب  الح�ساوي،  مبارك  مداخلة  بعد   -  3
مبارك العبد اهلل االأحمد ال�سباح � وزير البريد والبرق والهاتف � الكالم وقال: اأقترح تاأجيل بحث م�سروع لجنة 

الالئحة الداخلية في هذه الجل�سة واإدخال الزائرين اإلى القاعة ومن ثم بحث النقاط الباقية في جدول االأعمال. 

لهذه  بحث  مادة  وجود  عدم  يعني  الداخلية  الالئحة  م�سروع  بحث  عدم  اإن  قائاًل:  الرئي�س  �سعادة  عليه  فرد 

الجل�سة، الأنه ال توجد مواد في جدول االأعمال ت�ستحق البحث غير م�سروع الالئحة الداخلية، لذلك اأقترح اأن 

يوؤخذ راأي االأع�ساء في هذه الجل�سة حول �سريتها اأو عالنيتها«. وقد عقدت الجل�سة بعد االعتذار من المدعوين 

بناء على ت�سويت اعتر�س فيه ع�سرون على عالنية الجل�سة، بينما اأيدها خم�سة نواب وامتنع ثالثة عن الت�سويت 

وهم: �سعود عبد العزيز عبد الرزاق، ال�سيخ �سعد العبد اهلل ال�سالم ال�سباح ومبارك عبد العزيز الح�ساوي.

4 - بح�سب مح�سر الجل�سة فاإن الدكتور اأحمد الخطيب وال�سادة يعقوب الحمي�سي، محمد الن�سف، اأحمد 
الفوزان، مبارك عبد العزيز الح�ساوي راأوا عدم جدوى ذكر االأ�سماء بعد فرز المعار�سين والموؤيدين. ُيذكر 

اأن الدكتور اأحمد الخطيب كان موؤيداً الإدراج االأ�سماء عندما تم طرح االقتراح لمعرفة الموؤيدين والمعار�سين 

ذكر  مع  بالت�سويت  ناأخذ  اأن  من  مانع  »ال  وقال:  الحقًا  ا�ستدرك  مداخلته  وبح�سب  لكن  الجل�سة،  لعلنية 

االأ�سماء في مح�سر الجل�سة، في ما يتعلق بالنقطة االأولى � يق�سد نقطة علنية الجل�سة � التي ي�سير اإليها ال�سيخ 

جابر العلي، لكن اأن ال توؤخذ هذه العادة كمبداأ دائم في مناق�سات المجل�س«.
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ن�ستمر في عملية اأخذ االأ�سوات مع ذكر اأ�سماء، على كل نقطة تناق�س هنا، الأن ذلك 

�سي�سيع وقتنا«. 

الميزانية

جرت مناق�سة الالئحة الداخلية، وتطرق الخبير اإلى الد�ستور 
في الجل�سة الرابعة))) 

ال�سباب  اإ�سراك  مو�سوع  اإلى  اإ�سافة  البرلمانية،  الح�سانة  عن  وتحدث  الموؤقت)))، 

اآراءهم.  االأع�ساء  اأبدى  وقد  للمجل�س.  المالي  االخت�سا�س  ثم  اللجان،  في  والخبراء 

وقال مبارك الح�ساوي: »اأعتقد اأن المجل�س التاأ�سي�سي لي�س ملزمًا للد�ستور فقط، بل 

اإن المادة 8) من الد�ستور الموؤقت تعطي المجل�س التاأ�سي�سي الحق في مناق�سة االأمور 

ميزانية  مناق�سة  له  يحق  اأنه  كما  ال�سيا�سية،  وال�سوؤون  كالمالية  بالحكومة  المتعلقة 

الدولة«. 

اأما بالن�سبة اإلى مو�سوع اال�ستعانة بخبرات وطاقات من خارج المجل�س للعمل في 

اللجان فقد راأى مبارك الح�ساوي اأن االأمر اإيجابي، وقال في مداخلته: »ال مانع من 

اأن ناأتي ببع�س المثقفين من التجار))) اأو الموظفين لمعاونتنا في اأعمال المجل�س«.

وحول المادة 8) ومراقبة المجل�س للميزانية كان لمبارك الح�ساوي راأي جاء في 

الميزانية،  المجل�س  عليها  ي�سرف  التي  الموا�سيع  اأهم  من  اأن  »اأعتقد  التالي:  ال�سياق 

اأحمد الخطيب بموجب المادة 8)، وهو حق قانوني من  كما تقدم وذكر الدكتور 

المتحدة  العربية  الجمهورية  قر�س  الدولة  اأرادت  اإذا  فمثاًل  االأ�سا�سي.  النظام  قانون 

مبلغًا من المال، كيف ت�ستطيع مناق�ستها واال�ستعالم عن القر�س«. اأجاب الخبير عن 

هذه النقطة بالقول: »هناك قانون �سادر في الكويت للتنمية االقت�سادية، فاأنت ت�ستطيع 

اأن ت�ساأل عن �سيا�سة الحكومة في االإقرا�س، ولكن االعترا�س لي�س هنا، بل اأن ُتقدم 

الميزانية مقدمًا، وُتفر�س على المجل�س مناق�سة االأمور الب�سيطة في ميزانية كل وزارة 

على حدة، كالقرطا�سية مثاًل وغيرها. وقال ال�سيد الع�سو المحترم مبارك الح�ساوي اإن 

ن�ست  الميزانية كما  الحكومة في و�سع  واإ�سراكه مع  المجل�س  اإ�سراف  الواجب  من 

االأمير  الت�سريعية  ال�سلطة  »يتولى  تقول:  التي  االأ�سا�سي،  النظام  قانون  من   (4 المادة 

1 - بح�سب المح�سر رقم 4/)6 فقد ُعقدت الجل�سة يوم ال�سبت 4) فبراير )96).
2 - بح�سب المح�سر قال الخبير: »هذا الد�ستور الموؤقت � لفترة االنتقال � الذي ال ي�سري اإال على �سنة واحدة«.
3 -  بح�سب المح�سر فقد اأجاب رئي�س المجل�س قائال: »اأي اأنه من االأف�سل اأن يكون ال�سباب الذين �سن�ستعين بهم 
من موظفي الدولة اأو المجل�س«، فعقب ال�سيد محمد الن�سف قائاًل: »اإن لجان المجل�س �سرية، وذلك ما يتعار�س 

مع اال�ستعانة بغير موظفي الحكومة«. ثم قال �سعادة الرئي�س: »اإن ذلك متفق عليه«.
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التاأ�سي�سي و�سّدق عليه  اأقره المجل�س  اإذا  اإال  التاأ�سي�سي، وال ي�سدر قانون  والمجل�س 

�سمو االأمير«))).

حر�س المجل�س

لجنة  �سوؤال حول مهمة  الح�ساوي علق على  مبارك  اأن  الجل�سة  يفيد مح�سر هذه 

المرافق العامة في االأ�سغال ومدى ت�سابك اأعمالها مع مجل�س االإن�ساء بالقول: »اإن هذه 

الخبير  اأبدى  االإن�ساء فقط«. وقد  اأعمال  لتب�سيط  العامة،  المرافق  اللجنة، واأعني لجنة 

القانوني راأيه بالقول: »اإن هذه اللجنة تقوم بعر�س اأمور مجل�س االإن�ساء اأمام المجل�س 

التاأ�سي�سي، وهي تتعلق باالأمور الت�سريعية وال التنفيذية«))).

اإلى مو�سوع ا�ستراك الوزراء في اللجان،  في هذه الجل�سة تطرق الوزراء والنواب 

في  الخطيب  اأحمد  الدكتور  »اأوؤيد  بالقول:  عنه  ر 
ّ
عب راأي  الح�ساوي  لمبارك  فكان 

كالمه)))، الأن الوزراء ولقلة عدد االأع�ساء يمكن اأن ي�ستركوا في الد�ستور فقط، واأن ال 

اللجان،  في  الوزراء  ا�ستراك  االآراء حول  اختلفت  اللجان«)4). وقد  باقي  في  ي�ستركوا 

فاقترح مبارك الح�ساوي)5) اإجراء ت�سويت في هذا ال�ساأن)6)، ومع ا�ستمرار النقا�س في 

الم�ساألة وتفا�سيلها علق)7) مبارك الح�ساوي بالقول: »ال اأرى مبرراً لدخول االأع�ساء 

اإلى اللجان التي هم لي�سوا اأع�ساء فيها«.

1 - انظر مح�سر الجل�سة الرابعة 4/)6، المنعقدة في 4)/)/)96)، �س ))، حيث علق الخبير على هذه 
المداخلة بالقول: »االإ�سراف هو المهم، الأن ال�سلطة الت�سريعية وال�سلطة التنفيذية تمثالن الحكم في البالد في 

هذه الفترة، ولذلك يجب اأن تكون للمجل�س مهمة االإ�سراف فقط وعدم الخو�س في التفا�سيل«.

2 - انظر مح�سر الجل�سة الرابعة 4/)6، المنعقدة في 4)/)/)96)، �س 5).
3 - بح�سب مح�سر الجل�سة، فقد كان راأي الدكتور الخطيب: »اإن الوزراء هم اأع�ساء بالفعل في المجل�س 
التاأ�سي�سي، لكن بموجب �سفتهم الر�سمية كوزراء ال يمكن ا�ستراكهم في اللجان، الأن هذه اللجان �ستبحث 

�سوؤون وزاراتهم ولذلك فهم طرف ثان«.

4 - انظر مح�سر الجل�سة الرابعة 4/)6، المنعقدة في 4)/)/)96)، �س 7).

5 - انظر مح�سر الجل�سة الرابعة 4/)6، المنعقدة في 4)/)/)96)، �س 7).
6 - يذكر مح�سر االجتماع اأن اقتراح مبارك الح�ساوي قوبل باعترا�س ال�سيخ �سعد العبد اهلل، الذي قال: »بل 
اإنني اأقول اإنه حق للوزراء من حيث اأنهم اأع�ساء في المجل�س وال لزوم للت�سويت على ذلك«. انظر مح�سر 

الجل�سة الرابعة 4/)6، المنعقدة في 4)/)/)96)، �س 7).

7 - بح�سب مح�سر االجتماع جاء هذا التعليق مبا�سرة بعد اأن »تكلم ال�سيخ �سباح االأحمد ال�سباح � وزير 
االإر�ساد واالأنباء � وقال: براأيي اأنه يجب اأن تترك اللجان لوحدها، حتى ال تتاأثر باالآراء الخارجة عن اأع�سائها. 

واأرى اأنه بمجرد طرح المو�سوع بالمجل�س بعد درا�سته في اللجنة يف�سح المجال لالأع�ساء باإبداء راأيهم«. 

انظر مح�سر الجل�سة الرابعة 4/)6، المنعقدة في 4)/)/)96)، �س 8).
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في الجل�سة الخام�سة المنعقدة يوم الثالثاء 7) فبراير )96)، تم التطرق اإلى اأنظمة 

البرلمانات التي تمنع دخول الع�سكريين، وكانت لمبارك الح�ساوي مداخلة جاءت في 

�سياق مح�سر الجل�سة على النحو التالي: 

الرجال  دخول  تمنع  البرلمانات  اأنظمة  جميع  اإن  قائاًل:  الخبير  ال�سيد  »تكلم 

حر�س  هناك  ويكون  ر�سمية،  ب�سفة  وغيرها  م�سلحة  وقوات  �سرطة  من  الع�سكريين 

اإذا ُدعي اأحد الع�سكريين ب�سفة �سخ�سية من  بالمجل�س للمحافظة على النظام. ولكن 

اأحد االأع�ساء، يوؤخذ راأي رئي�س المجل�س وهو الذي يقرر ذلك. وبعدها تكلم ال�سيد 

�س مكان للع�سكريين، ولو اأن وجودهم  اأقترح اأن يخ�سَّ اإنني  مبارك الح�ساوي قائاًل: 

يوؤدي اإلى نظرة خاطئة، وهي اأنه لي�ست في البلد ديموقراطية«.

االأ�سماء  ت�سجيل  مو�سوع  اإلى  اأي�سًا  الح�ساوي  مبارك  تطرق  الجل�سة  هذه  خالل 

فقال: »بخ�سو�س المناداة اأو ال�سرية، فاإن اأمانة ال�سر تعرف جميع االأع�ساء، ومن غير 

ال�سعب عليها ت�سجيل اأ�سماء المقترعين بالمناداة اأو رفع اليد، وح�سب ما قال ال�سيخ 

الت�ساوؤالت  تثير  قد  النا�س  اأمام  ال�سرية  فاإن  واالقت�ساد،  المالية  وزير  االأحمد،  جابر 

وال�سكوك واالأح�سن اإجراء عملية الت�سويت بطريقة رفع اليد«. 

ثالثًا: في مجل�س الأمة )1971ـ 1974(

في عام )97) تقدم مبارك عبد العزيز الح�ساوي النتخابات مجل�س االأمة، وفاز 

بها لي�سارك زمالءه اأع�ساء مجل�س االأمة القيام بمهام عملهم، من خالل طرح االأفكار 

واالقتراحات، وتميز بح�سوره، فاأطلق عليه لقب »يارينغ))) مجل�س االأمة«، وو�سف 

با�ستمرار بم�ساع كبيرة  اأن الح�ساوي يقوم  ال�سالم في المجل�س. والواقع  باأنه حمامة 

في �سبيل جمع الكلمة والق�ساء على اأي نوع من النزاع اأو الخالف. ون�ساط مبارك في 

هذا المجال ا�ستحق تقديراً فائقًا من النواب والمواطنين على ال�سواء. ولعل اأبرز ما قام 

به مبارك في �سبيل تحقيق وحدة في الراأي بالمجل�س، وتكاتف بين اأع�سائه، من اأجل 

الم�سلحة العامة، وخدمة هذا البلد، في ظل �سمو اأمير البالد، المغفور له ال�سيخ �سباح 

ال�سالم ال�سباح، تجلى في االجتماعات التي �سعى اإلى عقدها في منزله بعد م�سي فترة 

ق�سيرة على بدء المجل�س اأعماله. وقد دعا اإلى هذه االجتماعات اأكبر عدد ممكن من 

االأع�ساء، ولكن عندما بدا اأن ذلك يوؤدي اإلى اإحداث تكتالت داخل المجل�س بداًل من 

1 - غونار يارينغ اأول مبعوث لالأمم المتحدة بعد حرب 967)، لعب دوراً في المفاو�سات بين اإ�سرائيل 
وم�سر.
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عقد  اقترح  ثم  موؤقتًا.  م�ساعيه  عن  مبارك  توقف  اأع�سائه،  بين  الراأي  في  تامة  وحدة 

كي  كبيرة،  نيابية  �سخ�سية  بيت  في  ويعقد  المجل�س،  اأع�ساء  كافة  يح�سره  اجتماع 

التي  االأمور  النظر في  بينهم، ويت�سارحوا ويتبادلوا وجهات  ما  االأع�ساء في  يتكا�سف 

تهم المواطنين والوطن. وقد ُعقد االجتماع فعاًل وح�سره اأع�ساء المجل�س واتُّخذت 

قرارات هامة اأبرزها عدم الدخول في موا�سيع �سخ�سية اأثناء المناق�سات.

حر�س مبارك عبد العزيز الح�ساوي في مجل�س االأمة، في الدورة الت�سريعية الممتدة 

من عام )97) حتى عام 974)، على تقديم اقتراحات عديدة اهتم بمتابعتها، فاأبدى 

على  ركز  فيما  اأداوؤه��ا،  ليتطور  الحكومية  الموؤ�س�سات  في  العمل  بتنظيم  اهتمامًا 

تطوير  على  المواطنين  وت�ساعد  التقدم،  �سبل  للكويت  تهيئ  التي  المحلية  الم�ساريع 

مواردهم بما يعزز اقت�ساد المواطن والدولة.

ال�سريعة االإ�سالمية« مو�سوعًا مهمًا قدمه  وكان مو�سوع »المبا�سر والمت�سبب في 

مبارك الح�ساوي، من �سمن ما قدم من اقتراحات ت�سريعية. هذا المو�سوع كان مفتاح 

ابنته ح�سة، وقد اعتمده  عالقة بينه وبين االأ�ستاذ الدكتور بدر جا�سم اليعقوب، زوج 

اليعقوب عنوانًا لر�سالة دكتوراه.

ال�سيد  اإلمام  مدى  االقتراح  هذا  خالل  من  »عرفت  اليعقوب:  الدكتور  يقول 

الح�ساوي الت�سريعي في قواعد القانون، خ�سو�سًا في هذا المو�سوع الح�سا�س والدقيق 

والم�ستجد. وبعد ح�سولي على درجة الدكتوراه عام 977) �ساءت الظروف اأن األتقيه 

اآنذاك  الفيحاء  دائرة  االأمة، وكان هو مر�سح  انتخابات مجل�س  اأثناء  في جل�سات عدة 

ودارت نقا�سات عديدة معه حول طموحات ال�سعب الكويتي ودور ع�سو في مجل�س 

االأمة في تلبية هذه الطموحات، وكان في حقيقة االأمر وا�سع االطالع في المو�سوعات 

تاأمين المواطن  اإلى �سرورة  اقتراحات وا�سحة محددة، ويميل  له  اآنذاك،  اأثيرت  التي 

الكويتي وتح�سينه من حوائج الدهر، حتى يكون مواطنًا قادراً على البذل والعطاء. من 

له  كانت  اإنما  فقط،  والمالية  التجارية  باالأمور  يهتم  ال  الرجل  هذا  اأن  عرفت  هنا 

اهتمامات في �سوؤون ال�سيا�سية الداخلية والعربية، وكان وا�سع االإطالع.

»وات�سح لي اأنه بحكم تجارته واأعماله الوا�سعة كان على عالقة ب�سخ�سيات نافذة 

و�ساحبة قرار في هذه الدول التي تحت�سن ا�ستثماراته المتعددة والمتنوعة، اأعطته خبرة 

وا�سعة في االأمور ال�سيا�سية، وعن االأمور المالية واالقت�سادية، ف�سنوات طويلة من العطاء 

اأو  التاأ�سي�سي،  المجل�س  اإبان ع�سويته في  الح�ساوي  المرحوم مبارك  به  ال�سادق تميز 

مجل�س االأمة، اأو من خالل حراكه االقت�سادي واأعماله الكثيرة، �سكلت مدر�سة ُكتبت 
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باأحرف من نور على �سفحات تاريخ الكويت التي اأحبها من �سغاف قلبه، وعلمنا اأن 

الخروج من االأنا وعدم رف�س االآخر، هو �سر نجاح الوطن«.

قائمة بمقتراحات مبارك الح�صاوي 

في مجل�س الأمة )1971ـ 1974(

1ـ اقتراحات متعلقة باالقت�صاد:

اأ � اإن�ساء �سندوق التنمية االقت�سادية الكويتية.

ب � اإن�ساء بنك عقاري.

ج � تطوير الجمارك.

د � تح�سين خدمات المنافذ.

2ـ اقتراحات مرتبطة بتطوير الموارد الب�صرية:

اأ � اإن�ساء الكلية البحرية.

ب � اإن�ساء معهد للطيران.

ج � تكييف المدار�س.

3ـ اقتراحات لدعم اال�صتقرار االجتماعي

اأ � االإ�سكان: )خم�سة اقتراحات).

ب � ال�سمان االجتماعي: )ثالثة اقتراحات).

ج � االهتمام ب�سيانة ال�سوارع وتطويرها: )اأربعة اقتراحات). 

د � م�ساريع التخ�سير: )ثالثة اقتراحات).

4ـ اقتراحات ب�صاأن المعامالت االإدارية والتجارية. 

اأ � تح�سيل اإيرادات الدولة.

ب � الف�سل في الخ�سومات االإدارية. 

ج � م�سروع قانون لتنظيم المعامالت المدنية واالأعمال التجارية.

د � تعديل في مادتين من قانون االإجراءات والمحاكمات الجزائية.

5 ـ اقتراحات اأخرى:

اأ � المناطق االنتخابية.
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ب � الدبلوما�سيون وحق االنتخاب.

ج � تحديد موعد لالإجازة الق�سائية.

1ـ اقتراحات متعلقة باالقت�صاد

االقتراحات التي تقدم بها مبارك عبد العزيز الح�ساوي تعطي انطباعًا باأن المرحوم 

اآمن باأن م�ساريع التنمية تعتمد، ب�سكل كبير، على الخطط والبرامج المتكاملة. يظهر 

هذا التوجه من خالل تنوع اقتراحات ان�سبت على روؤية الم�ستقبل لتوؤدي في مجملها 

على الدفع بم�ساريع التطوير. فهي من ناحية تتطرق اإلى �سبل التمويل الممكنة لتحريك 

عجلة االقت�ساد، ومن ناحية اأخرى تبحث في و�سائل تنمية الموارد الب�سرية و�سرورة 

�سن القوانين التي تنظم اأداءها وتدعم تطويرها ومن هذه االقتراحات: 

اأ ـ اإن�صاء �صندوق للتنمية االقت�صادية الكويتية:

عبد  لمبارك  تبينت  االقت�سادية،  لل�سوؤون  ومتابعته  االأمة  مجل�س  في  عمله  خالل 

مرفق  باقتراح)))  فتقدم  المحلي،  االقت�ساد  يدعم  م�سروع  اأهمية  الح�ساوي  العزيز 

بمذكرة اإي�ساحية على النحو التالي: 

المذكرة االإي�صاحية: 

االقت�سادية  للتنمية  الكويتي  ال�سندوق  اإن�ساء  من  االأ�سا�سي  الغر�س  كان  »لما 

العربية، بموجب القانون 5) ل�سنة )96) المعدل بالقانونين رقم 9 ل�سنة )96) 

اقت�سادياتها ومدها  تطوير  في  العربية  الدول  م�ساعدة  ل�سنة 966)، هو  ورقم 64 

جهة  من  خالية  الكويت  اإن  وحيث  فيها،  التنمية  برامج  لتنفيذ  الالزمة  بالقرو�س 

البالد  تنمية  في  ت�سارك  التي  العقارية  ال�سناعية  الم�ساريع  تمويل  تتولى  ر�سمية 

في  العربية  الدول  بم�ساعدة  اخت�س  الذي  التنمية  �سندوق  غرار  على  وازدهارها 

تطوير اقت�سادياتها، ولما كان في وجود مثل هذه الجهة لتمويل الم�ساريع ال�سناعية 

والعقارية والزراعية ت�سجيٌع للمواطنين للم�ساهمة في تطوير اقت�ساديات البالد ودفع 

الدول  من  التنمية  �سندوق  ياأخذها  التي  الفوائد  اأن  خ�سو�سًا  فيها،  التقدم  عجلة 

العربية هي فوائد اأقل بكثير من فوائد البنوك التجارية ولمدد اأطول وب�سروط اأن�سب، 

لذلك، ولما للتنمية المخطط لها �سلفًا من اأثر في م�ستقبل المجتمع الكويتي، اأرى 

هذا  ا�ست�سدار  وا�ستقبااًل،  حااًل  العامة  المواطنين  لم�سلحة  رعاية  المنا�سب،  من 

1 - بتاريخ 6/5/)97)، وقد اأحال رئي�س مجل�س االأمة االقتراح بتاريخ 6/8/ )97) اإلى لجنة ال�سوؤون 
الت�سريعية والقانونية وطلب اإدراج االقتراح في جدول اأعمال الجل�سة التالية.
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القانون باإن�ساء �سندوق كويتي للتنمية االقت�سادية الكويتية)))«. 

ب ـ اإن�صاء بنك �صناعي عقاري: 

»نظراً لما تحتاجه النه�سة ال�سناعية من دعم مادي، ونظراً لما ت�ستلزمه الم�ساريع 

االإن�سائية العقارية داخل البالد من ت�سهيالت م�سرفية خا�سة، وحيث اإن البنوك العاملة 

واالإن�سائية  ال�سناعية  الم�سروعات  تولي  ال  واالدخار  الت�سليف  بنك  بينها  ومن  حاليًا 

بنك  للحكومة الإن�ساء  برغبة  قراراً  المجل�س  ي�سدر  اأن  اأقترح  فاإني  اهتمامها،  العقارية 

�سناعي عقاري يتولى تمويل الم�ساريع ال�سناعية والعقارية بفوائد، وذلك للم�سي قدمًا 

في  العقارية  النه�سة  ولدعم  عليها  البالد  اأبناء  بت�سجيع  ال�سناعية  الم�سروعات  في 

البالد«))).

ج ـ تطوير الجمارك:

ومتابعة  الحكومية  الموؤ�س�سات  اأداء  بتطوير  الح�ساوي  العزيز  عبد  مبارك  اهتم 

م�ساريعها التي تعزز اقت�ساد البالد، وهو ما يعك�سه اقتراحه الذي جاء ن�سه على النحو 

التالي:

اإلى  تحتاج  التي  الرئي�سية  االإدارات  من  والموانئ  الجمارك  اإدارة  كانت  »لما 

ت�سهده بالدنا في  الذي  النمو االقت�سادي  بها وتطويرها دومًا ح�سب حاجة  االهتمام 

في  العربي  الخليج  واإم��ارات  دول  بين  الممتاز  الكويت  لمركز  تاأكيداً  الفترة،  هذه 

قد  ما  المالية  وزارة  اإلى  الجمارك  تبعية  على  االإبقاء  في  اإن  التجارية. وحيث  الحركة 

ما  اإلى  نظراً  اأعمالها،  من  الجديد  ا�ستيعاب  على  وا�ستطاعتها  ونموها  تطورها  يعوق 

ي�ستتبع اعتبارها اإدارة من �سمن االإدارات التابعة لوزارة المالية من قيود مالية ووظيفية. 

ولما كانت الجمارك في الما�سي ت�سكل الدخل االأ�سا�سي في البالد. وحيث اإن النية 

متجهة اإلى حد كبير الإن�ساء المنطقة التجارية الحرة وفي ذلك تثبيت لمركز الكويت 

الرائد في منطقة الخليج العربي، وتو�سيع للحركة التجارية في البالد. 

»لذا فاإني اأقترح اأن ي�سدر المجل�س الموقر برغبة للحكومة لجعل اإدارة الجمارك 

اأع�سائه  تعيين  يجري  اإدارة  مجل�س  اإدارتها  على  يقوم  م�ستقلة  بميزانية  م�ستقلة  اإدارة 

بمر�سوم من بين ذوي الخبرة واإعطاء المجل�س ال�سالحية الكاملة لتطوير هذا المرفق 

1 - الجدير بالذكر اأن م�سروع القانون اقترح في مادته الرابعة باأن يكون راأ�س مال ال�سندوق خم�سين مليون 
دينار يغطى من االحتياطي عام للدولة.

2 - بح�سب المذكرة رقم 7/)/48 الموؤرخة 6/5/)97)، وقد اأحال رئي�س مجل�س االأمة هذا االقتراح 
في6/7/)97) على لجنة ال�سوؤون المالية واالقت�سادية وطلب اإدراج االقتراح بجدول اأعمال الجل�سة التالية.
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الهام. وال�سير به قدمًا تحقيقًا للم�سلحة العامة، كل ذلك تحت اإ�سراف مجل�س الوزراء 

الموقر«))).

 د ـ تح�صين خدمات المنافذ:

عاتق  على  يقع  كبير  ال�سيفية من عبء  االإجازات  ف�سل  على  يترتب  ما  اإلى  »نظراً 

العاملين بالمطار ومراكز الحدود البرية، فاإني اأقترح على المجل�س الموقر اإ�سدار قرار 

برغبة للحكومة لتقوم وزارة الداخلية بم�ساعفة عدد العاملين بالمطار ومراكز الحدود 

البرية، من موظفي الجوازات والجمارك، مع م�ساعفة عدد عمال ال�سحن والتفريغ في 

المطار اأي�سًا«))).

2ـ اقتراحات مرتبطة بتطوير الموارد الب�صرية

في عالم متغير ومت�سارع لم يعد باالإمكان االعتماد فقط على فكرة »تقادم الخبرة«، 

والمعاهد  التدريبية،  الدورات  خالل  من  وتطويرها  الخبرات  تجديد  محتمًا  و�سار 

المتخ�س�سة، واالقتراحات التي تقدم بها مبارك عبد العزيز الح�ساوي عك�ست في اأكثر 

من منا�سبة اإيمانه ب�سرورة تاأهيل الفرد لمواجهة التحديات الجديدة، لنلحظ اأن تطوير 

الموارد الب�سرية كان من اأولوياته كنائب في مجل�س االأمة، وهذا ما نلم�سه في قراءتنا 

لالقتراحات التالية:

اأ ـ اإن�صاء الكلية البحرية:

ورعايتنا  عنايتنا  محل  ومياهنا  �سواطئنا  تكون  اأن  يقت�سي  الواجب  كان  »لما   

معهداً  الأبنائنا  نهيئ  اأن  ي�ستوجب  ذلك  اإلى  الو�سول  كان  ولما  ودفاعنا.  ومحافظتنا 

ُي�سدر  اأن  اأقترح  فاإنني  والع�سكرية،  الفنية  والدرا�سة  البحرية  العلوم  فيه  يتلقون  علميًا 

المجل�س الموقر قراراً برغبة للحكومة الإن�ساء الكلية البحرية على غرار الكلية الحربية 

وكلية ال�سرطة«))).

ب ـ اإن�صاء معهد للطيران:

الحظنا في ما �سبق اأن النائب مبارك عبد العزيز الح�ساوي تقدم �سنة )97) باقتراح 

1 - بح�سب المذكرة رقم 7/)/94 الموؤرخة 6/5/)97)، وقد اأحال رئي�س مجل�س االأمة االقتراح بتاريخ 
6/7/)97) اإلى لجنة ال�سوؤون المالية واالقت�سادية، وطلب اإدراجه بجدول اأعمال الجل�سة التالية.

2 - بح�سب المذكرة رقم 7/)�)4 الموؤرخة ))/4/)97)، وقد اأحال رئي�س مجل�س االأمة االقتراح اإلى 
لجنة ال�سوؤون الداخلية والدفاع وطلب اإدراج االقتراح بجدول اأعمال الجل�سة التالية.

3 - بح�سب المذكرة الموؤرخة ))/))/)97) وقد اأحالها رئي�س مجل�س االأمة اإلى لجنة ال�سوؤون الداخلية 
والدفاع وطلب اإدراج االقتراح بجدول اأعمال الجل�سة التالية.
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الإن�ساء الكلية البحرية لتكون موؤ�س�سة توؤهل ال�سباب، و�سنجد اأنه، في عام التالي، يتقدم 

باقتراح ين�سب اأي�سًا في دائرة االهتمام بالطاقات الب�سرية وتدريبها، وتاأتي �سياغته على 

النحو التالي: 

»نظراً اإلى النه�سة الكبرى التي �سملت كافة المجاالت في دولة الكويت وما رافق 

ذلك من ات�ساع في حركة الطيران والنقل الجوي، ولحاجة االأ�سطول الجوي الكويتي 

بدعم  القيام  على  قادرة  موؤهلة  �سبيبة  اإلى  الكويتية  الجوية  الخطوط  بموؤ�س�سة  المتمثل 

عليه  الموافقة  باأمل  هذا  باقتراحي  اأتقدم  لذلك  نموها.  واّطراد  الموؤ�س�سة  هذه  ن�ساط 

واإ�سدار قرار برغبة في اأن تقوم موؤ�س�سة الخطوط الجوية الكويتية باإن�ساء معهد للطيران 

لتدريب ال�سبيبة الكويتية واإيفادها اإلى الخارج في بعثات درا�سية وفنية، للقيام بخدمة 

اأمت��هم وموؤ�س���ستهم الوطنية«))).

ج ـ تكييف مدار�س الكويت:

خ�سو�سًا  المختلفة،  التعليم  ب�سوؤون  عناية  الح�ساوي  العزيز  عبد  مبارك  اأبدى 

المتعلقة بالمن�ساآت وتوفير الجو المنا�سب للدرا�سة وتقدم باالقتراح التالي: 

اأبناء  اأمتنا ومن  اأبناء  اأفاءت بخيرها على الجميع من  »لما كانت دولتنا الكريمة قد 

الم�سروعات  من  بالكثير  و�ساهمت  وال�سديقة،  ال�سقيقة  الدول  وعلى  العربية،  االأمة 

العمرانية.

الكثير من  التي نعدها كذخيرة لم�ستقبل دولتنا تتحمل  اأكبادنا  ولما كانت فلذات 

الم�ساق في بداية ونهاية ف�سل ال�سيف، نظراً اإلى اأن مباني مدار�سنا غير مجهزة باأجهزة 

المعروفة،  ال�سيف  اأ�سهر  من  وهو  التا�سع  ال�سهر  في  تبداأ  الدرا�سة  وكانت  التكييف، 

ولما  الحارة،  ال�سيف  اأ�سهر  من  ال�ساد�س وهي كذلك  اأو  الخام�س  ال�سهر  في  وتنتهي 

كان �سهر رم�سان الكريم �سياأتي مبكراً والجو حار. ولما كانت اأكثر المدار�س الخا�سة 

الحديثة في الكويت قد اأ�سبحت مكيفة تكييفًا مركزيًا، لذا اأقترح باأن تعمل الحكومة 

على تزويد جميع مدار�س الكويت باأجهزة التكييف رحمة باأبنائنا وتي�سيراً لهم. وكلي 

اأمل في اأن يلقى هذا االقتراح موافقة المجل�س الموقر«))).

بتاريخ  المجل�س  رئي�س  اأحالها  وقد   (97(/((/(9 الموؤرخة   (6/4/(/7 رقم  المذكرة  بح�سب   -  1
0)/))/)97) اإلى لجنة ال�سوؤون المالية واالقت�سادية وطلب اإدراج االقتراح بجدول اأعمال الجل�سة التالية.

بتاريخ  اأحالها رئي�س مجل�س االأمة  الموؤرخة ))/))/974)، وقد  المذكرة رقم 7/)/5/)  بح�سب   -  2
))/))/974) اإلى لجنة �سوؤون التعليم والثقافة واالإعالم، وطلب اإدراج االقتراح بجدول اأعمال الجل�سة 

التالية.
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3ـ اقتراحات لدعم اال�صتقرار االجتماعي 

االإيمان باأن التنمية م�سروع اإن�ساني يدفع اإلى العمل باأكثر من جهة، ليكون اال�ستقرار 

والتعليم وغيرهما من عنا�سر  االقت�ساد  تدور حوله خطط  اأ�سا�سيًا  االجتماعي محوراً 

من  وغيرها  والجمارك  البنوك  اأداء  بتطوير  االهتمام  فاإن  المنطلق  هذا  من  التنمية. 

الوفرة  ظل  وفي  المجتمع  فتنمية  المرجوة،  النتيجة  اإلى  للو�سول  يكفي  ال  من�ساآت، 

كاهل  عن  العبء  تخفيف  �سبل  عن  واالآخر  الحين  بين  البحث  تتطلب  االقت�سادية 

دور  حول  االآراء  تختلف  وقد  الكريمة.  الحياة  متطلبات  مع  يتما�سى  بما  المواطن 

التنمية  اأن  يتفق  قد  الجميع  اأن  اإال  اأبعادها،  واكت�ساف  التنمية  تحقيق  في  المواطن 

م�سوؤولية م�ستركة واأن للدولة الدور االأكبر في اإر�ساء قواعدها. 

اأ ـ االإ�صكان:

 بالنظر اإلى االقتراحات المقدمة نلحظ تركيز النائب مبارك عبد العزيز الح�ساوي على 

بالملكية،  الخا�سة  المعامالت  تقنين  خالل  من  المواطن،  عن  العبء  تخفيف  محاولة 

واأولوية ال�سكن، وتكاليف ا�ستمالك البيت، و�سيانته، بطرح االقتراحات التالية:

ـ الت�صجيل العقاري والتوثيق:

بع�سها  المواطنين  لال�ستباه في حدود ملكيات  العقارية وتجنبًا  للملكية  »ا�ستقراراً 

مع بع�س، وتوفيراً للجهد وتكرار المراجعات للم�سح والتحديد، فاإني اأقترح بالن�سبة 

لالأخذ  للحكومة  برغبة  قراراً  الموقر  المجل�س  ي�سدر  اأن  الر�سمية  التملك  وثائق  اإلى 

بنظام الت�سجيل العقاري المتبع في دولة البحرين، والذي يق�سي باأن ال يتم اإ�سدار وثيقة 

عليه  وتبين  ظهرها،  على  يل�سق  لها،  م�سغر  مخطط  اإعداد  بعد  اإال  الر�سمية  التملك 

الوثيقة  من  يتجزاأ  ال  جزءاً  المذكور  المخطط  ي�سكل  بحيث  والحدود،  االأط��وال 

نف�سها«))).

ـ تقنين نظام االأولوية في ال�صكن:

ال�سكنية  اأن يكون نظام توزيع بيوت ذوي الدخل المحدود والق�سائم   »رغبة في 

والق�سائم ال�سناعية قائمًا اأ�سا�سًا على مبادئ ثابتة يراعى فيها مدى حاجة المواطن. فاإني 

المخت�سة  اللجان  تاأخذ  كي  للحكومة  برغبة  قراراً  الموقر  المجل�س  ي�سدر  اأن  اأقترح 

بحيث  االأولية،  بنظام  النموذجية  والق�سائم  ال�سكنية  واالأق�سام  ال�سكن  بيوت  بتوزيع 

بتاريخ  االأمة  مجل�س  رئي�س  اأحالها  وقد   ،(97(/(/7 الموؤرخة   (9/(/7 رقم  المذكرة  بموجب   -  1
8/)/)97) اإلى لجنة ال�سوؤون الت�سريعية والقانونية وطلب اإدراج االقتراح بجدول اأعمال الجل�سة التالية.
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تراعى جميع الظروف المحيطة بكل طلب على حدة، تحقيقًا للعدالة وتلبية للحاجات 

اأمام تحقيق العدالة  الحقيقية للمواطنين. وكي ال يكون نظام االأ�سبقية في الطلب �سداً 

في التوزيع«))). 

ـ ر�صد ميزانية ل�صيانة البيوت:

اإلى  ال�سيانة والتعمير، ونظراً  اإلى  المحدود  الدخل  بيوت ذوي  اإلى حاجة   »نظراً 

حاجة بع�س اأ�سحاب ذوي الدخل المحدود اإلى اإ�سافة بع�س االإن�ساءات للبيوت التي 

ي�سكنونها لمواجهة الزيادة التي طراأت على عدد اأفراد عائالتهم، فاإنني اأقترح م�سروع 

القانون المرفق«))). 

الدخل  ذوي  بيوت  باأن  �سمعي  اإلى  و�سل  »لقد  وت�سجيلها:  البيوت  ا�ستمالك 

المحدود التي �سبق اأن تم تخ�سي�سها للمواطنين منذ مدة طويلة في القاد�سية والفيحاء 

ومناطق اأخرى من الكويت، قد تم ت�سجيلها باأ�سماء اأ�سحابها ب�سعر يختلف عن ال�سعر 

الذي يطلب االآن من المواطنين الذين يرغبون في ت�سجيل هذه البيوت باأ�سمائهم. وقد 

تم فعاًل ت�سجيل اأكثر من مئتي بيت في هذه المناطق باأ�سماء اأ�سحابها، وبعد م�سي �سنة 

اأعلى من الثمن ال�سابق. لذا فاإنني  من الت�سجيل ُطلب ممن يرغبون في الت�سجيل ثمٌن 

اآمل من �سعادة الوزير اإفادتي عن �سحة المعلومات، الأن المواطنين اأ�سبحوا في حيرة 

ولعدم  البيوت،  ولقدم هذه  الحا�سر،  الوقت  في  المعي�سة  اإثر غالء  اأمرهم خا�سة  من 

ات�ساعها الأ�سحابها ب�س��بب ازدي��اد ع�دد اأف�راد عائالتهم«))). 

لجنة  اإلى  االأمة  مجل�س  رئي�س  اأحالها  وقد   ،(97(/6/7 الموؤرخة   5(/(/7 رقم  المذكرة  بموجب   -  1
ال�سوؤون ال�سحية واالجتماعية والعمل، وطلب اإدراج االقتراح بجدول اأعمال الجل�سة التالية.

بتاريخ  االأمة  مجل�س  رئي�س  اأحالها  وقد   ،(97(/(0/(( الموؤرخة   5/(/( رقم  المذكرة  بموجب   -  2
الجل�سة  اأعمال  بجدول  االقتراح  اإدراج  وطلب  والقانونية  الت�سريعية  ال�سوؤون  لجنة  اإلى   (97(/((/(5

التالية. الجدير بالذكر اأنه تم اإدراج البنود التالية باالقتراح:

المحدود، ومن �سمنهم  الدخل  بيوت ذوي  لتعمير  المليون  ثالثة ماليين ون�سف  مبلغ وقدره  � تخ�سي�س 

بيوت ذوي الدخل المحدود التي اأقيمت على نفقة المغفور له ال�سيخ عبد اهلل ال�سالم ال�سباح.

� ي�سرف من المبلغ المبين اأعاله على االإن�ساءات التي تلزم لمواجهة حاجة االأ�سر المقيمة ببيوت ذوي الدخل 

اأ�سرة  لكل  ال�سرف  يكون  بحيث  االأ�سرة،  هذه  اأفراد  عدد  في  الزيادة  ا�ستلزمتها  اإ�سافية  لغرف  المحدود 

بح�سب حاجتها الفعلية.

� يوؤخذ المبلغ المبين اأعاله من االحتياطي عام للدولة.

االجتماعية  ال�سوؤون  وزير  اإلى  ب�سوؤال  الح�ساوي  العزيز  عبد  مبارك  تقدم  المو�سوع  هذا  بخ�سو�س   -  3
والعمل بتاريخ 0/8)/)97)، وبناء عليه وجه مكتب رئي�س مجل�س االأمة ال�سوؤال اإلى الوزير بكتاب رقم 

))/ب/)�)445، و�سمن الوزير حمد مبارك العيار اإجابته بالكتاب رقم و�س ع/5)/)9)5) الموؤرخ 

.(97(/((/(5
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دعم اأ�سحاب بيوت ذوي الدخل المحدود: »بالن�سبة الأثمان بيوت ذوي الدخل 

المحدود التي تتقا�ساها الدولة من المواطنين فاإنني اأقترح اأن تتحمل الدولة ما ن�سبته 

40٪، اأربعون في المئة، من قيمة التكلفة، وذلك بداًل من ن�سبة خم�سة وع�سرين في 

كواهل  عن  التخفيف  في  منها  م�ساهمة  وذلك  الدولة،  تتحملها  التي  الحالية  المئة 

المواطنين ال �سيما بعد اأن ارتفعت االأ�سعار عامة ارتفاعًا كبيراً«))).

ب ـ ال�صمان االجتماعي: 

ـ رعاية االأيتام:

ٌه نالحظه عند نواب  التركيز على اأهمية اال�ستقرار وعلى تفعيل دور الحكومة َتَوجُّ

المجتمع،  فئات  من  المختلفة  بالقطاعات  ملحوظًا  اهتمامًا  اأبدوا  الذين  ال�سبعينيات 

وركزوا على نحو ما على الموؤ�س�سات التي تتولى ال�سوؤون االجتماعية وما يترتب عنها 

من التزامات مالية، ولعل االقتراحات التي تقدم بها النائب مبارك الح�ساوي نموذج 

ن�ستدل به على هذا التوجه الذي يظهر في اقتراحه اإدارة اأموال االأيتام، والذي جاء على 

النحو التالي:

الإدارة  قانون  بم�سروع  باقتراح  ال�سابق  الت�سريعي  الف�سل  في  تقدمت  قد  »كنت 

اأموال االأيتام من خم�س ع�سرة مادة مع مذكرة اإي�ساحية. وحيث اأني اأرغب في اإعادة 

اإدخال  بعد  القانون  بم�سروع  االقتراح  ن�س  اأرفق  اأن  ي�سرني  المو�سوع،  هذا  بحث 

بع�س التعديالت عليه«))).

ـ البنوك وتطبيق نظام التقاعد:

 هذا النظام بمراحل 
ّ
�سكل نظام التقاعد اأ�سا�سًا ال�ستقرار الموظفين وعائالتهم، ومر

قبل اأن ي�سل اإلى ما هو عليه اليوم، فحتى بداية ال�سبعينيات لم تكن البنوك ُملزمة بتطبيق 

نظام التقاعد، وهذا ما دفع بالنائب مبارك عبد العزيز الح�ساوي اإلى التقدم باقتراح جاء 

ن�سه على النحو التالي:

»ت�سجيعًا للمواطنين على العمل في البنوك، لما يعود به ذلك من خير على الوطن 

1 - بموجب المذكرة رقم 7/)/4/))، الموؤرخة 8)/)/974) وقد اأحالها رئي�س مجل�س االأمة على لجنة 
ال�سوؤون ال�سحية واالجتماعية والعمل وطلب اإدراج االقتراح بجدول اأعمال الجل�سة التالية.

التو�سيحية �سرورة  المذكرة  المذكرة رقم 9/)�))) والموؤرخة 8)/)/)97) قد ت�سمنت  ح�سب   -  2
ا�ستحداث  اإلى  اإ�سافة  وا�ستثمارها«،  االأيتام  م�سالح  عن  والدفاع  التركات  وح�سر  االأيتام  اأموال  »حفظ 

اإلى الرعاية االجتماعية  »اإدارة م�ستقلة لالأيتام تتبع مجل�س الوزراء« و»اإن�ساء بيت لرعاية االأيتام المحتاجين 

حتى بلوغهم �سن الر�سد«. االقتراح اأحاله رئي�س مجل�س االأمة في 8)/)/)97) على لجنة ال�سوؤون الت�سريعية 

والقانونية وطلب اإدراجه بجدول اأعمال الجل�سة التالية.
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نظام  بتطبيق  للبنوك  لالإيعاز  للحكومة  برغبة  قرار  ي�سدر  اأن  اأقترح  فاإني  والمواطنين، 

الكويتيين  الموظفين  على  وذلك  الكويتيين،  الحكومة  لموظفي  به  المعمول  التقاعد 

الذين يعملون في البنوك«))). 

ـ تعديل جدول درجات ومرتبات رجال الق�صاء:

اأع�ساء  زمالئه  مع  الح�ساوي  العزيز  عبد  مبارك  ا�سترك   (97(/((/(4 بتاريخ 

فهد  العزيز  عبد  الفهيد،  الم�سعود  خالد  الكاظمي،  المطلب  عبد  االأم��ة:  مجل�س 

لتعديل  قانون  بم�سروع  اقتراح  تقديم  في  الرفاعي  ها�سم  ال�سيد  ويو�سف  الم�ساعيد 

جدول درجات ومرتبات رجال الق�ساء واأع�ساء النيابة)))، وقد اأدرج النواب قائمة من 

الم�سوغات وختموا اقتراحهم على النحو التالي: 

الق�ساء  رجال  مرتبات  تعديل  ب�ساأن  القانون  م�سروع  بتقديم  نت�سرف  كله  »لذلك 

واأع�ساء النيابة وفق الجدول المرفق، محققًا رفع مرتب النائب عام اإلى مرتب رئي�س 

واأدناها،  الق�سائي  ال�سلم  درجات  اأعلى  بين  الفوارق  وتقريب  اال�ستئناف،  محكمة 

وتداخلها، ابتغاء �سمان الم�ستوى المنا�سب الالئق بكرامة اأع�ساء الهيئة ككل، وهو ما 

درجات  من  االأولى  الدرجة  لتكون  نيابة  معاون  درجة  واإن�ساء  الدول،  معظم  نهجته 

ال�سلم الق�سائي«.

ج ـ االهتمام ب�صيانة ال�صوارع وتطويرها: 

محاولة منع الحوادث والتفتي�س عن الخلل قبل ا�ستفحاله اأمر تلتزم به الموؤ�س�سات 

من  جزء  وال�سوارع  بال�سواحي  واالهتمام  والب�سرية،  المادية  الخ�سائر  لتالفي  العريقة 

التزام المجتمعات المدنية بتطوير الخدمات والمن�ساآت والمحافظة عليها اأي�سًا، وهو 

االأمة  مجل�س  نواب  متابعة  خالل  من  تتحقق  التي  التنيمة  خطط  في  جذري  توجه 

واقتراحات مثل التي طرحها النائب مبارك عبد العزيز الح�ساوي في ال�سياق التالي:

االقتراح االأول))):

»ال�سالمية«  دوار  على  »كوبري«  معلق  طريق  اإن�ساء  باقتراح  تقدمت  اأن  »�سبق 

»الطابوق«  م�سنع  دوار  على  »كوبري«  اآخر  معلق  طريق  وكذلك  الرابع،  الدائري 

بتاريخ  االأمة  مجل�س  رئي�س  اأحالها  وقد   (97(/(/(8 والموؤرخة   (8�(/7 رقم  المذكرة  بح�سب   -  1
4)/)/)97) على لجنة ال�سوؤون ال�سحية واالجتماعية وطلب اإدراج االقتراح بجدول اأعمال الجل�سة التالية.

2 - جاء االقتراح مرفقًا بمذكرة تف�سيرية من �سفحتين، وجدول يبين درجات رجال الق�ساء والنيابة.
3 - بح�سب المذكرة الموؤرخة 8)/)/)97)، وال�سوؤال اأحاله رئي�س مجل�س االأمة في ))/)/)97) على 

وزير االأ�سغال العامة وطلب اإدراجه بجدول اأعمال الجل�سة التالية.



مبارك عبد العزيز الح�صاوي ... رجل �صبق ع�صره

189

وكان  الحوادث،  لكثرة  وتجنبها  المنطقتين  هاتين  في  االزدحام  �سدة  لتفادي  الرملي 

ال�سيد مندوب وزارة االأ�سغال الذي ح�سر جل�سات لجنة المرافق العامة لدى نظر هذين 

االقتراحين قد قرر اأن الم�سروع قد اأدرج في ميزانية عام المالي 969/68). وحيث 

اإن وزارة االأ�سغال قد األغت دوار »ال�سالمية« م�ستبدلة اإياه بطريق متقاطع مع اإ�سارات 

�سوئية. فما هي خطة الوزارة تجاه تنفيذ اإقامة الطرق المعلقة »الكباري« في منطقتي 

دوار »ال�سالمية« ودوار »الطابوق« الرملي؟«))). 

االقتراح الثاني:

»حيث اإن الكثير من ال�سوارع الرئي�سية ممتلئة بالحفر ال�سغيرة التي ت�سبب الكثير من 

الحوادث لل�سيارات، فاإني اأقترح على المجل�س الموقر اإ�سدار قرار برغبة للحكومة لتقوم 

وزارة االأ�سغال العامة باإن�ساء ق�سم لل�سيانة ال�سريعة للطرق العامة، تكون مهمة العاملين فيه 

الحفر ب�سورة دورية، واإ�سالحها ب�سورة موؤقتة  الطرق والك�سف على مثل هذه  تفتي�س 

لمنع الحوادث، بداًل من تركها بحالتها لحين دورها في ال�سيانة العامة للطرق«))). 

االقتراح الثالث: 

ب�سببه  �ساقت  ازدي��اداً  المختلفة  باأحجامها  ال�سيارات  اأعداد  ازدياد  اإلى  »نظراً 

ال�سوارع رغم ات�ساعها، واأ�سبح من ال�سروري البحث عن الحلول الجذرية التي ت�سع 

في ح�سابها م�سكلة المرور في الم�ستقبل لع�سرات ال�سنين، وحيث اإن تنفيذ الممرات 

اأثبتت اإح�ساءات اإدارة المرور والجهات  االأر�سية والطرق المعلقة، في االأماكن التي 

المخت�سة بالبلدية واالأ�سغال اأنها في حاجة اإليها، كفيل بالق�ساء على م�ساكل االزدحام 

للحكومة  برغبة  قرار  اإ�سدار  الموقر  المجل�س  من  اأرجو  عنها من حوادث.  ينتج  وما 

للعمل على درا�سة تنفيذ ممرات اأر�سية وطرق معلقة في االأماكن المزدحمة في جميع 

وا�ستبدالها  الحالية  الدوارات  بقية  اإزالة  في  االإ�سراع  مع  بالكويت  الرئي�سية  المناطق 

باالإ�سارات ال�سوئية«))). 

االقتراح الرابع:

اإلى ما يترتب على اإن�ساء ال�سدود والخزانات لمياه االأمطار من فوائد كثيرة  »نظراً 

1 - بتاريخ 4/5/)97) رد وزير االأ�سغال العامة ال�سيد حمود يو�سف الن�سف على ال�سوؤال بالمذكرة رقم 
4/9 طم � 769).

بتاريخ  االأمة  مجل�س  رئي�س  اأحالها  وقد   ،(97(/4/(( الموؤرخة   4(/(/7 رقم  المذكرة  بح�سب   -  2
))/4/)97) على لجنة المرافق العامة وطلب اإدراج االقتراح بجدول اأعمال الجل�سة التالية.

بتاريخ  االأمة  مجل�س  رئي�س  اأحالها  وقد   (97(/(/( الموؤرخة   7/(/7 رقم  المذكرة  بح�سب   -  3
0)/)/)97) على لجنة المرافق العامة وطلب اإدراج االقتراح بجدول اأعمال الجل�سة التالية.



مبارك عبد العزيز الح�صاوي ... رجل �صبق ع�صره

190

اأهمها حماية المن�ساآت ال�سناعية والعمرانية من اأمطار ال�سيول وخ�سو�سًا في المناطق 

التي تتجمع فيها مياه االأمطار بكثرة باالإ�سافة اإلى ما يمكن تحقيقه نتيجة لتجمع المياه 

الأعمال الري والزراعة واإن�ساء البرك ال�سناعية. 

ال�سدود  الإن�ساء  �سريعة  درا�سة  اإجراء  على  الحكومة  تعمل  اأن  اأقترح  فاإني  »لذلك 

والخزانات لمياه االأمطار في المناطق التي يرى الخبراء والمخت�سون اأن اإن�ساء ال�سدود 

والخزانات فيها يحقق الفوائد الم�سار اإليها اآنفًا«))). 

د ـ م�صاريع التخ�صير:

 تقدم مبارك عبد العزيز الح�ساوي بمجموعة اقتراحات حول التخ�سير في مناطق 

الكويت، وجاءت على النحو التالي: 

االقتراح االأول:

نتائج مفيدة  ال�سكن من  تنظيم الحدائق والعناية بها في كافة مناطق  لما في  »نظراً 

تعود بالخير على المواطنين، وهي في ذاتها تحمل الدليل على ازدهار البالد ورقيها، 

برغبة  قراراً  المجل�س  ي�سدر  اأن  اأقترح  فاإني  حاليًا.  ال�سليبية  المياه  توافر  اإلى  ونظراً 

العامة وت�سجيرها داخل مناطق  باأن تعمل على االإ�سراع في تنظيم الحدائق  للحكومة 

ال�سكن كافة والجديدة منها خا�سة«))). 

االقتراح الثاني:

على  كبيرة  م�ساحات  ترك  اأوجبت  قد  البلدية  في  التنظيمية  القرارات  اإن  »حيث 

جوانب ال�سوارع العامة كاأمان طريق. ولما كانت اأكثر هذه الم�ساحات في حاجة اإلى 

قراراً  الموقر  المجل�س  ي�سدر  اأن  اأقترح  فاإني  وزراعًة،  تنظيمًا  ورعايتها  بها  االهتمام 

برغبة الحكومة كي تتولى الجهات المخت�سة بوزارة االأ�سغال العامة والبلدية االهتمام 

ت�ساير  منا�سبة،  حدائق  واإحالتها  طرق،  كاأمان  المتروكة  الكبيرة،  الم�ساحات  بهذه 

التطور، وت�ساهم في اإبراز الوجه الم�سرق لبلدنا«))).

بتاريخ  اأحالها رئي�س مجل�س االأمة  الموؤرخة 0)/))/974)، وقد  المذكرة رقم 7/)/5/)  بح�سب   -  1
6)/))/974) على لجنة المرافق العامة وطلب اإدراج االقتراح بجدول اأعمال الجل�سة التالية.

اللجنة  اأحالها رئي�س مجل�س االأمة على  الموؤرخة 7/)/)97)، وقد  بح�سب المذكرة رقم 7/)/8)   -  2
المخت�سة بتاريخ 8/)/)97) وطلب اإدراج االقتراح بجدول اأعمال الجل�سة التالية.

لجنة  على  االأمة  مجل�س  رئي�س  اأحالها  وقد  الموؤرخة 7/)/)97)،  رقم 7/)/))  المذكرة  بح�سب   -  3
المرافق العامة وطلب اإدراج االقتراح بجدول اأعمال الجل�سة التالية.
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االقتراح الثالث:

»�سبق للح��كوم��ة اأن خ�س����س��ت الم��نطقة الواقع��ة بي��ن »القاد�سية« والن��قرة � 

اإن  وحيث  عامة.  حديقة  الإن�ساء  والماء  الكهرباء  لوزارة  مخازن  حاليًا  والم�ستعملة 

الحديقة،  هذه  اإلى  ما�سة  المذكورة  بالمنطقة  المحيطة  المناطق  في  المواطنين  حاجة 

هذا  اإنجاز  في  ت�سرع  باأن  للحكومة  برغبة  قرار  اتخاذ  الموقر  المجل�س  من  نرجو 

الم�سروع«))). 

4ـ اقتراحات ب�صاأن المعامالت االإدارية والتجارية

اأ ـ تح�صيل اإيرادات الدولة:

للمراقبة  ديوان  بقانون  ين�ساأ  اأن  على  ن�ست  الد�ستور  من   (5( المادة  اإن  »حيث 

اإيرادات الدولة. وحيث تم  المالية، يعاون الحكومة ومجل�س االأمة في رقابة تح�سيل 

اإن�ساء ديوان المحا�سبة عماًل بن�س هذه المادة الد�ستورية. وحيث اإن المادة )6) من 

اأن تتقادم بثالث �سنوات ال�سرائب والر�سوم الم�ستحقة  قانون التجارة قد ن�ست على 

للدولة، بحيث يبداأ �سريان التقادم في ال�سرائب والر�سوم من نهاية ال�سنة التي ت�ستحق 

في  المرافعة  انتهاء  تاريخ  من  الق�سائية  االأوراق  عن  الم�ستحقة  الر�سوم  وفي  فيها، 

الدعوى التي ُحررت في �ساأنها هذه االأوراق. 

»فاإنني اأقترح اأن ي�سدر المجل�س الموقر قراراً برغبة للحكومة لالإيعاز اإلى الوزارات 

ك�سوف  بتقديم  متنوعة  ور�سوم  �سرائب  من  للدولة  االإي��رادات  تح�سيل  تتولى  التي 

تت�سمن ال�سرائب والر�سوم التي ا�ستحقت للدولة وتاأخر تح�سيلها مدة ثالث �سنوات 

مع بيان اأ�سباب التاأخير«))). 

ب ـ الف�صل في الخ�صومات االإدارية:

تقدم مبارك الح�ساوي بم�سروع قانون))) لتعديل المادة الثانية من المر�سوم االأميري 

الرقم 9) ل�سنة 959) بقانون تنظيم الق�سايا، وفي مذكرته التو�سيحية قال: 

1 - بح�سب المذكرة رقم 7/)/)/45 الموؤرخة 9/)/)97)، واالقتراح قدمه مبارك عبد العزيز الح�ساوي 
مع زميليه النائبين في مجل�س االأمة �سليمان الذويخ وعلي الف�سالة.

بتاريخ  االأمة  مجل�س  رئي�س  اأحالها  وقد   ،(97(/(/(8 الموؤرخة   (9�(/7 رقم  المذكرة  بح�سب   -  2
4)/)/)97) على لجنة ال�سوؤون المالية واالقت�سادية وطلب اإدراج االقتراح بجدول اأعمال الجل�سة التالية.

لجنة  على  االأمة  مجل�س  رئي�س  اأحالها  وقد   (97(/(/(7 الموؤرخة   ((6�(/9 المذكرة  بح�سب   -  3
الجل�سة  اأعمال  بجدول  االقتراح  اإدراج  وطلب   (97(/(/(4 بتاريخ  والقانونية  الت�سريعية  ال�سوؤون 

التالية.
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»تقدمنا بم�سروع القانون المرفق بن�س المادة 69) من الد�ستور لجعل االخت�سا�س 

بالف�سل في الخ�سومات االإدارية الإحدى دوائر المحكمة الكلية«. وقد اأدرج النائب 

الح�ساوي التعديالت المقترحة على النحو التالي:

»مادة اأولى: تعدل المادة الثانية من المر�سوم االأميري رقم 9) ل�سنة 959) بقانون 

تنظيم الق�سايا، بحيث ت�سبح كاالآتي: لي�س للمحاكم اأن تنظر اأعمال ال�سيادة، ولها اأن 

تف�سل في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين االأفراد والحكومة«.

»مادة ثانية: تخت�س المحكمة الكلية بالف�سل في الخ�سومات االإدارية التي قد تقع 

بين االأفراد والحكومة، ولها في �سبيل ذلك والية االإلغاء ووالية التعوي�س بالن�سبة اإلى 

القرارات االإدارية المخالفة للقوانين«.

ج ـ م�صروع قانون لتنظيم المعامالت المدنية واالأعمال التجارية:

 »بتاريخ الثاني من مار�س �سنة 960) �سدر المر�سوم االأميري رقم 6 ل�سنة 960)، 

بقانون المرافعات المدنية والتجارية. وبتاريخ ) يناير )96) �سدر قانون التجارة رقم 

) ل�سنة )96) مت�سمنًا في مادته االأولى حكمًا عامًا ل�سريانه فقط على التجار، وعلى 

جميع االأعمال التجارية التي يقوم بها اأي �سخ�س ولو كان غير تاجر. وحيث اأنه في 

ق�سر �سريان اأحكام قانون التجارة على االأعمال التجارية فقط، ما ي�ستوجب المبادرة 

ت�ستقر  حتى  المدنية  المعامالت  على  اأحكامه  لت�سري  المدني  القانون  اإ�سدار  اإلى 

اإ�سدار قرار برغبة للحكومة في االإ�سراع بو�سع  اأقترح  فاإني  المدنية. لذلك  االأحكام 

م�سروع القانون المدني مع مراعاة البيئة المحلية والعرف المحلي وما جرى به التعامل 

بين النا�س«))). 

د ـ تعديل في مادتين من قانون االإجراءات والمحاكمات الجزائية:

تعلق الم�سروع بقانون االإجراءات واقترح النائب مبارك عبد العزيز الح�ساوي )))اأن 

»تعدل المادتان 45) و46) من قانون االإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 7) 

ل�سنة 960) على الوجه التالي: 

متى م�ست  القانون  وبقوة  عليه حتمًا  المحكوم  اعتبار  يرد  معدلة:  »المادة 45) 

اأحالها رئي�س مجل�س االأمة على لجنة  الموؤرخة 8)/)/)97)، وقد  بح�سب المذكرة رقم 7/)�4)   -  1
ال�سوؤون الت�سريعية والقانونية بتاريخ 8)/)/)97) وطلب اإدراج االقتراح بجدول اأعمال الجل�سة التالية.

بتاريخ  االأمة  مجل�س  رئي�س  اأحالها  وقد   ،(97(/(/(7 الموؤرخة   ((7�(/9 رقم  المذكرة  بح�سب   -  2
الجل�سة  اأعمال  بجدول  االقتراح  اإدراج  وطلب  والقانونية  الت�سريعية  ال�سوؤون  لجنة  على   (97(/(/(5

التالية...
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بالتقادم.  �سقوطها  اأو  عنها،  عفو  �سدور  اأو  العقوبة  تنفيذ  تمام  بعد  القانونية،  المدة 

العقوبة تزيد على  اإذا كانت  القانوني هي خم�س �سنوات  الالزمة لرد االعتبار  والمدة 

وثالث  ديناراً  وع�سرين  وخم�سة  مئتين  بمبلغ  والغرامة  �سنوات  ثالث  لمدة  الحب�س 

�سنوات اإذا كانت العقوبة ال تزيد على ذلك«. 

اإلى  االعتبار  برد  قراراً  ت�سدر  اأن  اال�ستئناف  لمحكمة  يجوز  معدلة:   (46 المادة 

المحكوم عليه بناء على طلبه متى توافرت ال�سروط االآتية:

)� اأن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت اأو �سدر عفو عنها اأو �سقطت بالتقادم.

)� اأن يكون قد م�سى على تمام التنفيذ اأو �سدور العفو اأو انق�ساء مدة التقادم �سنة 

واحدة بالن�سبة اإلى العقوبة التي تزيد على الحب�س لمدة ثالث �سنوات، والغرامة بمبلغ 

5)) دينار و�ستة اأ�سهر بالن�س�بة اإلى الع�قوبة الت�ي تزي�د على ذلك.

)� اأن يكون المحكوم عليه قد ح�سنت �سيرته.

5 ـ اقتراحات اأخرى 

اأ ـ المناطق االنتخابية:

مجل�س  في  ممثليهم  انتخابات  في  المواطنين  من  عدد  اأكبر  ي�سارك  اأن  في  »رغبة 

المناطق  كل  باحتياجات  واعتباراً  للدولة،  ال�سكانية  الرقعة  ات�ساع  اإلى  ونظراً  االأمة، 

خم�س  اإلى  الكويت  تق�سيم  االنتخابية  بالمناطق  يتعلق  ما  في  اأقترح  فاإني  الجديدة، 

وع�سرين منطقة انتخابية، بحيث تنتخب كل منطقة عنها نائبين لمجل�س االأمة«))).

ب ـ الدبلوما�صيون وحق االنتخاب:

 »حيث اإن اأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي الكويتي يمثلون نخبة طيبة من اأبناء الكويت 

المثقفين ومن غير المقبول حرمانهم من الم�ساركة في اختيار ممثليهم في المجال�س 

النيابية والبلدية. 

اأتقدم باقتراحي هذا باأمل الموافقة عليه واإ�سدار قرار برغبة للحكومة لتمكين  لذا 

في  الم�ساركة  من  بالخارج  الموجودين  والقن�سلي  الدبلوما�سي  ال�سلكين  اأع�ساء 

االنتخابات، وذلك باالإدالء باأ�سواتهم اأمام ال�سفارات الكويتية اأو القن�سلية«))).

1 - بح�سب المذكرة الموؤرخة 6/)/)97)، وقد اأحالها رئي�س مجل�س االأمة بتاريخ 9/)/)97) على لجنة 
ال�سوؤون الت�سريعية والقانونية وطلب اإدراج االقتراح بجدول اأعمال الجل�سة التالية.

بتاريخ  االأمة  مجل�س  رئي�س  اأحالها  وقد   ،(97(/(0/8 الموؤرخة   (/4/(/7 رقم  المذكرة  بح�سب   -  2
0/8)/)97) اإلى لجنة ال�سوؤون الداخلية والدفاع وطلب اإدراج االقتراح بجدول اأعمال الجل�سة التالية. 
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ج ـ تحديد موعد لالإجازة الق�صائية:

»على الرغم من اال�ستمرار الظاهر الأعمال المحاكم في ف�سل ال�سيف فاإن الواقع قد 

اأثبت اأن االأعمال الق�سائية معطلة لكثرة التاأجيالت كنتيجة لقيام اأكثر الق�ساة والموظفين 

اإ�سدار  على  الموقر  المجل�س  يوافق  اأن  اأقترح  فاإني  ال�سنوية.  باإجازاتهم  والمتقا�سين 

قرار برغبة اإلى الحكومة للعمل على تحديد موعد معين لالإجازة الق�سائية للمحاكم في 

ف�سل ال�سيف«))).

1 - بح�سب المذكرة رقم 7/)/0) الموؤرخة 7/)/)97) وقد اأحالها رئي�س مجل�س االأمة اإلى لجنة ال�سوؤون 
الت�سريعية والقانونية بتاريخ 8/)/)97) وطلب اإدراج االقتراح بجدول اأعمال الجل�سة التالية.
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اأوًل: خطوات التاأ�صي�س

لم يكن مبارك عبد العزيز الح�ساوي رجل اأعمال كال�سيكيًا، فهو قبل كل �سيء كان 

ع�ساميًا، وبداياته لم تكن لترتكز على خميرة مالية اأو عقارية. انطلق من ال�سفر لي�سل 

اإلى االأرقام الفلكية التي و�سلت اإليها �سجالت اأمالكه وثرواته. هنا تكمن بذور تحول 

واأفالم  والروايات  للق�س�س  مادة  تكون  التي  كتلك  بطولية،  �سخ�سية  اإلى  �سخ�سيته 

ال�سينما. كان �سخ�َس تحوالت �سريعة، و�سع نف�سه في �سباق مع الواقع والزمن، فبدا 

اإلى حد بعيد، متميزاً عن نظائره ال بقدراته  ال�سياق عام، متفرداً  اإن�سانية خارج  خامة 

باأ�سلوبه في العمل وطريقة ا�ستقطابه وجاذبيته  اأي�سًا  اإنما  وات�ساع طموحاته وح�سب، 

في الو�سط الذي يتحرك فيه. لهذا ا�ستطاع اأن يتخطى، بعمله وجهده وخططه وحركته 

التي ال تهداأ، حداً بعد اآخر، اإلى اأن �سار ا�سمًا يح�سب له ح�ساب في عالم العقار في 

الكويت اأواًل، ثم في دول الخليج والدول العربية واألمانيا وبريطانيا واأ�سبانيا و�سواها 

من دول العالم.

، بنى بنف�سه ف�سول �سيرته، غير اأنه كان تحت نظر اأ�سدقائه ومعارفه  كان رجل تحدٍّ

ومعاونيه، الذين عرفوا وخبروا جوانب من حياته المهنية، ورافقوه في �سواها، وفرحوا 

على  بداأها  التي  االن�سانية  العالقات  كل  من  م�ستفيداً  الريح،  فوق  يحّلق  راأوه  عندما 

ر�سيف الميناء، والتي لم تبَق داخل حدوده. ربما اأفاده وجوده في الميناء في اأن يبتعد 

بنظره اإلى ما وراء البحار، واأفاده م�سهد ال�سفن االآتية والمغادرة باأن حّفزه على ال�سفر 

وك�سر حدود المكان الذي هو فيه، وفتح اأحالمه على العالم. 

عالقات  �سبكة  الح�ساوي  العزيز  عبد  لمبارك  وّفرت  تعارف  اأر�س  الميناء  كان 

معهم  اجتمع  ما  كثيراً  الذين  االأعمال،  رجال  من  العديد  مع  توا�سل  ففيها  وا�سعة، 

للبحث في م�ساكل العمل وم�سائل �سبل العي�س. من هوؤالء عبد اللطيف عبد اهلل حجي 

ال�سمي�س الذي يقول: »تعرفت اإلى المرحوم في الخم�سينيات عندما كان يقوم بعمله 

في الميناء، واأنا اأعمل بتوريد الب�سائع اإلى اإيران. بداية المعرفة كانت مع �سقيقه �سمالن 
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الح�ساوي، ولقائي مع مبارك تحول بعد ذلك اإلى �سداقة، فجمعتنا اإلى جانب العمل 

هواية ال�سيد اأي�سًا«.

ع�صاميته

اأثناء اإنجاز هذا الكتاب، تحدث ال�سيد عبد اللطيف  في المقابلة التي اأجريت معه 

�سوق  الفترة، وازدهار  تلك  الرزق خالل  ال�سمي�س عن تجدد م�سادر  عبد اهلل حجي 

العقار، و�سبل الرفاهية التي بداأت تطل براأ�سها لتاأخذ حيزاً اأكبر من الحياة االجتماعية. 

وال�ساي  ال�سكر  تجارة  تركُت  ال�ستينيات  وبداية  الخم�سينيات  نهاية  »في  قاله:  ومما 

االأفالم  ا�ستيراد  اإلى  اإيران، واتجهت  اإلى  اأ�سّدرها  التي كنت  المواد  وال�سجائر، وهي 

الح�ساوي في  المرحوم مبارك  األتقي  اأعد  لم  للتلفزيون، ومنذ عام )95)  ال�سينمائية 

لكنني كنت  العقار،  في  وان�سغل هو  الهواية  توقفُت عن هذه  ال�سيد، حيث  رحالت 

ذلك  في  الأنه  بنكية،  بكفالة  م�ساعدة  على  ح�سل  اأنه  وعرفت  نجاحاته،  اأخبار  اأتابع 

الوقت لم يكن يملك �سيئًا يذكر، فقد كان مجرد موظف، بعد ذلك، تفوق في العقار 

باإ�سراره وع�ساميته«.

التي  المقابلة  في  االأمة،  مجل�س  ع�سو  العنجري،  جا�سم  م�ساري  ال�سيد  ويقول 

الخم�سينيات.  اأوائل  اأو  االأربعينيات  اأواخر  بداأت  العالقة  اأن  »اأت�سّور  معه:  اأجريت 

والدي جا�سم كان اأكبر �سنًا من مبارك الح�ساوي، وكان من اأوائل العاملين في �سلك 

الدولة، خ�سو�سًا في الجمارك والموانئ. ح�سب علمي بداأ والدي العمل �سنة 4)9)، 

�سنة الهدامة، لكن حين �سغل محمد قبازرد من�سب المدير عام ووالدي  من�سب نائب 

المدير كان مبارك الح�ساوي م�سوؤواًل عن الم�ستودعات في الميناء، وكانت مجموعة 

�سعيب،  ال�سالم  عبد  ال�سرعاوي،  اأحمد  العنجري،  منهم: حمود  معهم،  تعمل  كبيرة 

مبارك الحمد ومحمد البدر. اأول مرة �سافرت فيها اإلى م�سر ولبنان و�سوريا كانت عام 

954)، كنت طفاًل، �سحبني والدي معه في رحلة رافقه فيها مبارك الح�ساوي وعبد 

المح�سن حمد المرزوق. اأذكر اأننا عندما دخلنا مطار القاهرة، اأ�سار والدي اإلى الحائط 

الأرى ال�سورة المعلقة في المطار. كانت �سورة ر�سمية لمحمد نجيب، وكان االنكليز 

حتى ذلك الوقت موجودين في م�سر، في قناة ال�سوي�س، واأذكر اأننا ذهبنا اإلى ال�سوي�س، 

اأما في القاهرة فاأقمنا في فندق »اإنترنا�سيونال«، قرب �سينما »راديو« في �سارع �سليمان 

با�سا. بعد ذلك غادرنا اإلى لبنان، واأقمنا في فندق »مينا هاو�س«، وبالطبع زرنا �سوريا 

لب�سعة اأيام، عدنا بعدها اإلى لبنان. كان هذا في ال�سنة االأولى، اأما في ال�سنة الثانية، عام 
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العزيز وابنته فوزية، وكذلك  اأم عبد  الح�ساوي حرمه  955)، فقد ا�سطحب مبارك 

فعل والدي فا�سطحبني واأختي ووالدتي ومعنا خالي، الذي كان قريبًا مني في ال�سن. 

في هذه ال�سنة اأقامت العائلتان في بيت واحد من طبقتين، في �سارع 6) يوليو. وهكذا 

تر�سخت العالقة بين والدتي اأم م�ساري وال�سيدة اأم عبد العزيز، وربما �سارت اأقوى من 

ب�سديقه مبارك عبد العزيز الح�ساوي«. 
العالقة التي ربطت والدي))) 

واإذا كان ال�سفر يفتح االأبواب اأمام مبارك الح�ساوي لبدء اال�ستثمار خارج الكويت، 

التي  ال�سفريات  ذاكرة  فاإن  العقار،  م�ستوى  على  العالم  لجديد  تلم�سه  بدء  وي�سكل 

وهي  عليها،  اتكاأ  التي  البدايات  ذاكرة  نف�سها  هي  اأ�سرته  واأفراد  اأ�سدقائه  مع  اأجراها 

مع  »�سافرت  الم�سعل:  دريميح  الرحمن  عبد  ال�سيد  يقول  االأولى.  للخطوة  تقديم 

الموانئ  في  تدريبية  دورة  في  ابتعثت  حين   ،(957 عام  االإ�سكندرية  اإلى  المرحوم 

باأربعة  وكانت  »فالكون«  نوع  من  طائرة  متن  على  دم�سق  اإلى  �سافرنا  الم�سرية. 

محركات، تابعة ل�سركة عبر البالد العربية، ومن دم�سق اأخذنا �سيارة اأجرة اإلى بيروت، 

العملة  ربيات،  من  لدينا  ما  فاأعطيناهم  لل�سيرفة،  الرا�سد  وكالة  مع  تعاملنا  حيث 

الم�ستخدمة في الكويت اآنذاك، ليتم تحويل المبلغ اإلى بنك م�سر. اتجهنا بعد ذلك اإلى 

م�سر بالطائرة، وبقينا في القاهرة اأ�سبوعين زرنا خاللهما متحفًا هناك، ثم �سافرنا لياًل 

البحر.  �ساطئ  على  ووقوعها  العليل  لهوائها  المرحوم  اأحبها  التي  االإ�سكندرية  اإلى 

لكن  فندق،  في  غرفة  اأجرة  تكفي  فع�سر جنيهات  كانت رخي�سة،  م�سر  في  المعي�سة 

اأنه في ذلك عام ا�سترى قطعة اأر�س  مبارك الح�ساوي كان يتكفل بالم�ساريف. اأذكر 

كبيرة في الكويت، والذي قام بدور الو�سيط هو ال�سم�سار �سعود بوقنا، وكانت قّدرت 

ب�ست اآنات))) للقدم اأو الذراع وربما المتر، لم اأعد اأذكر جيداً، لكن الم�ساحة كانت 

كبيرة، وكان �سداد قيمتها قد اأقلق مبارك الح�ساوي بالفعل. ظل يفكر في الم�ساألة حتى 

ونحن في م�سر، خ�سو�سًا اأنه ا�سطر القترا�س المبلغ كما فهمت، لكن بعد حين، وكنا 

تم  االأر�س  باأن  يخبره  الكويت،  في  خاله  من  برقية  ت�سلمنا  االإ�سكندرية  في  نزال  ال 

تقييمها باثنتي ع�سرة اآنة للقدم، وي�ساأله اإن كان يرغب في بيعها. اأجابه مبارك، ببرقية، 

باأن ال يقوم ببيعها االآن. كانت تلك اإحدى ال�سفقات التي بداأ فيها مبارك الح�ساوي 

عمله في العقار«. 

1 - توفي ال�سيد جا�سم الم�ساري عام 996).
2 - كل 6) اآنة ت�ساوي 75 فل�سًا.
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اأول عقار

عندما يتذكر ال�سيد اأحمد زيد ال�سرحان �سعي مبارك عبد العزيز الح�ساوي المبكر 

العقار  في  يفكر  كان  الجمارك،  في  موظفًا  كان  اأن  »منذ  يقول:  التطوير  اإلى  والدائم 

واالأرا�سي، ل�سبب واحد هو اأن اأ�سعار االأرا�سي ترتفع، وال تنخف�س، ثم تو�ّسع البلد، 

وزادت حاجة النا�س اإلى االأرا�سي بعد ازدياد ن�سبة ال�سكان، وهذا هو التفكير ال�سليم 

تخلي  في  ال�سبب  عن  حا�سراً  ال�سوؤال  يبقى  لكن  الح�ساوي«.  به  يقوم  كان  الذي 

بالعقارات، بعدما �سار  ل�سالح االتجار  العمل في اال�ستيراد والت�سدير  الح�ساوي عن 

معروفًا عند رواد الميناء وتجار ال�سوق؟ هل قادته الثقة بالنف�س اإلى حيث المجازفات؟ 

هو ُحبُّ االأر�س وحب تمّلكها واعتبارها م�سدر اأمان اأكثر من االأوراق المالية؟ وهل 

هذا  في  دورها  لعبت  ال�سدفة  هي  اأم  العقار  نحو  النعطافه  المنا�سب  الوقت  اختار 

المجال؟ 

اأ�سئلة كثيرة طرحت حول تجربة الح�ساوي في العقارات واأ�سباب تفتح عبقريته في 

اأ�سرار  الحقائق ومعرفة  ا�ست�سفاف  تحاول  ب�سهادات  عارفوه  اأدلى  وقد  المجال.  هذا 

نجاح الرجل، الذي اأ�ستطاع اأن ي�سنع ما لم ي�ستطعه االآخرون. يتحدث ال�سيد اإبراهيم 

علي المهيني، ابن �سقيقة مبارك الح�ساوي، عن الخطوات االأولى لخاله الذي كان اأول 

من ن�سحه في التخلي عن التجارة والدكان ليدخل �سوق العقار. قال: »تتلمذ مبارك 

الذي  العقارات،  �ساحب  العثمان،  اهلل  عبد  المرحوم  يد  على  الح�ساوي  العزيز  عبد 

اعتبر مبارك الح�ساوي ابنًا له وكان يناديه »ولدي«، وهو مع يو�سف الفليج �ساعداه في 

األف ربية، وهو مبلغ لم يكن  اأر�س في منطقة حولي، وقد كلفت خم�سين  اأول  �سراء 

يملكه مبارك الح�ساوي، فرهن بيته في »فريج �سعود« عند يو�سف الفليج لتاأمين ق�سم 

ارتفعت  تقريبًا  اأ�سبوعين  فترة  وبعد  العثمان.  اهلل  عبد  من  االآخر  والق�سم  المبلغ،  من 

االأ�سعار فباع تلك االأر�س بمبلغ مئة األف ربية، و�سدد ما عليه وفك رهن بيته. كانت 

هذه اأول تجربة في العقار، وقد جعلت مبارك الح�ساوي ي�سعر باأنه اأمام مهنة جديدة، 

و�سار  بتق�سيمها،  قام  نف�سها)))،  المنطقة  في  اأخرى  اأرا�سي  لي�ستري  انطلق  ومنها 

البناء. كان  اأن يدفعوا له بعد  اأو �سبع ق�سائم، على  ياأتون ويطلبون منه �ست  الكويتيون 

لمن  االأر�س  يعطي  اأن  اأخي،  اأبو محمود، وهو  لوكيله  يقول  �سمحًا، فكان  المرحوم 

ا�ستراها لتكون تحت ت�سرفه ولي�سدد ثمنها بعد البناء. واالأمر ال ينتهي عند هذا الحد، 

فبعد اأن ينتهي اأحدهم من بناء العمارة ي�ساأله الح�ساوي اإن كان يود البيع اأو اال�ستثمار، 

1 - منطقة »َحوّلي«.
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ومع حرية االختيار وثق مبارك الح�ساوي باالآخرين، ف�سار يعطيهم الوكالة للت�سرف 

بالعقار، وكان يرى االأمانة وال�سدق في االآخرين كما يراها في نف�سه«.

ويحدد ال�سيد محمد ح�سين ر�سا ال�سطي اأن اأول مكان كان يبيع فيه هو دكانه الذي 

كان يعمل فيه وهو موظف في الميناء: »كان هذا الدكان بمثابة مكتب للبيع وال�سراء، 

مرتبطًا  كان  الذي  ال�سابق  العمل  من  اأكثر  اهلل  ووفقه  العقار،  تجارة  في  انطلق  ومنه 

بم�ساريع  ابتداأ  ذلك  بعد  ويبيعه.  عقاراً  ي�ستري  اآخر،  ويبيع  بيتًا  ي�ستري  كان  بوالده. 

وا�سعة. وللعلم فاإن اأكثر االأرا�سي التي تعود ملكيتها الآل ال�سباح لم يكونوا يقدمونها 

�سادقة  كلمة  �ساحب  ولكونه  الأمانته  له  ُمنحت  المعزة  هذه  الح�ساوي.  لمبارك  اإال 

وموثوقًا بعمله«.

ويرى ال�سيد عي�سى العثمان اأنه »عندما ظهر النفط علم اأ�سحاب العقول الراجحة 

من  عدد  ومع  ومعي  الح�ساوي  مبارك  مع  ح�سل  ما  وهذا  �سيزيد،  العقار  �سعر  اأن 

اأ�سحابي، فنحن كنا نعمل بالعقار والبحر معًا. وعندما راأيت الح�ساوي ي�ستري اأرا�سي 

بعيدة، خارج المدينة، �ساألته فاأجاب: اإذا لم تلحق بي االأر�س ف�ستكون الأبنائي«. ونقل 

عنه ال�سيد عبا�س حبيب مناور تكراره لمثٍل هو »العقار يمر�س لكن ال يموت«. �سغفه 

ر عنه ال�سيد �ساكر محمود مدوه بالتالي: »هو ع�سق العقار، وكان ي�ستمتع في 
ّ
بالعقار عب

العمل به متعة ال نتخيل مداها. كان عنده اأ�سبه باالإدمان«. 

ثانيًا: دخول ال�صوق

المليون  اأن  اأو  ال�سعب،  الثابتة والمدرو�سة هي االمتحان  االأولى  الخطوة  اإن  يقال 

االأول يحتاج اإلى م�سقة فعلية، بعدها ت�سبح ال�سكة معروفة والطرق وا�سحة، وي�سبح 

التطور والتدرج داخل �سياق بات جاهزاً. عن تدرج مبارك الح�ساوي في مجال العقار 

»جليب  منطقة  في  اأرا�سي  ا�سترى  ال�ستينيات،  »في  المهيني:  اإبراهيم  ال�سيد  يقول 

ال�سيوخ«، كلفته ثمانية ماليين دينار، دفع منها اأربعة ماليين، على اأن يدفع الباقي عند 

مبارك  اأ�سلوب  به«. وعن  التي وثقت  البنوك  التمويل على  في  اعتمد  الت�سجيل. وهو 

المهيني: »كان المرحوم يجتمع  العقار واإنفاع من حوله قال  الح�ساوي في ت�سريف 

بموظفيه ويعر�س على كل واحد منهم ق�سيمة، يقترح عليه بيعها مقابل ن�سبة محددة 

العاملين  فاإخواننا من  الموظف بح�سب �سطارته وياأخذ عمولته،  يبيع  له. وعلى ذلك 

باعوا  واآخرون  األفًا،  ع�سر  بخم�سة  وكذلك  اآالف  بع�سرة  باعوا  العرب  والمقيمين 

بثمانين األفًا واأكثر. لقد كان لديه تدبير يتعلق بت�سريف العقار، وفي الوقت نف�سه �ساعد، 
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من خالل هذا االإجراء، َمْن حوله، وقدم الخير لهم. كذلك ق�سم المرحوم اأرا�سي في 

فيها  يتم  خيمة  فو�سعوا  بناء،  هناك  يكن  ولم  له،  بالبيع  مناور  عبا�س  وقام  الفروانية، 

اأن  على  ق�سيمة،  لكل  دينار  األف وخم�سمئة  اأو  ومئتين،  األف  بمبلغ  االأرا�سي  ت�سويق 

اأ�سعارها بداأت بعد ذلك باالرتفاع. اآخر بيعة لبيت التمويل كانت لق�سائم على الدائري 

في  اأر�سًا  ذلك  بعد  المرحوم  ا�سترى  دينار.  مليون  ع�سر  �سبعة  بمبلغ  باعها  ال�ساد�س، 

منطقة »اأبو فطيرة« ب�سعر مئة فل�س للقدم، ثم و�سل �سعر القدم الواحدة ت�سعة دنانير، 

وباع ق�سمًا منها«. وي�سير ال�سيد المهيني اإلى التفاوت الذي يح�سل في قيمة االأر�س، 

لي�س ب�سبب طبيعتها، اإنما بف�سل المالك وا�سمه في ال�سوق. في ذلك يقول: »لقد وثق 

النا�س باختيارات الح�ساوي. اأتذكر اأن ال�سيد عبد اللطيف ال�سراف طلب �سراء ق�سائم 

في »ال�سرة«، فات�سلت بخالي مبارك الح�ساوي الذي وافق على الت�سرف بن�سف تلك 

فلو  الثقة،  مو�سوع  اإلى  بالن�سبة  اأما  دينار.  مليوني  بمبلغ  بالدين  بيعها  وتم  الق�سائم، 

مبارك  عر�سها  اأخرى  واأر�سًا  األفًا  خم�سين  ب�سعر  للبيع  ُعر�ست  اأر�سًا  اأن  افتر�سنا 

ال�سراء  النا�س تقبل على  األفًا، لوجدنا  لنقْل بخم�سة وخم�سين  اأعلى،  الح�ساوي ب�سعر 

من الح�ساوي«. فهو يعتبر مرجعًا، وكان النا�س يتبعونه اإذا ا�سترى في منطقة، يقولون، 

ال�سيد  قول  حد  على  المنطقة،  في  يحدث  �سوف  ما  �سيئًا  فاإن  ا�سترى  ال�سيخ  دام  ما 

مح�سن اأحمد العامودي اأحد الذين كانت تربطهم عالقة وطيدة بالمرحوم. 

عالم  في  ومرجعًا  مدر�سة  كان  »بحق  الح�ساوي  مبارك  اأن  يعتبر  العامودي  ال�سيد 

العقار، لي�س على م�ستوى منطقتنا فقط، ولكن على م�ستوى العالم. لم يكن اإيمانه باهلل 

وتوكله عليه في جميع اأموره يمنعه من درا�سة العقار قبل االإقدام على �سرائه، فقد كان 

من  ال�سرقية  المنطقة  في  ا�ستراها  التي  فاالأرا�سي  ومعرفة،  بخبرة  ممزوجًا  اإيمانه 

ال�سعودية، وعمل فيها ما ي�سمى دفن البحر، ال تزال منطبعة با�سمه حتى االآن، فيطلق 

عليها »المباركية«، وهي نوع من اال�ستثمارت واالأفكار التي تح�سب له، حيث كان 

في هذا المجال �سابقًا لع�سره. الفكرة نف�سها نفذها في جدة. فقد كان فعاًل بعيد النظر، 

ذكيًا، وذا حد�س غير عادي في اختيار االأماكن التي كان ي�ستريها«.

بح�سب  كان،  فقد  ح�ساباته،  ويح�سب  ويدقق  ي�ست�سير  يكن  لم  اأنه  ذلك  يعني  ال 

ال�سيد طارق الهّداب، اأحد رفاق المرحوم في المملكة العربية ال�سعودية، ي�ست�سير َمْن 

اأن�ساها، عندما كانت هناك �سفقة معينة، وات�سل  حوله، ومن �سمن المواقف التي ال 

باأحد م�ست�ساريه، عار�سًا عليه المو�سوع، فاأعطاه االأخير راأيه، وفي ذلك اليوم ات�سل 

بثالثة اأ�سخا�س اآخرين، اأو بمعنى اأ�سح ثالثة م�ست�سارين، وقد اأجمعوا على عدم ن�سحه 
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واأ�ستريها.  اهلل  على  اأتوكُل  لي  قال  كله  ذلك  بعد  لكنه  المحدد.  المكان  في  بال�سراء 

عجبت لراأيه، و�ساألته لماذا �ساألت الم�ست�سارين اإذاً؟ قال: »اأنا اأ�ست�سير فقط، يمكن اأن 

اأ�ستجمع كل المعلومات، لكنني  العقار، لذا  تكون هناك نقطة غفلت عنها في و�سع 

اأرى، في االأ�سا�س، اأن لتلك المنطقة م�ستقباًل. وقد كان ما حد�س به �سحيحًا، وكانت 

�سلمان))):  داوود  ال�سيد  لندن  في مكتب  المالي  المدير  ويقول  ثاقبة«.  لالأمور  نظرته 

»كان مبارك الح�ساوي �سهاًل في ال�سراء، عندما يقتنع باأن عقاراً ما ي�ستحق المجازفة، 

و�سعبًا في البيع، الأنه عندما يقرر ال�سعر ال يتنازل عنه اإال نادراً«. 

االأمور  بداأت  الخم�سينيات  نهاية  ومع  العقار،  �سوق  طريق  في  الح�ساوي  ا�ستمر 

ا�ستثماراته  ال�سوق، وتت�سعب  اأقدامه في هذه  ت 
ّ
فيثب اأمام ب�سره وب�سيرته،  اأكثر  تت�سح 

�سادف  الفرعية  الطرق  اأو  الت�سعبات  هذه  في  ال��دول.  من  وغيرها  الكويت  بين 

الح�ساوي العديد من ال�سخ�سيات، من بينها ال�سيد عبد الحليم االأع�سر، الذي بداأ حياته 

العملية في الكويت مهند�سًا، فتابع حركة البناء فيها منذ بداية ال�ستينيات، والتقى اأهل 

اأن  ت�ستحق  الح�ساوي رحلة  العزيز  مبارك عبد  بالمرحوم  البالد، فكانت معرفته  هذه 

تبقى في الذاكرة. عن هذه الرحلة تحدث ال�سيد االأع�سر، قال: »و�سلت اإلى الكويت 

عام 957)، وبعد عام تعرفت اإلى مبارك الح�ساوي من خالل عملي كمهند�س. في 

تلك المرحلة كان عدد المهند�سين في الكويت محدوداً، وكذلك المكاتب الهند�سية 

يتم  فكان  مكتب  افتتاح  اأما  تقدير،  اأكثر  على  خم�سة  اأو  اأربعة  بين  تراوحت  التي 

با�ست�سدار رخ�سة ب�سيطة من االأمن عام، حيث اإن التنظيم االإداري لم ي�ستقر اإال بعد اأن 

تولت البلدية زمام االأمر. كان اأول لقاء بيننا في مقر عمله في الجمارك والموانئ، لم 

بمحاذاة  ب�»ال�سبرة)))«،  ي�سمى  لما  طويل  امتداد  بل  الكلمة،  بمعنى  بناء  هناك  يكن 

�ساطئ البحر وبجانب ق�سر ال�سيف الحالي. اأما مكتب مبارك الح�ساوي فكان عبارة 

عن طاولة ب�سيطة في زاوية من المكان، رّحب بي، واأجل�سني قربه على كر�سي، ولم 

التعارف  فلحظة  مهمتي،  وعرفت  المو�سوع  في  تباحثنا  �سوانا.  المكتب  في  يكن 

�سداقة  لبدء  لحظة  كانت  العمل.  في  واأ�سلوبه  االآخر  نهج  منا  كل  م 
ّ
ليقي كافية  كانت 

1 - خبير م�سرفي عراقي. عمل في »بنك الرافدين« منذ عام )94)، وتدرج فاأ�سبح م�ساعد المدير عام، ثم 
مديراً عامًا للم�سرف، وبعد ذلك �سار رئي�سًا لمجل�س اإدارة البنك التجاري في العراق. التحق في العمل في 

مكتب الح�ساوي في لندن بتاريخ 5)/)/980)، وكان جميع المحا�سبين تحت م�سوؤوليته، وكذلك االأمور 

الم�سرفية والعالقات بالبنوك.

2 - مكان مدعم ب�سرائح كبيرة من الحديد والخ�سب، من دون اأن يدخل الطابوق في بنائه، اأ�سبه بما ي�سمى 
اليوم ببناء »الكيربي«.
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ا�ستمرت منذ عام 958) حتى وفاته. مع الوقت وجدت فيه �سخ�سية االأ�ستاذ القدير، 

فمع اأنه لم يتخرج من الجامعات ا�ستطاع دائمًا تو�سيل المعلومة بذكاء، وله اأ�سلوبه في 

كما  لل�سغير  يهتم  اأنه  اأعني  والجامعي،  والثانوي  والمتو�سط  االبتدائي  تلميذ  مخاطبة 

الكبير، فياأخذ ويعطي مع االثنين كما يجب. اأعجبني ح�سن اإ�سغائه للجميع، و�سفاء 

في  والطبقات.  الفئات  مع مختلف  التفاهم  على  قادراً  كان  الح�سنة  فبمعاملته  نف�سه، 

زياراتي له في المكتب كان يتحدث معي وفي الوقت نف�سه يكون على الهاتف مع اأكثر 

من مت�سل، ال يقلقه اأبداً اأن يرد على اأكثر من هاتف واأكثر من �سوؤال ومو�سوع في اآن 

ببنائها،  يقوم  عمارة  اأول  كانت  وربما  له،  عمارة  بناء  على  اتفقنا  ذاك  لقائنا  في  معًا. 

واأعتقد اأنه كان قد ا�سترى االأر�س من عبد اهلل العثمان بالتق�سيط. اأما العمارة فكانت 

عبارة عن مبنى ي�سم �سققًا �سكنية ومحالَّ تجارية، موقعها في منطقة حولي، وبالتحديد 

ماأهولة كما  المنطقة  لم تكن  العثمان، و�سط �سحراء، حيث  اهلل  �سارع عبد  نهاية  في 

المقاول  اأتعاب  ت�سديد  الح�ساوي  مبارك  بمقدور  يكن  لم  البناء،  انتهى  عندما  اليوم. 

 
ّ
كاملة، حيث كان ال يزال موظفًا في الجمارك، يعتمد باالأ�سا�س على راتبه. بالن�سبة اإلي

كان االأمر مقبواًل، خ�سو�سًا اأنني كنت قادراً على توفير مواد البناء من ال�سوق بالدفع 

الموؤجل، واتفقنا على اأن ُيق�سط المبلغ على مدى �سهرين، وقد باعها بعد ذلك وحقق 

مك�سبًا منا�سبًا، ليبداأ بم�ساريع اأخرى مثل بناء مباٍن في ال�سالمية، وعمارات ا�ستثمارية 

في جليب ال�سيوخ. في ذلك الوقت، اأق�سد في الفترة ما بين العامين 960) و966) 

اهتم الجميع ببناء العقار الذي يبقى �سمن االأمالك، �سواء في ذلك ال�سكن الخا�س اأو 

اإلى  مبكراً  التفتوا  الذين  النادرين  من  كان  الح�ساوي  مبارك  لكن  وال�سقق،  الدكاكين 

البناء من اأجل البيع، مع اأول عقار له في حولي. كان عملي االأول مع مبارك الح�ساوي 

المعامالت  هذه  كانت  فبنظري  المالية،  التعامالت  في  اأ�سلوبه  على  للتعرف  منا�سبة 

تجاه  ملتزم  اأنه  الح�ساوي  مبارك  اأثبت  المع�سول.  الكالم  من  اأكثر  االإن�سان  تك�سف 

االآخرين، وطوال معرفتي به لم ي�ستغل ال�سداقة ليح�سل على خدمات من دون مقابل، 

فهو يدفع لي حقوقي كاملة ويتذكر تفا�سيلها واإن لم اأدرجها في العقد. لم اأ�سمع يومًا 

اإنما  فقط،  بالمال  مركزه  اإلى  ي�سل  لم  عليه،  اإن�سان  الأي  اأو حق  دين  اأي  تجاهله  عن 

ليترك  المال  يك�سب  لم  متوا�سعًا،  ظل  ثروته  رغم  �سيء.  كل  قبل  الطيبة  بال�سمعة 

االأخالق. مد يد العون لالأ�سدقاء والمعارف، وظل وفيًا وال يرد االإ�ساءة بمثلها، لهذا 

ويتطرق  والبيت«.  المكتب  في  يزورونه  اأراهم  كنت  الذين  االأ�سدقاء  عنه  ينقطع  لم 

وتخطيطها  بنائها  على  باالإ�سراف  قام  اأخرى  من�ساآت  اإلى  االأع�سر  الحليم  عبد  ال�سيد 
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بعد  �ُسميت  التي  لل�سكن، وهي  تاأهيلها  وتاريخ  ال�سيوخ«،  منطقة »جليب  اإلى  لي�سل 

»جليب  في  عقاران  الح�ساوي  لمبارك  »كان  فيقول:  »الح�ساوي«،  بمنطقة  ذلك 

حياته  في  اأ�سا�سية  ركيزة  و�سكال  ماليًا،  ا�ستقراراً  له  حققا  اأنهما  واأعتقد  ال�سيوخ«، 

وم�سيرته في العقار. بداأ ذلك خالل الفترة بين العامين )96) و964)، حيث ا�سترى 

مبارك الح�ساوي اأر�سًا من اأوالد �سباح النا�سر، وقمت بتح�سير اأوراق تلك ال�سفقة 

ال�سباح، وكانت  العزيز �سعود  اأوالد عبد  اأخرى من  اأر�سًا  ا�سترى  اأنه  واإنجازها. كما 

م�ساريع  البلدية  نظمت  اأن  بعد  العار�سية.  اأطراف  وعلى  المطار،  لحدود  متاخمة 

التق�سيم،  حيث  من  اأرا�سيه  على  االإ�سراف  الح�ساوي  مبارك   
ّ
اإلي فو�س  التق�سيم، 

وعملت على و�سع حدودها على الطبيعة. بعد ذلك قام بت�سويقها وبيعها، واأن�سئت في 

بت�سميمها على  البلدية  التي �سمحت  المنازل،  البدو في هذه  البيوت و�سكن  المنطقة 

ل�سركة  الرئي�سي  المكتب  ببناء  قمت  الثمانينيات  بداية  وفي  ذلك  بعد  العربي.  النظام 

الح�ساوي وهدم البناء القديم، واأ�سرفت على بناء م�سجد له في الم�سيلة اأنجزت تو�سعته 

بعد حين ليتنا�سب وزيادة الم�سلين«. 

اقتنا�س الفر�صة

العزيز  الحليم محطات ومواقف وتجربة عمل وا�سعة مع مبارك عبد  ولل�سيد عبد 

الح�ساوي، نتابع معه: »م�ساريع المرحوم ميزها عن�سر الجراأة، ولهذا وجدنا اأن التجار 

في الخليج يعر�سون عليه ما لديهم من اأرا�س �سا�سعة، لعلمهم بجراأته واإقدامه وقدرته 

على �سراء العقارات ال�سخمة. مبارك الح�ساوي كان ع�ساميًا، ولم يعتمد على اآخرين 

في اتخاذ القرار، حا�سم في اقتنا�س الفر�سة، يبت في االأمر من دون تردد وفي اللحظة 

نف�سها، ويعطيك الرد واأنت واقف معه. تعاملت مع العديد من التجار، فوجدت العديد 

فر�س  تفوتهم  لهذا  المو�سوع،  �سندر�س  الغد،  في  اإلينا  ارجع  يتردد ويقول لك  منهم 

كثيرين عرفتهم،  تفوق على  لقد  مرة واحدة.  لالإن�سان  تاأتي  الفر�س  اأرى  واأنا  كثيرة، 

مبارك  عمل  اإن  الم�ساريع.  على  اإقدامه  في  تقديراته  على  واعتماده  جراأته  ب�سبب 

الح�ساوي في �سوق العقار واإدراكه الأهمية الخبرات و�سرورة اقتنا�س الفر�سة، �سجعه 

م�ساعد  المرحوم  االأعمال  رجل  به  عرف  اأ�سلوب  وهو  بالمقاي�سة،  التعامل  على 

ال�سالح، لكن مبارك الح�ساوي كان اأ�سجع. فلو كان عنده عقار، عمارة مثاًل، يبادلها 

باأر�س، �سمن ت�سوية معينة تحقق م�سلحة طرفي ال�سفقة. لهذا كان يهتم ب�سراء بيوت 

قديمة ليعيد بناءها اأو ترميمها ومن ثم بيعها. هذا ربما اأعانه في بداية ال�ستينيات عندما 
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ن�سبيًا،  براأ�س مال متوا�سع  تق��ريبًا،  العامين 964) و965)  بين  ما  لندن،  اإلى  غادر 

حيث كان من الكويتيين االأوائل الذين ا�ستفادوا من عقارات تعر�س في مزادات لندن. 

كان ي�ستري هناك، ثم يرمم اأو يعيد بناء العقار، فكانت لندن فر�سة للتعرف اأي�سًا على 

رجال اأعمال من ال�سعودية واالإمارات، اختاروه الحقًا ول�سنوات في ت�سويق عقاراتهم، 

وربما لعب ذلك دوراً في م�ساريعه الحقًا«.

ثالثًا: تو�صع ال�صوق 

قواعد  بتدعيم  االهتمام  تزايد  ومع   ،(96( يونيو  في  الكويت  ا�ستقالل  بعد 

اال�ستقرار االجتماعي واالقت�سادي وال�سيا�سي، اأ�سدر المغفور له ال�سيخ عبد اهلل ال�سالم 

ال�سباح عام 964) قرار التثمين، فدارت عجلة العقار في �سوق الكويت، وتو�ّسعت 

رقعة البناء والم�ساريع ال�سكنية والتجارية وال�سياحية. في هذه المرحلة االنتقالية برزت 

ويحر�س  الفر�س  ي�ستثمر  مبادر،  قرار  ك�سانع  الح�ساوي  العزيز  عبد  مبارك  �سخ�سية 

على اإ�سراك رفاق الدرب لي�سعوا ب�سمات العمل الم�سترك على خارطة الكويت. 

»جليب ال�صيوخ«

م�ساريعه  تتو�سع  اأن  قبل  الح�ساوي  العزيز  عبد  مبارك  واجهها  التي  الظروف  عن 

قدمت  اأن  »بعد  الذكريات:  م�ستعيداً  ال�سطي  ح�سين  محمد  ال�سيد  تحدث  العقارية 

ا�ستقالتي من عملي في البلدية في نوفمبر )96)، تفرغت للعمل في العقار، فتعرفت 

 حياته. في كثير من االأحيان كنا نجتمع على الغداء 
ّ
اإلى مبارك الح�ساوي ورافقته �سني

عنده في المزرعة، في »الفنطا�س« و»اأبو فطيرة«، واعتدنا الم�سي �سويًا مدة ثالث اإلى 

اأربع �ساعات. اأحب هذا الرجل الخير للجميع، وعندما بادر وا�سترى عقاراً في لبنان، 

فتح له ديوانية هناك، و�سجع معارفه على �سراء ال�سقق في هذا البلد، و�ساعد اأ�سحابه 

في  باال�ستمالك  اأ�سبه  لبنان  في  عقار  �سراء  كان  الوقت  ذلك  في  االأق�ساط.  دفع  في 

يطلق  اأربعة  من  واحداً  و�سار  التجارة،  الح�ساوي  العزيز  عبد  مبارك  اأحب  �سوي�سرا. 

عليهم النا�س لقب »بور�سة الكويت«، وهم، باالإ�سافة اإلى الح�ساوي، يحيى االأيوب، 

منطقة  ن�سوء  ظروف  اإلى  ال�سطي  ال�سيد  ويتطرق  العنجري«.  وم�ساري  اآغا  عبا�س 

اأول  في  مكتبًا  الح�ساوي  مبارك  »افتتح  ويقول:  وغيرهما  و»العبا�سية«  »الح�ساوي« 

�سوق البلوكات، خلف البنك المركزي الحالي، وتو�سعت اأعماله حيث وفقه اهلل في 
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في  الت�سابق  اأبواب  فتحت  التي  البداية  كانت  ومنها  »حولي«،  منطقة  في  تثمين  اأول 

تجارة العقار في »حولي«. في يوم، كنا في مكتبه الواقع في البلوكات، جاءنا رجل من 

»ال�سالمية« ي�سمى مبارك الح�سم يدعو مبارك الح�ساوي اإلى الغداء في ق�سر ال�سيخ عبد 

مبارك  لبى  ال�سيخ.  الأبناء  واأخًا  فداويًا  ال�سخ�س  هذا  وكان  ال�سباح،  �سعود  العزيز 

من  م�ساحة  يملك  ال�سيخ  باأن  علم  على  ونحن  معه  وذهبت  الدعوة،  الح�ساوي 

من  جانب  اإلى  معهم  يذهب  اأن  الح�ساوي  مبارك  من  طلبوا  الغداء  وبعد  االأرا�سي، 

الق�سر حيث تباحثوا معه بع�س الوقت، ولم اأعرف في تلك ال�ساعة فحوى حديثهم. 

الماء في  ببئر  يعتني  اإر�سال من  بيته في »ال�سويخ«، وطلب مني  اإلى  عاد هو بعد ذلك 

مزرعته في »الفنطا�س«، فذهبت اإلى المرحوم فرج بن �سعد الفرج، وُيدعى اأي�سا �سعيد 

العبجل، وكان مراقبًا للمنطقة الواقعة بين »الفنطا�س« و»اأبو حليفة«، ووعدني باإر�سال 

الماء.  بئر  اإلى  بالن�سبة  الالزم  لعمل  الُقلبان«،  »اأهل  الكويت  في  ون�سميهم  العمال، 

عبد  ال�سيخ  من  ا�سترى  باأنه  فاجاأني  الذي  الح�ساوي  مبارك  بالمرحوم  ع�سراً  التقيت 

االآن  ت�سمى  التي  المنطقة  وهي  المطار،  من  تمتد  التي  اأرا�سيه  ال�سباح  �سعود  العزيز 

العربيد«،  »بنايات  عليها  يطلق  التي  البنايات  اإلى  »الفروانية«  اإلى  ال�سجيج،  بمنطقة 

اأن المنطقة التي ت�سمى اليوم »جليب  اإلى جنوب »جليب ال�سيوخ«. علمًا  والج�سور 

في  ُعرفت  التي  تلك  عن  تختلف  و»الح�ساوي«  »العبا�سية«  ت�سمل  التي  ال�سيوخ« 

الما�سي، فلم تكن غير �سحراء، ولم تكن فيها طرق. لم اأ�ستوعب الفكرة، فقد كنت 

اأعرف �سعوبة الت�سرف في هذه االأر�س، خ�سو�سًا اأنها ماأهولة باأهل الع�سي�س، ال تبعد 

اأو  معهم  التفاهم  ي�سعب  االأهالي  وهوؤالء  اأمتار،  خم�سة  من  اأكثر  جارتها  عن  الع�سة 

اإقناعهم بترك المكان. لقد كان مبارك الح�ساوي جريئًا في ال�سفقة و�سراء المنطقة التي 

كانت ت�سمى منطقة »ق�سور«، التي �سمت األفين وخم�سمئة ق�سيمة، �سعر الواحدة منها 

الوقت لم تكن هذه  اأي حوالى �سبعمئة وخم�سين دينار. في ذلك  اآالف ربية،  ع�سرة 

حيوان  تواجد  لكثرة  ال�سبان«،  »اأم  وت�سمى  النا�س  يتحا�ساها  فيها،  مرغوبًا  االأر�س 

ال�سب فيها، وال يذهب اإليها اإال �سيادو الطيور. عدا ذلك فاإن منطقة »جليب ال�سيوخ« 

)حاليًا ناحية ال�سنترال)، ومن �سوب »الفروانية«، وفي اتجاه منطقة »العار�سية«، ال 

يمكن �سراوؤها اإال بعد طول تفكير. اأخبرته باأني ال اأملك �سنع �سيء تجاه هذه ال�سفقة، 

البدو كي  من  يكون  اأن  واالأف�سل  )�سم�سار) غيري،  داّلل  يبحث عن  اأن  منه  وطلبت 

اأمر بيع هذه  اإقناع اأ�سحاب الع�سي�س بتركها، ويتدبر  يعرف كيف يت�سرف في م�ساألة 

االأر�س التي تقع في �سحراء، بعد منطقة »الع�سيلية«.
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الرجل كان  لكن  مناور،  المو�سوع على عبا�س حبيب  فّكرنا في طرح  البدء  »في 

دائم االن�سغال)))، فعدلنا عن ذلك، وتحّدثنا اإلى �سقيقه، الذي كان �سديقًا لي.

في هذه ال�سفقة وتكون 
كان قد تقاعد منذ فترة، وكانت تلك فر�سة الأن ي�ساركنا))) 

باب رزق له. وهكذا التقيت الرجل وعر�ست عليه االأمر واأخبرته باأننا قد نتوجه اإلى 

اإن لم يقتنع هو. لم يكن الموقف هينًا،  النوم�س ونعقد معهما ال�سفقة،  عي�سى وربيع 

فتردد الرجل قائاًل: »لي�س من ال�سهل الت�سرف في هذا المو�سوع والتحدث اإلى �سكان 

الع�سي�س، يعني �ساأتعامل مع نا�س من جماعتي، وغالبيتهم حرا�س ال�سوق ومن ال�سرطة 

وغيرهم من الفداوية في االأمن عام. هنا ا�ستوقفته واأخبرته باأن االأمر ال ينطوي على طرد 

اأحد، اإنما نحن ب�سدد بناء ق�سيمتين والعمل على اأن تكون ماأهولتين بال�سكان، ثم نبداأ 

البيع بعد ذلك. نبداأ في منطقة قريبة ن�سبيًا، ون�ستهل العمل في بلوك محدد ي�سم اثنتي 

ع�سرة ق�سيمة)))، في كل مرة نبني ق�سيمتين فقط. 

وطلب  اأي�سًا،  تردد  الذي  مناور،  عبا�س  اإلى  الح�ساوي  مبارك  تحدث  ذلك  »بعد 

اأ�سحاب  اإقناع  االأول��ى  م�سكلتان:  اأمامنا  كانت  وعمه.  والده  اإلى  ليتحدث  مهلة 

ومن  ال�سوق  من  القريبة  مناطقهم  بترك  المدينة  اأهل  اإقناع  والثانية  بتركها،  الع�سي�س 

ال�سنين  تلك  في  اعتبرت  التي  المنطقة،  هذه  اإلى  بالتوجه  االأجرة)4)  �سيارات  مواقف 

اأ�سلفت،  بها، وكما  التي تع�سف  الرملية  العوا�سف  ب�سبب  فيها  �سحراء غير مرغوب 

ب�سبب كثرة القوار�س التي تنت�سر فيها. تطّلب االأمر مزيداً من الوقت، وجل�ست ثانية 

مبارك  و�سديقنا  لك،  اأتى  ورزق  خير  هذا  مطلق  »اأبو  له:  وقلت  مناور،  عبا�س  مع 

الح�ساوي اأو�سى اأن نبداأ بك اأنت، خ�سو�سًا اأنك �سديق وزميل عا�سرته في الميناء«، 

قرب  القديم  بيتهم  في  تقريبًا،  يومي  ب�سكل  األتقيه  كنت  �سهر،  مدة  الحال  وا�ستمرت 

تردد  الذي  مناور،  حبيب  ال�سيد  والده  اإلى  وتحدثنا  و»البذالي«)5)،  ال�سلفة«  »بيت 

اأن  وخ�سي  األف،  بمئتي  »الفروانية«  في  بيته  ثمنت)6)  قد  الحكومة  اإن  حيث  اأي�سًا، 

1 - هنا عّلق ال�سيد محمد ال�سطي على ان�سغال عبا�س مناور بالقول: »كان الرجل يعمل ليل نهار، واأعتقد اأن 
هذا كان بتاأثير ن�ساأته في حي »المطبة« واختالطه هناك بالقالليف الذين يحترفون نجارة االأخ�ساب ل�سناعة 

ال�سفن«.

2 - ذكر ال�سيد محمد ال�سطي هنا المثل ال�سعبي »ربي ارزقني وارزق مني«.
3 - الق�سيمة، هنا تعني قطعة االأر�س.

4 - في الما�سي عرفت �ساحة ال�سفاة في مدينة الكويت كموقع تجاري وموقف ل�سيارات االأجرة، والتي 
كانت �سرورية لالنتقال بعد اأن تو�سعت مدينة الكويت وانت�سرت الدوائر الحكومية في اأرجائها.

5 - يق�سد عائلة ال�سلفة والبذالي.
6 - في الفترة التي انت�سر فيها تثمين البيوت القديمة و�سرائها من قبل الحكومة.



مبارك عبد العزيز الح�صاوي ... رجل �صبق ع�صره

209

يذهب المبلغ �سدى اإن غامر في �سفقة �سراء االأر�س في »جليب ال�سيوخ«، لكنه اقتنع 

التق�سيط،  بنظام  �سيتم  البيع  واأن  االأمر،  �سيتولى  الح�ساوي  مبارك  اأن  له  اأكدنا  اأن  بعد 

وبتق�سيم كل ق�سيمة لت�سم وحدات تكون م�ساحة كل منها 500 متر، وفي تلك االأيام 

كان باالإمكان ا�ستغالل االأر�س بعمل �سكن للعمال وغيره. قام بعد ذلك ال�سيد عبا�س 

مناور باإقناع اإخوته واأخواله، وا�سترى كل منهم ق�سيمة م�ساحتها خم�سمئة متر، ليدفع 

اإن  ال�سيوخ«  فقط. من هنا قيل في منطقة »الفروانية« و»جليب  مقدمًا ع�سرين ديناراً 

اإلى ما  اأول ق�سيمة  اأول كويتي باع باالأق�ساط. وهكذا �سار االأمر من  عبا�س مناور هو 

تالها، وا�ستفاد النا�س من تلك الق�سائم التي لم توؤخذ بال�سرورة لل�سكن، بل لتاأجيرها 

اأي�سًا كمزارع وم�ساحات تو�سع فيها االأغنام. �سارت المنطقة اأ�سبه بالبلدة، وبعد اأن 

ثالثة  فيها  د 
ّ
�سي من  اأول  وكان  فيها،  ا�ستقر  »الفروانية«  في  منزله  مناور  عبا�س  ترك 

الق�سيمة  بناء  قبل  اأنه  اأذكر  التجارية وغيرها.  المخابز والَمحاّل  بلوكات تحتوي على 

قبيلة  من  الن�سوة  بع�س  جاءت  المريح،  بالتق�سيط  مي�سراً  البيع  كان  ولما  الثانية، 

للمنطقة؟  ا�سمًا  تقترحين  ماذا  اإحداهن  �ساألنا  وهنا  اأر�س،  �سراء  بغر�س  »الر�سايدة« 

فردت: »العبا�سية« تيمنًا با�سم عبا�س مناور، وهكذا جاء ا�سم المكان. 

»تو�ّسعت المنطقة بعد اأن �ساعدت البلدية النا�س بمنحهم التراخي�س الالزمة، وقام 

عبا�س مناور بالعمل على تو�سيل الكهرباء بعد اأن تحدث اإلى وزير الكهرباء، وفتحت 

اأن هجر  التي �ُسميت »الح�ساوي«، فهي ن�ساأت بعد  المنطقة  اإلى  بالن�سبة  اأما  الطرق. 

ال�سكان ع�سي�سهم، وذهبوا لل�سكن في الق�سائم التي ح�سلوا عليها بتق�سيط ع�سرة دنانير 

�سهريًا، وبع�سهم تملكوا في »العبا�سية« بلجوئهم اإلى مبارك الح�ساوي، الذي يعطيهم 

ال�سيد  اأي�سًا  فيها  ي�سهد  ت�سلم ق�سائم من دون مقدم، وهذه  ليتمكنوا من  بتوقيعه  ورقة 

منها  التخل�س  ال�سهل  من  واأ�سبح  خالية،  الع�سي�س  اأ�سبحت  بذلك  مناور.  عبا�س 

َق لها االأمر بف�سل  باإحراقها، وبعد اأن واجهت البلدية �سعوبات في تنظيم المنطقة َتَحقَّ

مبادرة مبارك الح�ساوي، وتعاون عبا�س مناور وقبوله خو�س هذه التجربة«. 

منطقة »الح�صاوي«

ويتابع ال�سيد ال�سطي: »منطقة »الح�ساوي« كانت �سمن المنطقة الثانية من االأر�س 

ال�سباح،  �سعود  العزيز  عبد  ال�سيخ  مع  ال�سفقة  في  الح�ساوي  مبارك  ا�ستراها  التي 

مراقبًا  ال�سمري  خليفة  ال�سيد  عمل  وعنده  العلي،  �سالم  لل�سيخ  ملكًا  كانت  واالأر�س 

المرحوم مبارك  المكان، وتردد  ت�سمية  اقترح  الذي  ال�سيوخ«، وهو  لمنطقة »جليب 
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الالفتات على  االأمر وظهرت  في  �سار  ال�سمري  لكن خليفة  ال�سيء،  بع�س  الح�ساوي 

اإن  بحيث  المكان،  وازدهر  »الح�ساوي«،  ا�سم  تحمل  التجارية  والمحال  المطاعم 

ال�سيد عبا�س مناور ا�سترى اأي�سًا في »الح�ساوي« اأرا�سي بنى عليها ثم باعها«.

عما  ليتحدث  و»الح�ساوي«  »العبا�سية«  منطقة  ال�سطي عن  ال�سيد  ويتحول حديث 

بور�سة  عمل  رجل  اأول  هو  الح�ساوي  »مبارك  فيقول:  العقارية«،  »البور�سة  �سّماه 

بعد  بهمن، ويح�سر  اأحمد وعي�سى  »القاد�سية« ومعه  منطقة  في  عقارية، وكان مكانها 

غيرهم،  �ستة  اأو  االأيوب وخم�سة  اأحمد  علي،  اآغا  عبا�س  د�ستي،  اهلل  عبد  الع�ساء  �سالة 

اأو  اأر�س  �سواء  عقار  من  عنده  ما  منهم  كل  يعر�س  بهمن،  اأحمد  ديوانية  في  يجتمعون 

ال�سفقات  يدير  مرة  المليون.  ون�سف  مليون  اأو  مليون  بقيمة  يتم  عر�س  واأقل  ق�سيمة، 

عي�سى بهمن رحمه اهلل، ومرة علي بهمن وغيرهما من ال�سما�سرة. وكان يحدث في هذه 

ال�سفقات نمط من المقاي�سة حين تتم مقاي�سة عقار باآخر. اأذكر اأن ال�سيخ �سباح ال�سالم 

عندما علم ب�سفقات الديوانية عّلق بالقول: المفتر�س اأنكم ترتاحون في الديوانية، ولكن 

بالن�سبة  اأما  الراحة«.  الح�سابات والتجارة حتى في وقت  الح�ساوي �سغلكم في  مبارك 

اإلى اال�ستثمار في منطقة »اأبو فطيرة«، فيرى ال�سيد ال�سطي اأنها جزء من �سغف المرحوم 

مبارك الح�ساوي بالعقار، وحبه لالأر�س، ويقول في ذلك: »مبارك الح�ساوي لو قلت له 

ويعزز  البر،  يحب  اأ�ستري.  الأجابك:  الحدود  على  اأو  ال�سعودية  في  اأر�سًا  هناك  اإن 

االأر�س، وال يقول اإنه �سي�ستريها اليوم ليبيعها في الغد، اإنما ُيف�سل دائمًا االنتظار، ويرى 

منطقة  من  تبداأ  بجوالت  يقوم  كان  لهذا  الحقًا.  �سياأتي  منا�سبًا  وقتًا  اأر�س  لكل  اأن 

»الفحيحيل«، ولو اأننا بحثنا االآن في الخرائط والوثائق الخا�سة بمنطقة ال�سعيبة ال�سناعية 

هم  والعميري.  الدبو�س  لنايف  واأخرى  الح�ساوي  مبارك  للمرحوم  ربعها  اأن  لوجدنا 

الذين كانوا ي�سترون اأرا�سي في »ال�سعيبة«، التي كانت كلها اأربعين بيتًا«.

ولل�سيد جواد بوخم�سين تجربة، في هذا المجال، مع مبارك الح�ساوي: »في عام 

)96) حين تو�سع الن�ساط االقت�سادي في الكويت، وبداأت بوادر ع�سر نه�سة جديدة 

يلعب فيها العقار دوراً اأ�سا�سيًا، فكرت في التحول من اال�ستيراد والت�سدير اإلى العقار. 

اأمار�سه من قبل، لكنني قررت  اأدر�س هذا المجال، ولم  لم يكن القرار �سهاًل، فاأنا لم 

خو�س التجربة على مراحل، فاأبداأ العمل في ال�سم�سرة اأو»الداللة« كما نقول هنا في 

ال�سوق  معامالت  يعرف  مخت�س  عن  بالبحث  بداأتها  هذه  االأولى  الخطوة  الكويت. 

البرج�س)))،  الرحمن  عبد  حمود  المرحوم  اأ�سدقائي،  اأحد  اإلى  فتحدثت  وروادها، 

1 - عمل ل�سنوات في الجمارك.
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العقار هو محمد عبد الرحمن العمران. وبداأنا نلتقي في  اإلى خبير في  الذي وجهني 

ال�سوق، حيث ا�ستركنا في مكتب ن�ستقبل فيه متداولي العقار، و�سار مبارك الح�ساوي 

من رواد المكتب. لم يقت�سر التعامل في العقار على �سفقات المكتب، بل اعتاد التجار 

وال�سما�سرة االلتقاء في الديوانية م�ساء، حيث تعقد المبادالت و�سفقات البيع وال�سراء. 

»كما ذكرت لم يكن هدفي االأ�سا�سي العمل في مجال ال�سم�سرة، بل التعرف على 

ولذلك  المواقع،  على  واال�ستدالل  الخبرة  واكت�ساب  فيه،  والمتعاملين  العقار  �سوق 

عملت في المجال �سنتين، ثم بداأت �سراء االأرا�سي، وبعد ذلك با�سرت ت�سييد المباني 

عام 965)، ومنذ ذلك التاريخ ركزت على البناء وا�ستمررت في ذلك حتى اليوم. اأما 

المرحوم مبارك الح�ساوي فف�سل التركيز على �سراء االأرا�سي، وتميز في ذلك. ولهذا 

فاإن كثيراً من المناطق جرى تداول االأرا�سي فيها عن طريقه، فقد بداأ مبكراً �سراء اأرا�ٍس 

قريبة من العا�سمة، في مناطق مثل »ال�سرة« و»الجابرية«، ثم تجاوزها اإلى مناطق اأبعد 

مثل »الفنيطي�س« و»اأبو فطيرة« و»الفروانية«. 

 العقار بهبوط وارتفاع في العر�س والطلب، وقد مرت الكويت 
ّ
»كاأي �سوق، مر

في عام 959) باأزمة عقار، يمكن مقارنتها اإلى حد ما »باأزمة المناخ« التي ح�سلت 

الخم�سينيات،  نهاية  انت�سرت  ظاهرة  عن  نتجت  تلك  العقار  اأزمة  الثمانينيات.  في 

مت االأرا�سي في وقت لم تكن فيه اأي قيود تحكم هذا االأمر، والذين قاموا 
ِّ

حيث ُق�س

بتق�سيم االأرا�سي �ساروا يبيعون بموجب �سندات بيع، ما جعل كثيرين يتدافعون اإلى 

بمبلغ  الواحد  ال�سند  يبيعون  الذين  ال�سندات  تجار  يجتمع  حيث  الجت«،  »�سوق 

تلك  فخلفت  اليوم،  هو  منظمًا كما  ال�سوق  في  التدوال  يكن  لم  تقريبًا.  ربية   (00

والن�ساء،  الرجال  تحمل  المركبات)))،  نالحظ  وكنا  الفو�سى،  من  جانبًا  ال�سندات 

تنقلهم من ال�سوق، اإلى منطقة الجهراء لت�سلم االأر�س هناك، ما دفع المغفور له ال�سيخ 

عبد اهلل ال�سالم اإلى اإ�سدار قرار بوقف ا�ستغالل االأر�س على هذا النحو، واأ�سدر اأمراً 

وم�سطلح  التنظيم«  »داخل  م�سطلح  النا�س  بين  متداواًل  و�سار  المناطق،  بتحديد 

االأرا�سي  تداول  نظمت  فا�سلة  حدود  ر�سم  اإلى  مبدئيًا  اأدى  ما  التنظيم«،  »خارج 

والم�ساحات، وتوّقف تجار ال�سندات، وفي الوقت نف�سه ا�ستفاد اآخرون من تثمينات 

عام 956)«. 

1 - في المقابلة ا�ستخدم ال�سيد بوخم�سين كلمة »الوانيتات« جمع »وانيت« في اإ�سارة منه اإلى اأن النا�س كانت 
ت�ستقل هذه المركبة التي ت�سمى في االأ�سل »البيك اأب«.
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المبادلة

العقار:  �سوق  في  الح�ساوي  مبارك  لعبة  عن  الحديث  بوخم�سين  ال�سيد  ويتابع 

تعر�س   ،(96( عام  نهاية  في  التاأ�سي�سي،  المجل�س  انتخابات  فترة  في  اأنه  »والواقع 

�سوق العقار اإلى حال من الركود، لكن مبارك الح�ساوي ا�ستطاع بحنكة تجاوز هذه 

كاأن يجد �ساحب  معينة،  تتم في حاالت  التي  المبادلة،  اإلى  االأزمة من خالل لجوئه 

ملك �سعوبة في ت�سويق اأر�سه، فيقترح عليه مبارك الح�ساوي المبادلة بعمارة اأو بناية، 

وكان ن�سطًا في هذا المجال، فا�ستطاع التوفيق بين كثير من ماّلك العقار والتجار«. 

 وعن المبادلة يتابع ال�سيد بوخم�سين: »ا�سترى مبارك الح�ساوي اأرا�سي كثيرة في 

الكويت، وعندما كانت الم�ساحات كبيرة عمل على تق�سيمها لت�سهيل بيعها، وا�ستمر 

فترة طويلة من دون  اأ�سحابها  تبقى عند  العقارات  بع�س  اأن  المبادالت خ�سو�سًا  في 

منها  التخل�س  اأو  جديد،  بعقار  مقاي�ستها  في  التفكير  اإلى  الحقًا  فتدفعهم  حراك، 

للح�سول على اأثمانها، وقد ي�ستريها مبارك الح�ساوي ليبيعها ثانية، وقد يتداولها اأكثر 

من مرة خالل �ستة �سهور، ما يتطلب ال�سبر ومتابعة حركة ال�سوق على الدوام.

يتحدث �سعود الب�سارة قائاًل: المبادلة في ال�سفقات التجارية كانت معروفة اإلى حد 

ما في الكويت، لكن العم مبارك هو اأكثر من مار�سها في العقار، و�سّدر هذا االأ�سلوب 

اإلى ال�سعودية. قبل الغزو العراقي الغا�سم ب�ستة �سهور، وكان ال�سهيد ال�سيخ فهد  اأي�سا 

االأحمد الجابر ال�سباح في لندن، ات�سل بي العم مبارك ال�ساعة الواحدة ظهراً، وكان 

في فندق »ت�سر�سل«. لما و�سلت وقابلته ناولني مندياًل ورقيًا من المناديل التي ي�س���عها 

الف��ندق عند تقديم الوجبة، وطوى المنديل وقال لي احتفظ به. ع��دت اإلى ال�سيارة 

وفتحت المنديل، فاإذا به عقد مبادلة بموجبه بادل ال�سيخ فهد االأحم�د بعمارة مقابل 

عدد من الخيول«. 

اإن عمل مبارك عبد العزيز الح�ساوي بالت�سدير واال�ستيراد خالل الفترة من منت�سف 

�سخ�سيته،  �سقلت  التي  التجربة  بمثابة  كان  ال�ستينيات  منت�سف  اإلى  الخم�سينيات 

ف�ساهم ذلك في نجاحه في �سوق العقار الحقًا. لقد كانت الوظيفة في وقت ما م�سدر 

الرزق االأ�سا�س بالن�سبة اإليه، لكنها كانت اأي�سًا فر�سة للمقارنة بينها وبين العمل الحر، 

ومرحلة �سرورية قبل تحديد الم�سار المنا�سب. لهذا قرر في ال�ستينيات ترك الوظيفة 

والتفرغ للتجارة. جاء قراره في ظروف �سجعت النا�س على االتجاه نحو العمل الحر 

َدْت مئتا مليون دينار ت�سرف على  والعقار، خ�سو�سًا عندما �سدر قرار التثمين، وُر�سِ

مدى خم�س �سنوات، على اأن ت�سدر مقابل التثمين م�ستندات. هذا القرار حرك ال�سوق 
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هذه  في  الح�ساوي  مبارك  عمل  لقد  العقار.  �سوق  اإلى  التوجه  على  و�سجع  جذريًا، 

من  نوع  اإلى  تحّول  الذي  للعمل،  حبه  في  قدوة  واعتبرُته  ملحوظ،  بن�ساط  ال�سوق 

الح�ساوي،  مبارك  يعقدها  كان  التي  والمبادالت  التعامالت  اأذكر  زلت  ما  الهو�س. 

والتي كانت تمتد، في �سهر رم�سان، حتى �ساعة االإفطار. نناق�س االأ�سعار والم�ساحات 

الفجر،  يحين  حتى  ثانية  نعود  االإفطار  وبعد  المدفع،  �سماع  حتى  جدل  في  ونبقى 

فنم�سك على تمرة«. 

وفي مو�سوع التثمين، يقول ال�سيد عبا�س مناور: »ثمنت العبا�سية كلها، فثمن اأقل 

بيت فيها بمبلغ 5)) األف دينار. وهناك بيوت ثمنت ب�00) و400 األف دينار، فرزق 

رحمه  الح�س�اوي  مبارك  بجهد  ثم  اهلل،  من  بعون  ذلك  وكان  جميعهم،  المواطنون 

اهلل«. 

كانت الحركة حينها تحتاج اإلى داللين، يقول عبد اللطيف عبد اهلل حجي ال�سمي�س: 

يقومون  اآخرين،  و�سطاء  يراأ�س  الدليجان  اهلل  عبد  ال�سيد  ال�سوق  في  اأ�سدقائه  »من 

باالجتماع لياًل بال�سيد جواد بوخم�سين وعبد الرحيم اأكبر. كانوا �سركاء. وكانت 70 

في المئة من ال�سفقات تتم عن طريقهم«. ويو�سح اإبراهيم �سعيد بن �سيبة))): حتى اإن 

بع�س ال�سفقات كانت تتم عن طريق الهاتف. كانت هناك ثقة عمياء. مثاًل عندما تت�سل 

الوثيقة وتدفع  لك  يبعث  اعتمد.  يقول  الفالنية  االأر�س  ا�ستريت  اأنك  وتبلغه  ب�سخ�س 

جزءاً من المبلغ والباقي تدفعه في وزارة العدل، ويتم التوقيع. والح�ساوي كان »دينمو« 

ال�سوق. وكان هناك اآخرون منهم عبا�س اأكبر. نحن في ال�سوق كنا نطلق عليه »ملك 

المبادالت«. كنت اأجل�س معه وهو يتمم �سفقاته، فيخرج بخم�سة ماليين اأو ع�سرة اأو 

ال�سبعينيات والثمانينيات«.  خم�سة ع�سر مليونًا كاأ�سعار مبادالت. كان هذا االأمر في 

مو�سوع  عن   (Beryl Hornby( هورنبي  بيريل  ال��سيدة  لندن  مكت�ب  مديرة  وتحدثت 

المبادلة، ف�سهدت على »مبادلة بيت في لندن باأر�س في ال�سعودية«.

اأبيعك ب�صتي

ونتابع مع ال�سيد جواد بوخم�سين: »كنا مجموعة كبيرة، ت�سم نا�سر عبد الجليل، 

عبد الوهاب العي�سى، خالد ال�ساهين الغانم، عبد الرزاق الخمي�س، �سيد ح�سين بهبهاني. 

اأتذكر اأن اأحدهم علق على مبارك الح�ساوي، وكنت حا�سراً، حول حبه للبيع، فاأجابه 

1 - تاجر عقار كويتي، عرف مبارك الح�ساوي منذ طفولتهما في »فريج ال�سعود«، وبقيت �سداقتهما م�ستمرة 
حتى رحيل الح�ساوي.
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على  الذين عملوا  القالئل  من  كان  »ب�ستي«))) لفعلت.  اأبيعك  اأن  اأردَت  لو  المرحوم: 

اإن�ساء الفنادق، ف�سيد »الموتيل« بعد اأن ا�سترى اأر�سًا في »الم�سيلة«، ولم يتجه كثيراً اإلى 

د اأّول مجّمعين في الكويت، هما »العزيزية« في »ال�سالمية«، ثم مجمع 
ّ
االإعمار لكنه �سي

»االأندل�س« في منطقة حولي، ليركز بعد ذلك على االأرا�سي فقط. في عام 976) عمل 

ب�سدد  وكنا  االأعمال،  من رجال  وتكّونت مجموعة  العقار،  في  الكويتيين  من  العديد 

التي  العقارات  وتقييم  الم�سروع  لهذا  ولالإعداد  للفنادق.  العالمية  ال�سركة  تاأ�سي�س 

اأكبر وفي�سل  ال�سلطان والمرحوم عبد الرحيم  الموؤ�س�سون، �سافرت مع في�سل  امتلكها 

المناعي لتقييم االأرا�سي في البحرين واالإمارات وال�سارقة وم�سر والخرطوم وموريتانيا 

الح�ساوي  مبارك  فعر�س  يملكها،  التي  العقارات  منا  كل  وعر�س  وجدة،  و�سنعاء 

قطع  اإلى  اإ�سافة   ،(Carlton( »كارلتون«  فندق  وهو  ال�سارقة،  في  امتلكه  الذي  الفندق 

وم�ساحات من االأرا�سي، وهذا يعني اأنه اهتم باالأرا�سي اأكثر من ت�سييد المباني. 

ودبي،  ال�سارقة  في  ا�ستثمر  حين  فعل  وكذلك  االأر�س،  على  ركز  الكويت،  »في 

م اأرا�سي في الدمام وا�ست�سلح بع�سها لُت�سكل ل�سانًا داخل البحر. انتقل بعد ذلك 
ّ

وق�س

اإلى جدة، ثم ذهب اإلى بريطانيا، وقد رافقته في اإحدى رحالته اإلى اأ�سبانيا، واطلعت 

ثم  العربية  الدول  اإلى  الكويت  من  انتقل  لقد  هناك.  الجزر  بع�س  في  له  م�ساريع  على 

ا�سترى  لندن  اإلى عقاراته في  واإ�سافة  بريطانيا،  االأوربية، وفي مرحلة معينة ركز على 

خارج العا�سمة ق�سوراً تج�سد مباني اأثرية �سمت حدائق واإ�سطبالت وبحيرات.

»كان بحق رجاًل بعيد النظر، وهذا ما ميز م�ساريعه، ولعل تجربة فندق »كارلتون« 

)Carlton) في ال�سارقة دليل على ريادته، حيث ا�ستفاد من النه�سة التي بداأت هناك في 

ال�سبعينيات، فا�ستقبل الفندق القادمين للعمل في ال�سارقة. لقد اأبدع دائمًا، وامتد هذا 

بم�ساريع  تقدم  حيث  بعد،  فيما  االأمة  ومجل�س  التاأ�سي�سي  المجل�س  في  عمله  اإلى 

اأ�سلوبه في  ارتبطت باالقت�ساد و�سارك في اقتراح بع�س القوانين، وقد دعمه في ذلك 

اإقناع معار�سيه وفي محافظته على عالقته بمن حوله من زمالء«. 

اأر�صيف دقيق

ال �سك في اأن قوة �سخ�سية مبارك الح�ساوي، واأ�سلوبه في ال�سراء والبيع، وطريقة 

تعامله مع التجار اأو العمالء اأو الزبائن، هي التي كانت ترجح كفة تفوقه على �سواه من 

1 - الب�ست، هي العباءة التي ي�سعها الرجال في الخليج، وتكون في الغالب من الوبر. وت�ستخدم في الغالب 
في المنا�سبات وتميز اأحيانًا كبار ال�سن والتجار والم�سوؤولين.
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اأنها  راأى  التي  االأ�سباب  معلاًل  القانوني محمد زهدي،  م�ست�ساره  يقول  العقار.  تجار 

مبارك  »يتحدث  والخبرة:  اال�ست�سارة  الأهمية  وعار�سًا  اأعماله،  ا�ستمرارية  دع�مت 

الح�ساوي اأحيانا عن عقار فيذكر الم�ستري وم�ساحة االأر�س التي باعها في الخم�سينيات 

البيع، وهكذا  في  اليوم  عليه  المتعارف  المتر  اإلى  القدم  ويحول  بالربية،  القدم  و�سعر 

يربط الما�سي بالحا�سر، وتكون الحياة عنده حلقة متوا�سلة. بعد مرور ال�سنوات ياأتي 

يوم ويتحدث عن عقار ليقول »بعت اأر�سًا لكْن هناك جزء منها لم اأت�سرف به بعد«، 

اإلى الخرائط ونقارن الم�ساحات، فتتاأكد لنا �سحة ما يقوله وما يتذكره، ونبداأ  فنعود 

برفع دعاوى تكون قد غابت عنا لقدمها«. ويتابع: »كانت لمبارك الح�ساوي عقلية 

منظمة، وبرغم اعتماده على ذاكرته، اأحب اأن اأو�سح اأن عقلية مبارك الح�ساوي قامت 

من  ورقة  كل  حياتي.  في  راأيته  اأر�سيف  اأح�سن  لديه  اأن  واأعتقد  عمله،  تنظيم  على 

معامالته واأية معلومة تطلبها في جميع اأمالكه، منذ اأن كان تاجراً �سغيراً، تجدها في 

هذا االأر�سيف المنظم تنظيمًا دقيقًا، رغم انه ُنقل من مكان اإلى اآخر مرات عدة. تجدها 

عي�سى  �سديقه  يحدث  الح�ساوي  مبارك  وكان  الم�ستندات«.  وحوافظ  بم�ستنداتها 

العثمان قائاًل: »لو ارتديت مالب�سي، وقررت الخروج من المنزل، اأكون قد خططت 

االأمر  اأنهي  بعده  الفالني،  الدالل  ياأتي  ثم  فالنًا،  �ساأقابل  اليوم  مثاًل  به.  �ساأقوم  لما 

مع  يجل�س  م�ساء  الثامنة  ال�ساعة  ففي  اآخر  اأمر  ح�سل  »لو  العثمان:  ويتابع  الفالني«. 

اأ�سحابه، يبيعون ما ي�سمى بيع الليل اأو �سفقات الليل«.

روح التحدي

في  جرت  حادثة  هنا  لديه،  االأثيرة  ال�سفات  من  واحدة  بالعقار  التم�سك  والأن 

البدء  اإيرِفن )William (Bill) Irvine): »كنا ب�سدد  لنا ال�سيد وليم )بيل)  بريطانيا، يرويها 

للتاأمين«  برودن�سال  »�سركة  الوقت  ذلك  في  بجوارنا  وكان  فندق،  بناء  بم�سروع 

)Prudential Insurance)، وهي موؤ�ّس�سة كبيرة جّداً، كانت لَدْيها خطط الإعادة تاأهيل 

الخلفية من  الجهة  بالكامل. وكانت  لندن  في   (Knightsbridge) »نايت�سبريدج«  منطقة 

الم�ساحة التي ا�ستملكناها تطّل على �سارع »رافاييل« ).Raphael st) بالتحديد، وكان 

�سركة  لكن  »رافاييل«.  �سارع  من  العقار  اإلى  مدخل  على  يحتوي  الفندقي  ُمخططنا 

فيه، وحتى  تبني  »رافاييل« كي  �سارع  اإغالق  تريُد  كانت   (Prudential( »برودن�سال« 

تتمكن من ذلك، كان ال بد لها من ا�ستعادة ملكية ق�سم من جدارنا، فاّدعْت اأن ق�سمًا 

من الجدار الفا�سل بيننا لم يكن تابعًا لنا، بل لها. وترتَب على ذلك اأن ا�سطررنا اإلى 
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في  للبحث  ع�سر،  ال�سابع  القرن  �سجالت  اإلى  والعودة  المحكمة  في  ُمواجهتها 

الُمدّونات التاريخية من اأجل تحديد عمر كل حجر في الَمبنى. كانت تلك الق�سية في 

َد اأنها كانت باهظة التكاليف. وكان يمتلكنا اإح�سا�ٌس قوي بالثقة باأننا 
ْ
غاية االأهمية، َبي

»برودن�سال«  �سركة  ا�ستاأنفت  وعندما  بالفعل،  ك�سبناها  وقد  ها، 
ُ
نك�سب �سوف 

بنا اال�ستئناَف اأي�سًا. من هنا نقول   واَجهنا التحّدي الجديد، وك�سِ
َ
)Prudential) الُحكم

اإننا كوفئنا باأن ُمِنْحنا الجداَر الذي كان اأ�ساًل لنا، كما اأخذنا تعوي�سًا عن الجزء االأكبر 

من الَم�ساريف القانونية، التي بلغت حوالى اأربعة ماليين جنيه ا�سترليني، ُمقابل اإثبات 

بفترٍة  ذلك  وبعد  التكاليف.   (Prudential( »برودن�سال«  �سركة  تحملت  بينما  حقنا، 

 ما كان ينبغي اأن 
ُ
وجيزٍة باعت �سركة »برودن�سال« )Prudential) الَموقع. عمومًا االأمر

يح�سَل اأ�سا�سًا، فقد كانوا على خطاأ في ادعائهم«. 

تعامله مع  العقار واأ�سلوب  اإلى تجربة والدها في  الح�ساوي  وتتطرق فوزية مبارك 

من  بداأ  اأوروبا  وفي  االأمد،  طويلة  م�ساريع  والدي  »اختار  لتقول:  معه،  المتعاونين 

األمانيا. كان ذلك في بداية ال�ستينيات، رافقه ال�سيد يحيى زكريا االأن�ساري. بعد األمانيا 

 Daud) بير�سمبور  داوود  ال�سيد  المرحوم  مع  العقار  في  وعمل  بريطانيا  اإلى  توجه 

Bershenpour) وال�سيد فوؤاد �سا�سة (Fouad Shahshah)، كانا �سديقين و�سريكين معه في 

العمل. بداأوا ا�ستثماراتهم معًا وتو�سع المكتب الذي ت�سارك فيه االأ�سدقاء الثالثة، قبل 

بداية  من  لندن  ا�ستثمارات  تدير  التي  ال�سركة  الوالد  ويفتح  بينهم  الق�سمة  تحدث  اأن 

اإليه �سخ�س  ي�سل  اأن  اأنجزه ي�سعب  نف�سه كثيراً، وما  اعتمد والدي على  الثمانينيات. 

واحد. اهتم بتطوير م�ساريعه، لم يجعل االأموال اأو النقود عائقًا، ُيقبل على الم�سروع 

اأواًل، ثم يعمل على تدبير المبلغ، ت�ساعده في ذلك �سمعته في ال�سوق وو�سوح اأفكاره، 

ما ُي�سجع الم�سارف على دعمه وتمويله«. 

وعن تعامله مع الموظفين وداأبه في المتابعة الدقيقة لما يخ�س عقاراته يقول ال�سيد 

فائق ال�سالح: »في مكتبه لم يكن يت�سرف كم�سوؤول، بل يخاطبنا بكلمة »يا اإخواني« 

الراأي  في  �سركاء  نكون  اأن  يف�سل  بل  العمل،  رب  باأنه  ي�سعرنا  فال  اأبنائي«،  »يا  اأو 

اإلينا باهتمام، ليختبر مجمل االآراء ويقارن ويختار بح�سب ما يراه  ي�ست�سيرنا وي�ستمع 

منا�سبًا. اأما اأ�سلوبه في العمل فقد كان يخطط لما �سيقوم به، ويتابع من الثامنة �سباحًا 

 
ّ
ُيِلم بريطانيا.  في  اأو  الخليج  في  مكاتبه  مع  هاتفيًا  يتوا�سل  م�ساء،  ع�سرة  الثانية  حتى 

غيرها،  اأو  االإمارات  اأو  ال�سعودية  في  �سواء  العقار  في  زاوية  كل  ويعرف  بالتفا�سيل 

ويتحدث عن العقار وي�سفه كاأنه اأمامه. في �سدة العمل تراه ياأتي بق�سة اأو طرفة ليخفف 
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اأجله، فاأي م�سكلة يمكن  اأن نتكّدر من  من تاأزم الجو، ويقول لي�س هناك ما ي�ستحق 

حلها في يوم اأو اأ�سبوع اأو �سنة«.

الخليج،  الكويت ومنطقة  العقار في  ي�ستوعب تو�سع �سوق  الح�ساوي  كان مبارك 

في  �سببًا  كانتا  نادرة  بموهبة  العمل  اإدارة  على  وقدرته  المتابعة  في  ديناميته  اأن  ذلك 

نجاحه. يروي م�ست�ساره القانوني الدكتور �سفاء الدين ال�سافي حادثة ت�سعنا في �سورة 

في  �سراءها  يود  اأر�س  هناك  »كانت  وموظفيه:  م�ست�ساريه  بها  ي�سبق  التي  حركته 

ال�سعودية. اأح�سر لنا اأوراقها. كنت اأنا ومعي الم�ست�سار اإ�سماعيل ن�سار يرحمه اهلل. قال 

اأدر�سوها  اأم ال؟  اأ�ستريها  القانونية هل  الم�ساكل  بع�س  االأر�س عليها  الح�ساوي »هذه 

لي«. اأما نحن فندر�س االأمر بالطريقة القانونية، اّطلعنا على القوانين ال�سعودية، واأخذنا 

وقتنا لمدة ثالثة اأ�سابيع تقريبًا. وهو عادة ياأتي اإلى الكويت فيبقى فيها اأ�سبوعًا ثم يغادر 

لالإ�سراف على اأعماله في الخارج. بعد حوالى �سهر عندما ح�سر اإلى الكويت قدمنا له 

ت�سرى، الأنها قد تكون عليها  االأر�س ال  اأن هذه  نتيجة  اإلى  الدرا�سة، وكنا قد و�سلنا 

بع�س االإ�سكاالت لجهة الورثة وغير ذلك، فاأبلغناه النتيجة ورجوناه اأال ي�ستريها. رّد 

ا�ستريتها  االأر�س  هذه  قائاًل:  فرد  عندنا،  ما  فقدمنا  تتحدثون؟  اأر�س  اأي  عن  علينا: 

يتخذ  االأحيان  بع�س  اأعمال. كان في  اأ�سبحت رجل  لما  اأنا  مثلكم  بقيت  لو  وبعتها. 

قراراته اإذا اقتنع باالأمر من دون الرجوع اإلى االأمور القانونية. وكنا دائمًا نقول له يا اأبا 

عبد العزيز قبل ال�سراء اأخبرنا باالأمر. فيقول: ال. اأنا اأم�سي في طريقي، وعندما تح�سل 

م�سكلة قانونية اأعود اإليكم«.
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االأ�سهم   اأ�سعار  في  طفرة  خّلفتها  اقت�سادية  الأزم��ة  حقبة  الكويت  ثمانينيات  مثلت 

 �(980( �سهراً   (4 ا�ستمرت  الكويت،  في  المناخ«  »�سوق  م�سرحها  كان  والعقارات 

تبعاتها ونتائجها  يعاني  البع�س ظل  اإن  بل  �سلبياتها الأكثر من عقدين،  )98)) وا�ستمرت 

حتى اليوم، بدرجة اأو باأخرى، وتفاوت اأ�سلوب المت�سررين للخروج منها، في وقت كانت 

تجربة  الح�ساوي  العزيز  عبد  لمبارك  وكانت  الخريف،  كاأوراق  تت�ساقط  التفلي�سات  فيه 

بارزة، لم تكن �سهلة، اإال اأنه، رغم الخ�سائر الباهظة، ا�ستطاع اأن يخرج منها محافظًا على 

اأ�سا�سيات تعامله في ال�سوق كما في الحياة.

وفي اأية حال، ي�سعب اأن ت�ساغ �سيرة المرحوم مبارك الح�ساوي من دون اأن تتقاطع مع 

اأزمة »�سوق المناخ«، تلك التي لم تهّز رجال اأعمال كويتيين وح�سب، بل هزت العديد من 

اإلى حد بعيد �سعود مبارك  اأنها اأعاقت  الالعبين الخليجيين بنار البور�سة. وال مهرب من 

عبد العزيز الح�ساوي �سنوات، وهددت بنيانه االقت�سادي الذي كان قد تعاظم كثيراً قبلها، 

لي�ستمر بعدها.

االأزمة، تحدثوا عن مجرياتها وخطورتها،  اأثناء  الذين عملوا معه وعاي�سوه  العديد من 

وو�سفوا اأ�سكال المواجهة التي اختارها مبارك الح�ساوي، ثم �سّوروا لنا �سلوكه حيالها، 

وباأي اأع�ساب ورباطة جاأ�س اختار اأن يحافظ على قامته االقت�سادية، وعلى ثروته المنت�سرة 

في بقاع كثيرة من العالم.... �سديقه ال�سيد جواد بوخم�سين و�سف طبيعة ال�سوق بقوله: 

»بداأت اأزمة »�سوق المناخ« عندما جاءت مجموعة من الوزراء وفكرت في فتح االأبواب 

كان  الذي  االختناق  ذلك  من  للخروج  النا�س  فاندفع  ال�سوق،  واإنعا�س  اال�ستثمار  لتطوير 

حا�ساًل قبل ذلك، والذي كانت ت�سكو منه ال�سركات في الداخل وكان �سببًا التجاهها اإلى 

اأن هناك انفتاحًا في الكويت عادوا. ولم تكن  اأ�سحاب ال�سركات  الخليج. وعندما �سمع 

هناك �سوابط في البور�سة وال�سوق، واختلطت االأمور، فحدثت تبادالت بالعقار واالأ�سهم، 

بََّب بكارثة. وهذا ما �سمح بدخول اأنا�س ال يملكون  فالبيع باأجل وبال قيود وال �سوابط َت�سَ

الثقة، فحدث ما  يبيعون وي�سترون باالعتماد على  ال�سوق، وراح الجميع  اإلى  �سيولة مالية 



مبارك عبد العزيز الح�صاوي ... رجل �صبق ع�صره

222

والم�ستثمرين  ال�سركات  ا�ستعادة  في  فكرت  عندما  ح�سنة  كانت  الحكومة  نّية  حدث. 

الكويتيين من الخارج، لكن التنظيم كان غائبًا، فت�ساعفت االأ�سعار باالأجل اإلى مئة في المئة 

المئة  في   (0 العقار  دخل  كان  اإذا  الن�سبة  هذه  ينتج  ال�سهم  اأن  ت�سمن  فكيف  �سنة.  لمدة 

اأن بع�س  المئة وال�سياحة مثلها. وح�سلت م�ساربات كثيرة، فالم�سكلة  وال�سناعة 5) في 

تجار العقار، ومنهم مبارك الح�ساوي، بادلوا العقار باالأ�سهم، وكما اأعتقد، فاإن الح�ساوي 

كان �ساحب الرقم الثالث في حجم تعامله في ال�سوق، وكان من بين 0) اإلى )) �سخ�سية 

تعاملوا ب�سكل اإيجابي في ت�سديد ما عليهم«.

�سديق ثان هو ال�سيد عي�سى العثمان قال: »ح�سلت بيني وبينه م�سادة ب�سبب طلبي منه 

عدم دخول »�سوق المناخ«، ف�ساألني »األم تدخل اأنت؟« قلت: »دخلت بمبلغ ب�سيط جداً، 

خيالي.  اأمر  دينار.  األف   50 اإلى  االأرا�سي  متر  و�سل  وقتها  راأ�سمالي«.  بكل  اأغامر  لم 

 50 اإلى  الوطني  البنك  �سهم  و�سل  ت�سّوْر  مغامراته.  من  واحدة  فكانت  ودخل  عاك�سني 

ديناراً كويتيًا. بعد انتهاء االأزمة انخف��س اإلى ن�سف دين�ار«.

ال�سيد اأحمد عبد العزيز مدوه ي�سف فو�سى تلك ال�سوق بقوله: »هناك �سركات ُتداول 

وكانت  التاأ�سي�س،  تحت  تزال  ال  كانت  ن�ساطها.  تمار�س  اأن  قبل  ال�سوق  في  اأ�سهمها 

رخ�ستها �سدرت للتو من وزارة التجارة. ولم تكن قد ا�ستغلت وال با�سرت ن�ساطها، ومع 

اأول  هي  ال�سيكات  هذه  الموؤجلة.  ال�سيكات  اأجلها  من  وتدفع  وترتفع،  اأ�سهم،  لها  ذلك 

ي�سارع  البع�س  جعل  ما  النا�س،  بع�س  اأخاف  الذي  الثقة  انعدام  بداأ  معها  لالأزمة،  �سرارة 

لتقديمها للبنك قبل تاريخ ا�ستحقاقها، والقانون ال يعترف بالتاريخ الموؤجل في ال�سيك، اإذ 

يجب �سداده فور تقديمه. ولما لم تكن لهذه ال�سيكات اأر�سدة فقد اأدى تهافت النا�س اإلى 

الر�سمية  الجهات  بين  واأزمة  التجار  بين  اإرباكًا  �سيكاتهم،  قيمة  على  للح�سول  البنوك، 

والمدينين. وراحت هذه الجهات الر�سمية تح�سي موجودات وميزانية كل من لم ي�سدد، 

ثم بعد ذلك احت�سبوا لمن اأعلن اإفال�سه الدينار ب�50 اأو 00) اأو 00) فل�س، فيما احُت�سب 

دينار مبارك الح�ساوي بدينار، الأنه اأ�سر على الحفاظ على ا�سمه وكرامته«.

اأزمة  التي رافق تفاعالتها: »بداأت  اأزمة »المناخ«  نبيل خالد جعفر))) عن  ال�سيد  يقول 

العقار  في  واأ�سعار خيالية  رواج  فترة  �سبقتها  عام )98)،  من  اأغ�سط�س  في  تقريبًا  المناخ 

تتما�سى  ال  الطفرة  هذه  اأن  الحظت  المالية  خبرتي  بحكم  االأ�سهم.  في  العمل  في  ووفرة 

1 - نبيل خالد جعفر تزوج عام 979) من كريمة مبارك عبد العزيز الح�ساوي، وكان والده �سديقًا لمبارك 
الح�ساوي منذ كان �سفيراً للكويت في لبنان، ووالدته �سديقة مقربة من ال�سيدة بدرية حرم المرحوم، وكانت 

العائلتان تتبادالن الزيارات في لبنان ولندن والكويت، ما خلق فر�سة تعرف بها اإلى زوجته. ا�ستفاد المرحوم 

من خبرته في اال�ستثمار في الكويت، ثم في مكتب لندن.
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وو�سع اال�ستثمارات الخارجية، ولم تكن االأ�سعار في الكويت طبيعية اأو معقولة اأبداً، وفي 

الوقت نف�سه كانت بريطانيا تمر بفترة ركود مالي، وقدرت اأن الوقت منا�سب لتحويل جزء 

من ا�ستثماراته وتوجيهها اإلى الخارج، فتحدثت اإلى العم مبارك الح�ساوي، وقلت له اإنها 

�س، الأن االأ�سعار كانت في لندن معقولة جدا بالن�سبة اإلى العقار، خ�سو�سًا اأنه  فر�سة ال تعوَّ

 دائمًا »اإن �ساء اهلل«، وبالفعل ا�سترى 
ّ
ا�ستثمر هناك من قبل في مجال الفنادق. كان يرد علي

مزيداً من الفنادق هناك«. 

احترام القانون

يقول االأ�ستاذ الدكتور بدر جا�سم اليعقوب: »معروف اأن اأزمة المناخ كانت زلزااًل عنيفًا 

مبارك  المرحوم  وكان  الكويت،  تجار  في  كبيراً  تاأثيراً  اأثرت  الكويتي،  باالقت�ساد  ع�سف 

اإلى  يلجاأ  لم  لكنه  حاداً،  تاأثيراً  االأزمة  فيهم هذه  اأثرت  الذين  التجار  من �سمن  الح�ساوي 

اأن  في  منه  رغبة  باأول،  اأواًل  ي�سددها  وكان  المديونية،  �سداد  من  للتهرب  ملتوية  اأ�ساليب 

ويحافظ  جهة،  من  وخارجها  الكويت  في  مكانة  له  اأعمال،  كرجل  �سمعته  على  يحافظ 

كذلك على �سمعته كتاجر له اأن�سطته التجارية المختلفة داخل الكويت وخارجها. واجتاز 

وخ�سر  كثيراً  تحمل  اأنه  رغم  التزاماته  جميع  و�سدد  وحكمة،  واقتدار  بقوة  المحنة  هذه 

خ�سائر مالية كبيرة في هذه االأزمة، لكن كان يوؤمن باأن هذا ق�ساء اهلل وقدره، وع�سى يعو�سه 

اهلل كل ذلك خيراً«. 

المناخ«  »اأزمة  »خلفت  م�سيفًا:  االأزمة  تلك  نتائج  اإلى  جعفر  نبيل  ال�سيد  ويتطرق 

نف�سه وجد  الوقت  في  لتغطيتها.  الالزمة  ال�سيولة  لدينا  تتوفر  ولم  علينا،  التزامات �سخمة 

المرحوم عقاراً في لندن، وكان بمثابة �سفقة ال يريد تجاهلها. العقار تاألف من فندق بمئتين 

ا�ستريت.  قال  ما  و�سرعان  �ساهده  �سنتين.  اإغالقه  ا�ستمر  قد  وكان  غرفة،  وثالثين  و�سبع 

بم�ساهدة  اكتفى  واإنه  قراره،  اتخذ  اإنه  لي  قال  الغرف  ومعاينة  التمهل  منه  طلبت  وعندما 

»اللوبي« لمعرفة جودة ال�سلعة، ولما عبرت له عن قلقي ب�سبب عدم توفر ال�سيولة، رد علي 

المئة  في  ال�ع�سرة  ودفعنا  المبلغ   
َ
َدبَّر وبالفعل  اهلل«،  باإذن  االأمور  �سُتَدبَّر  تهتم  »ال  قائاًل: 

الفندق لمدة  الثمن، وملكنا هذا  بباقي  التمويل  الفندق، واأخذنا  المقررة، واأكملنا تجديد 

اأربع �سنوات ون�سف ال�سنة، ثم باعه المرحوم في دي�سمبر 986)، وتم توجيه مبالغ هذه 

ال�سفقة اإلى الكويت لت�سديد التزامات »�سوق المناخ« الم�ستحقة«. 

»بعد  فيقول:  المناخ«،  »اأزمة  من  الخروج  مرحلة  عن  حديثه  جعفر  نبيل  ال�سيد  يتابع 
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التحرير)))، ظهرت قوانين جديدة، وبداأ البنك المركزي �سراء المديونيات ال�سعبة، ودخلنا 

في هذه المرحلة العمل ل�سداد االلتزامات في الكويت، ولم يتوقف العم مبارك عن محاولة 

ت�سييل  وتم  واأوروبا،  وال�سعودية  والبحرين  االإمارات  اإلى  فاتجه  الم�ستحقة،  المبالغ  تدبير 

اأ�سوٍل له هناك، ليعود باالأموال اإلى الكويت، وي�سدد ما عليه من ديون، وقد اأراد عمل كل 

كافة  �سداد  والتزم  جداً،  وواقعيًا  حازمًا  كان  وا�سمه.  �سمعته  على  للحفاظ  و�سعه  في  ما 

ط بها، 
ّ
الم�ستحقات. قال لي: لن اأ�سّوه �سمعتي التي كونتها بعد هذا العمر، وال يمكن اأن اأفر

حتى لو ا�ستدعى االأمر اأن اأجل�س على »ب�ساط الفقر«. العم رحمه اهلل كان �سخرة في جبل 

الرزق  �ساحب  هو،  اأما  الريح.  بها  تعبث  كري�سة  كنا  خائفين.  نحن  كنا  الريح،  تهزها  ال 

الحالل، فبقي قويًا و�سامداً وقد اأمدنا بقوته و�سموده بدفعة من المعنويات، جعلتنا ن�سّمر 

عن �سواعدنا ونعمل ليَل نهار. ودائمًا، رحمه اهلل، كان يردد: بالجهد �سيعود كل �سي، وما 

ذهب �سيعو�س. وبالفعل كان يعمل من اأجل تحقيق ذلك، فاإذا لم يكن هناك عمل اختلق 

عماًل. اأ�ستطيع اأن اأطلق عليه لقب »�سانع �سوق«. كان يقول: »اإذا لم اأِبْع اأو اأ�ستِر ال اأ�ستطيع 

لندن  في  ي�ستيقظ  كان  نجاح.  تحقيق  هي  بل  وربحًا  و�سراء  بيعًا  الم�ساألة  لي�ست  النوم«. 

كانت  اهلل،  رحمه  عمره،  من  االأخيرة  �سنة  ع�سرة  االثنتي  ففي  �سباحًا،  الخام�سة  ال�ساعة 

معظم اأيامه في لندن«.

ويتابع ال�سيد نبيل جعفر: »�ساهم الجهاز الوظيفي الذي يعمل معه للو�سول اإلى الهدف 

المرجو. كانوا اأوفياء له، �سواء الم�سوؤول الكبير اأو الموظف الذي يحر�س المبنى، وكان هذا 

انعكا�سًا الهتمامه بهم ومراعاته للجميع«. اأما الم�ست�سار القانوني ال�سيد محمد زهدي))) 

1 - تم تحرير الكويت في فبراير )99).
2 - في المقابلة التي اأجريت معه قال اإنه قدم اإلى الكويت �سنة 976) حيث كان مديراً للمحاكم في القاهرة، 
عامًا  ع�سر  اثني  الق�سائي  العمل  في  وبقي  اال�ستئناف،  محكمة  في  كم�ست�سار  الكويت  اإلى  اإعارته  وتمت 

في  العمل  اأما عن  ال�سخ�سية.  االأحوال  اإلى  التجاري  اإلى  المدني  من  الق�سائية،  الدوائر  بين مختلف  يعمل 

الكويت فقد اأ�ساف: »تجربتي في الكويت اأفادتني كثيراً، الأنها مغايرة تماما للنمط الذي عرفته �سابقًا. لقد 

عملت في الكويت اإلى �سنة اإحالتي للتقاعد، و�ساءت الظروف اأن األتحق بالعمل مع مبارك الح�ساوي. هي 

تجربة تجعلني اأقول اإن ال�سدفة تر�سم حياتنا في كثير من االأحيان. وعمل في مكتب ال�سيد مبارك الح�ساوي 

الم�ست�سار القانوني اإ�سماعيل الن�سار الذي ربطتني به عالقة جوار قديمة في م�سر وكان بمثابة االأخ، وعندما 

جاء اإلى الكويت توا�سلت معه وبداأت اأزوره في مكتبه، حيث تعرفت اإلى زمالئه في العمل، ومنهم ال�سيد 

يتعر�س  اأن  الظروف  �ساءت  لالأ�سف  لكن  بهم،  عالقتي  توطدت  واآخرون  حكورة  وزهير  البورنو  عمران 

الم�ست�سار اإ�سماعيل الن�سار لحادث عام 988)، وبعد نزيف الدماغ الذي اأ�سابه ُنقل اإلى القاهرة. اأ�سبح 

مكانه �ساغراً فات�سل بي الم�ست�سار عمران البورنو، وبناء على اإيعاز من ال�سيد مبارك الح�ساوي، طلب مني 

االلتحاق بمكتبه م�ست�ساراً قانونيًا ومديراً الإدارة الق�سايا، وكان ذلك بعد مهلة انتهاء عملي ببلوغ ال�سن في 

يونيو عام 988)«. 
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العزيز الح�ساوي عام 988)، وق�سى �سنوات يعمل  الذي تعاقد مع المرحوم مبارك عبد 

عن  بالحديث  مهد  المناخ«،  »اأزمة  اأفرزتها  التي  الق�سايا  اإلى  يتحول  اأن  فقبل  معه،  فيها 

وا�ستثماراته، وعن  عقاراته  التي تخ�س  والق�سايا  الق�ساء  مع  التعامل  في  المرحوم  اأ�سلوب 

متابعته اليومية الدقيقة لمجريات الدعاوى واالأحكام. قال: »ال�سيد مبارك الح�ساوي الذي 

كان يهتم كثيراً بالنواحي القانونية، ويتابع ق�ساياه بحر�س، حتى بوجود جهة تبا�سر ق�ساياه. 

يناق�سنا الراأي في اأدق االأمور القانونية، ويحب اأن ي�ستمع لمختلف االآراء، ويجمع اأكثر من 

�سخ�س ويت�ساور معهم، وهذه طريقته في كل اأعماله ال في الناحية القانونية فقط. وعرف 

اأ�سا�سي  عنه ترديده لعبارة ماأثورة لديه »واأمرهم �سورى بينهم«. اهتمامه بالناحية القانونية 

في عمله، وال ُيْقِدم على اأي عمل اإال بعد درا�سته من جميع جوانبه. هذا االهتمام ال يبديه 

فقط عند بداية الق�سية، بل يمتد اإلى المراحل التالية، فيت�سل من بريطانيا وغيرها، وي�ساألني 

عن اآخر ما تم في هذه الق�سية وتلك، كاأنه �س�طرها في ذاكرته، بينما اأعتمد من ناحيتي على 

ويالحقني  �سيتابعني  اأنه  اأعلم  الأني  والتفا�سيل،  المواعيد  فاأ�سجل  لذلك،  معدة  اأجندة 

المحاكم  بق�سايا  الخا�سة  المعلومات  لتحديث  يوميًا  ا�ستعداد  على  فكنت  بال�سوؤال، 

المختلفة، والتي لم تقت�سر على الكويت. كان يتابع اأي�سًا ق�سايا في االإمارات، وهي ق�سايا 

لها طابع وو�سع وقوانين مختلفة، واأخرى متعلقة بالبحرين وقطر وال�سعودية، وي�ست�سيرنا 

االإدارة  في  نتناولها  التي  الق�سايا  لمتابعة  الدول  هذه  اإلى  بي  يبعث  اأن  بعد  بخ�سو�سها، 

القانونية المركزية«.

اأخالقيات المهنة

ويتطرق الم�ست�سار محمد زهدي اإلى نماذج من �سفقات قد تن�ساأ عنها ق�سايا تطول 

ز بال�سراحة 
ّ
اأو يخت�سرها قرار حكيم، فيقول: »اأ�ستطيع اأن اأقول اإن مبارك الح�ساوي تمي

تجار  اأحد  من  ا�ستراها  طائرة  �سفقة  تح�سرني  هذا  وفي  اهلل،  ر�سا  على  وحر�سه 

الكويت))) و�سماها »بدرية« تيمنًا با�سم زوجته. مرت االأيام ولم يتقدم التاجر لت�سلم 

االأر�س التي تم التعاقد عليها مقابل الطائرة التي باعها مبارك الح�ساوي الحقًا، لعيوب 

اأن التاجر، بعد م�سي �سنوات رفع ق�سية يطالب فيها بت�سلم  ظهرت فيها. وقد حدث 

االأر�س اأو رد ثمن الطائرة، وهو مبلغ ال ي�ستهان به. اأمام هذا االأمر دفعُت دفعًا قانونيًا 

مقت�ساه �سقوط حق التاجر لم�سي ع�سر �سنوات، وباعتبار الدين تجاريًا، وكاد ُيق�سى 

مدين  اأنه  وراعى  االأخالقية،  بم�سوؤوليته  التزم  الح�ساوي  مبارك  اأن  لوال  ال�ساأن،  بهذا 

1 - في المقابلة ذكر الم�ست�سار محمد زهدي ا�سم التاجر، لكننا راأينا تجاوز ذلك.
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بهذا المبلغ للتاجر، ومع اأني بينت له نواحي ك�سب الق�سية لم ي�ستجب لهذا الراأي ولم 

يقبل به، و�سعى اإلى التاجر وت�سالح معه وقمت اأنا، كمحام للح�ساوي، بتقديم ال�سيك 

لك  تبين  ق�سية  هذه  �سخ�سيًا.  له  و�سلمته  التاجر،  مكتب  في  الم�ستحقة  بالمبالغ 

اأخالقيات مبارك الح�ساوي، لكن ذلك ال يعني اأنه كان يتنازل عن ق�سية له حق فيها، 

م�ستعد الأن يم�سي حياته يجادل ويناق�س وي�سعى بكل الط�رق الإث�بات حقه، لكن تبقى 

النواحي االإن�سانية واالأخالقية تغطي على هذه الخ�سلة التي ات�سم بها. الق�سايا بالن�سبة 

اإليه معركة يجب اأن ينت�سر فيها، واأذكر ق�سية اأعتبرها من اأهم الق�سايا التي راأيتها في 

ال�سركة هنا، وهي ق�سية م�بادلة وفق عقود مع تاجر اأراد فيما بعد التحايل ورفع ق�سية 

على  اأ�سر  المرحوم  لكن  ال�سركة،  من  نال  اأنه  َب  ُن�سِ له.  وُحكم  العقود  تلك  ببطالن 

اال�ستمرار والمتابعة، ورفعنا من اأجل ذلك الق�سايا حتى تكلل االأمر بالنجاح وخرج 

مو�سوع  وهذا  االأ�سلية،  العقود  بنق�س  حكم  هناك  كان  اأن  بعد  غانمًا  الح�ساوي 

تف�سيلي كبير«.

بعد  الح�ساوي  مبارك  توجه  عن  ليتحدث  اأخرى  ناحية  اإلى  الم�ست�سار  ويتحول   

الوجهة  اإلى  الم�ساريع  دفة  دفع  في  اأ�سلوبه  وعن  عليها،  ترتب  وما  المناخ«،  »اأزمة 

الظروف  بمقت�سيات  واالأخذ  التخطيط،  في  المرونة  من  قدراً  تتطلب  التي  المنا�سبة، 

المختلفة، وتقرير البدء بالخطوة التالية ليقول: »المرحوم كان يحر�س على اأن يحظى 

ب�سمعة طيبة، وهذا ما اأثر اإيجابًا في عمله وفي �سفقاته، حيث ي�سبقه �سيته الطيب. هذا 

من ناحية، ومن ناحية اأخرى فقد كان بارعًا في التخطيط العملي، فبعد تاأ�سي�سه لثروته 

الهدف  لي�ست  الكويت  اأن  التجاري،  بح�سه  اأدرك  فيها،  الم�ساريع  واإقامة  بلده  في 

االأخير، وكانت اأزمة »�سوق المناخ« دافعًا اإلى اأن يركز اأكثر على اال�ستثمار الخارجي، 

اأوروبا، حيث  اأو في  له منذ �سنوات، �سواء في الخليج  الذي كان في االأ�سل قد مهد 

امتلك العقارات وا�ستثمر في الفنادق. لم يكن لي�ستقر كثيراً في مكان واحد، واإن جعل 

معينة  �ساعة  فيحدد  هناك،  من  اأعماله  �سبكة  ويتابع  يت�سل  ظل  الرئي�سي  مركزه  لندن 

لالت�سال بمكتب الكويت، وموعداً اآخر لمكتب البحرين ودبي واإ�سبانيا وغيرها«.

300 مليون دينار

»المناخ«،  ق�سية  من  اآخر  جانب  اإلى  زهدي  محمد  ال�سيد  الم�ست�سار  ويتطرق 

اإلى  نقطة تحول  اآخر  اإن�سان  اأن تكون في حياة  يمكن  »المناخ« كان  فيقول: »ق�سية 

اأ�سواأ النتائج، وح�سل ذلك، وهناك اأنا�س انتهوا نهاية غير �سعيدة، لكن مبارك الح�ساوي 
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حاول منذ البداية واإلى اأن وافاه االأجل اأن يدير هذه المعركة التي انتهت اليوم ل�سالحه، 

واأو�سك اأن يغلق ملف الق�سية مع الموؤ�س�سة))). لقد اأثرت »اأزمة المناخ« في الكويت، 

حيث ت�سدرت االأ�سعار الفلكية من دون �سبب معروف، وو�سل �سعر دكان »المناخ« 

اإلى ع�سرين مليون دينار. بعد انهيار ال�سوق وعند تفاقم االأزمة عمل مبارك الح�ساوي 

على ت�سديد ديونه، وخرج دائنًا من هذه العملية، لكن ظهرت قوانين قلبت الموازين، 

لكن،  مليونًا،   (60 بحوالى  دائنًا  وخرج  �سددها  مليون   (00 قاربت  التي  فديونه 

لالأ�سف، هذه الديون كانت على مدينين من تجار »المناخ«، ومع التفلي�سة لم يح�سب 

الدينار بدينار، وتم تقدير دينار مبارك الح�ساوي بثمانين اأو ت�سعين فل�سًا. هنا ي�سعر باأن 

الو�سع رفعت  بناء على هذا  بها.  التي هو مدين  المبالغ  تغطي  له ال  العائدة  المديونية 

اأنه خرج منها ال دائنًا وال  اأ�سهر ق�سية مقا�سة، واعتقدت  الق�سية رقم )804، وهي 

مدينًا، لكن مع االأ�سف، فاإن موؤ�س�سة الت�سويات لمعامالت االأ�سهم، التي تمت باالأجل، 

ورغم ما لم�سته من تجاوب مبارك الح�ساوي، اتخذت موقفًا غير ودي، ورفعت ق�سية 

بهذا ال�ساأن، ولالأ�سف عندما ح�سرت عام 988) كانت قد م�ست اأربعة اأعوام على 

محجوزة  وكانت  لال�ستئناف،  وح�سرت  ابتدائيًا،  برف�سها  فحكم  الق�سية  في  النظر 

النقد في م�سر، ح�سلت على  قانوني ومحاٍم مقيد في محكمة  اأني  للحكم، وبحكم 

اإذن من وزير العدل للترافع في هذه الق�سية، لكن، لالأ�سف، فاإن اإهمال محامي الدعوة 

الق�سية،  خ�سارة  اإلى  اأدى  المحليين  المحامين  مكاتب  ي�ساركني  كان  الذي  زميلي 

وكانت هذه �سدمة كبيرة لمبارك الح�ساوي. بالطبع تقّدمنا ب�سكوى اإلى النقابة، واإلى 

النائب عام، وتم تحويل المحامي اإلى المجل�س التاأديبي وحكم عليه باالإنذار. لم يكن 

هذا كافيًا للخروج من تعقيدات الق�سية، وا�ستعان مبارك الح�ساوي بمكاتب خارجية 

الرف�س،  اإلى  ق�ساياها  وانتهت جميع  المكاتب جديداً،  تقدم هذه  لم  لالأ�سف،  لكن، 

المرحلة ورفعنا  في هذه  معه  الق�سايا، وتعاونت  متابعة  اليعقوب  بدر  الدكتور  ليتولى 

في  اال�ستمرار  على  المرحوم  اإ�سرار  مع  لكن  درجة،  اأول  رف�ست  اأخ��رى،  ق�سايا 

المحاولة وتع��سيده لنا ك�سبنا في التمي�ي�ز«.

في حديثه عن االأ�سلوب الذي تعامل فيه مبارك الح�ساوي مع »اأزمة المناخ«، وما 

نجح  االأزمة  هذه  »اأمام  زهدي:  محمد  الم�ست�سار  ي�سيف  نتائج،  من  عليها  ترتب 

المرحوم حين تحكم باأع�سابه، وفي اأدق المراحل لم يكن ُيظهر فرحًا اأو اأ�سى، لكنه، 

االأمور،  ال�سباح وحتى منامه في حالة تفكير دائم في مختلف  يبقى من  كما عرفناه، 

1 - يق�سد موؤ�س�سة ت�سويات المعامالت باالأجل.



مبارك عبد العزيز الح�صاوي ... رجل �صبق ع�صره

228

وظل يتخذ قرارات هامة متعلقة بالعمل وباأبنائه، وظل ال ي�ستعين بورقة اأو قلم، يفكر 

ويتخذ القرار، واأعتقد اأن االأزمة اأ�سافت اإلى �سخ�سيته مزيداً من القوة، واأذكر اأني في 

اأكثر من موقف كنت اأعر�س عليه اأن يتنازل اأو يت�سامح، خ�سو�سًا مع الموؤ�س�سة، لكنه 

اإلى اآخر يوم في حياتي، ويتولى من بعدي  اأجاهد معهم  كان يرف�س ويقول: »�سوف 

ظلت  واإن  اأبداً،  تهّزه  لم  غيرها  اأو  المناخ«  »اأزمة  اأن  باعتقادي  واأحفادي«.  اأبنائي 

مبارك  اأقامها  التي  فالدعاوى  �سديد،  عراك  وفيها  وقائمة  محتدمة  وفاته  قبل  االأزمة 

الح�ساوي على الموؤ�س�سة تزيد على �ست ع�سرة ق�سية. �سحيح اأنه لم يكتب له التوفيق 

اإال في عدد قليل منها، لكنه ا�ستمر في م�ساحناته وق�ساياه اإلى اأيامه االأخيرة. لم يرتبك 

اأبداً، وظلت �سركته ت�سير كما هي، ولم يتغير العمل فيها رغم اأن موؤ�س�سة الت�سوية قامت 

مطالبته  اأو  اإفال�سه  اإ�سهار  الموؤ�س�سة  هذه  باإمكان  وكان  مهمة،  عقارات  على  بالحجز 

الح�ساوي،  مبارك  �سعر  الوقت  هذا  في  الح�سبان.  في  يكن  لم  هذا  لكن  بالماليين، 

ن�سطًا  مركزاً  تعد  لم  المناخ«  »اأزمة  بعد  الكويت  باأن  ال�سوق،  في  خبرة  ذي  كتاجر 

اأنه مدين فيها، واإن لم يكن قد �سدر الحكم بعد. عمل من جهة  الأعماله، خ�سو�سًا 

على �سداد الدين، لكنه من جهة اأخرى اأ�سر على موا�سلة المعركة حتى نهايتها، وركز 

اإلى لندن، و�سار يبا�سر عمله من  على اال�ستثمار في الخارج ونقل مقره من الكويت 

هناك ويتابعنا يوميًا �سباح م�ساء وفي �ساعات غير محددة، وي�ستف�سر بدقة عن اآخر ما 

كانت  اأنها  اأعتقد  ق�سية.  ثمانين  اإلى  �سبعين  مع  فيه  نتعامل  كنا  في وقت  اإليه،  تو�سلنا 

عبقرية منه، لذلك �سمد وا�ستمر وقد يكون التحدي هو الذي جعله يت�ف�وق وي�ساعف  

جهده، ولعل جزءاً كبيراً من ثروته تكّون بعد »المناخ«. وال نن�سى اأن »�سوق المناخ« 

ال�سفقات  بع�س  ليبا�سر  �سباحًا  الح�ساوي  مبارك  يدخله  عندما  باأكمله  يهتز  كان 

العقارية، قبل اأن ياأتي اإلى مكتبه في منطقة �سرق«. 

ال�صمود ال�صعب

�سمود مبارك الح�ساوي ي�سهد عليه اأي�سًا ال�سيد يو�سف الزنكوي بقوله: »بعد اأزمة 

المناخ كثيرون لم ي�ستطيعوا ال�سمود، لكن مبارك الح�ساوي وقف وظل مرفوع الراأ�س 

و�سدد ما عليه«. كما ي�سهد الدكتور بدر جا�سم اليعقوب على ردود فعله، وعلى كيفية 

بالمو�سوعية  دومًا  اأفعاله  ردود  »ات�سمت  االأزم��ة:  هذه  لمجريات  ق�سائيًا  متابعته 

والعقالنية في النقا�س وعدم ال�سطط، فكان ذا ب�سيرة متفتحة وا�سحة وقوة في الحجة 

ال يبتغي منها �سوى الحق �سبياًل، ولقد توليت مبا�سرة عدة ق�سايا للمرحوم مبارك عبد 
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العزيز الح�ساوي، والحمد هلل لم اأخ�سر اأي ق�سية من ق�ساياه، خ�سو�سًا تلك الق�سايا 

التي رفعت منه على موؤ�س�سة الت�سويات او رفعتها الموؤ�س�سة عليه، التي اأن�سئت بعد اأزمة 

المديونيات التي مرت بها دولة الكويت، وربحت تلك الق�سايا اأي�سًا، بع�س الق�سايا 

هذه  مثل  متابعة  على  يحر�س  دائمًا  وكان  وفاته،  بعد  واأخرى  حياته،  خالل  ربحتها 

الق�سايا الأنه لو خ�سرها ليتكبد خ�سائر مالية كبيرة، ولكن بحمد هلل تم ك�سب كل هذه 

الق�سايا.

بما  تطالبه  التي  الموؤ�س�سة  ق�سية  هي  حياته  خالل  بنف�سه  يتابعها  كان  ق�سية  »اأهم 

يقارب 40 مليون دينار، واأوكل هذه الق�سية اإلى بع�س الم�ست�سارين، بع�سهم من م�سر 

والبع�س االأخر من مكتبه في الكويت، لكن م�ساعيهم لم تتكلل بالنجاح، وفي اجتماع 

و�سيتم   
ّ
اإلي الق�سية  هذه  يوكل  اأن  العزيز  عبد  اأخيها  من  ح�سة  زوجتي  طلبت  االأ�سرة 

ك�سبها باإذن اهلل، وبالفعل تم توكيلي في هذه الق�سية و�سهرت عليها ليل نهار، اإلى اأن 

طوياًل،  وقتًا  ا�ستغرقت  مرافعة  بها  وترافعت  وقدمت  بالتمييز،  الطعن  �سحيفة  كتبت 

و�سدر بعدها حكم لم�سلحة مبارك عبد العزيز الح�ساوي.

»في هذه اللحظة كنت اأتمنى اأن يكون اأبو عبد العزيز على قيد الحياة، حتى يرى 

هذا االإنجاز الذي كان يراوده دائمًا. وال �سك في اأن مثل هذه الق�سايا كانت ت�سكل 

هاج�سًا كبيراً عنده، فكان يتابعها معي ب�سفة دورية، واأتلقى منه بع�س المعلومات ب�ساأن 

هذه الق�سايا. كان حا�سر الذهن، م�ستوعبًا ما يجري بدقة وو�سوح، ما يدل على قدرته 

قبل  فيها  يناق�سني  كان  المتعددة.  م�ساغله  رغم  الق�سايا  هذه  مثل  متابعة  في  الفائقة 

مبا�سرة الق�سية اأمام الق�ساء، وي�ساألني عن ن�سبة نجاحها، وكنت اأخل�س له القول، واأقدم 

باهتمام  ي�ستمع  وكان  منه،  وقريب  كمحاٍم  واجبي   
ّ
علي يفر�سها  التي  الن�سيحة  له 

وبعدها يقرر. والحمد هلل وفقنا اهلل لك�سب كل الق�سايا التي با�سرتها، وكان ي�سكر اهلل 

اأنه رحمه اهلل يركز على �سرورة اختيار  دائمًا على اإظهار الحق وتر�سيخ العدالة، كما 

اأ�س�س قانونية �سائغة، تنه�س بالحقوق،  المنا�سبة والقائمة على  اأف�سل الحلول  وتطبيق 

فكان يردد دائمًا اأنه ال يريد اأن ياأخذ �سيئًا غير حقه، الأن المال الحرام ال يدوم اأبداً«.

خالل  الكويت  في  عمله  لطبيعة  تطرق  الذي  زهدي  محمد  الم�ست�سار  اإلى  نعود 

الت�سعينيات، حيث ا�ستمرت تفاعالت االأزمة وق�ساياها العدلية، فيقول: »في فترة غزو 

اإلى  اأحرقوه.  رحيلهم  وبعد  ع�سكريًا،  مقراً  الم�سيلة«  »فندق  الجنود  جعل  الكويت 

جانب ذلك �سيطروا على مقر ال�سركة، وبالطبع لم تعد هناك اأية �سوابط اأو ح�سابات. 

ال�سركة،  موظفي  وبع�س  جعفر  نبيل  ال�سيد  ابنته  زوج  وبم�ساعدة  الفترة،  هذه  في 



مبارك عبد العزيز الح�صاوي ... رجل �صبق ع�صره

230

الغزو  ظروف  به  �سمحت  ما  وبقدر  الح�ساوي،  مبارك  حرم  بدرية،  ال�سيدة  تمكنت 

بمتابعة التفا�سيل التي تعلقت بحرا�سة المجمعات وغيرها من العقارات، تمكنت من 

اإنقاذ جزء من اأموال ال�سركات، رغم اأن الجنود ك�سروا الخزائن و�سلبوا ما وقعوا عليه، 

وتم  التعوي�س،  مطالبات  لتقديم  الخ�سائر  ح�سر  التحرير  بعد  مهماتنا  من  و�سارت 

التعوي�س واإن لم ي�سمل جميع الخ�سائر. هذه المطالبات وغيرها من �سوؤون قانونية قمنا 

اأن  اإلى الكويت بعد التحرير، خ�سو�سًا  بها بعد ا�ستدعائي من م�سر وزمالء لي لنعود 

مبارك الح�ساوي ظل على ات�سال بنا يتابع اأخبارنا خالل �سهور الغزو الغا�سم. اأ�سرف 

المرحوم على اإعادة طاقم العمل باالت�سال بالعنا�سر الرئي�سة، وو�سلت اإلى الكويت في 

يونيو )99) تقريبًا، اأذكر اأن �سماء الكويت كانت ملبدة بدخان حرائق اآبار النفط، وتم 

الموظفين  تعيين  واأعيد  الكويت،  خارج  الموجودين  الموظفين  ببقية  االت�سال 

الفل�سطينيين الذين تعاونوا اأثناء الغزو مع حرم مبارك الح�ساوي في حفظ ممتلكاته في 

الكويت. و�سيئًا ف�سيئًا با�سرت االأعمال ثانية، وبداأت اأرفع الملفات المبعثرة. لم يكن 

الدين  �سفاء  المحامي  الزميل  ا�ستطاعة  في  يكن  ولم  بعد،  الموظفين  طاقم  اكتمل  قد 

المحكمة عن طريق  الجل�سات في  اأتابع  االأيام، ف�سرت  الكويت في تلك  اإلى  العودة 

العجيل،  بدر  والمحامي  اليعقوب  بدر  الدكتور  معنا  وتعاون  الزمالء،  بع�س  مكاتب 

في  الق�ساء  وكان  متابعتها،  بذلك  وا�ستطعت  بالق�سايا،  الخا�سة  البيانات  لي  فجمعوا 

الكويت قد با�سر عمله ثانية. ا�ستمر العمل على هذا النحو حتى ا�ستطعت تكوين كادر 

العمل  في  وا�ستمررت  القديمة،  الملفات  معلومات  تحديث  وب�داأنا  للق�سايا،  جديد 

عدد  زيادة  الح�ساوي  مبارك  قرر  العمل  ل�سغط  ونتيجة  عام.  لمدة  النحو  هذا  على 

اإذ  اإن مبارك الح�ساوي كان محظوظًا في عمله،  القول  اأ�ستطيع  العاملين. بوجه عام، 

وجدنا اأن وثائقه لم تتلف منها ورقة واحدة رغم اأن الجنود تواجدوا في مقر ال�سركة. 

وثائق  من  لديها  ما  ومقارنة  البنوك  مع  والتن�سيق  ترتيبها  واإعادة  الوثائق  بتجميع  قمنا 

تخ�س مبارك الح�ساوي. 

طولب  حيث  االإ�سكندرية،  في  له  عمارة  على  ينطبق  بالعقار  المرحوم  ُك 
ُّ

»تم�س

بتخفي�س اإيجارات ال�سقق فيها، واأ�سبح ما ي�سرف عليها اأكثر من اإيرادها، لكنه مع هذا 

لم يفرط بها، وطلب مني ايجاد من يديرها، وتم االأمر، وبمرور الزمن ارتفعت قيمة 

البناية واإيجاراتها اأي�سًا. لقد وجدت في هذا در�سًا في عدم التخلي عن عقار اأو بيعه اإال 

بعد التاأكد من جدوى االأمر وتقدير المردود على المدى البعيد«. 

عن »اأزمة المناخ« تحدث اأي�سًا �سعود عبد العزيز الب�سارة الذي قال: »تجربة العمل 
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العم  اأن راأى  في لندن كانت غنية، وكان ال بد من عودتي في نهاية �سنة )98) بعد 

مبارك الح�ساوي �سرورة وجودي في الكويت، حيث انتظرتني مهمات اأخرى، فيما 

�سار الوقت منا�سبًا الأن يلتحق نبيل جعفر في مكتب لندن. لقد كانت للمرحوم دائمًا 

نظرة عملية وم�ستقبلية. بداأت ثانية العمل في البالد، واأُوكلْت لي عام )98) م�سوؤولية 

المحفظة في الكويت، فكنت اأذهب اإلى �سرداب البور�سة القديمة، واأتداول بالنقدي، 

حيث اأتعامل في مكتب المرحوم عبد اهلل �سهاب بمحفظة مبارك عبد العزيز الح�ساوي، 

بينما يذهب هو اإلى »�سوق المناخ«.

»لم تكن اأزمة �سوق المناخ قد تفاقمت بعد، اإال اأننا، كغيرنا، عندما الحظنا ارتفاع 

االأ�سعار التي فاقت المعدالت الطبيعية بداية عام )98)، اأدركنا اأن هناك اأزمة �ستنفجر. 

اأذكر االأ�ستاذ  كلنا در�سنا في المحا�سبة �سلبيات الفائدة التي تزيد على المعقول، وهنا 

ريا�س ال�سيخ الذي كان يردد اأنه »اإن زادت فائدة االأطراف المتعاملة على فائدة البنك، 

اأن  اإلى  االأمر  ي�سل  بدايتها ال تظهر، لكن عندما  اأن هناك خلاًل ما«.  يعني  االأمر  فهذا 

ياأخذ اأحد الم�سارف ع�سرين في المئة من اأحد عمالئه، فاالأمر ال يعود طبيعيًا في هذه 

الحالة.

مبارك  العم  قرر  عندما  بداأت  فقد  باالأزمة،  تاأثرنا  اإلى  اأدت  التي  الظروف  »اأما 

الح�ساوي اأخذ مكتب في »�سوق المناخ« تتم فيه تداوالته، وطلب اأن يكون المكتب 

با�سم �سركة امتلكها، وهي �سركة »المركز المبارك«، ولهذا لم ن�سع المحل تحت ا�سم 

مع  المناخ«  »�سوق  في  مكتبه  اإلى  يذهب  العم  �سار  هنا  ومن  العقاري«،  »المكتب 

المحا�سب �سعيد والمهند�س اأحمد خمي�س. كنت اأراه في بع�س االأحيان ياأتي في نهاية 

�ساعات العمل ومعه اأوراق، فنتحدث عن اأعمالنا في ذلك اليوم، واأذكر اأنه في اإحدى 

المرات قال لي اإنه ا�سترى اأ�سهمًا خليجية. اأبديت عدم ارتياحي، لكنه اإذا قرر اأمراً، فهو 

النقا�س  اأن  اأتذكرها  التي  االأ�سياء  بها. من �سمن  باالأخذ  ملزم  لكنه غير  ي�ستمع الآرائنا 

بيته.  اإلى  ناحيته  من  وذهب  وتركني   ، وتغدَّ اإذهب  بهدوء:  لي  فقال  مرة،  بيننا  احتد 

كانت ال�سفقة عبارة عن مبادلة مع اأف�سل اأر�س يمتلكها، وهذه االأر�س كانت موؤجرة 

لوزارة ال�سوؤون، مطلة على البحر، وكنا نفكر في تطويرها، واإذا بها ت�سبح جزءاً من 

العم �سيكات  ياأخذ منه  المناخ«، بحيث  المتداولين في »�سوق  اأحد  �سفقة مبادلة مع 

 المحا�سب كي اأّطلع عليها، بمعنى تدقيق 
ّ
وبع�س االأرا�سي. اأوراق المبادلة حّولها اإلي

المبادلة رقمًا برقم، فما كان مني اإال اأن قّطعت تلك االأوراق، وحاولت اإلغاء ال�سفقة، 

اإال اأن المرحوم اأ�سر على راأيه، وفعاًل تمت ال�سفقة.
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اإلى هذه ال�سوق في المراحل المتاأخرة، فالمعامالت من  »دخل مبارك الح�ساوي 

�سهر فبراير اإلى يونيو تقريبًا كانت معامالت اأ�سهم معقولة اإلى حد ما، لكن من يوليو 

اإلى �سبتمبر دخلت فيها العقارات. ي�سع �ساحب العقار �سعراً واالآخر يعر�س ما عنده 

من ورق يمثل االأ�سهم، والأن االأر�س هي االأولى فيكون �ساحب االأر�س هو المتحكم 

بال�سعر، وهكذا اأ�سبحت ال�سفقة ت�سل اإلى خم�سين مليون دينار لالأر�س. بالطبع هذا 

اإلى ذلك  للقيمة الحقيقية لالأر�س، ولم يكن الأي اأر�س اأن ت�سل  �سعر م�ساعف كثيراً 

اأ�سهم ال تخرج  من  التخل�س  يريد  االأ�سهم  المقابل �ساحب  في  لكن  الخيالي،  ال�سعر 

اأ�سواًل  تمثل  التي  االأر�س  على  الح�سول  ل  ويف�سّ والدفاتر،  الورق  نطاق  عن  قيتمها 

ثابتة.

»االأمر كان عر�سًا وطلبًا وقبواًل ور�سًا، وكان »المناخ« �سوق م�ساربة، وال�سركات 

الم�ساربات في  التراخي�س، وتكون  الخليجية كانت تح�سل ب�سهولة في بالدها على 

الكويت. لقد تكلف »المناخ« جهد محامين ومحا�سبين، وكنا من القالئل المرتبطين 

على  الحفاظ  مهمًا  وكان  الخارج،  في  بنوك  مع  وبالتزامات  عالمية،  با�ستثمارات 

مركزنا حتى ال يظهر للم�سارف اأي ع�سر. وهكذا قمنا بعمل لجنة تراأ�سها رحمه اهلل 

اأعمل  بعده،  من  النائب  اأنا  وكنت  باقر  الجليل  عبد  ال�سيد  الكويت  في  عام  والمدير 

كهمزة و�سل بين ال�سركة والم�سارف، �سواء المحلية اأو الخارجية، وكان معنا في هذه 

اللجنة محامون وم�ست�سارون من ال�سركة تولوا ال�سق القانوني مع هيئة التحكيم، اإ�سافة 

اإلى االإدارة المالية التي تمثلت بع�سام الغ�سين و�سيد حجازي.

ن�سيطر  بحيث  اأواًل،  المحلية  والم�سارف  ال�سركة  بين  االأمور  تن�سيق  على  »عملنا 

على تاأثرنا باالأمر وبحد معقول من ال�سمان. الو�سع لم يكن �سيئًا اإلى هذا الحد، فقد 

تفاو�سنا على اأ�سول لدينا، بينما االآخرون لم يكن عندهم �سوى اأوراق واأ�سهم. ا�ستمر 

اأما  بالو�سع،  التاأثر  عن  ونبعدها  الخارج  في  مكاتبنا  نحمي  بحيث  ل�سنوات،  العمل 

مكاتبنا في الكويت فقد تاأثرت بتلك االأيام اإلى اأق�سى حد. في مثل هذه الظروف كان 

العم مبارك معنا دائمًا. رجل مثله وبثروته كان من الممكن اأن يعتمد على طاقم العمل 

اإلى  بمرافقتي  اأحيانا  يبادر  اأ�ساأله  اأن  دون  ومن  معنا،  التفا�سيل  يتابع  كان  لكنه  عنده، 

الم�سارف بخ�سو�س كمبيالة اأو لحل مع�سلة ما. 

»خالل االإعداد لجل�سات هيئة التحكيم في اليوم التالي كنا ن�تاأخر في االجتماعات 

يو�سي  ثم  التح�سيرات،  مجرى  ليتابع  هاتفيًا  يت�سل  اأو  معنا  فيح�سر  الم�ساء،  حتى 

المحلية  الم�سارف  اأحد  في  مرة كنت  معنا.  باأنه  ن�سعر  اإلينا، ويجعلنا  الع�ساء  باإر�سال 
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فظل  لياًل،  العا�سرة  �سباحًا حتى  والن�سف  ع�سرة  الحادية  من  االأمر  وا�ستمر  للتن�سيق، 

�ساألني  القريب من الم�سرف، وعندما  واأخيراً وجدته يت�سل من الموقف  يت�سل مراراً 

عن �سبب تاأخرنا اإلى هذه ال�ساعة اأو�سحت له اأننا نتعامل مع ثالثمئة واثنتين وت�سعين 

وثيقة، تحتاج اإلى الفرز والتدقيق. 

»كان حري�سًا على متابعة عمل الفريق، ويحدث اأحيانا اأن ي�سود جو من االإحباط، 

لكن العم وبطريقته وح�سوره يبث الثقة ثانية في النفو�س، ويخبرنا باأنه ذاهب اإلى لندن 

اأو ال�سعودية اأو االإمارات، واأن هناك عماًل ينتظره. الو�سع هناك قد ال يكون ايجابيًا مئة 

في المئة، لكن مقولة كهذه كانت ُت�سعر الموظفين بالتفاوؤل، وتبث فينا روح الحما�سة 

واالأمل من جديد، نظراً اإلى �سفره لمتابعة البيع او عمل �سفقة ما الأجل توفير االأموال 

الالزمة ل�سداد المديونيات. اإدارته للعمل كانت موفقة اإلى حد بعيد، كان حري�سًا على 

اإ�سعار العاملين معه باأن االأمور ت�سير على ما يرام. 

»في العمل مع هيئة الت�سوية و�سعنا بيانات ح�سابات ال�سركة باأ�سولها وخ�سومها، 

المالي  المركز  اإظهار  في  ال�سفافية  واأعمال، وهذه  بح�سابات  مرتبطون خارجيًا  الأننا 

قّل�ست ا�ستفادتنا من بع�س القوانين الأن مالءتنا المالية منظمة وقوية. اأحيانا تتم ت�سوية 

ال  يقول:  كان  العم  لكن  عليه،  واأتاأ�سف  جداً،  ممتاز  ال�سخ�سي  بنظري  عقار،  على 

تتاأ�سف عليه، قل اهلل يبارك للمالك الجديد. فلم يكن يح�سد اأحداً«.

بعد هذا التركيز على »اأزمة المناخ« في الكويت، نقف االآن اأمام �سورة بانورامية 

الفترة  تلك  في  الح�ساوي  العزيز  مبارك عبد  المرحوم  ت�والها  التي  االأخرى  لالأعمال 

العزيز  عبد  �سعود  ال�سيد  فيقول  �سلبًا،  عليها  المناخ  اأزمة  انعك�ست  والتي  الع�سيبة، 

لندن  واإلى  �سفقة،  ويعقد  االإمارات،  اإلى  ي�سافر  كان  االأزمة  ت�لك  »خالل  الب�سارة: 

ثمانية  م�ساحتها  اأر�س  ردم  في  �سرع  قد  كان  الفترة  تلك  في  اإنه  بل  �سقة،  في�ستري 

كيلومترات مربعة في ال�سعودية لتاأهيلها لم�سروع �سخم. مع كل الظروف التي مررنا 

االقت�سادية  فالدرا�سات  الخارج.  في  ال�سركة  م�ساريع  تتوقف  لم  الكويت،  في  بها 

الخا�سة بمو�سوع العقار في اأ�سبانيا كانت ت�سير على قدم و�ساق، وي�سرف عليها االأخ 

الح�ساوي على  يا�سين  ال�سيد  ي�سرف  ال�سعودية  ال�سرقية في  المنطقة  نبيل جعفر، وفي 

م�سروع الردم في حي ال�ساطئ في الدمام، وفي ال�سارقة اأتابع اأنا وال�سيد جمال العلمي 

اإن�ساء الم�سنع الجديد هناك، فم�ساريع الح�ساوي االأخرى لم تتوقف. كان هناك اأي�سًا 

بالدفع  مطالبين  ن�سبح  ما  فترة  وفي  وخارجها،  الكويت  في  العمل  فريق  بين  تن�سيق 

اأي�سًا لم�سروع  التحكيم لق�سية »المناخ«، والدفع  لحكم �سدر في الكويت من هيئة 
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الردم في الدمام، في وقت كانت فيه فوائد الدوالر ت�ساهي 9)٪، كل ذلك كان يتم 

بَجَلد ومتابعة م�ستمرين من المرحوم«. 

وي�سير ال�سيد �سعود عبد العزيز الب�سارة اإلى قانون الت�سوية، الذي �سدر عام )99)، 

فيقول: »ال اأقول اإن مبارك الح�ساوي لم ي�ستفد من قانون الت�سويات، فهو بداًل من اأن 

يدفع 00) في المئة دفع 45 في المئة، لكنه كان من القالئل الذين التزموا القوانين، 

ومن النادرين الذين حاولوا ت�سديد ما عليهم قبل الفترة المحددة له، بداأنا مع البنوك في 

اإجراء ت�سفية للح�سابات، بالح�سول على ح�سومات للت�سديد المبكر، فهو �سّدد خالل 

ثالث �سنوات بداًل من ع�سر �سنوات ليطوي ال�سفحة. اعتمد على عقاراته واأمالكه في 

تدبير االأمر. وقد انتهت بالن�سبة اإليه »اأزمة المناخ« عام 995) واأ�سبح و�سعه عاديًا، 

اأي بعد )) �سنة من بدايتها. وخالل ذروة االأزمة ذهبت واالأخ نبيل جعفر نقترح عليه 

اأن يرهن البيوت التي منحنا اإياها من قبل، فما كان منه اإال اأن طردنا، للمرة االأولى، من 

مكتبه«. 

ال�صمعة اأوًل

اإذا انتهت اأزمة الديون بعد )) �سنة كما ذكر ال�سيد �سعود الب�سارة فهي، مع الق�سايا 

مبارك  م�ست�سار  قول  حد  على  �سنة،   (5 من  اأكثر  ا�ستمرت  بها،  المتعلقة  العدلية 

الح�ساوي القانوني المحامي الدكتور �سفاء الدين ال�سافي الذي كانت له تجربته في 

»اأزمة المناخ«، بعد اأن با�سر عمله مع مجموعة الح�ساوي عام )98)، وقد �سادف 

اجتماع  الكويت  في  الح�ساوي  العزيز  عبد  مبارك  مكتب  اإلى  مرة،  الأول  دخوله، 

م�ست�سارين يناق�سون االأزمة. وفي المقابلة التي اأجريت معه اأحّب اأن يعود اإلى هذا اللقاء 

تخ�س  قانونية  م�ساألة  في  يتناق�سون  م�ست�سارين  بح�سور  االأول  لقاوؤنا  »كان  قائاًل: 

بال�سوؤال   المرحوم 
ّ
اإلي البحث، توجه  المناخ«. مع تطور  ال�سركة وموقفها من »اأزمة 

ليعرف راأيي في المو�سوع، كنت وقتها في ال�ساد�سة والع�سرين من العمر، �سعرت به 

الر�سوم  تقدير  مو�سوع  في  الدخول  م�سوؤولية  وتحمل  بالنقا�س  االهتمام  اإلى  يدفعني 

الق�سائية في التعامل مع موؤ�س�سة ت�سوية المعامالت. �سجعني ذلك على اأن اأبدي وجهة 

م�ست�سارين  مع  االأمر  تداول  المرحوم  فطلب  الحا�سرين،  بها  خالفت  التي  نظري 

راأيي،  �سحة  للمرحوم  تبينت  ولما  للمقارنة،  اأحدهم  مكتب  اإلى  بي  وبعث  اآخرين. 

 ظرفًا قائاًل: »واهلل انت�سرت، هذه مكافاأة«. 
ّ
وبعد اأن انتهى الموقف، وجدته يمّد اإلي

 واحد على 
ٌ
اأح�سل عليها في حياتي، ولم يكن قد م�سى بعُد �سهر اأول مكافاأة  كانت 
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عملي معه. �سجعني ذلك على الم�سي بحما�س، وكان عملي مكر�سًا لفك اإ�سكاليات 

»اأزمة المناخ« وتبعاتها من ديون والتزامات«. 

التي  المناخ«،  »اأزمة  لف�سول  كاملة  رواية  ال�ساف�ي  الدين  �سفاء  الدكتور  ويقدم 

�ساءت الظروف اأن يتابعها مع ال�سيد مبارك الح�ساوي، فيقول:

طراأت »اأزمة المناخ« على الكويت وو�سعت البالد ف�ي حال ال تح�سد عليها، ف�ي 

تلك الظروف ال�سعبة التي عا�ستها مع وجود الحرب العراقية االإيرانية. 

»دخل مبارك الح�ساوي »�سوق المناخ« عندما �ساهد اأن العملية غير طبيعية، حيث 

خالل  دينار   (00000 ت�سبح  اأن  يمكن  دينار   (000 عنده  كان  لو  �سخ�س  كل  اإن 

�سويعات اأو خالل اأيام. والعقل يقول لالإن�سان اأن يغرف من هذه ال�سوق. دخلها ب�سكل 

وا�سع، فدخلت ال�سفقات العقارية االآجلة و�سفقات االأ�سهم االآجلة ف�ي حلقة دائرية، 

كل تعتمد على االأخرى، فعندما اأغلقت هذه الحلقات اأ�سبح على كل �سخ�س اأن ي�سدد 

توقف  وهكذا  اآخر.  لدائن  مدين  الدائن  هذا  فاإن  نف�سه  الوقت  وف�ي  االأول،  للدائن 

الجميع عن �سداد ديونهم، ف�سدرت مختلف القوانين المتعلقة بهذا االأمر.

»مبارك الح�ساوي ف�ي ذلك الوقت كانت مديونيته مبالغ �سخمة جداً، لكن دائنيته 

اأ�سخم من مديونيته بكثير. فو�سعه ف�ي هذه الحالة، ف�ي االأوراق، �سحي جداً. الذي 

عليها.  والتحفظ  اأموالهم  على  الحجز  تم  بديونه  يطالبهم  الذين  من  العديد  اأن  ح�سل 

لت�سديد ديونه. الرجل  التفاو�س  اأقوم بمهمة  اأنا الذي كنت  اأ�سماء كبيرة.  وبين هوؤالء 

رهن كل ما لديه من اأموال. بل اأتى باأموال له من الخارج و�سدد جميع ما عليه، ولم 

يمتنع عن �سداد فل�س واحد لالآخرين. كان هدفه الحفاظ على �سمعته. قال اأنا حر�ست 

يخفون  الذين  من  النا�س  اأمام  اأكون  وال  الثروة،  هذه  اأبني  اأن  على  ال�سنين  هذه  كل 

عليه  ي�سهد  ما  وهذا  ذلك،  على  حري�سًا  بالفعل  وكان  ب�سمعتهم.  ح 
َّ
جر

ُ
في اأموالهم 

الجميع. لم يماطل قط ف�ي �سداد ديونه. رهن ف�ي اال�ستثمارات الخارجية وف�ي ال�سركة 

على  يح�سل  ان  ياأمل  كان  للجميع.  و�سدد  اأموال  من  لديه  ما  كل  لال�ستثمار  الكويتية 

الديون التي لديه عند االآخرين، ويقوم بفك رهن العقارات، لكن لالأ�سف ما ح�سل كان 

موؤلمًا.

»كان ي�سدد كل ما عليه بالكامل ولم ي�ستلم من اأي �سخ�س، قبل اأن ي�سدر القانون 

رقم 00) الذي قدم ت�سهيالت للمدينين. لم ي�ستفد منه �سيئًا بل ا�ستفاد منه الذين ماطلوا 

ف�ي عملية ال�سداد. هو لم يماطل فخ�سر الكثير. ثم اإن الذي له على االآخرين �سياأخذ 

منهم راأ�س المال بقيمة دينارهم + 5)٪، لذلك �ستكون المبالغ قليلة جداً . ومع هذا 
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كله كانت هنالك م�سكلة كبيرة وهي انه كان دائنًا الأحد رجال االأعمال بحوالى 85 

دينار.  مليون   (9 قيمتها  عقارية  ب�سفقات  نف�سه  لل�سخ�س  مدينًا  وكان  دينار،  مليون 

دائن  هو كذلك  الُمحال  هذا  دينار.  مليون  ب�46  دائنًا  هو  يكون  المح�سلة  ف�ي  يعني 

قانون  �سدر  االأ�سهم  عمليات  لكن  اأ�سهم،  بعمليات  الح�ساوي  مبارك  لل�سيد  ومدين 

لتنظيمها. الرجل اأحيل على موؤ�س�سة ت�سوية المعامالت، وقبل ذلك كان هناك حار�س 

ق�سائي. هذا الحار�س الق�سائي تمكن من اأن ي�سل اإلى ت�سوية هذه الديون جميعها مع 

ال�سيد مبارك الح�ساوي، على اأن تعر�س على هيئة التحكيم من اأجل اعتمادها. وقعت 

هذه الت�سوية بموافقة الحار�س الق�سائي، ويفتر�س اأن تعر�س على هيئة التحكيم. وف�ي 

موؤ�س�سة  باإن�ساء  المتعلق  القانون  �سدر  التحكيم  هيئة  على  فيه  عر�ست  الذي  الوقت 

الحار�س  من  بداًل  الق�سائي  الحار�س  هي  الموؤ�س�سة  هذه  واعتبار  المعامالت،  ت�سوية 

الح�ساوي  مبارك  معاناة  بداأت  ذلك،  ومع  االتفاقية.  هذه  وحولت  الفرد.  الق�سائي 

الكبيرة، التي ُظلم فيها ظلمًا كبيراً لم يظلم مثله اأحد ف�ي الكويت. وبقي �سامداً جداً، 

وطرق جميع االأبواب، لكنها لم تفتح له كما ُيفتر�س، لما قدمه من اأمور كثيرة.

»موؤ�س�سة ت�سوية المعامالت، عندما جاءتها هذه االتفاقية، وجدت ال�سفقات عادية 

النظر  نعيد  لمَ ال  الق�سائي، وقالوا  الحار�س  التي وقعها  جداً، فتحفظت على االتفاقية 

لنا  قدم  له  قالوا  ال�سفقات؟  هذه  ف�ي  النظر  نعيد  كيف  الح�ساوي  مبارك  فقال  بها؟ 

اقتراحًا جديداً. قال االقتراح الذي اأقدمه اأنا اأن تطرح ال�9) مليونًا من ال�85 مليونًا، 

وال مانع لدّي من اأن اآخذ الباقي ال�46 مليونًا بقيمة دينار هذا الرجل المفل�س، وكانت 

لكن  االقتراح،  قّدم  دينار.  ماليين   8 بحدود  المبلغ  في�سبح  فل�سًا،   (76 ديناره  قيمة 

ميارك  يمانع  لم  العالية.  ال�سفقات  قيمة  بتقليل  اقتراحًا  �ستقدم  باأنها  ردت  الموؤ�س�سة 

فتكون  الُمحال  دينار  بقيمة  تح�سب  مليونًا،   44 حوالى  المبلغ  فاأ�سبح  الح�ساوي، 

النتيجة حوالى 7،5 ماليين دينار. قال الح�ساوي �سار عندنا ثالثة اقتراحات:

»االأول مع الحار�س الق�سائي.

»والثاني الذي قدمه الح�ساوي ويكون لنا فيه 8 ماليين.

»والثالث اقتراح الموؤ�س�سة الذي يكون لنا فيه 7،5 ماليين، و�سوف يقدم لنا ولهيئة 

التحكيم.

»وبالفعل قبل اأن تقدم هذه االقتراحات اإلى هيئة التحكيم، وكان الوقت ف�ي رم�سان، 

وكان  المعامالت  ت�سوية  موؤ�س�سة  اإلى  الذهاب  مني  وطلب  العزيز،  عبد  اأبو  بي  ات�سل 

الوقت الحادية ع�سرة والن�سف لياًل. و�ساألته لماذا؟ قال وزير المالية طلب مقابلتنا...
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القانونية  االإدارة  ومدير  الخليفة  علي  ال�سيخ  المالية  وزير  هناك  كان  »فذهبت. 

الم�ست�سار فكري المغاوري ومدير ال�سوؤون العقارية و�سوؤون المحالين عايل اليا�سري 

والمدير العام للموؤ�س�سة مبارك العا�سور ومحمد الواف�ي الم�ست�سار المالي واأنا مع ال�سيد 

مبارك الح�ساوي. وقتها كانت ال�ساعة حوالى الثانية ع�سرة لياًل.

ف�ي  مواقفه  عليه وعلى  واأثنى  العزيز،  باأبي عبد  كثيراً  الخليفة  ال�سيخ علي  »رحب 

ت�سديده للديون، وعلى ع�ساميته ومدحه كثيراً ثم بداأ الحديث، فقال: يا اأبو عبد العزيز 

 8 لك  االآن  االأزمة.  هذه  حل  ف�ي  ت�ساهم  اأن  يجب  واأنت  راأ�سي،  فوق  كلها  االأزمة 

اأنا  العزيز.  عبد  اأبو  عليه  فرد  ت�ساهم.  اأن  منك  نريد  المبلغ.  بهذا  ناأتي  اأين  من  ماليين 

 (8 �سوى  منها  لي  ي�سَف  ولم  مليونًا،   ((0 حوالى  من  اأكثر  االآخرين  على  ديوني 

مليونًا، واأنا مدين لل�سركات اأكثر من هذا المبلغ. واأنا تنازلت عن ال�46 مليونًا، الفرق، 

التي تمت موافقتكم على اأن اأ�ستلمها بقيمة دينار الرجل المفل�س، فاأ�سبحت 8 ماليين. 

فبمَ اأتنازل؟

اأن  بك  تتو�سم  عليا  تو�سية من جهات  تتنازل، وهناك  اأن  عليه يجب  ال�سيخ  »فرد 

يكون لك دور ف�ي حل االأزمة.

»فرد اأبو عبد العزيز قائاًل: ال اأ�ستطيع اأكثر من هذا.

»الحقيقة، هنا تغيرت نبرة الكالم. وف�ي النهاية هذه حقيقة للتاريخ واأمانة يفتر�س 

اأن تقال. رّد ال�سيخ: يا اأبا عبد العزيز معك وقت من االآن حتى ال�ساعة العا�سرة �سباحًا، 

قد َتُحّل الق�سية.

قال اأبو عبد العزيز: كيف اأحل الق�سية؟

»قال: تطلع بينك وبين فالن ''كيت بكيت''، بالحرف الواحد.

»فرد عليه: ما معنى كيت بكيت؟

»قال: معناها ال طالب وال مطلوب.

االإداري  والجهاز  المالي  والمدير  الم�ست�سارين حا�سرين  كل  وكان  ال�سباح  »اأتى 

اأو  اأن نطلع »كيت بكيت« كحل،  وكل ال�سركة وكبار الموظفين.. كنا بين خيارين، 

اأن ندر�س من ناحية ثانية م�سكلة فاإن على  ندخل مع الموؤ�س�سة ف�ي ق�سايا. كان علينا 

اأجنبية،  بنوك  لمجموعة  خارجية  ال�ستثمارات  قر�سًا   ، اهلل  رحمه  العزيز،  عبد  اأبي 

على  الموؤ�س�سة  ف�ي  لدينا  الموجودة  المبالغ  على  معولين  وكنا  اأ�سهر.  بعد  ي�ستحق 

ُمحاِلين اآخرين غير مت�سابكين معنا، على اأ�سا�س اأننا ن�ستلم هذه المبالغ ون�سدد القر�س، 
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فاإن حوالى 8) مليونًا  المقا�ساة،  لو دخلنا  اأننا  ف�ي  الذي كانت فوائده عالية. فكرنا 

ج عنها. كنا نح�سب اأن الق�سية يمكن 
َ
الموجودة ف�ي الموؤ�س�سة الأبي عبد العزيز لن يفر

اأن ت�ستغرق حوالى خم�س �سنوات، تتراكم ف�ي خاللها فوائد على القر�س. واإذا اأخذنا 

ثمانية ماليين تتراكم علينا ع�سرة.

»وماذا لو ح�سبنا ما يتراكم ف�ي خم�س �سنوات زيادة على اأ�سل القر�س، فلو كان 

 8 منا  مطلوب  االآن  ماليين.   (0 اإلى  الفائدة  �ست�سل   (0 بفائدة  مليونًا   (0 القر�س 

مالين، ولو دخلنا ف�ي المقا�ساة فعلينا اأن ن�سحي اأي�سًا ب� 0) ماليين، علمًا اأنه يمكن 

ل البنوك العقارات وندخل ف�ي اأزمة...
ّ
اأن يح�سل ت�سخم فت�سي

اأنا  اإ�سكاليات، يعني  اأال ندخل مع الموؤ�س�سة ف�ي  »وبعد درا�سة متاأنية قررنا جميعًا 

اأطالب ب� 85 مليونًا ومطلوب مني 9) مليونًا، لكن الفرق يذهب هباء وال اأح�سل على 

�سيء.

ذهبنا اإلى الموؤ�س�سة اأنا والم�ست�سار مغاوري، واأعلنا موافقتنا.. حتى الرجل �ساحب 

العالقة ا�ستغرب موافقتنا ف�ساأل: تمت الموافقة؟

ف�ي  ندخل  ال  فنحن  ال�سعيف،  على  القوي  حكم  اأ�سا�س  على  وافقنا  »فرددت: 

م�ساكل مع دولة.

فيها 8  لنا  التي كان  الجديدة، وتم تعديل االتفاقية االأولى،  »هكذا تمت االتفاقية 

ماليين، علمًا اأنها كانت موقعة، لكن، لالأ�سف، كل االأوراق كانت لدى موؤ�س�سة ت�سوية 

المعامالت. ولو كانت لدينا ن�سخة منها الختلف االأمر. �سححت اإذاً بع�س الفقرات 

وبع�س البنود، وخرجنا باتفاقية اأطلقنا عليها اتفاقية 8)/6، �سبقتها اتفاقية 7)/6 التي 

لتوافق  التحكيم  هيئة  اإلى  الذهاب  اأ�سا�س  على  الموافقة  تمت  ماليين.   8 فيها  لنا   
َّ
اأُِقر

عليها.. ذهبنا اأنا واأبو عبد العزيز، وذهب من طرف الموؤ�س�سة حاماًل هذه االتفاقية عايد 

اليا�سري. دخلنا، وكان رئي�س الجل�سة الم�س��ت�سار �س���الح الف��هد )رحمه اهلل). وعند 

اأمامنا.  االتفاقية  يفتح  لم  الفهد.  الم�ست�سار  اإلى  االتفاقية  الموؤ�س�سة  ممثل  قدم  دخولنا 

اإنما  اأنا، وال هي فكرتي،  اأجابه: ل�ست  اأبو عبد العزيز لماذا تود ف�سخ العقود؟  و�ساأل 

الموؤ�س�سة هي التي تود الف�سخ.

»لكن الفهد لم يفتح ملف االتفاقية، فكيف تحدث عن ف�سخ العقود؟

كل  عمل  تود  التي  وهي  االتفاقية،  عملت  التي  هي  الموؤ�س�سة  الح�ساوي..  »تابع 

�سيء. فرد الفهد قائاًل: اأجلبوا لي غير هذه االتفاقية. فحاول الح�ساوي اأن ي�سرح له اأن 
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االأولى تغيرت. فكرر الفهد: اأجلبوا لي غيرها.

الخليفة،  علي  بال�سيخ  الح�ساوي  وات�سل  كبير.  ا�ستغراب  ف�ي  ونحن  »خرجنا 

واأخبره اأن االتفاقية لم ت�سدق من هيئة التحكيم، رغم اأنك باالأم�س لياًل قمت بال�سغط 

، ودفعتني اإلى التنازل عن 8 ماليين دينار التي بقيت لي، وقمت بتغيير االتفاقية، 
ّ
علي

ومع ذلك لم ي�سّدق القا�سي عليها.

ا�ستغرب ال�سيخ وقال له: اأعد تقديمها.

»رّد اأبو عبد العزيز: كيف اأقدمها مرة ثانية! قد ترف�س. 

»اأنا اأذكر هذه الق�سة لوجود مالب�سات فيها... لماذا رف�ست هذه االتفاقية بالرغم 

من تعديلها؟ اأعتقد اأن ف�ي الق�سية لب�سًا واقعيًا ولي�س ف�ي االأمر تخمين اأبداً. اأعتقد اأن 

من يعلم بالمو�سوع �سخ�س توف�ي و�سخ�س حي...

على  دعوى،  رفع  اإلى  فا�سطر  الح�ساوي،  مبارك  معاناة  بداأت  الواقعة  هذه  »من 

اأ�سا�س اأن هناك اتفاقية موقعة من قبل الطرفين، اأ�سا�سها نوع من المقا�سة القانونية. 

»الحقيقة، قبل اأن يتقدم بهذه الدعوى كنت اأنا ف�ي الموؤ�س�سة... وجاء ال�سيخ علي 

الخليفة، وكنت عند ال�سيد مغاوري.. ول�سان حاله يقول ماذا �ستعملون؟

»قلنا: لي�س لدينا خيار �سوى اللجوء اإلى الق�ساء.

»فقال: لي�س من م�سلحتكم...

»لكن االإن�سان اإذا وجد اأن هناك ظلمًا قانونيًا وقع عليه فال طريق له �سوى اللجوء 

اإلى الق�ساء... 

دخلنا اإلى الق�ساء وكان الح�ساوي قويًا جداً. كان الرجل ف�ي عزمه وف�ي باأ�سه...

ي�ساعدونني، هذه  بماذا  قال  لم�ساعدته،  المالي  اأن يح�سر مركزه  منه  »ولما طلبنا 

حقوقي يجب اأن اأح�سل عليها. 

»وعندما دخل الق�ساء، ح�سل نوع من االبتزاز، واأثبتت االأحكام بعد مرور �سنين 

طويلة اأن االبتزاز على مبارك الح�ساوي ح�سل بالفعل.

اإياها  �سلموني  دينار،  مليون  ق�سية عندكم، ولدي عندكم 8)  اأنا لدي  لهم:  »قال 

الأ�سددها لال�ستثمارات الخارجية. فكان الرد بالرف�س، باعتبار اأن هذا المبلغ ُحِجَز عليه 

لوجود ديون عقارية.

»فقال لهم: وما العمل؟
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»كان الرد منهم: �سنعطف عليك قلياًل، بعد تدخل البنك المركزي الكويتي، الأنه 

هو �سامن عالقتك باال�ستثمارات الخارجية.

جملة  هو  الذي  »ال�سندكيت«  تدخل  الخارجية  باال�ستثمارات  عالقته  »وب�سبب 

بنوك اأجنبية... قال الم�سوؤولون عن الموؤ�س�سة للح�ساوي: نحن ن�سلمك المبلغ على اأن 

تقوم برهن ال�سمانات الموجودة ف�ي اال�ستثمارات الخارجية لم�سلحتنا.

فلو�سي  اأنا  �سيء.  باأي  بالقانون وال  لها عالقة  لي�س  التي  الغريبة  االأمور  من  »وهذا 

فتقول  به  اأطالب  لديك  بيتي  يعني  لك.  الأ�سلمها  �سمانات  لي  قدم  لي  وتقول  عندك 

ارهنه لي كي اأرجعه لك. 

»هذا اأمر غير �سحيح. ومع ذلك، تم االأمر ف�ي اتفاقية ملتوية، اأعتبر اأن فيها الكثير 

من الغ�س. ُوقِّعت هذه االتفاقية التي نطلق عليها اتفاقية )/))/ 985). وهي اتفاقية 

للمعامالت  الت�سوية  وموؤ�س�سة  الح�ساوي  بين  العالقة  تنظم  عنوان،  بدون  عادية 

واال�ستثمارات الخارجية. تن�س على اأن هناك مبالغ وهنالك ق�سية عند اال�ستثمارات، 

ويحتاج الح�ساوي اإلى مبالغه للت�سديد. قالوا له: هذه المبالغ تم الحجز عليها، وعليك 

ف�سيتم  لم�سلحتك  حكم  �سدر  واذا  عنها،  االإفراج  يتم  حتى  اأمالكك  برهن  تقوم  اأن 

م وت�سدد 
ّ
االإفراج عن �سماناتك، اأما اإذا �سدر حكم لم�سلحة الموؤ�س�سة فال�سمانات تقي

اأنها كانت �سترفع دعوى بقيمة 5) مليون دينار.  التي تدعي  للموؤ�س�سة،  الديون  منها 

هذه الق�سية اأطلقنا عليها »ق�سية )804«. 

»وبالفعل �سارت العملية ف�ي كيفية تنفيذ هذه االتفاقية. الموؤ�س�سة تقول اأنا ال اأقدم 

الفلو�س اإال اإذا قامت اال�ستثمارات الخارجية برهن ال�سمانات لم�سلحتي. واال�ستثمارات 

تقول اأنا ال اأتنازل عن الرهن االأول واأرهنه للموؤ�س�سة اإال بعد اأن اأت�سلم االأموال. عدنا 

اأم الدجاجة« بين اال�ستثمارات الخارجية  اإلى م�ساألة »البي�سة قبل  اإلى الوراء، وو�سلنا 

والموؤ�س�سة.

وكالة  لي  اإعمل  الح�ساوي  مبارك  يا  قالت:  و�سطًا.  حاًل  الموؤ�س�سة  اختلقت  »ثم 

لنف�سي،  العقارات  هذه  اأرهن  اأن  على  تن�س  العزل،  اأو  لالإلغاء  قابلة  غير  للموؤ�س�سة 

قيمتها 8)  التي  ال�سندات  �ساأ�سلمك  بالرهن  واأبداأ  الوكالة  لي هذه  ت�سلم  اأن  وبمجرد 

مليونًا. وبالفعل ُعملت الوكالة و�ُسجل فيها اأن هذه الوكالة خا�سة فقط بعملية الرهن 

المن�سو�س عليها ف�ي هذه االتفاقية. واالتفاقية فيها بنود كثيرة مختلفة ومتنوعة، لكن 

تلك هي الجزئية المتعلقة بالرهن.
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اأخذتها، وكنت مع  اأنا  الموؤ�س�سة،  اإلى  الوكالة  �ُسلِّمت  اليوم،  ف�ي ذلك  »وبالفعل، 

لت�سليمها  وذهبنا  مليونًا،   (8 قيمتها  التي  ال�سندات  وجلبنا  جعفر.  نبيل  ال�سيد 

لال�ستثمارات الخارجية. وكان يوم عيد اأن ن�سدد ما علينا من مبالغ. كان اإنجازاً كبيراً 

ا�ستطعنا اأن ن�سل اإليه، لكن كانت المفاجاأة بعد ت�سع �سنوات، اإذ ح�سلت اأمور غريبة 

عجيبة، فالق�سايا ا�ستمرت، وكانت فيها مداخالت كثيرة. ال اأود التحدث عن الق�ساء. 

الق�ساء يعتبر نزيها ف�ي اأي بلد، حتى لو كانت هناك اأخطاء، فالق�ساء اجتهاد، لكن ف�ي 

بعقد  نفاجاأ  اأننا  المهم  الم�ستند.  ف�ساد  نقول،  كما  االجتهاد،  يكون  االأحيان  بع�س 

جديد. هذا العقد فيه مواد م�سافة، وفيه تواقيع غريبة عجيبة، ال نعلم عنها �سيئًا، وفيه 

مبلغ  ت�سديد  الح�ساوي  مبارك  تنفيذ  يطلبون  تنفيذية. عرفنا ذلك عندما جاوؤوا  �سيغة 

اأنا كنت  5) مليون دينار. وهذه ق�سة تك�سف مناط الظلم والظلم االأكبر الذي وقع. 

ف�ي هذه الفترة ف�ي لندن موكاًل بق�سية كبيرة... عندما عدت، علمت بهذا العقد، الذي 

عى اأن مبارك الح�ساوي وقع عليه، ويقر على نف�سه باأنه مدين ب� 5) مليونًا، وموثق  ُيدَّ

بال�سيغة التنفيذية.

»قلت الأبوعبد العزيز: اأنا ال اأتذكر اأن هناك عقداً بهذه ال�سورة، واأنا لم اأوقع على 

مثل هذا العقد. فقال: واأنا اأي�سًا ال اأتذكر، ولم اأوقع على مثل هذا العقد.

الح�ساوي  مبارك  توقيع  تم  الذي  العقد  لي�س  اأنه  ات�سح  العقد  على  اطالعنا  »عند 

عليه، لي�س عليه توقيع الح�ساوي. كيف اخُتلق هذا العقد اأو ا�سطنع اإذاً؟ طبعًا عن طريق 

الوكالة التي اأعطيت للموؤ�س�سة. وكانت اأعطيت لها لعملية الرهن فقط، فلم تقم بذلك 

فقط، بل اأن�ساأت عقد جديد نيابة عن مبارك الح�ساوي، اأقرت فيه، نيابة عنه، اأنه مدين 

اأن ال�سمانات  بمبلغ 5) مليون دينار لموؤ�س�سة ت�سوية المعامالت، واأقرت فيه كذلك 

التي �ستنقل من اال�ستثمارات الخارجية اإلى الموؤ�س�سة تكون �سامنة الأي دين للموؤ�س�سة 

القديم وال بهذا  العقد  ف�ي  االأمور غير موجودة ال  الح�ساوي. وكل هذه  على مبارك 

اإفرازات  اأو  ثالثة من مراحل  يطلق عليه ))/)/86. حقيقة هذه كانت مرحلة  الذي 

الظلم االأكبر ي�ستد على مبارك الح�ساوي، وعندما جاوؤوا  التي بداأ فيها  المناخ،  اأزمة 

للتنفيذ على عقاراته ب�5) مليونًا، اأ�سابت الرجل خيبة اأمل، فاأخذ يطرق االأبواب: يا 

جماعة هذا جزائي؟ هذا جزائي اأن اأظل مطارداً ف�ي اأمور ال ناقة لي فيها وال جمل؟ لم 

تنظم القوانين هذا االأمر. قوانين المناخ نظمت الديون المتعلقة باالأ�سهم. ديون العقار 

اأ�سواأ! الموؤ�س�سة وقعت معي اتفاقية مع حار�س ق�سائي ووافقت عليها، وُطلب  ت�سبح 

مني التوقيع مع الموؤ�س�سة على اأن ت�سلم لي 8 ماليين دينار واأي�سا وّقعُت، والموؤ�س�سة 
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اأن ال اآخذ �سيئًا ووافقت.  اأي�سًا وّقعْت معي لكنها لم تنفذ. ووقعْت معي اتفاقية ثالثة 

االآن ماذا تريدون؟

مبارك  يا  له  قالوا  للتاريخ.  ولتكن  الح�سبة  »ا�سمعوا  ال�ساف�ي:  الدكتور  يتابع 

وهو  اإ�سمه)  نقول  اأن  )ويفتر�س  المدين  على  لك  تعود  التي  مليونًا  ال�85  الح�ساوي 

اأما ديناره هو فيكون 86)  ع، اأنت ت�ستلمها بقيمة دينارك اأنت.  ال�سيد جا�سم المطوَّ

فل�سًا. اإذاً ال�85 مليونًا ت�سبح 4) مليون دينار، وهو يطالبك ب� 9) مليونًا، فت�سير اأنت 

مدينًا له ب�5) مليونًا. هذا هو القانون، كما  يّدعون.

»هذه حقيقة يجب اأن يعرفها الجميع، اأن مبارك الح�ساوي كان دائنًا ب�46 مليونًا 

اأ�سبح مدينًا ب�5) مليونًا على كل عقاراته.

»حوطة  عليه  نطلق  عقار  �سمنها  من  العقارات،  هذه  اأن  االإ�سافية  »والمفارقة 

جراغ«، ا�ستراها مبارك الح�ساوي من جا�سم المطوع، ثم عاد جا�سم المطوع وباعها 

لمبارك الح�ساوي بمبلغ اآخر. يعني نف�سها لو تود اإ�سقاطها من ديونه �ستذهب ديونه، 

الذي  بقيمتها.  مبارك  يطالب  وجا�سم  بقيمتها،  جا�سم  يطالب  الح�ساوي  مبارك  الأن 

ح�سل اأن مبارك الح�ساوي له نف�س قيمة العقار على جا�سم )8) مليونًا) اأخذها بقيمة 

من  مليون   (8 بقيمة  اأخذها  وجا�سم  مليونين.  مليونًا   (8 ال�  فاأ�سبحت  جا�سم  دينار 

ب�5)  الح�ساوي  م���بارك  ويطاَلب  باالعتبار،  يوؤخذ  ولم  عادي،  غير  �سيء  مبارك. 

مليونًا!

كان حري�سًا  الرجل ووجدت كم  مع  متعاي�سًا  واأنا كنت  فتدخلنا.  التنفيذ  »اأرادوا 

على �سداد ديون االآخرين، واأمينًا ف�ي هذا الجانب، لذلك تحم�ست جداً جداً، ورحت 

اإن  بل  قانونية،  ثغرات  قانونية، فوجدت  اأعطيت من ملكة  بما  االأمور  اأحلل كل هذه 

ذ االتفاقيات التي وقعتها الموؤ�س�سة  القانون يجعل لمبارك الح�ساوي الحق ف�ي اأن تنفَّ

بها  وّقعت  �سفة  من  اأكثر  الدائنين.  لجماعة  ممثلة  وب�سفتها  ق�سائيًا  حار�سًا  ب�سفتها 

اأنا  الَمْظِلَمة.  لهذه  المخارج  الإيجاد  الرجل  مع  وا�ستمررُت  بها،  تِف  ولم  الموؤ�س�سة 

اأ�سميها َمْظِلَمة.

»كتبنا اإلى العديد من الم�سوؤولين الإي�ساح االأمر، لكن الظاهر اأن الظروف لم ت�سمح 

للم�سوؤولين باأن يّطلعوا على الق�سية. واأنا متاأكد اأنهم لو اطلعوا بدقة لوجدوا اأن الرجل 

ظلم فاأن�سفوه.

واالأ�ساتذة  الم�ست�سارين  كبار  من  العديد  عليها  اطلع  وقد  الق�سية،  هذه  »ا�ستمرت 
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اأكبر  ح�سني  نجيب  محمود  الدكتور  الم�ست�سار  �سمنهم  ومن  م�سر،  من  والفطاحل 

القانوني  الم�ست�سار  ال�سربيني،  محمود  الكبير  واالأ�ستاذ  الجنائي،  القانون  ف�ي  اأ�ستاذ 

الدكتور )حمادة) ال�ساوي، وكذلك الدكتور اأبو زيد ر�سوان... كلهم اّطلعوا ب�سكل 

دقيق على االتفاقيات فوجدوا كم اأن الرجل مظلوم. 

»لم تكتِف الموؤ�س�سة بذلك، كاأنما هنالك نوع من الت�سدي لهذا الرجل. ا�ستعملنا 

بل  بقوانين،  تحل  ال  االأزمات  اأن  االأحيان  بع�س  ف�ي  ولنفتر�س  القانونية،  االأدوات 

بالعدالة، حتى العدالة لم توؤخذ بعين االعتبار، بالرغم من اأن قوانين اأزمة المناخ كلها 

قامت على اأ�سا�س العدالة، اإال مع هذا الرجل لم تنفع. قالوا له: عليك اأن ت�سدد ال�5) 

مليونًا. قال: اأنا لي طعون. اأنا اأوقف التنفيذ الأن هناك �سبهة في عملية العقد، وممكن 

 عني اأني مدين ب�5) مليونًا، 
ّ
اأن يكون هناك تزوير. اأنت تذهب اإلى كاتب العدل وتقر

وت�سع ال�سيغة على اتفاق ل�ست طرفًا فيه، بل بموجب وكالة. 

»وبالفعل، بعد اأن تم التظلم بالمطالبة بغلق ملف التحقيق، جاءت المحكمة واألغت 

اإلى  ترفع  ان  يجب  تزوير  �سبهة  هنالك  وقالت  التحقيق،  بحفظ  العامة  النيابة  قرار 

اأوقفت عملية بيع العقارات. ومهما كان فاإن  محكمة الجنايات. وعلى هذا االأ�سا�س 

فوق كل ذي علم اأعلم، وفوق كل قوي اأقوى، �سواء كانت قوة قانونية اأو قوة واقعية 

اأو غيرها. 

هذا  مظلومية  اإبراز  �سبيل  ف�ي  ونكافح  ننا�سل  ونحن  م�ستمرة،  الدعاوى  »بقيت 

الرجل، واإذا بالطرف االآخر يرفع دعوى اأخرى؛ يريد اأن ياأخذ فوائد على ال�5) مليونًا. 

وبالفعل بما اأنهم يمثلون دولة، وعندنا مثل يقول »كذب م�سّفف«، يعني له اأثر.. واأنا 

مجتهد،  والقا�سي  قانون،  فطاحلة  مناق�سات  تكن  لم  المناق�سات  الأن  هكذا،  اأعتقد 

به  واإذا  كذلك،  يخطئ  القا�سي  لكن  الق�ساء،  نزاهة  ف�ي  ن�سكك  اأن  يمكن  ال  ونحن 

ي�سدر حكمًا بفوائد على ال�5) مليونًا، والق�سايا التي كان فيها متهمون يخرجون براءة 

الأ�سباب يطول �سرحها.

»توف�ي الرجل والق�سايا لم تنتِه. ابتداأت الق�سايا منذ عام 85، وكافح ونا�سل فيها 

اأكثر من ع�سرين عامًا، وبقي ي�سعر باأنه مظلوم. وكان يردد دائمًا: اإنني ُظِلمت. �سددُت 

... ياأخذون 
ّ
، لم يعطوني حقوقي، والمفرو�س اأال يطالبوني باأكثر مما علي

ّ
كل ما علي

مني الفرق 5) مليونًا، بينما اأنا اأطالب بهذا المبلغ، بل يقولون تعال وادفع عليه فوائد. 

ومعنى هذا اأنهم يطالبونه ب�50 مليونًا.

»ولغاية اليوم الذي اأتحدث فيه )عام 006))  لما تزل ق�سية الفوائد بح�سب علمي 
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يعني محكمة  التمييز،  اأو 0) حزيران. فمحكمة  فيها يوم ))  اإلى الحكم  محجوزة 

اأول درجة، حكمت بالفوائد �سده، وكذلك محكمة اال�ستئناف.

اإذا  اأما  فهو يكون مظلومًا.  الفوائد،  برف�س  الحكم  لو �سدر  اليوم، حتى  »اأعتقد، 

�سدر الحكم بالفوائد، فاأعتقد اأن الظلم يكون مركبًا، يعني ظلمًا على ظلم«.

اإيرِفن (Mr. William (Bill) Irvine)، الذي التحق  اأما المدير المالي ال�سيد وليم )بيل) 

الفريق  اأ�سبح الحقًا �سمن  فقد  ال�سبعينيات،  نهاية  في  الح�ساوي  مبارك  لدى  بالعمل 

»اأزمة  للتعامل مع  الثمانينيات  في  الح�ساوي  العزيز  مبارك عبد  المرحوم  �سكله  الذي 

َجمع  فتوليت  دقيقة،  ومراجعة  عماًل  تطلب  االأزمة  من  »الخروج  فيقول:  المناخ«، 

التقارير المالية لل�سركة، التي لم يكن قد تم تحديثها بتاتًا، ما اأوجب بحثًا في التفا�سيل 

واإعادة تنظيمها، وقد تّما بالتعاون مع المدقق المالي طالل اأبو غزالة، ما اأتاح لي ر�سد 

المناخ«  »اأزمة  عنه  تمخ�ست  الذي  بالو�سع  م�سمولة  التي كانت  ال�سركة  موجودات 

اإلى كل تاجر في الكويت. واأتذّكر تماما  لدى ا�ستفحالها. كانت فترة َحرجة بالن�سبة 

باأي قْدٍر من االن�سباط ورباطة الجاأ�س تعامَل ال�سيد الَح�ساوي مع الو�سع. وال اأعتقُد 

 
ُ
ُجُل ال ُيظهر

ّ
بالُمقابل اأنني راأيُت مبارك الَح�ساوي بالَغ التاأّثر حياَل اأي �سيء. كان الر

 بها. كان من النوع الذي حتى لو كان قلقًا ال �سبيَل 
ّ

حقيقة االنفعاالت التي كان يح�س

َد اأنه عالَجها 
ْ
 باأوقات �سعبة للغاية خالَل »اأزمة الَمناخ« َبي

ّ
اإلى ك�سِف ما الذي ُيقلُقه، مر

 اأي�سًا اأنه باع َموجوداتِه في بريطانيا � 
ُ
بروٍح عالية وبهدوٍء وثقة، من دون �سك. اأتذّكر

الم�ساكل  بع�س  يحّل  كي  الكويت  اإلى  عائداِتها  واأخذ   � اأوروبا  في  حينئٍذ  اأنا  وكنُت 

ٍق الإخراج 
ُ
الُمعّلقة هناك، في الوقت الذي كان فيه رجاُل اأعماٍل اآخرون يبحثون عن طر

حدٍّ  اإلى  النف�س  عزيَز  َرُجاًل  كان  اأخرى.  اأمكنة  في  وا�ستثماِرها  الكويت  من  اأمواِلهم 

كانت  المرحلة،  تلك  اأثناء  الكويت.  في  �سمعته  حماية  على  حري�سًا  كان  كما  كبير، 

وكانت  تنفيذه.  يجري  الحكومة  وبرنامُج  و�ساق،  قدم  على  جارية  الُمفاو�ساُت 

في  وغالبًا  الكويت  داخَل  تارة  كاّفة،  الم�سارف  با�ستراك  تنتهي،  ال  االجتماعات 

اجتماعاٍت مع رجال  اإلى  ُمنا�سباٍت عدة  في  نبيل جعفر  ال�سيد  رافقُت  البحرين، وقد 

تّمت  االأمور  تلك  لكن  ذلك.  �ساَبه  وما  اإج��راءات  باتخاذ  ُيهّددون  كانوا  َم�سارف 

ال�سيطرة عليها بنجاح مع مرور الوقت، وجرى تنفيذ برنامج الت�سويات«. 

اإيجاد  من  التمكن  في  الخبرة  اأثر  عن  كالمه   (Mr. Irvine) اإيرِفن  ال�سيد  مع  ونتابع 

الحلول البديلة لمواجهة االأزمات: »في المرحلة االأولى من عملي مع الح�ساوي كانت 

ات التي 
ّ
ال�سوق ن�سطة للغاية في الكويت، وكنت اأ�ساب بالده�سة عندما اأرى عدد المر
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بحيث  ال�سهرين،  على  تزيُد  ال  مّدة  خالل  ال�سركة  �سجالت  عبر  ذاته  العقاُر  بها  يمر 

الح�ساوي  مبارك  لقد عرف  ات. 
ّ
مر �ست  اإلى  من خم�س  نف�سه  العقاُر  وُيباع  ُي�سترى 

في  حاداً  تراجعًا  التجارة  هذه  تراجعت  المناخ«  »اأزمة  بعد  لكن  جيداً،  العقار  �سوق 

الكويت، واعترت ال�سوَق المحلية حالة من الركود الُمطلق، فعمل ال�سيد الَح�ساوي 

في جّدة وا�ستقر لفترة هناك، وا�سترى عام )98) اأ�سواًل من غيث فرعون. بعد »اأزمة 

في  ال�سفقة  اإتمام  بعد  اأ�سابيع  ب�سعة  غ�سون  في  اأو�ساِعِه  ترتيب  من  تمّكَن  المناخ« 

العقارات  تّجار  ملتقى  جدة  في  اإقامته  مكان  اأ�سبح  وجيزة  فترة  وخالل  ال�سعودية، 

فيها  تعطلت  فترة  بذلك  تجاوز  لقد  الُمجاورة.  المناطق  من  الو�سطاء  اأو  وال�سما�سرة 

�سوق العقار في الكويت، حيُث اأ�سبح المبنى الذي اختاره في جدة مركَز ا�ستقطاٍب 

واأجاد  للعقار،  �سوقًا  خلق  هناك  وجوده  لمجرد  العقار.  �سفقات  فيها  تدار  ل�سوٍق 

هذا  في  كخبير  معروفًا  باَت  اأنه  فيه  �سك  ال  وما  التعامالت،  محور  ف�سار  قيادتها، 

الكويت.  في  عليه  ما كان  ال�سعودية، على غرار  في  كبير  بتقديٍر  اإليه   
ُ
وُينظر المجال، 

وكان من ال�سائع اأن يبدي المتعاملون في ال�سوق رغبة قوية في ال�سفقات التي يتعامل 

بها مبارك الح�ساوي، لثقتهم بقراراته ومعرفتهم بمدى درايته بال�سوق وتعامالته. لقد 

ت�سدر ال�سوق في جّدة، تمامًا كما كانت حالُه في الكويت«. 

اأ�سدقاء مبارك الح�ساوي عن كيفية تعامله  واإثر »اأزمة المناخ« تحدث العديد من 

والبع�س  ال�سوق،  هذه  في  م�ساركته  �سدمته  فالبع�س  اإيجابًا،  اأو  �سلبًا  اإن  االأزمة،  مع 

ِقَط بنيانه العالي 
ْ

االآخر وجده �سديد الحزن واالأ�سف، فيما راآه اآخرون اأكبر من اأن ُت�س

فقد  اأكبر.  بثقة  منها  للخروج  وذكائه  حنكته  على  فراهنوا  حجمها،  كان  مهما  اأزمة 

ونزيهة،  ومخل�سة  فذة  تجارية  عقلية  ذات  �سخ�سية  باأنه  الباكر  اإبراهيم  ال�سيد  و�سفه 

قائاًل: »يح�سرني بهذه  المنا�سبة وهي النزاهة في المعاملة اأنه رحمة اهلل عليه كنت عنده 

بدفع  التزامه  ق�ّس علي مو�سوع  ب�سنة، حيث  المناخ«  »اأزمة  بعد  لندن  في  في مكتبه 

ا�ستحقاق جميع �سيكات ال�سراء باأجل )ال�سيكات الموؤجلة) للجميع، في الوقت الذي 

لم يلتزم االآخرون بدفع ا�ستحقاق �سيكاتهم له، مما يوؤكد اأن الرجل �ساحب روؤية دائمة 

باأن الم�ستقبل اأجمل و�سيكون اأح�سن خ�سو�سًا بالن�سبة اإلى الذين تكون النزاهة اأ�سلوب 

ه مبارك الح�ساوي 
ّ
عملهم«. اأما �سديقه ال�سيد نا�سيف كرم فقال: »لن اأن�سى عندما نب

يعتبرها  كان  الأنه  المناخ«،  »�سوق  دخول  عدم  اإلى  االجتماعات،  اأحد  في  الجميع، 

اأنه عا�س  اأعتقد  ال�سوق.  َمْن وراءها. فوجئت بعد ذلك بدخوله  عملية خطرة ال يعلم 

العزيز ات�سلت بي، وكنت في  اأم عبد  اأن حرمه  اأتذكر  نتائجها في و�سع نف�سي قا�ٍس. 
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 اأن اأكون برفقته 
ّ
 من لندن، وتمنت علي

ّ
اإلي باري�س، واأبلغتني اأن ابا عبد العزيز �سياأتي 

نذهب  كنا  يومًا.   (7 حوالى  معًا  وبقينا  المطار،  في  وا�ستقبلته  جاء  وبالفعل  دومًا. 

في  التفكير  عن  اإبعاده  واأحاول  العمل،  عن  بعيدة  اأحاديث  ونتحدث  معًا،  ونتجول 

االأزمة. لم اأكن اأعرف المبلغ المطلوب منه، كان معي حينها مليون دوالر، فقلت له يا 

 نظرة طويلة وقال اأخي نا�سيف 
ّ
اأبا عبد العزيز لدي مليون وهي تحت ت�سرفك. نظر اإلي

اأكبر بكثير من هذا المليون. لكنه، بعد ذلك، فاجاأني  دع المليون في مكانه، فاالأمر 

فنادق  اأحد  لنق�سد  االأيام  اأحد  �سبيحة  في  ا�ستعجلني  اإذ  اأزمته،  تخطي  على  بقدرته 

باري�س وي�ساوم على �سرائه«.

مبارك  خ�سره  الذي  المبلغ  »اإن  قال:  القا�سمي  خالد  بن  في�سل  ال�سيخ  �سديقه 

مدير  قليلة«.  اأ�سهر  بعد  اأ�سعافه  بثالثة  عليه  اهلل  عّو�سه  المناخ«  »اأزمة  في  الح�ساوي 

اإلى  عدنا  قليلة  اأ�سهر  »بعد  قال:  ال�سالح  فائق  ال�سيد  )بال�سعودية)  »الخبر«  في  مكتبه 

اأبي عبد العزيز بالموافقة على  و�سعنا الطبيعي في كل �سيء. وكان لت�سرف المرحوم 

ت�سديد المبالغ المطلوبة منه، برغم الظلم الذي قوبلت به اإيجابيته، اأثر كبير عندنا في 

ال�سعودية، الأن ذلك عّمق الثقة به لدى كل التجار واالقت�ساديين«.

وا�سح، اإذاً، اأن »اأزمة المناخ« رمت بثقلها على �سيرة مبارك الح�ساوي وم�سيرته، 

الأنها اخترقت م�سواره التجاري، وهي بال �سك اأوقفت حركة الخط الت�ساعدي الذي 

اإلى  تتحول  لم  اأنها  اإال  المالي،  االأول، وهّزت ع�سبه  العقار  �سرائه  منذ  لنف�سه،  ر�سمه 

�سقل  في  زادت  ربما  بل  االإحباط،  من  اإلى حال  وال  �سخ�سية،  اأزمة  اإلى  وال  كارثة، 

الرجل، ورفعت من حرارة طموحه، فكان خروجه منها حافزاً لدعم ا�ستثماراته خارج 

واألمانيا  وبريطانيا  الخليج  في  جديدة  ا�ستثمارية  فتوحات  نحو  وانطالقه  الكويت، 

واإ�سبانيا و�سواها، بهدف ا�ستكمال اأمبراطورية العقار التي طالما �سعى لبنائها. 
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لم تكن »اأزمة المناخ« التي ع�سفت بمملكة العقار التي بناها مبارك الح�ساوي �سببًا 

في اتجاهه نحو اال�ستثمار في المباني والفنادق والم�سانع و�سواها، فهو لم يتخلَّ عن 

م اأهوائه 
ّ

عقار االأر�س اأواًل واآخراً، ذلك اأنه كان جزءاً من حياته، وبقي م�ستمراً في تن�س

التي  المناطق والبلدان  منه، وكانت  بعيداً  اإلى اال�س��تثمار  ي�س��َع  فل��م  النه��اية،  حت��ى 

طرق اأبوابها بحثًا ع��ن عقار االأر�س هي نف�سها م�ساحة مفتوحة اأمامه لعقار اال�ستثمار 

اأي�سًا، فاال�ستث��مار بات عنده رديفًا للعقار. وفي اأي حال ال ن�ستطيع الف�سل بين العقار 

واال�ستث��مار، اإذ اإن االإتجار بعقار االأر�س يدخل في باب اال�ستثمار، ب��ل م��ن اأكث��ر 

اأنواع اال�ست�ثمار اإغ��راء، وقد اختاره المرحوم في االأ�سا�س الأن الم��جازفة الت�ي ت�رافقه 

تخب�ئ خل�ف نج��اح�ها ن�سب���ة اأعل�ى م�ن الرب��ح ال توازيه�ا ا�ستثم�ارات اأخ�رى. 

ومع  اأمانًا،  اأكثر  لكنها  ربحًا  اأقل  باالأر�س  االتجار  خارج  اال�ستثمارات  تكون  قد 

ذلك فاإن ا�ستثمارات مبارك الح�ساوي في الفنادق والم�سانع لم تنتظر »اأزمة المناخ« 

ثم  عنده،  العقار  �سوق  تو�سع  من  االأولى  المراحل  في  بداأت  فهي  وتتو�سع،  لتنطلق 

ا�ستمرت مع تفكيره باإنماء مناطق العقارات الخام، اأو المناطق البعيدة عن المدينة. في 

اأية حال، اإن انت�سار �سبكة ا�ستثماراته طاول مناطق وا�سعة من العالم، فبعد اأن و�سل اإلى 

األمانيا واأ�سبانيا وفرن�سا من جهة، واإلى م�سر والعراق وقطر والبحرين وبالد المغرب 

العربي و�سواها م��ن جه��ة اأخ��رى، كان الأربع دول، باالإ�سافة اإلى الكويت، اأن ت�سكل 

الع��ربية  الممل��كة  المتح��دة،  العرب��ية  االإم��ارات  االأ�س��ا�سية، هي:  م�س��رح عملياته 

ال�سع�ودية، بريط�انيا، ولب��نان.

اأوًل: ال�صتثمار في الكويت

ال�ستينيات �سنوات جني ثمار المراحل االأولى من الم�ساهدات والخبرات،  مثلت 

وكان لم�ساركة مبارك عبد العزيز الح�ساوي في اأول موؤتمر لرجال االأعمال في �سان 

مجموعة  تكوين  في  وا�سح  اأثر  ولبنان  وبريطانيا  م�سر  اإلى  ورحالته  فران�سي�سكو))) 

1 - من المقابلة مع ال�سيدة بدرية، اأرملة المرحوم مبارك عبد العزيز الح�ساوي.
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بعد حين، ويحدث  لتتفاعل  في ذهنه،  وا�ستقرت  ذاكرته،  في  واأفكار، حفظها  �سور 

بيت�س  »الم�سيلة  م�سروع  فكان  واال�ستثمار،  العقار  مجالي  في  راأيناه  الذي  االإبداع 

موتيل« )Messilah Beach Motel) مرحلة اأولى من خطة طويلة االأمد. 

ف�سل  في  عنها  الح�ساوي وتحدثنا  مبارك  بناها  التي  العقار  مملكة  اأن  في  �سك  ال 

�سابق ن�ساأت وانطلقت من الكويت، فهي االأر�س التي اأ�س�س عليها طموحاته واأفكاره، 

ليتو�سع بعدئٍذ في م�ساريعه ويفتح ال�ستثماراته اآفاقًا جديدة �ساقت عليها اأر�س الكويت. 

التي  االأحداث  وتطور  العمل  وظروف  البدايات  عن  والحديث  ال�سيرة  ف�سول  ولعل 

عا�سها تمحورت في البداية حول الكويت، وقد �سملت، في ما �سملت، اال�ستثمارات 

التي قام بها في بلده، من العقار االأول الذي ا�ستراه وهو ال يزال يعمل في الميناء، اإلى 

اأرا�ٍس في منطقة »حولي«، اإلى م�سروع »جليب ال�سيوخ« اإلى اأول مجمعين �سكنيين))) 

اإلى العديد من االأبنية واالأرا�سي الوا�سعة التي ارتكز عليها لي�سبح  عرفتهما الكويت، 

 ،(Messilah Beach( »رقمًا �سعبًا في ا�ستثمارات العالم. ويبقى ا�ستثمار »الم�سيلة بيت�س

اأ�سواق  في  الكبيرة  والعالم. ولعل �سورته  الكويت  في  ا�ستثماراته  اأبرز  النهاية من  في 

اال�ستثمار في الكويت هي التي جعلت �سديقه جواد بوخم�سين يذّكر باأن البع�س اأطلق 

عليه لقب »اأونا�سي�س الكويت«. 

الذين  الكويتيين  مع  �سمحًا  الح�ساوي  مبارك  »كان  المهيني:  علي  اإبراهيم  يقول 

ا�ستروا منه اأرا�سي في »حولي« و»جليب ال�سيوخ« وغيرهما. كان يقول لوكيله )اأخي 

اأبو محمود): »اأعطهم ق�سائم االأر�س ليبنوا وبعد ذلك يمكن اأن ي�سددوا«. بعد ذلك، 

ا�سترى اأر�سًا في »اأبو فطيرة« ب�سعر 00) فل�س للفوت )القدم) الواحد، ثم باع الفوت 

)القدم) ب�9 دنانير«. وي�سعنا ال�سيد �ساكر محمود مدوه اأمام مفارقة االأ�سعار بين زمن 

واآخر في الكويت: »على �سبيل المثال، ا�سترى مبارك الح�ساوي عقاراً �سنة 966) في 

منطقة »اأبو فطيرة«، من المرحوم ال�سيخ خالد عبد اهلل ال�سالم ال�سباح، فكان واحداً 

من العقارات المتميزة لديه في الكويت، الأن م�ساحته 488 األف متر مربع. كان ثمنه 

00) األف دينار. لم يكن المبلغ الذي دفعه ب�سيطًا في ذلك الزمن، ولم يكن �سهاًل على 

اأحد اأن يدفع مثل هذا المبلغ ثمن عقار اأر�س يتركها �سنين طويلة. لكن النتيجة ظهرت 

عندما انتهيت ال�سهر الما�سي من ت�سفية هذا العقار بع�سرات ماليين الدنانير«.

ويتذكر المهند�س ال�سيد عبد الحليم االأع�سر البناية التي قام ببنائها لمبارك الح�ساوي 

في  الوحيدة  البناية  »كانت  العثمان):  اهلل  عبد  �سارع  اآخر  في  )تقريبًا  »حولي«  في 

1 - االأول هو مجّمع االأندل�س في حوّلي، والثاني مجّمع العزيزية في ال�سالمية.
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ا�سترى  لالإيجار.  ومحال  �سكنية  �سقق  عن  عبارة  وكانت  �سحراء.  حولها  المنطقة، 

االأر�س بالتق�سيط من عبد اهلل العثمان، واأعتقد اأنها اأول بناية له، بعد ذلك باعها وربح 

في  ح�سل  وكذلك  ا�ستثمارية.  وكانت  ال�سالمية  في  بنايات  مثاًل  ذلك  تبعت  ثم  بها، 

»الح�ساوية«. كل هذا ح�سل ما بين )96) و964). ا�سترى اأر�سًا من اأوالد �سباح 

لح�دود  مال�س�قة  وكانت  ال�سب�اح،  �س�عود  العزيز  ع�بد  ال�سيخ  م�ن  واأخرى  النا�سر 

المطار )الح�س�اوية)، قمت بتق�سيمها وقام ببيع�ها. اأعتقد اأن �سعود درج�ات ال�سلم بداأ 

من عقارين في »جليب ال�سيوخ« و»الح�ساوية««. 

(Messilah Beach Motel( »م�صيلة بيت�س موتيل«

�سكل م�سروع »الم�سيلة بيت�س موتيل« )Messilah Beach Motel) اأو »موتيل �ساطئ 

نه�سوية،  عمرانية  ظاهرة  مربع،  متر  األف   40 م�ساحة  على  اأقيم  الذي  الم�سيلة«، 

اأمام محطة بارزة في م�سيرة مبارك الح�ساوي اال�ستثمارية، جمع فيها �سغفه  وو�سعنا 

اإحيائها ب�سكل مميز وحر  القوية في  المدينة من جهة، ورغبته  البعيدة عن  بالعقارات 

قه 
ّ
طب بعيدة  عقارات  يبيعهم  عندما  النا�س  به  ين�سح  كان  ما  اأخرى.  جهة  من  وجميل 

بنف�سه. تلك هي نظريته في ا�ستغالل االأماكن البعيدة، واإحياء االأماكن المهملة، اإذ في 

هذا العمل بالذات يكمن االإبداع الذي كان المرحوم ي�سعى دائمًا الإبرازه، فهو الذي 

اإلى  كان يدعو اإلى خلق الجمال من ال �سيء، وتحويل مكان ال قيمة له بنظر الجميع 

جنة.

المرحوم  مع  عملوا  رجال  اإلى  فيها  نتعرف  فر�سة  االإنجاز  هذا  تاريخ  اإلى  العودة 

اأني�س ناجيا عمل في الكويت منذ منت�سف  اإنجازه هذا. فال�سيد محمد  وتحدثوا عن 

ال�ستينيات، في حقل الفندقة، والتحق بالعمل لدى المرحوم منذ عام )97)، حيث 

افتتاح  لحفل  التح�سير  م�سوؤولياته  من  وكان  العامة،  والعالقات  للت�سويق  مديراً  ُعين 

»الم�سيلة بيت�س موتيل«))) (Messilah Beach Motel)، ثم �سغل من�س��ب ال��مدير ال��عام 

ل� »الموتيل« من عام 979) حتى عام )98)، وبقي م�سوؤواًل في ال�سركة التي تدير 

الم�سروع حتى عام 990)، الذي �سادف عام غزو الكويت الغا�سم. 

يقول ال�سيد ناجيا: »خالل عملي مع المرحوم وجدته حري�سًا على تبادل اأطراف 

فيهم  يجد  اأ�سخا�س  مع  ويتحاور  معهم  اأفكاره  يناق�س  به،  المحيطين  مع  الحديث 

1 - ُعرف المكان بين النا�س في الكويت بت�سمية »الم�سيلة بيت�س«، وا�ستخدم رواد المكان هذا اال�سم اأكثر 
من تعريبه »�ساطئ الم�سيلة«.
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على  وم�سدداً  المكان،  هذا  في  »الموتيل«  مرتادو  يرتاح  اأن  اأهمية  موؤكداً  الخبرة، 

�سرورة اأن يكون المنتجع رحبًا ووا�سعًا قدر االإمكان. اآَمَن ورّدد دائمًا اأنه يجب اإنجاز 

هذا الم�سروع في بلده وعند اأهله، وعندما فكر في م�سروع فندقي وجد اأن البالد فيها 

)Sheraton) و»هيلتون«  »�سيراتون«  نجوم هما:  فندقان خم�س  ال�ستينيات  منذ  اأ�ساًل 

 (Bristol( »وفنادق اأخرى اأ�سغر، مدرجة كفنادق اأربع نجوم مثل »بري�ستول ،(Hilton(

من  الوافدين  قبل  االأهالي  ي�ستقبل  »موتيل«  فكرة  جاءته  هنا   .(Carlton( و»كارلتون« 

الخارج، ف�سعى اإلى اإقامة »الم�سيلة بيت�س موتيل« )Messilah Beach Motel)، واأراد اأن 

 تجهيزه ال�ستقبال العائالت وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين 
َّ
يعّد المكان وُيِتم

في الكويت، وكانت هذه النقطة مهمة بالن�سبة اإليه. تاأثر برحالته اإلى اأمريكا واأوروبا 

في  النموذج  هذا  تطبيق  في  فّكر  فيها  الموتيالت  الحظ  وعندما  هناك،  وم�ساهداته 

الكويت، فكانت له الريادة، حيث لم ي�سبقه اإليها اأحد في المنطقة. على هذا االأ�سا�س 

اأنجز مجموعة بيوت على اأر�س وا�سعة من �ساطئ البحر، تقدر م�ساحتها باأربعين األف 

متر مربع. هذه المباني جمع فيها ما اأمكنه من ت�سهيالت في ت�سع قطع اأو »بلوكات«)))، 

ت�ستند اإلى حدائق خلفية، ت�سفي على المكان جمااًل وبهجة، في منطقة لم تكن محاطة 

عليه  هي  كما  ال�سالم«  و»�سباح  و»بيان«  »م�سرف«  مناطق  تكن  فلم  بعد،  بالعمران 

اليوم.

فتميز   ،(974 �سنة   (Messilah Beach Motel( موتيل«  بيت�س  »الم�سيلة  »افتتح 

وتفوق على غيره من الفنادق بعدد غرفه التي و�سلت اإلى 50) غرفة، واأدى دوراً كبيراً 

عام  في  خ�سو�سًا  فراغًا،  �سد  له.  متوقعًا  كان  مما  اأكثر  الفندقية  ال�سناعة  خدمة  في 

الكويت  وجذبت  اقت�ساديين،  انتعا�ُس  النفط  اأ�سعار  ثورَة  �ساَحَب  عندما   ،(975

م�ساريع كثيرة، و�سركات لم تكن لت�ستوعبها الفنادق الموجودة. مع تلك الحركة، ومع 

توافد ال�سركات االأجنبية، تداول النا�س كلمة »موتيل«، التي كانت م�ستغربة في البداية، 

حيث اأرّجح اأنها جاءت الكويت من اأمريكا، وجرى »تكويتها«، فاأ�سبحت مع الوقت 

كما لو اأنها »طبخة كويتية«))). بداأ النا�س يقبلون على المكان، ومع الوقت تعودوا عليه 

وارتبطت به عائالت كثيرة. مع »الم�سيلة« تكّون عند النا�س في الكويت مفهوم جديد 

من  البحر،  ارتياد  على  وت�سجعها  للعائالت  الت�سهيالت  تقدم  التي  الفندقية،  لل�سناعة 

خالل نظام اال�ستراك والع�سوية. 

.Blocks - 1
2 - يق�سد فكرة كويتية.
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افتتح المغفور 
»بالنيابة عن حاكم البالد المغفور له ال�سيخ �سباح ال�سالم ال�سباح))) 

بيت�س موتيل«، وتقدم مبارك عبد  ال�سباح))) »الم�سيلة  ال�سيخ جابر االأحمد الجابر  له 

في  بال�سيارات  ال�سيوف  ينتقل  اأن  مقرراً  وكان  اال�ستقبال،  لجنة  الح�ساوي  العزيز 

ل الم�سي ليّطلع بتمعن، وطوال جولته  المكان، لكن ال�سيخ جابر االأحمد ال�سباح ف�سّ

البحر مبا�سرة، وهذا ما  الفندق يقع على  اأن  اإعجابه بما يراه، خ�سو�سًا  كان يعبر عن 

ترغب فيه العائالت. تفقد الجميع »البلوكات« وكنا ن�سميها »الفلل«. ووا�سل ال�سيخ 

جولته حتى المبنى الرئي�سي، حيث القاعات والمطاعم، و�سعد اإلى القاعة العليا، اأي 

يومًا  كان  الجهات.  كل  من  مبا�سرة  البحر  على  والمطل  الفندق،  من  الرئي�سي  الجزء 

ولمبارك  للكويت  تاريخيًا  يومًا  المغرب،  �سالة  حتى  الع�سر  �سالة  من  ا�ستمر  بديعًا 

الح�ساوي، وقد قراأُت هذا في وجه المغفور له ال�سيخ جابر االأحمد الجابر ال�سباح، 

وكنا نعرف اأنه يحب الم�ساريع وي�سعد بما يكون فيه �سالح الكويت.

بيت�س موتيل« )Messilah Beach Motel)، لم يكن مح�سوراً  اأو »الم�سيلة  »الفندق 

فيه  الخدمات  رت  ُطوِّ بل  فقط،  الغرف  في  النا�س  وا�ستيعاب  باال�ست�سافة  ومحدوداً 

ال�ستقبال االحتفاالت والمهرجانات والموؤتمرات اأي�سًا، وهذا بالطبع اأدى دوراً كبيراً 

في جعل الفندق مكان جذب لزوار الكويت، الذين وجدوا فيه مركزاً �سياحيًا. اأتذكر 

�سياحي  م�سروع  عن  االإعالم  في  م�سوؤواًل  كان  الذي  �سهاب،  �سالح  المرحوم  اأن 

لل�سيف �ّسماه »الترويح ال�سياحي«، عندما ا�ست�ساف فرقًا فنية وا�ستعرا�سية من الدول 

العربية واالأجنبية، اختار »الم�سيلة بيت�س« )Messilah Beach) مقراً لهم. لقد وفر هذا 

دورات  في  الكويت  �سيوف  ال�ستقبال  اأّهله  ما  �سخمة،  فندقية  اإمكانيات  الم�سروع 

اإقليمية، واأقامت فيه جميع الوفود الم�ساركة  ريا�سية كبيرة ومنا�سبات وطنية واأخرى 

 Messilah( بيت�س موتيل«  القدم الخليجية، فقد تمتع »الم�سيلة  الثانية لكرة  الدورة  في 

Beach Motel) بم�ساحات �سا�سعة، كانت بمثابة الرئة المريحة.

»لقد ا�ستمر عدد رواد الفندق باالزدياد فلم يعتمد على ال�سياح فقط، بل ا�ستقطب 

اأي�سًا االأهالي بنظام اال�ستراك، الذي ي�سمح باال�ستمتاع بالمكان باأ�سعار معقولة، وهذا 

عن  للترويح  المكان  يكون  اأن  في  رغب  الذي  الح�ساوي،  مبارك  المرحوم  اأراده  ما 

النف�س، بما فيه من حمامات �سباحة واألعاب ومطاعم، وخلق اأجواء اجتماعية تتعارف 

فيها االأ�سر«. 

1 - وكان مري�سًا وفي رحلة خارج البالد.
2 - وكان خالل هذه الفترة وليًا للعهد ورئي�سًا للوزراء.
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العزيز  عبد  مبارك  والمرحوم  ناجيا  محمد  ال�سيد  بين  جمعت  التي  ال�سنوات 

وخلق  الثاني،  طموحات  االأول  فتفهم  بع�س،  من  بع�سهما  االثنين  بت 
ّ
قر الح�ساوي 

ذلك نوعًا من االن�سجام الذي يدعم تحقيق اإنجازات ت�سكل البذرة االأولى لمجموعة 

عار�سًا  ال�سبعينيات،  رحلة  ي�ستذكر  ناجيا حين  ال�سيد  يتحدث  الروح  بهذه  م�ساريع. 

لم يكن في منطقة  البداية  فيقول: »في  نف�سها،  المنطقة  في  التي تحققت  االإنجازات 

اأن تجذب م�ساريع  اأن مبادرة واحدة يمكن  اأي م�سروع، لكننا فكرنا في  »الم�سيلة« 

اأخرى. لو قارنا اليوم بين الم�ساريع المقامة على امتداد »الم�سيلة« اإلى »دوار البدع«، 

اأنه بعد افتتاح »الم�سيلة بيت�س« )Messilah Beach) عام 974) طراأت زيادة  لوجدنا 

فندقية  م�ساريع  اأُنجزت  عامًا  ثالثين  مدى  وعلى  والفندقية،  ال�سياحية  الم�ساريع  في 

 Hyatt( ريجن�سي«  و»حياة   ،(Radisson SAS( �سا�س«  »رادي�سون  مثل:  اأخ��رى، 

م�ساريع  مجملها  في  تعتبر  مطاعم  و�سل�سلة   (Movenpick( و»موفنبيك«   ،(Regency

�سخمة«.

مع  عمله  بداية  من  الم�سروع،  هذا  ق�سة  عن   (Tony Barlow( بارلو  طوني  يحدثنا 

من  �سنتين  بعد  اأي   ،(976 عام  الكويت  دولة  الى  ومجيئه  الح�ساوي  مبارك  ال�سيد 

االفتتاح الر�سمي لم�سروع »الم�سيلة بيت�س« )Messilah Beach)، وقد عمل ولّما َيَزْل 

مع مجموعة الح�ساوي: »اأتيت الى الكويت في الثاني من �سهر اأغ�سط�س عام 976) 

بناء على تكليف من ال�سيد مبارك عبد العزيز الح�ساوي، وكان ينوي اأن يقوم بتو�سعة 

اإن�ساء  الفندق، وكذلك  الى  االأجنحة  العديد من  اإ�سافة  الم�سروع من خالل  وتجديد 

مقهى، وقد كانت �سخ�سية ال�سيد مبارك دومًا تميل الى التجديد والتو�سع، فهو لم يكن 

يحب ان يتوقف عند �سيء بعينه.

الفترة في مجال  نقطة تحول في هذه   (Messilah Beach( »بيت�س »كان »الم�سيلة 

ال�سياحة في الكويت، وحتى على ال�سعيد الترفيهي، حيث اأ�سبح للمقيمين في الكويت 

في  التنّزه  اأجل  من  اإليه  الذهاب  يمكنهم  مكان  االأجانب  اأو  الكويتيين  من  �سواء 

الم�ساحات الخ�سراء الموجودة حول »موتيل الم�سيلة« اأو التمتع باالإقامة فيه الأيام. 

البكر  االإبن  باأنه   (Messilah Beach( بيت�س«  »الم�سيلة  م�سروع  ن�سف  اأن  »يمكننا 

الدمام،  من  كل  في  المماثلة  الم�ساريع  بعده  توالت  حيث  الح�ساوي،  مبارك  لل�سيد 

من  الكثير   (Messilah Beach( بيت�س«  »الم�سيلة  وي�سهد  ودبي.  ال�سارقة  البحرين، 

وفي  الحرارة،  درجة  ترتفع  حيث  وال�سيف،  الربيع  ف�سلي  في  خ�سو�سًا  االزدحام، 

عطالت نهاية االأ�سبوع في جميع ف�سول ال�سنة. 
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من  بّد  ال  لكن  نجاحه،  فا�ستمر  المناخ«  »باأزمة  يتاأثر  لم  الم�سروع  اأن  »المهم 

االإ�سارة اإلى اأن اإنتاجه في بداية اإن�سائه كان اأكثر بكثير، الأن المناف�سة كانت قليلة اأو �سبه 

كاأ�سرة  معًا  يعملون  فيه  الموظفون  المقايي�س.  بكل  ناجح  ذلك،  مع  لكنه،  معدومة. 

م�سر،  �سوريا،  العالم،  دول  مختلف  من  وهم  واأخرى،  جن�سية  بين  فرق  ال  واحدة، 

المغرب، ماليزيا، الهند، ال�سين، وغيرها. وياأتينا �سياح من اأوروبا واليابان.

الغا�سم،  العراقي  الغزو  من  ح�سته   (Messilah Beach( بيت�س«  »للم�سيلة  »وكانت 

والطعام  الماء  كل  فاأخذت  غداء،  وقت  كان  الغزو.  اأيام  ثاني  القوات  هاجمته  عندما 

اأ�سرفُت على  الموجود فيه. ودمرت الفندق و�سرقت الكثير من محتوياته. بعد الغزو 

اإعادة بناء الفندق. قمت اأواًل بعملية التنظيف، وق�سمت العمل على مراحل، فكان ال 

يمر اأ�سبوع اإال ي�سهد اإعادة بناء لجزء من الفندق، حتى اكتمل العمل في فترة وجيزة. 

في هذه الفترة كان يقيم في اأق�سام من الفندق العديد من االأمريكيين واالأوروبيين الذين 

اأتوا للم�ساهمة في اإعادة بناء الكويت بعدما دمرها العدوان الغا�سم«. 

االأو�سط،  ال�سرق  اإلى  النا�س  العديد من  بارلو )Tony Barlow): »ياأتي  ويتابع طوني 

اإلى دول الخليج العربي، وتعتبر الكويت من اأجمل دول الخليج، لذا حلم  خ�سو�سًا 

لم�سة  اإ�سافة  مع  عمومًا،  وال�ساطئ  الفندق  اإمكانيات  بزيادة  الح�ساوي  مبارك  ال�سيد 

و�سائل  اأحدث  وجود  على   
ّ
واأ�سر الكويت.  في  باأنه  الزائر  ي�سعر  حتى  اإليه،  وطنية 

نغفل  اأن  بالطبع  الفندقة. وال يمكننا  العلم في مجال  اليه  التكنولوجيا واآخر ما و�سل 

تطوير الم�ساحات الخ�سراء وحمامات ال�سباحة التي ت�سحب الم�سروع ليكون بالطبع 

م�سروع القرن الواحد والع�سرين. وبذلك كله، يعتبر الم�سروع، الذي بات يحمل ا�سم 

في  التنمية  واتجاهات  متما�سيًا   ،(Messilah Beach Hotel( بيت�س«  الم�سيلة  »فندق 

ا�ستثماريًا مهمًا في ال�سرق االأو�سط، حيث اإن هذا الم�سروع  الكويت، لتكون مركزاً 

ي�ساهم في توفير و�سائل االإقامة والترفيه لزوار الكويت«.

في المقابلة التي اأجريت مع المدير المالي لمكتب الح�ساوي في لندن، ال�سيد وليم 

الذي  الم�سيلة«،  »فندق  م�سروع  عن  تحدث   ،(William (Bill) Irvine( اإيرِفن  )بيل) 

 400 على  يحتوي  فعاًل،  كبير  م�سروع  »هو  فقال:   ،(0(( عام  بداية  في  �سيفتتح 

 ال�ساليه ما بين ثالث اإلى 
ّ
 �ساليهًا، ي�سم

َ
مفتاح اأو 400 غرفة، وهناك 80 �سقة واثنا ع�سر

خم�س غرف. تعاقدنا الإن�سائها مع واحدة من كبريات ال�سركات الهند�سية االأمريكية، 

وهي »�سكيد مور« (Skidmore, Owings & Merill - Som) التي بنْت �سفارة دولة الكويت 

في وا�سنطن«.
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ويتابع وليم )بيل) اإيرِفن )William (Bill) Irvine): »تم التوقيع مع اإدارة الجميرة في 

�ساأن اإدارة فندق »الم�سيلة بيت�س« في الكويت. اإن مجموعة الجميرة قوية جداً في دبي 

ولديها م�سادر وفيرة من العمالة وتقدم تجهيزات غذائية على م�ستوى عاٍل. هدفنا من 

وراء ذلك هو اأن يلقى هذا الفندق اإقبااًل جماهيريًا فال يقت�سر رواده على رجال االأعمال 

الزائرين فح�سب، بل يرتاده الجمهور المحلي اأي�سًا«. 

ثانيًا: ال�صتثمار في الإمارات

هي  كما  مغرية  منطقة  ال�ستينيات  وفي  الخم�سينيات  اأواخر  في  االإمارات  تكن  لم 

اليوم، لكن االأر�س فيها كانت تنام على اأ�سرارها، قبل اأن تتحول �سيئًا ف�سيئًا اإلى مهد 

في  العالمية.  العمرانية  النه�سة  بركب  واللحاق  االأفق  و�سعة  االإقدام  تتطلب  لم�ساريع 

تلك الفترة قرر مبارك عبد العزيز الح�ساوي ال�سفر اإلى االإمارات، محماًل باالأمل وقدر 

من الجراأة ور�سيد من الخبرة، فتعرف على المنطقة، اختار ال�سارقة ليبداأ منها م�سواره. 

يروي �سديقه ال�سيد عي�سى العثمان »في اإحدى المرات اعتر�ست عليه عندما ا�سترى 

هذا  الطريق  ذاهب،  اأنت  اأين  اإلى  له:  فقلت  مثاًل،  االإم��ارات  في  الكويت،  خارج 

م�سدود. فرّد: ال. اهلل �سبحانه وتعالى �سيفتحه لي. وفعاًل وّفقه اهلل، وبرز داخل الكويت 

وخارجها«. 

عن رحلته تلك اإلى االإمارات، وما اأف�ست اإليه تحدث عديد من اأ�سدقائه وعارفيه، 

فقال ال�سيخ في�سل بن خالد القا�سمي: »بعد اأن زار مبارك عبد العزيز الح�ساوي بلدانًا 

الذين  اأوائل  من  فكان  ال�سارقة،  اإلى  فيها، جاء  التجارة  اأ�سباب رواج  و�سهد  مختلفة، 

�ساعدوا االإمارة عندما ا�ستثمر في اأرا�سيها، وبا�سر �سراء العقارات، وكان ذلك بمثابة 

اكت�ساف لالأرا�سي هنا، ما اأدى اإلى رفع �سعر القدم. لقد جذب مبارك الح�ساوي غيره 

اإلى ال�سارقة، لكنه كان اأولهم في زيارة والدي، واإقامة م�سجد في  من تجار الكويت 

االإمارة. 

اإلى  و�سل  لما  يلزمها.  بما  بتزويدها  وقام  المدار�س،  احتياجات  على  »تعرف 

ال�سارقة في منت�سف ال�ستينيات، اأي قبل قيام االإمارات العربية المتحدة، كان للكويت 

عالقة  وكانت  ال�سباح،  المحمد  بدر  ال�سيخ  المرحوم  يديره  دبي  اإمارة  في  مكتب 

المرحوم مبارك الح�ساوي به وثيقة، ومع اأني كنت �سغير ال�سن وقتها وبعيداً عن اأمور 

اال�ستثمار، اإال اأني اأذكر اأن مبارك الح�ساوي لم يدخل يومًا منفرداً اإلى مجل�س والدي 

الحاكم المغفور له ال�سيخ خالد القا�سمي، بل ي�سحبه عديد من التجار ورجال االأعمال 
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»ال�سارقة  اأمامهم:  يردد  كان  الخا�سة.  طائرته  في  معه  يقلهم  الذين  الكويتيين، 

مبروكة.... ا�ستثمروا فيها الأن االأرا�سي وا�سعة والقوانين مي�سرة«. هذا من جهة، ومن 

جهة اأخرى اعتبره والدي اأخًا له و�سديقًا لحاكم ال�سارقة واأبنائها، وكلما دخل مبارك 

الح�ساوي مجل�سه �سعر كاأن اأخًا له عائد من ال�سفر، ي�ستب�سر خيراً به وبمن يرافقه من 

تجار الكويت ورجال االأعمال.

»كارلتون« (Carlton) و»الأندل�س«

ا�ستثماره في  في  الح�ساوي رائداً  العزيز  »على م�ستوى اال�ستثمار كان مبارك عبد 

ال�سارقة، حيث بداأها بتحديد المواقع، ثم قادته ريادته الأن يختار دائمًا مداخل البلدة 

عند �سارع الوحدة ومناطق الخان، اإ�سافة اإلى الو�سط. في تلك االأيام لم تكن هناك بنية 

تحتية في المنطقة، لكن ذلك لم يقف في طريقه اأو يرده عن قراره، بل ا�ستمر في �سراء 

ارتفع  فقد  اليوم  اأما  درهمًا،   (0 فيها  القدم  �سعر  كان  والتي  البحيرة،  على  االأرا�سي 

في  بناية  اأول  اأقام  عندما  االأ�سا�س  الحجر  و�سع  لقد  درهم.   (500 اإلى  لي�سل  ثمنها 

منطقة البحيرة، واأ�س�س فندق »كارلتون« )Carlton) على �ساطئ البحر فازدحم بمرتاديه 

منذ االأ�سبوع االأول الفتتاحه، فكان اأول الفنادق التي تفتتح بم�ستوى خم�س نجوم في 

اإمارة ال�سارقة. لقد قام مبارك عبد العزيز الح�ساوي بتحريك الحياة الراكدة، وب�سرائه 

في  كما  فيها  االقت�ساد  اأنع�ست  االإمارة،  اإلى  كبيرة  مبالغ  اأدخل  ال�سارقة  في  لالأرا�سي 

عجمان ودبي، ولعل م�سروع »�سيكاغو بيت�س« )Chicago Beach) - حاليًا »جميرة 

يتطلب  الذي  العقار،  في  نظره وخبرته  بعد  على  دليل   -  (Jumeirah Beach( بيت�س« 

اأحيانًا ال�سبر ل�سنوات، خ�سو�سًا مع اأرا�س تكون خارج المدينة يتطلب ارتفاع ال�سعر 

فيها المتابعة وانتظار توافد النا�س اإليها وازدياد ن�سبة ال�سكان«. 

اأما ال�سيد جمال العلمي، مدير فرع »�سركة المركز العقاري التجاري الكويتي« في 

االإمارات، الذي فو�س اإليه المرحوم مبارك عبد العزيز الح�ساوي اإدارة اأعماله، في�سلط 

مزيداً من ال�سوء على نهاية ال�ستينيات والم�ساريع التي بو�سرت في االإمارات، فيقول: 

»تعرفت اإلى مبارك عبد العزيز الح�ساوي عام 969)، حيث عملت في ال�سارقة. في 

ذلك العام، عندما كان م�سروع فندق »كارلتون ال�سارقة« في المرحلة النهائية، اتفقت 

مع المرحوم على ت�سلم الم�سروع واإدارته، حيث تم تاأجير الفندق الإحدى ال�سركات، 

وبقيت منذ ذلك التاريخ وكياًل الأعماله في المنطقة. في البداية كان همه اال�ستثمار على 

المدى الطويل، وبنظرة ثاقبة لم يكن يتطلع اإلى المناطق القريبة الُمطّورة، بل ينظر اإلى 
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في  المنهج  هذا  واتبع  وتطويرها،  وتنظيمها  بتخطيطها  هو  ليقوم  المدينة،  خارج 

الربح  اإلى  يتطلعون  كثيرين  عن  ليختلف  ال�سعودية،  اأو  االإمارات  في  �سواء  م�ساريعه، 

 Sharjah( ال�سارقة«  »كارلتون  فندق  مع  كانت  االإمارات  في  ا�ستثماره  بداية  ال�سريع. 

عام  العمل  لينتهي  و969)،   (968 العامين  خالل  االأندل�س«،  و»مجمع   (Carlton

974). وفي العام نف�سه تقريبًا عر�س حاكم ال�سارقة على مبارك عبد العزيز الح�ساوي 

اقت�ساد  تنمية  في  المن�ساأُة  هذه  لت�ساعد  ال�سارقة،  بنك  في  موؤ�س�سًا  يكون  اأن  فر�سة 

ال�سارقة وتطويرها، وهكذا افتتح »بنك ال�سارقة« عام 974). كذلك يجدر اأن نذكر 

اأن الح�ساوي هو اأول من بنى في اإمارة عجمان اأول مجمع عام 976)«.

وتطرق ال�سيد جمال العلمي اإلى تجربة االأ�سهم وقطاع العقارات، ليقول: »لم يرغب 

اآل  زايد  ال�سيخ  �سمو  له  المغفور  اأن  واأتذكر  االأ�سهم،  تجارة  في  يومًا  الح�ساوي  مبارك 

نهيان، رحمه اهلل، حاكم اأبو ظبي ورئي�س اتحاد االإمارات العربية المتحدة، قال له يومًا: 

»في الخليج الجميع يوؤ�س�سون �سركات اأ�سهم، فلماذا ال تعمل يا مبارك مثلهم؟« فرد عليه 

المرحوم قائاًل: »االأ�سهم لي�ست من اأعمالي، اأنا عملي العقار وتجارة االأرا�سي«. كذلك 

اأتذكر اأن �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن �سقر القا�سمي تحدث معه عن رواج 

�سوق االأ�سهم في الخليج، فاأجابه: »اأنا ال اأعمل فيها«، وفعاًل لم يتعامل مع اأي من هذه 

بالتخطيط  تميز  وم�سارباتها.  االأ�سهم  عليه  ُفر�ست  الحقة  فترة  في  اأنه  ولو  ال�سركات، 

والعقلية المبدعة الراعية المطورة لكل الم�ساريع. وفي ال�سارقة ا�ستثمر في اأرا�ٍس محاذية 

د 
ّ
لكورني�س »البحيرة«، تقدر م�ساحتها بمليون قدم، ا�ستراها من حكومة ال�سارقة، و�سي

اأول مجمعين واأكبرهما في ال�سارقة بارتفاع اثنتي ع�سرة طبقة، مما �ساعد على ا�ستقطاب 

االآخرين ونمو اال�ستثمار الذي هياأ الإقامة مجمعات بع�سرين طبقة، تجمع بين المنطقة 

ال�سكنية والمحال التجارية. على اأر�س م�ساحتها �ستون األف قدم اأنجز مجمع »المركز 

المبارك« في �سارع رئي�سي، واعتبر عند بنائه اأكبر المجمعات في االإمارة، و�سلت كلفته 

اإلى حوالى مئة واأربعين مليون درهم، اأي ما يوازي ع�سرة ماليين دينار كويتي، وما ميز 

ذلك  له  تحقق  اعتقادي  وفي  ال�سبق،  له  كان  غيرها،  قبل  تبداأ  اأنها  الح�ساوي  م�ساريع 

قراءة  ذا  جيداً،  مخططًا  بل  بتاتًا،  مغامراً  المرحوم  يكن  لم  العمل.  في  الجدية  بف�سل 

العقار  اإلى  توجه  حيث  الكويت،  في  ا�ستثماراته  تعك�سه  ما  هذا  للم�ستقبل،  ُمحكمة 

ماأهولة  فت�سبح  البعيدة،  المناطق  تطوير  على  ليعمل  المدينة،  حدود  مجتازاً  مبكراً، 

بالم�ساكن والمتاجر واالأهالي، وهذا ما طبقه الحقًا في ال�سارقة، حيث ا�سترى في مناطق 

لم تكن المياه والكهرباء امتدت اإليها بعد«.
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يقول ال�سيد �سعود عبد العزيز الب�سارة اإن المرحوم مبارك الح�ساوي »�سافر قبل ذلك 

�سلطان  بن  خالد  ال�سيخ  له  المغفور  عهد  في  الخم�سينيات،  نهاية  في  ال�سارقة  اإلى 

التخطيط  في  ا�ست�سارته  على  الحاكم  �سجعت  اأخوية،  عالقات  معه  وبنى  القا�سمي، 

الح�ساوي   العزيز  عبد  مبارك  ا�سطحب  ولذلك  الكهرباء،  محطة  وم�سروع  للمنطقة 

الكويت،  بلدية  في  المهند�س موظفًا  االمارات، وكان هذا  اإلى  ال�سوا  اآل  مهند�سًا من 

ال�سارقة بما  تنظيم  اإليه  الح�ساوي، وُعهد  الفني لدى مبارك  المكتب  اأي�سًا في  وعمل 

العزيز  عبد  مبارك  ا�ستراها  وقطع  الحكومة،  اأمالك  �سمن  تقع  م�ساحات  من  فيها 

في  مناطق  ت�ساهي  نموذجية  لمناطق  مخططات  اأربعة  ال�سوا  فو�سع  الح�ساوي، 

في  كما  ال�سارقة  في  االأ�سماء  هذه  ف�سارت  و»الخالدية«،  »القاد�سية«  مثل  الكويت، 

الكويت، وقام بتطوير عقاراته المختلفة هناك، وله في هذا نهج يعتمده، حيث يق�سم 

تدريجًا،  المنطقة  فتزدهر  للخدمات،  ومباٍن  م�سجد  ببناء  يقوم  فرزها  وبعد  االأر�س، 

يبيع  بحيث  المنطقة،  ازدهار  في  اأ�سلوب  له  وكان  الكويت.  من  نقلها  الفكرة  وهذه 

وتدريجًا  والعقار،  االأرا�سي  �سعر  فينمو  بالبيع  غيره  ويبداأ  البيع،  عن  يتوقف  ثم  لفترة 

تتكون �سوق للمنطقة، وهكذا. من م�ساريعه اأي�سًا بناء اأول �سينما في ال�سارقة، على جزء 

من م�ساحة المجمعات التي اأن�ساأها هناك، اأما فندق »كارلتون« )Carlton Hotel) فاعتبر 

لفترة فندق الدولة لقدرته على ا�ست�سافة الوفود«. ويتذكر المدير عام ل�»بنك ال�سارقة« 

فندق  في  كاماًل  �سهراً  مقيمًا  بقيت  ال�سارقة  اإلى  مجيئي  »عند  نا�سر:  ر�سيد  ال�سيد 

»كارلتون« )Carlton Hotel). ك���ان ال�نا�س يرق��دون ف��ي بهو الفندق، لم تكن هناك 

غرف كافية. اأتذكر ذلك جي��داً. بع�د ذل�ك افتتح »كونتننتال« )Continental) و»بيت�س 

 .»(Beach Hotel( »اأوتيل

 (Jumeirah Beach( »جميرة بيت�س«

من يذهب اليوم اإلى »جميرة بيت�س« )Jumeirah Beach) في دبي فقد ال يعرف اأن 

مبارك  قدما  تطاأه  اأن  قبل  موح�سًا  مكانًا  كان  والجذاب،  الجميل  الم�سروع  هذا 

انتهى  الذي   (Chicago Beach( »بيت�س ببناء »�سيكاغو  الح�ساوي عام 974)، وياأمر 

العمل في اإن�سائه عام 980)، وقد بني على م�ساحة ))7 األف قدم، وتزايدت غرفه 

من 50) غرفة اإلى 705 غرف، اإ�سافة اإلى نواٍد ومالعب وم�ساكن للموظفين. وفي 

عام )99) انتقلت ملكيته اإلى �ساحب ال�سمو ال�سيخ محمد بن را�سد اآل مكتوم حاكم 

.(Jumeirah Beach( »اإمارة دبي، الذي هدمه وبنى مكانه فندق »جميرة بيت�س
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يقول ال�سيخ في�سل بن خالد القا�سمي: »في دبي، في وقت ما، اعتبر النا�س فندق 

المقايي�س،  اختلفت  واليوم  المدينة،  عن  بعيداً   (Chicago Beach( بيت�س«  »�سيكاغو 

اأقرب الفنادق، وتغيرت المنطقة التي تحيطه، فاأ�سبحت �سياحية وجاذبة  واأ�سبح من 

ال�ستثمارات اأخرى«. 

التي  المقابلة  في  الب�سارة  العزيز  عبد  �سعود  ال�سيد  يتحدث  الم�سروع  هذا  وعن 

بيت�س« )Chicago Beach) كان في بقعة لم  اًل: م�سروع »�سيكاغو  اأجريت معه، مف�سِّ

 ،(Chicago Beach( »يكن قد اختير لها ا�سم اأ�ساًل))). اأطلق عليه ا�سم »�سيكاغو بيت�س

الأن �سركة »اأويل اأوف �سيكاغو« كانت قد و�سعت لها مجمعًا �سكنيًا للعاملين هناك. 

»حتى اأكون �سادقًا، فاأنا جئت متاأخراً اإلى هذا الم�سروع. اأذكر اأني ذهبت مع اأحد 

مركبة من  االأمر  ا�ستلزم  المكان  اإلى  وللو�سول  العلمي،  ال�سيد جمال  ب�سحبة  الزمالء 

نوع »الجيب«. المكان لم يكن ماأهواًل بعد، ومنطقة »اأم �سقيم«))) لم نجد حتى الفتة 

ال�سركات  الإحدى  تاأجيرها  تم  �ساليه،  �ستمئة  �سم  الم�سروع  االأيام.  تلك  في  با�سمها 

بنظام التاأجير طويل االأمد، اإ�سافة اإلى مئتين وع�سرين غرفة لم ي�سغلها في ذلك الوقت 

�سوى ع�سرين نزياًل اأو اأقل. والجدير بالذكر اأنه عند اإنجاز هذا الم�سروع ال�سخم لم 

 
ّ
يكن في يد المرحوم �سوى ورقة A4 كتب عليها ما معناه »نحن را�سد بن مكتوم نقر

باأن هذا الم�سروع فندق للم�ستثمر مبارك عبد العزيز الح�ساوي ولنا )...)))) وعليه)4) 

بيت�س« )Chicago Beach) �سمن  اأ�سيف م�سروع »�سيكاغو  التكاليف«، وعندما  كل 

البنك المركزي في  اأثناء عمليات ت�سوية ق�سايا »اأزمة المناخ«، ا�ستغرب  قائمة الرهن 

في  توثق  اأو  ر�سمية  نماذج  اإلى  تنقل  ولم  اليد،  بخط  المكتوبة  الوثيقة  هذه  الكويت 

الدوائر المخت�سة. لقد عمل مبارك عبد العزيز الح�ساوي بناء على الثقة التي تبادلها مع 

في  م�سبوقة  غير  اأو  �سخمة  كانت  واإن  الم�ساريع  على  االإق��دام  مبداأ  ومن  معارفه، 

ال�سيخ  ال�سمو  الحالي �ساحب  ال�سارقة  قابلنا حاكم  فنحن عندما  لهذا كله،  المنطقة. 

الدكتور �سلطان القا�سمي، تحدث طوياًل عن المرحوم، وظل يثني على الم�ساريع التي 

اأقدم  الح�ساوي  المنطقة مغرية، لكن مبارك  لم تكن  ال�سارقة و�سواحيها.  بها في  قام 

على هذا الم�سروع الجريء، ولم يكن اأول اإنجازاته في االإمارات«. 

1 - يق�سد اأنها لم تكن ماأهولة بال�سكان بعد، واأن المنطقة لم تكن قد تم تنظيمها.
2 - هذه المنطقة في الطريق الموؤدية اإلى »�سيكاغو بيت�س«.

3 - القو�سان هنا للداللة على اأن هناك المزيد من التفا�سيل في ن�س ال�سهادة الموقعة من الحاكم.
4 - اأي اأن على مبارك عبد العزيز الح�ساوي تحمل كافة التكاليف.
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�صناعة التبريد

ون�ستمع مجدداً اإلى ال�سيخ في�سل بن خالد القا�سمي وا�سفًا تجربته مع مبارك عبد 

 فقد تعاملت معه تجاريًا، فا�سترى مني فندقًا بمبلغ قدره 
ّ
العزيز الح�ساوي: »بالن�سبة اإلي

�ستون مليون درهم. عند �سرائه الفندق تحدث كثيرون عن �سعره المرتفع، لكن قيمته 

اليوم فاقت التوقعات، واأثبت مبارك الح�ساوي اأن نظرته �سفافة وثاقبة في الوقت نف�سه، 

وروؤيته م�ستقبلية بعيدة المدى. ا�سترى كذلك اأر�سًا م�ساحتها ع�سرة ماليين قدم مربع، 

ب�سعر اأربعة دراهم ون�سف الدرهم للقدم، واليوم �سعرها �سبعون درهمًا للقدم، وكان 

مو�سعة،  ب�سورة  االأ�سهم  مجال  في  الدخول  يحذرني  ناحية  من  باأمرين:  ين�سحني 

خ�سو�سًا اأن مثل هذه ال�سركات تدار من قبل اأكثر من مجل�س اإدارة، ومن ناحية اأخرى 

ي�سجعني على �سراء اأرا�س في مناطق بعيدة، قائال اإنها �ستجلب الفائدة في الم�ستقبل. 

في عمليات البيع كان ينتظر اأن يرتفع �سعر عقاره، وي�ستري اإذا الحظ هبوط �سعر العقار 

ليبيعه بعد حين بزيادة تفر�سها ال�سوق. قراراته كان يتخذها بروية، ولهذا عندما يجزع 

غيره من التجار من الخ�سارة كان يتميز هو بالهدوء، فقد كان همه االأول ال�سمعة ال 

المال وخ�سارته«. 

ويوؤيد ال�سيد �سعود عبد العزيز الب�سارة ما ُذكر عن طبيعة وحجم العمل الذي نفذه 

لم  العقار  لقيمة  تقديره  اأن  في  المرحوم  اأ�سلوب  مبينًا  ال�سارقة،  في  الح�ساوي  مبارك 

يتقيد بالمعايير االآنية وما يفر�سه الحا�سر، ويقول: »لقد امتدت م�ساريع المرحوم في 

ال�سارقة  م�سنع  فيها  اأقيم  �سناعية  منطقة  لتكون  بعيدة  اأر�سًا  اختار  عندما  ال�سارقة 

تنوعت  وقد   ،SKM »Sharjah and Kuwait manufacturing« لل�سناعات  والكويت 

عقاراته ببنائه مجمع »العزيزية« في �سارع »العروبة«. اأما بالن�سبة اإلى م�سروع البحيرة 

جريء،  م�ستثمر  عن  البحث  نحو  تتجه  الحكومة  م�ساعي  كانت  فقد  ال�سارقة،  في 

االأرا�سي  مجموع  من  المئة  في  �سبعين  حوالى  الح�ساوي  مبارك  المرحوم  فا�ستملك 

هذه  في  عمارتين  اأول  باإن�ساء  االإعمار  وبداأ  اإن�سائها،  قبل  البحيرة،  بمنطقة  المحيطة 

المنطقة. تطلب هذا االإنجاز االنتظار قبل اأن تزدهر المنطقة بالعمارات. وفي البداية 

يمكن  باإيجاز  �سقة.  مئتي  اأ�سل  من  �سقة  اإال خم�س وع�سرون  العمارتين  في  توؤجر  لم 

ال�سناعية  الح�ساوي �ساهم هناك بقطاعات مختلفة، منها  العزيز  اإن مبارك عبد  القول 

والفندقية والعقارية، اإ�سافة اإلى المجال الم�سرفي«. 

مبارك  م�ساريع  من  اآخر  م�سروع  عن  للحديث  العلمي  جمال  ال�سيد  ويتحول 
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عبدالعزيز الح�ساوي في ال�سارقة ليقول: »بعد قيام �سركة فواز للتبريد))) وتطور اأعماله 

فكر المرحوم في اإن�ساء م�سنع يقوم بت�سنيع مختلف اأجهزة التبريد، واأقام عام 974) 

براأ�س مال قدره خم�سة ماليين درهم،   SKM لل�سناعات«  ال�سارقة والكويت  »م�سنع 

اأي ما يعادل اأربعمئة األف دينار، وفي ذلك الزمن يعد مبلغًا �سخمًا مّهد الإن�ساء مكاتب 

درهم  مليون  ثالثمئة وخم�سين  عن  اليوم  قيمتها  تقل  ال  للم�سنع،  ومعدات  ومخازن 

كان  الذي  الح�ساوي،  مبارك  المرحوم  لروؤية  تحقيقًا  جاء  الم�سنع  هذا  بناء  اإماراتي. 

اأم  تكييف  دون  من  وجبات  ثالث  يف�سل  كان  اإن  الخليجي  �ساألت  اأنك  »لو  يقول 

وجبتين مع التكييف، لف�سل التكييف وقد يكتفي بوجبة واحدة فقط، ما يعني �سعوبة 

اال�ستغناء عن التكييف«. لقد تاأ�س�س الم�سنع ل�سناعة اأجهزة التكييف والتبريد التي تبداأ 

اأحجامها من طن ون�سف الطن لت�سل اإلى خم�سمئة طن. هذا الم�سنع يتميز باأنه يتعامل 

مع مواد خام ليقوم فعليًا بت�سنيع جميع لوازم التكييف، فال يقت�سر اأداوؤه على التجميع. 

اأفريقيا.  و�سمال  واآ�سيا  الخليج  منطقة  ليغطي  االإمارات  دولة  تجاوز  فاإنتاجه  هذا  عدا 

اأدى هذا الم�سنع دوراً هامًا في المنطقة، ومعه تطورت �سناعات التبريد في الخليج، 

م�سنع  اإن�ساء  حيث  من  اأكبر  قطاعات  فت�سمل  تخ�س�ساته  وتتو�سع  الم�سروع  لينمو 

لمعدات التكييف في اأبو ظبي وال�سعودية اأي�سًا. كذلك تو�سعت التخ�س�سات من حيث 

ت�سنيع مختلف اأجهزة التبريد، وعلى �سبيل المثال لم يعد الم�سنع ي�ستورد الماكينات 

بل �سار ي�سنعها ويتولى تركيبها، وهي ماكينات ال يمكن اال�ستغناء عنها في الخليج. 

لقد عك�ست م�ساريع المرحوم توجهاته التنموية وعنايته بالقطاعات العامة والم�ساريع 

يفكر  كان  لقراراته.  منفذين  وكنا  مبارك،  المرحوم  اأ�س�سها  والتي  الجميع،  تهم  التي 

ويخطط وعلى توا�سل دائم مع جميع المديرين والعاملين لديه، لمتابعة مراحل تطور 

الم�سروع واإنجازه«. 

ويتناول ال�سيد جمال العلمي جانبًا اآخر من تلك التجربة فيقول: »لم يتوقف مبارك 

عبد العزيز الح�ساوي نهائيًا عن عمل الم�ساريع، فكان ياأتي بالفكرة، لنقوم كمجموعة 

معنا  يتعامل  يكن  لم  والتنفيذ.  والتجهيز  المتطلبات  واإع��داد  العمل  خطة  بمتابعة 

الموظفين ومكافاأتهم وتقدير  ت�سجيع  يهّمه كثيراً  العمل  لطيفًا، وفي  كموظفين. كان 

ظروفهم«.

اأما ال�سيخ في�سل بن خالد القا�سمي فيقول: »لقد اأر�سى ثوابت في االمارات العربية 

كان  اأفريقيا.  و�سمال  واأمريكا  اأوروبا  اإلى  فروعها  امتدت  �سجرة  وزرع  والخليج، 

1 - اأ�سار ال�سيد جمال العلمي اإلى اأن ال�سركة تاأ�س�ست مع ميالد فواز، ابن مبارك الح�ساوي.
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خ�سو�سًا  مدر�سة،  اهلل  رحمه  كان  متميزة.  تجارية  وعقلية  تجربة  �ساحب  الرجل 

ال�سيد  التاجر  قالها  نمرر جملة  اأن  هنا  تجربته«. ويمكن  ا�ستفادوا من  الذين  لل�سباب 

محمد الخمي�س: »ب�سراحة كنا ك�سباب ننظر اإليه مثاًل اأعلى لنا. وفي الوقت نف�سه كنا 

ن�سعر باأننا ال يمكن اأن ن�سل لما و�سل اإليه«.

عبد  مبارك  بالمرحوم  االأول  لقائه  عن  القا�سمي  خالد  بن  في�سل  ال�سيخ  ويتحدث 

العزيز الح�ساوي فيقول: »لقائي االأول به كان في ال�سارقة، وربما كانت تلك زيارته 

االأولى اإلى االإمارة. يومها وجدت فيه رجاًل يفتح قلبه لل�سغير والكبير، ودائمًا عندما 

األتقيه يذكرني بوالدي ويقول لي: »اأنا عندما جئت اإلى ال�سارقة التقيت بوالدك، رحمه 

اهلل، وعندما اأراك االآن اأ�سعر بك كاأحد اأبنائي«. في الواقع رافقت المرحوم في العديد 

اإ�سبانيا، واإلى المغرب وغيرها. كان دائما  اإلى »مايوركا« )Mallorca) في  من رحالته 

على اإلمام ب�سعر القدم و�سعر البناء، حتى خارج دول الخليج. واعتاد عند �سراء االأر�س 

ها على اأكثر من �سخ�س كي يعرف ال�سعر الحقيقي لل�سفقة«. �سَ ْ
اأو العقار َعر

»بنك ال�صارقة«

ال�سارقة في وقت لم  اإلى  البحث الجاد عن فر�س اال�ستثمار قاد مبارك الح�ساوي 

تكن فيه التنمية في قمتها، ولم تجذب االأر�س في تلك ال�سنوات اإال فئة من الطموحين. 

فر�س مبارك الح�ساوي وجوده وح�سوره ف�سار اأهاًل الأن ير�سحه حاكم البالد ليكون 

�سريكًا في بنك ال�سارقة، وما كان اإقدام مبارك الح�ساوي على هذه الخطوة اإال تاأكيداً 

التجربة  هذه  عن  االإم��ارات.  في  ا�ستثماراته  مراحل  من  مرحلة  وتجاوزه  لطموحه 

 (Claude de Kemoularia( تحدث نائب المدير العام للبنك ال�سيد كلود دي كيموالريا

 (968 عام   (PARIBAS( الف��رن�س���ي  باريب�ا«  »بنك  اإل�ى  ان�س�مامي  »قب��ل  قائ��اًل: 

لبول رينو،  عملت في مجال ال�سيا�سة والدبلوما�سية، ففي البداية عملت نائبًا م�ساعداً 

المتحدة،  االأمم  لدى  عينت  الوقت  من  فترة  وبعد  اآنذاك،  الفرن�سي  الوزراء  رئي�س 

الأ�سبَح واحداً من الم�ساعدين ال�سخ�سيين لالأمين العام للمنظمة الدولية داغ همر�سولد 

ولما  الخليج،  دول  منها  كان  مختلفة،  مناطق  اإلى  و�سافرت   .(Dag Hammarskjold(

كان »بنك باريبا« )PARIBAS) ا�ستثماريًا يقر�س الدول ويبحث في المناطق التي تتوفر 

يتم جني  اأ�سعارهما  بارتفاع  اللذين  والنحا�س  النفط  عن  الطبيعية،  الثروة  م�سادر  فيها 

الكثير من االأموال، فقد توجهت اإلى الخليج. وفي تلك االأيام كانت العالقة بين فرن�سا 

ودول الخليج في بدايتها، واعتمد بول كارتون �سفيراً لفرن�سا لدى الكويت، فكان اأول 
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بلدان  اقت�ساد  بتطوير  جداً  اهتممت  الخليج.  بلدان  كافة  يغطي  المنطقة  في  �سفير 

المنطقة، وعملت على فكرة اإن�ساء بنك في ال�سارقة. 

الح�سور  اإل��ى   (PARIBAS( باريبا«  »بنك  في  هدْفنا  بالتحديد  المرحلة  تلك  »في 

ف��ي ال�س�ارقة ب�سي��اق يمن���حنا اال�ستقاللية و�سلطة اتخاذ القرار، ليظل االأمر مح�سوراً 

ال�سارقة.  في  تعيينه  باري�س  تختار  الذي  ال�سخ�س  وبين  فرن�سا  في  العليا  االإدارة  بين 

اأمير ال�سارقة �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان  اإلى  توّلدت لدّي فكرة التحدث 

القا�سمي حول المو�سوع، وكان قد اأبدى من قبل اهتمامه بتاأ�سي�س البنك، لكنه كان 

متحفظًا على منحنا ترخي�سًا بافتتاح فرع لنا على غرار ما هو متبع في بلدان اأخرى في 

المنطقة، وف�سل اإن�ساء بنك يكون مقره الرئي�سي في ال�سارقة. 

�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مع  الم�سروع  ناق�ست  عندما  الواقع  »في 

اأق�سام  ثالثة  اإلى  فيه  االأ�سول  تق�سم  بنك  تاأ�سي�س  فكرة  اإلى  بقوة  اأميل  كنت  القا�سمي 

بلدان  في  المتوقعة  التاأميم  م�ساريع  من  تترتب  قد  لنتائج  تح�سبًا  وذلك  مت�ساوية، 

�سديقه  م�ساهمة  م�سترطًا  ال�سيخ  موافقة  عن  المباحثات  اأ�سفرت  وقد  الخليج)))، 

 (PARIBAS( باريبا«  »بنك  ي�ساهم  اأن  وتقرر  الح�ساوي،  العزيز  عبد  مبارك  الكويتي 

المئة  في  و�ستون  بمثلها،  الح�ساوي  ومبارك  المئة،  في  ع�سرون  ن�سبته  مال  براأ�س 

اإلينا �سديق  ين�سم  اأن  »اأريد  ال�سارقة حينها:  قال حاكم  المحلي.  ال�سوق  في  طرحت 

بيومين،  ذلك  بعد  اأعماله«.  في  جداً  ناجح  رجل  وهو  كبيراً،  تقديراً  له  اأكن  حميم، 

وكنت دائم ال�سفر من  باري�س واإليها، ا�ستقبلني �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 

مبارك  ال�سيد  اإلى  قدمني  الذي  القانوني،  م�ست�ساره  اأعتقد  كما  و�سارَكنا  القا�سمي، 

الح�ساوي، باعتباره �سريكنا الثالث في الم�سرف. بعد تلك المقابلة تم االتفاق على اأن 

يكون للبنك ثالثة موؤ�س�سين، ليكون مبارك الح�ساوي اأول رئي�س لمجل�س االإدارة.

 ،(PARIBAS( الفرن�سي  باريبا«  »بنك  اأطراف:  ثالثة  من  ال�سارقة  بنك  »تاأ�س�س 

مبارك  وال�سيد  القا�سمي،  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ال�سارقة  وحاكم 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يوليها  التي  الثقة  مدى  ال�سراكة  هذه  وعك�ست  الح�ساوي، 

فعندما  منا�سبًا،  كان  مجيئه  اأن  والواقع  الح�ساوي،  لل�سيد  القا�سمي  �سلطان  الدكتور 

اإلى �سخ�سيات ب�سمعة طيبة، وهو ما تميز به مبارك الح�ساوي  توؤ�س�س م�سرفًا تحتاج 

الذي دعم البنك بال�سمعة وراأ�س المال اأي�سًا، اإ�سافة اإلى اأنه في ال�سنوات الع�سر االأولى 

1 - في المقابلة التي اأجريت مع ال�سيد كيموالريا )Kemoularia) عّلق اأن ما ت�سور وقوعه بخ�سو�س التاأميم 
ونتائجه لم يحدث اإال في ُعمان.
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من تاأ�سي�س البنك، وهي الفترة التي نركز فيها بحثنا عن العمالء، مّثل مبارك عبد العزيز 

البنك،  في  االأعمال  دفع عجلة  في  هامًا  بذلك دوراً  واأدى  االأول،  العميل  الح�ساوي 

اأنه في ال�سنوات االأولى من  اأال نن�سى  اأدائه. عدا ذلك يجب  و�ساهم بذلك في تطوير 

افتتاح البنك وّفر مقراً للبنك، وجعل الموقع تحت ت�سرفنا، وهذا �سبب اآخر الرتباط 

ا�سمه بقوة ببنك ال�سارقة، ففي بداية عملنا كانت البالد ال زالت على اأبواب االنفتاح، 

ولم تنت�سر المباني كما هي اليوم، وكانت االأر�س جرداء يغطيها التراب، وبالتالي بقينا 

لمدة عامين في مبنى من اأمالك مبارك عبد العزيز الح�ساوي، الذي بنى وعمل مبكراً 

في العقار، وركز عليه، و�سار متخ�س�سًا به، ولهذا كان اإح�سا�سه قويًا ومرهفًا تجاه هذه 

التجارة، ويعرف بدقة قيمة هذه االأر�س اأو تلك وجدوى اال�ستثمار فيها«.

يقول ال�سيد كلود دي كيموالريا )Claude De Kemoularia): »اأ�سبحت و�ساحب 

يد  في  اأ�سابع  كثالث  الح�ساوي  ومبارك  القا�سمي  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 

واحدة، اأ�سدقاء مقربين تجمعنا الثقة، التي بقيت تتطور مع مجل�س االإدارة، الذي لم 

يتغير اإال بوفاة اأحد االأع�ساء. لقد نجح البنك الأنه اكت�سب ثقة الم�ساهمين منذ اإن�سائه 

حتى االآن، وخالل اأكثر من ثالثة عقود لم يتولَّ من�سب المدير عام اإال اثنان. لقد فتحنا 

الباب اأمام الم�ساهمين، واحترمنا هذه ال�سراكة من اأهالي ال�سارقة، وكانت لنا في ذلك 

الريادة. لقد مثلت »بنك باريبا« )PARIBAS) طوال �سنوات، ومع اأن البنك الفرن�سي 

قرر االنف�سال))) وبيع ح�سته لفك االندماج مع بنك ال�سارقة، اإال اأنني بقيت في بنك 

ثقة  يدعم  عن�سر  وجودي  لكن  البنك،  في  فعلي  ن�ساط  لي  لي�س  كم�ست�سار.  ال�سارقة 

العمالء باالإدارة. 

 االآن اأكثر من اأربعين عامًا على اإن�ساء البنك، لم يتغير فيها مجل�س االإدارة، ولم 
ّ
»مر

يتراأ�س البنك �سوى مديرين اثنين، وهذه الحال ترمز اإلى ا�ستقرار البنك ب�سكل ملحوظ 

ال�سمو  �ساحب  ال�سارقة  حاكم  توقف.  دون  من  ال�سعود  موا�سلة  من  فتمكن  للغاية، 

ال�سيخ الدكتور �سلطان القا�سمي كان معنيًا دائمًا بالم�سلحة المحلية الُمتمثلة في امتالك 

الح�سة الرئي�سة من اأ�سهم البنك، وتقرر بعد حين نقل مهمة الرئا�سة اإلى مواطن اإماراتي 

لرئي�س  نائبين  اأي�سًا،  الح�ساوي  اأ�سبحت، وال�سيد  الحاكم، وبناء على ذلك فقد  يعينه 

عندما  ح�سل  وحيد  با�ستثناء  ل�سنوات،  المنوال  هذا  على  االأمر  �سار  االإدارة.  مجل�س 

لكني  تاأميمه،  جرى  اأن  بعد  البنك  فتركت  لبالدي،  �سفيراً  الأ�سبح  ا�ستقالتي  قدمت 

1 - خالل المقابلة التي تمت مع ال�سيد Kemoularia عّبر عن اأ�سفه لهذا االنف�سال، خ�سو�سًا اأن بنك ال�سارقة 
خالل ال�سنوات االأخيرة حقق اأرباحًا كبيرة وارتفعت قيمة اأ�سهمه. 



مبارك عبد العزيز الح�صاوي ... رجل �صبق ع�صره

266

كيموالريا  ويتابع  االإدارة«.  مجل�س  رئي�س  نائب  من�سب  الأتولى  الحقًا  اإليه  عدت 

العزيز مبارك  اأربعين �س�نة، ال يزاُل االبُن عبد  اليوم، وبعَد  )Kemoularia): »حتى هذا 

 االإدارة هو نف�سُه على َمدى اأربعة عقود، 
ُ

الح�ساوي هناك ُيمثُل والَدُه، وال يزاُل مجل�س

وال تزاُل الح�س�ُس على حاِلها. وبناًء على ذلك، اأوؤكُد اأنني لم اأعرْف اأي بنك اآخر على 

 من اال�ستقرار«.
َ
م�ستوى العالم اأجمع يتمتُع بقْدر اأكبر

ودور  البنك  عن  تحدث  ال�سارقة،  لبنك  الحالي  المدير  نرغيزيان،  فاروج  ال�سيد 

مبارك الح�ساوي فيه، وقال: »تراأ�س المرحوم اإدارة البنك منذ عام )97)))) حتى عام 

البنك على  الرئي�س من مواطني االإمارات. عمل  باأن يكون  )99)، حين �سدر قرار 

تغيرات تذكر، وظل  البنك  الدوام بموجب ثالثة م�ستويات هيكلية، ولم تحدث في 

الم�ساهمون الموؤ�س�سون موجودين يوؤكدون ا�ستقرار البنك ونجاحه. لقد م�سى على 

عملي في »بنك ال�سارقة« ثالثون عامًا، وقد اختلفت ال�سنوات الخم�س االأخيرة عما 

والف�سة،  الذهب  �سوق  في  واأخرى  العقار  في  م�ساكل  البداية  في  فقد واجهتنا  قبلها، 

اإ�سافة اإلى »اأزمة المناخ« التي اأثرت في ال�سارقة اأي�سًا. في ال�سنوات االأخيرة))) ظهرت 

نه�سة عمرانية و�سناعية في منطقة دبي والخليج عمومًا، لكن دولة االإمارات وقطر، 

خا�سة، اأ�سبحتا ت�ستقطب ا�ستثمارات هائلة. بعد اأحداث ))/9 حدث تاأثير اإيجابي 

اأن  يجب  هائل  فائ�س  وجود  اإلى  البترول  اأ�سعار  ارتفاع  اأدى  وكذلك  المنطقة،  في 

ي�ستثمر خارج الدولة، باالإ�سافة اإلى اال�ستثمار المحلي، ونالحظ اأن ا�ستثمارات كويتية 

البنك  تاأ�سي�س  في  الح�ساوي  مبارك  فم�ساهمة  لذا  الخليج.  منطقة  في  انت�سرت  هائلة 

التي  ال�سارقة، والفنادق  ا�ستثمروا في  الذين  اأوائل  اأنه من  طبيعيًا خ�سو�سًا  اأمراً  كانت 

اأ�س�سها تعد االأولى في هذه االإمارة، وقد اأدت دوراً اقت�ساديًا، وبالطبع تطلب تطورها 

م�سرفًا يدعمها«. 

اأفادت ا�ستثمارات الح�ساوي في ال�سارقة اأي�سًا حركة البنك، وقد نّوه ال�سيد فاروج 

قطاع  في  بخبرته  الح�ساوي  العزيز  عبد  مبارك  ان�سمام  »اإن  قائاًل:  بذلك  نرغيزيان 

ال�سناعة اأفاد البنك، الأن العمل مع مجموعة الح�ساوي يعني انتقال بع�س الخبرات من 

االإقدام على �سفقة،  البنك في  تردد  اأذكر  البنك، وهنا  اإلى  المرحوم  المجموعة ومن 

باعتبار اأن االأ�سعار المعرو�سة مرتفعة، بينما راأى المرحوم اأنها منا�سبة، وبالفعل، وبعد 

�سنتين ا�ستفدنا من هذه ال�سفقة، وتبين لنا اأن ما دفعناه اأقل من القيمة الحقيقة لل�سلعة، 

1 - ذكر ال�سيد فاروج نرغيزيان اأن »بنك ال�سارقة« افتتح في )) دي�سمبر )97).
2 - اأجريت المقابلة مع ال�سيد فاروج عام 007).
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وكان اال�ستثمار فعليًا، وهذا االأمر لم يكن م�ستغربًا، حيث عرف عن مبارك عبد العزيز 

الح�ساوي اأنه عندما ي�سع يده على ال�سيء يتحول ذهبًا، كما يقولون. هذا االأمر انطبق 

اإمارة  اأي�سًا على م�سروع االأنابيب في ال�سارقة، الذي كان مملوكًا الأطراف معينة من 

اأبو ظبي، لكن مبارك الح�ساوي اأقدم على امتالك الم�سروع، الذي لم يكن م�سجعًا من 

نت رجاحة قراره، الأن ال�سركة التي ا�ستراها كبرت 
ّ
ناحية اقت�سادية، لكن بعد فترة تبي

واأنتجت لت�سبح من ال�سركات الرائدة. 

اتخاذ  تعوق  قد  التفكير  كثرة  الأن  تخذله،  لم  الح�ساوي  مبارك  جراأة  اأن  »اأعتقد 

فال  التفكير،  بدرجة  التحكم  من  تمكن  فقد  المرحوم  اأما  االأحيان،  بع�س  في  القرار 

ي�ستغرق وقتًا حتى يتخذ القرار ويقوم بالتنفيذ الفعلي، وهذا االأمر مهم جداً بالن�سبة اإلى 

الم�ستثمر. اإن جراأة الح�ساوي في التعامل مع العقار عززت موقف البنك وموقعه، فقد 

كان م�ستثمراً رئي�سًا في البنك. 

»لقد وثق المرحوم باالآخرين، وكانت تلك ميزة حيث لم يتدخل يومًا في تفا�سيل 

تعامله  العمل ح�سر  يخ�س  ما  وفي  الوظيفي.  التدرج  دوما  واحترم  الموظفين،  عمل 

على م�ستوى المدير العام والروؤ�ساء، وهذا براأيي اأمر يدعم عمل المدير عام، الأن ثقة 

وُتك�سب  ونوعيته،  االإنتاج  في  وتوؤثر  العوائق،  من  الكثير  تزيل  باالإدارة  البنك  رئي�س 

في  المنا�سبة  القرارات  التخاذ  الت�سرف  حرية  من  مزيداً  معه  والعاملين  العام  المدير 

الوقت المنا�سب. 

»لقد اأعجبني فيه توا�سله مع االآخرين خ�سو�سًا عندما اأراه يقف مع حار�س البنك، 

يتحدث اإليه، وي�ساأله عن عائلته واأوالده. في اجتماعاتنا يبدي ت�سجيعه لزيادة رواتب 

في  �ساهم  الح�ساوي  العزيز  عبد  مبارك  المرحوم  المزايا.  بع�س  منحهم  اأو  الموظفين 

ز على مدى 
ّ
ا�ستقرار البنك الأنه اأحد اأقطاب القرار الجماعي الذي قاد البنك اإلى التمي

�سنين متوا�سلة.

»كانت قراراته في الغالب �سائبة، لم ت�سطره للعودة اإلى نقطة ال�سفر. عرف كيفية 

التحكم باالأمور، وتمتع بذكاء عرف معه كيفية الت�سرف مع االآخرين ومع ال�سخ�سيات 

فينجح في  ا�ستثنائية، تعك�س فطنته  التعامل مع من حوله  المختلفة. كانت طريقته في 

اإقناع االآخرين باأفكاره وما رغب في طرحه من م�ساريع. له ح�سور وعندما تلتقي به 

الأول مرة ت�سعر باأنه �سخ�سية تختلف عن البقية، وعندما تتعامل معه تكت�سف الكثير، 

منه  وُطلبت  عليه،  خ�سائر  خّلفت  لعملية  البنك  فيه  تعر�س  بوقت  يذكرنا  ما  وهذا 

�سخ�سيًا الم�ساعدة، ففعل وحل الم�سكلة بالكامل وحده، وهذا براأيي يعود اإلى طبعه 
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في المبادرة والم�ساعدة. كما نقول كانت خميرته طيبة«. 

تابع ال�سيد نرغيزيان حديثه متطرقًا اإلى عالقات مبارك الح�ساوي داخل البنك، التي 

كانت مجال ثناء من ال�سركاء والموظفين: »عندما كان يدخل البنك ي�ساأل عن الجميع 

وي�سّلم على الجميع، وهذه نقطة مهمة جداً في طبعه. ال اأعتقد اأن هناك �سخ�سًا ق�سد 

اأن ما ناله من  المرحوم الح�ساوي ولم يح�سل على مبتغاه. كان كريمًا جداً، واأعتقد 

توفيق اإنما كان بف�سل كرمه، فقد كان يتفهم و�سع المحتاج بعد اأن عانى هو في بداية 

يقول »كي  فرن�سيًا  مثاًل  َق 
ّ
واأراه طب الظهور،  لم يكن يحب  الحياة.  حياته من �سعوبة 

الح�ساوي  لم يكن  ي�سايق االآخرين«. هكذا،   اأن نحيا ب�سكل ال  ب�سعادة علينا  نعي�س 

ي�سعرنا كثيراً بوجوده اأو نفوذه«.

ا�صتثمارات البنك

في  بنك  اأول  كان  ال�سارقة  »بنك  قائاًل:  البنك  عن  حديثه  نرغيزيان  فاروج  وتابع 

اإقبااًل �سديداً من الم�ساهمين. لقد بداأ   
َ

االإمارات يطرح االأ�سهم في اكتتاب عام، فلقي

البنك براأ�سمال ب�سيط، بمقايي�س اليوم، فلم يتجاوز خم�سة ع�سر مليون درهم، اأي ما 

اأربعة  براأ�سمال  عام 0)0)  نهاية  في  لي�سبح  كويتي،  دينار  األف  ومئتي  مليونًا  يوازي 

الموارد  اال�ستثمار في  اإلى  بنك تجاري هدف  مليون درهم، وهو  واأربعمئة  مليارات 

الطبيعية، وحكومة �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان القا�سمي �سجعت ال�سناعات 

في ال�سارقة، و�سمحت االإمارة للوافدين العرب بتملك االأرا�سي وتاأ�سي�س ال�سركات، 

ما اأ�سهم بوجود مجموعة الح�ساوي في ال�سارقة، وامتالكها العديد من االأرا�سي التي 

له  كانت  االإدارة،  في  ا�ستقراراً  �سهد  البنك  اأن  وبما  ال�سنين.  بمرور  قيمتها  ارتفعت 

خالل  الكثير  ر�سدت  ف�سجالتنا  المنطقة،  في  بنوك  بها  تحظى  ال  و�سجالت  ذاكرة 

ال�سنوات الما�سية، ما اأّهلنا لحفظ تاريخ مختلف العمليات وال�سفقات، واأك�سبنا ثقة 

الخ�سو�س،  وجه  على  والبترول  ال�سناعي،  المجال  في  البنك  ا�ستثمار  اإن  العمالء. 

 ال�سنين، وبف�سل 
ّ
اأ�سفى على البنك نوعًا من القوة والتميز، خ�سو�سًا اأن البنك، على مر

التطويرية،  لل�سناعة  الالزمة  الخدمات  لمجاراة  توؤهله  خبرة  اكت�سب  التخ�س�س، 

الموجودة حاليًا في البالد، ما يجعل البنك نقطة جذب بالن�سبة اإلى العمالء، خ�سو�سًا 

مجموعة  مع  خبرتنا  وتعتبر  ال�سارقة،  في  تركزت  ال�سناعات  من  المئة  في  اأربعين  اأن 

مع  تعاملنا  اإلى  اإ�سافة  التبريد،  مجال  في  لتخ�س�سنا  نموذجًا  ال�سارقة  في  الح�ساوي 

�سناعة الحديد واالألمنيوم والبواخر، التي ُتعد في النهاية من ال�سناعات التطويرية. نحن 
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ال نمنح قرو�سًا، ونعتقد اأنها توؤدي اإلى اأزمات اجتماعية، بل ن�سهم في تطوير االقت�ساد 

بخبراتنا التي اأهلت اإحدى �سركاتنا مثاًل لتجهيز مطار دبي، وهذا بدوره يوؤكد الجانب 

ال�سناعي والتجاري للبنك الذي يعتمد دخله على العمولة بن�سبة 50 في المئة وعلى 

الفوائد بالن�سبة نف�سها. هذه ا�ستراتيجية وا�سحة، وفي الوقت نف�سه ت�سجع الم�ساهمين 

والعمالء على التعامل مع البنك، حيث ال ي�ستفيدون من الفوائد فقط، لتمثل الخدمات 

م�سدر دخل معتمداً. وهذا ما جعل »بنك ال�سارقة« يتفوق على بنوك اأخرى اعتمدت 

على عائدات الفوائد بن�سبة 70 اإلى 80 في المئة كم�سدر دخل، وقل�ست دور العمولة 

كم�سدر للدخل«.

ثالثًا: ال�صتثمار في لبنان 

اإليها،  ال�سفر  في  الح�ساوي  مبارك  فكر  التي  االأولى  الدول  لبنان كان من  اأن  عرفنا 

تلفزيون  في  معه  مقابلة  في  الح�ساوي  مبارك  يتذكر  م�سواره.  بداية  في  زال  ما  وهو 

البرج«.  لبنان عام 948)، ونجل�س في �ساحة  ف في 
ّ
اللبناني: »كنا ن�سي »الم�ستقبل« 

�سعود  ال�سيد  يقول  فيه.  العقارات  ا�ستثمار  على  عينه  وقعت  تكون  اأن  الطبيعي  فمن 

الب�سارة: »بداأ مبارك الح�ساوي اال�ستثمار في لبنان منذ نهاية الخم�سينيات، وكان في 

الال�سلكي،  الدول االأخرى عن طريق  اأعماله في  اإدارة  يتابع  لبنان  اإذا زار  الوقت  ذلك 

وقد �سبقه اإلى ذلك رجل االأعمال الكويتي ال�سيد بهبهاني، الذي ا�ستخرج مبكراً رخ�سة 

ال�سلكي. لقد اأ�س�س المرحوم �سركته في لبنان قبل �سدور قانون تملك االأجانب هناك. 

وي�سيف ال�سيد �سعود الب�سارة: اإن المقاول اللبناني نا�سيف كرم قد �سيد للمرحوم 

مجموعة فلل في منطقة العبادية قريبًا من ق�سر العبادية الذي يمتلكه المرحوم منذ بداية 

بمحاذاة محمية  الواقعة  زحلتا«  »عين  في  المرحوم الحقًا  امتلك  ال�ستينيات، كذلك 

و�سينفذ  مربع،  متر  األف  وخم�سمئة  ماليين  باأربعة  م�ساحتها  تقدر  اأرا�سي  ال�سوف 

موافقة  الم�سرفة  ال�سركة  نالت  وقد  الباروك،  نبع  عند  جبلي  �سفح  على  الم�سروع 

الحكومة))) على البدء باإن�ساء الم�ساريع ور�سف الطرق، وبناء الم�ساكن والموؤ�س�سات 

التجارية، اإ�سافة اإلى الفنادق، على م�ساحة مليون وت�سعمئة وخم�سين األف متر مربع، 

ترميمه  كلف  الذي   ،(Martinez Hotel - Beirut( مارتينيز«  »فندق  �سرائه  اإلى  اإ�سافة 

الذين  الم�ستثمرين  اأوائل  الح�ساوي من  مليون دوالر. وكان  ثالثين  وتجديده حوالى 

عملوا في �سنوات ما بعد الحرب، ولدينا ن�ساط م�ستمر في لبنان«.

1 - اأ�سار ال�سيد �سعود الب�سارة اإلى اأن الموافقة جاءت بعد وفاة مبارك عبد العزيز الح�ساوي.
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اإذا كانت بداية ا�ستثمارات مبارك الح�ساوي في لبنان �سبقت �سداقته مع ال�سخ�سيات 

التي  اللبنانية  ال�سخ�سيات  بع�س �سداقاته مع  فاإن  الكتاب،  اأجل هذا  قابلناها من  التي 

ذكرناها في �سياق الف�سول ال�سابقة بداأت في مرحلة مبكرة من م�سيرته، وامتدت قرابة 

معه:  ذكرياته  عن  تحدث  كرم  نا�سيف  فال�سيد  وفاته.  حتى  وتوا�سلت  عامًا،  اأربعين 

ال�سفر  اإليه عام 969) عندما قررت  فت 
ّ
اأخ كبير، تعر »كان مبارك الح�ساوي بمثابة 

اإلى الكويت ومقابلته، بعد اأن عرفت اأن م�ستثمراً كويتيًا يود بناء اثنتي ع�سرة »فيال«، 

وكانت العقارات االأولى التي اأن�سئت في بحمدون بق�سد البيع واال�ستثمار، فيما بنى 

الكويتيون فيها من قبل بق�سد ال�سكن الخا�س. جئت اإلى الكويت وتطلب االأمر جراأة، 

فقد كنت �سابًا لم اأتجاوز ثمانية وع�سرين عامًا من العمر، ولم اأكت�سب بعد ر�سيداً من 

حفاوة  لكن  الح�ساوي،  مبارك  مثل  رجل  مع  للتفاو�س  يوؤهلني  والخبرات  االأعمال 

 اأمّداني بال�سجاعة الأتحدث اإليه من دون تردد. قلت 
ّ
ا�ستقباله ووقوفه عند ال�سالم علي

له مبا�سرة: »اأنا �ساب من بحمدون، مقاول �سغير، وقد بلغني اأنك ب�سدد اإن�ساء »فلل« 

اإن  �ساألني  الم�سروع«. عند ذلك  ن�سيبي في هذا  اإليك واأجرب  اأتعرف  فيها، وجئت 

عني،  منه  ي�ستعلم  اأن  باالإمكان  كان  واإن  اهلل،  كريم خير  ي�سمى  �سخ�سًا  اأعرف  كنت 

فاأجبته باالإيجاب. في اليوم نف�سه، والأنني اأردت التوفير في م�ساريف رحلتي غادرت 

ووجدته  بيروت،  في  اللعازارية  بناية  في  مكتبه  في  التقيته  اأيام  ثالثة  بعد  الكويت. 

اأجابه  فلما  »الفلل«،  بتلك  خا�سة  عقود  باأية  االلتزام  تم  اإن  مكتبه  مدير  من  ي�ستف�سر 

بالنفي طلب نماذج �سروط المناق�سة وموا�سفاتها، وطلب مني عر�سًا باالأ�سعار اأقدمه 

بعد ثالث �ساعات. اأخذت النماذج لكني عدت وتراجعت، واأبلغته بعدم اإمكان و�سع 

االأ�سعار خالل هذه الفترة الوجيزة، فالعر�س الذي �ساأقدمه في هذه الحالة �سيفتقر اإلى 

المهنية، فقد اأ�سع اأ�سعاراً مرتفعة اأو منخف�سة ال تتنا�سب والتكاليف الحقيقية، وحااًل 

م، وكان مليونًا واأربعمئة وثالثين  �ساأل مدير مكتبه ال�سيد »اأبو عبداهلل« عن اأقل �سعر ُقدِّ

األف  واأربعمئة  بمليون  المناق�سة  تاأخذ  »هل  قائاًل:   
ّ
اإلي التفت  ثم  لبنانية،  ليرة  األف 

ليرة؟«، فوافقت، وطلب مني اأن اأعود بعد خم�سة ع�سر يومًا الإم�ساء العقد. 

»غمرتني ال�سعادة فاأعلى مناق�سة عملت فيها حتى ذلك اليوم لم تتجاوز قيمتها مئة 

األف ليرة لبنانية. ذهبت وبداأت العمل راأ�سًا، و�ساألني وكيل ال�سيد مبارك الح�ساوي عن 

�سبب مبا�سرتي العمل قبل توقيع العقد، فاأجبته اأن الثقة التي حزتها من ال�سيد الح�ساوي 

اأكبر من اأي عقد، لكنه طالبني بالتوقف. بعد ثالثة اأيام ات�سل بي المرحوم من لندن، 

واتفقنا على انتظار عودته اإلى لبنان بعد خم�سة ع�سر يومًا، وتم توقيع العقد. ال اأن�سى 
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لفة التي تعادل ثلث الم�سروع من دون اأن اأقدم 
ُ

اأبداً فرحتي واأنا اأت�سلم المقدم اأو ال�س

كفالة م�سرفية. 

تكن  لم  ال�سنوات  تلك  في  ال�سيك.  ليرى  مقبل  �سمير  ال�سيد  �سريكي  اإلى  »ذهبت 

االأربعمئة و�سبعون األف ليرة مبلغًا هينًا، وهو ما دفع �سريكي اإلى اأخذ ال�سيك ليبقى معه 

مبارك  المرحوم  اأن  اأعتقد  كهذا.  مبلغًا  تملك  ال�سركة  اأن  وتعرف  عائلته  تراه  كي 

الح�ساوي اأحب مكافاأتي الأني قدمت له نف�سي من دون و�ساطة، لقد ا�ستطاع دائمًا اأن 

م االأ�سخا�س من اأول لقاء، واأظن اأنه قّدر الحقًا اندفاعي ومبا�سرتي العمل من دون 
ّ
ُيقي

ارتباط ر�سمي، واكتفائي بالثقة بيننا. 

»كانت تلك بداية لعالقة عمل امتدت اأوا�سرها بين اأ�سرتي وعائلته. العمل بيننا لم 

يعتمد على عقود، كنا نتحدث اأحيانًا في مو�سوع ما، فاأجده بعد فترة ي�ساألني عن �سير 

الم�سروع، وكاأن حديثنا ذاك اتفاق مبرم. عّلمني اأن اأكتفي باإبالغه مرة واحدة باالأمر، 

وال اأعود اإلى الحديث في ال�ساأن نف�سه، حتى يفكر في المو�سوع من طرفه ويعود هو 

اأكن  لم  العمل  �سوؤون  في  نجاح عالقتنا.  اأ�سباب  من  كان  ذلك  اأن  واأعتقد  للمناق�سة، 

اأ�سغط عليه اأو اأبالغ في االأ�سئلة، لكن قد يحدث اأن اأ�ستف�سر منه عن المو�سوع نف�سه 

اإن تعلق االأمر بجهات وموؤ�س�سات تبحث عن اإجابات قبل تنفيذ العمل«.

لول الحرب

ويعود ال�سيد نا�سيف كرم ليتحدث عن م�ساريع لبنان التي جمعته بمبارك عبد العزيز 

ا�سترى  قد  المرحوم  كان  »الفلل«،  م�سروع  من  انتهيت  اأن  »بعد  فيقول:  الح�ساوي 

اأرا�سي في منطقة »الدبية«، واأنا كذلك ا�ستريت اأر�سًا في منطقة »فاريا« و»خلدة«، ما 

 اأن يقدم لي ح�سة من اأر�سه مقابل 
ّ
جعل حب العقار �سغفًا م�ستركًا. اأذكر اأنه عر�س علي

ح�سة من اأر�سي، ونعمل على اإنجاز م�سروع البحر، وكنا ب�سدد البدء بالم�سروع لوال 

اأن الحرب �سادرت تلك االآمال«.

مبارك عبد  بالمرحوم  اأخرى من عالقته  اإلى جوانب  نا�سيف كرم  ال�سيد  ويتطرق 

ن�سافر وحدنا في طائرته  لبنان، كنا  فترة الحرب في  الح�ساوي، فيقول: »اأثناء  العزيز 

 من دون اأن ياأخذ بكل ما 
ّ
الخا�سة، واأثناء الرحلة اأتحدث معه باأمور عدة، ي�ستمع اإلي

باتخاذه  اأحيانًا  واأفاجاأ  وي�ستف�سر،  ويحلل  قلته،  ما  في  يفكر  لكنه  اأفكار،  من  اأطرحه 

قرارات بناء على حديثي معه. �سادف مرة اأن رغبت ال�سيدة حرمه في الذهاب اإلى بيت 
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الدين، وكان ال�سيد مبارك ال يحبذ كثيرا الذهاب اإلى منطقة ال عمل له فيها، فكانت 

تقدر م�ساحتها بخم�سة  الدين  بيت  في  اأر�سًا  اأن هناك  �سمعت  اأني  اأخبره  منا�سبة الأن 

خم�سة  بعد  به  فوجئت  لكني  عابرة،  مكالمة  وكانت  به  فات�سلت  مربع،  متر  ماليين 

االأر���س،  تلك  عن  ي�ساألني  اأمريكا،  اإلى  طريقي  في  بلندن  م��روري  خالل  �سهور، 

وي�ستف�سر مني اإن بداأت باإجراءات �سرائها، فاأخبرته اأننا لم نتحدث عن �سرائها، واأنني 

ال اأملك المبلغ، وما اإن تابعت رحلتي وو�سلت اإلى اأمريكا حتى كان قد حول مليوني 

دوالر اإلى ح�سابي ل�سراء االأر�س، وهو اأمر يعبر عن مدى ثقته وعزمه اأي�سًا.

»مبارك الح�ساوي كان رجل قرار، واالأر�س التي اأرادها لم يكن من ال�سهل التفاو�س 

على �سرائها، خ�سو�سًا اأنها كانت مرغوبة من اآخرين، لكن مبارك الح�ساوي اإن اتخذ قراراً 

في  ا�ستريناها  التي  االأر�س  هذه  على  اإ�سراره  في  روؤية  له  كانت  وقد  و�سلبًا،  عنيداً  كان 

ظروف ا�ستثنائية، فم�ساحة االأر�س تقدر باأربعمئة األف اإلى �سبعمئة األف متر مربع، وتقع 

في منطقة »محمية ال�سوف« التي تمتد م�ساحتها اإلى 50) مليون متر ويمنع فيها البناء. في 

الواقع لم تكن هذه هي المرة االأولى التي ت�سادفنا فيها م�ساكل في �سرائنا لالأرا�سي، ولم 

تكن مواجهة ال�سعوبات م�ستغربة، وفي هذه ال�سفقة كانت اأمام مبارك الح�ساوي مع�سلة 

اأر�س يمتلكها 47 �سخ�سًا، و�ساألني عن اإمكانية �سراء العقار من المالكين، فطلبت منه مهلة 

�سراء  من  تمكنت  وبالفعل  المالك،  من  العدد  هذا  مع  االأمر  وتدبير  المو�سوع  لدرا�سة 

االأر�س، التي اأ�سبحت با�سم �سركة عائلة الح�ساوي، اإ�سافة اإلى ح�ستي فيها. قال البع�س 

�سرائها.  ادعاء الأنهم رغبوا في  اإال  االأر�س، وما كان ذلك  الت�سرف بهذه  ن�ستطيع  اإننا ال 

اأو�سلت المعلومة اإلى المرحوم مبارك الح�ساوي، فطلب مني اإبالغهم باأننا ال ننوي اإقامة 

لعمل  يالحقوننا  اأنف�سهم  �ساروا  فقط  عام  بعد  اأنه  والحقيقة  االأر�س،  هذه  على  م�ساريع 

م�سروع على االأر�س نف�سها، واأخبرونا اأنهم ح�سلوا على م�ساعدات الإنجاز الم�سروع«. 

 Martinez( »وي�ت�ح��دث ال�سي��د ن�ا�س��يف ك��رم ع���ن اال�ستث��مار في »فندق مارتينيز

اأدر�س هذا  الأن  �سجعتني  بالفنادق،  المرحوم  ب�سغف  »معرفتي  فيقول:  لبنان،  في   (Hotel

العقار كان  بيع فندق يملكونه.  يرغبون في  اأن هناك كويتيين  اأن علمت  بعد  المو�سوع، 

بناية لل�سيخ عبد العزيز �سعود ال�سباح واإخوانه، وظلت مهجورة خالل الحرب، و�سارت 

ولزم  المكان،  احتلوا  ومهجرون  م�ستاأجرون  بها  ت�سبب  م�ساكل  وعليها  للنهب،  عر�سة 

التفكير في كيف���ية حل تل���ك المع����سالت قب���ل االإق��دام على ال�سفقة، من دون تفويت 

فر�سة �سراء فندق عريق مثل »فندق مارتينيز« )Martinez Hotel). ا�ستريت النادي الموجود 

في الفندق، وعملت على اإخالء العقار من �ساكنيه، ثم اأخبرت المرحوم بما اأقدمت عليه، 
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وعندما �ساألني عن ال�سبب الذي دعاني اإلى اأن اأقوم بتلك الخطوة من دون اإخباره م�سبقًا، 

التي  الكثيرة  الم�ساكل  اإبعاده عن  بنف�سي، وق�سدت  العقبات  ف�سلت مواجهة  باأني  اأجبته 

اإن رغب في  اأن يت�سل بنف�سه باأ�سحاب العقار الكويتيين  اأحاطت بالعقار. اقترحت عليه 

االت�سال،  تم  اأواًل.  بوكيلهم  اأت�سل  اأن  ل  ف�سّ لكنه  ماليين،  ب�ستة  ال�سعر  وقدرت  ال�سراء، 

بي  ات�سل  �ساعة  ن�سف  وبعد  ماليين،  �سبعة  على  الوكيل  واأ�سر  ماليين،  �ستة  فعر�ست 

المرحوم الح�ساوي واأخبرني انه جال�س مع مالكي الفندق، واأنه يتفق معهم على مبلغ �ستة 

اإخالء  ا�ستغرق  اهلل.  على  توكل  له:  فقلت  راأيي،  عن  و�ساألني  المليون،  ون�سف  ماليين 

الفندق عامين، وكان المرحوم دائم ال�سوؤال، يتابع التفا�سيل، فامتالك هذا العقار �ساحبته 

الفندق وجعله  تو�سعة  الح�ساوي  مبارك  وقرر  تدريجًا،  معها  التعامل  م�ساكل عدة جرى 

بالتكاليف  اأخبرني  اأو 86) مفتاحًا.  االآن موؤلف من 0)) غرف  بم�ستوى عالمي وهو 

اعتذرت، وفي غ�سون دقائق  �سريكًا، لكني  البقاء  اأرغب في  اإن كنت  المتوقعة، و�ساألني 

اتفقنا وت�سلمت ح�ستي«.

الم�ست�سار القانوني لمبارك الح�ساوي الدكتور �سفاء الدين ال�سافي، الذي كان ي�سرف 

على مكتب لبنان قال: »في عام 959) افتتح الح�ساوي مكتبًا في بيروت. كانت عالقاته 

باللبنانيين طيبة جداً وكان محبوبًا، وهو يحب لبنان، فبع�س اأبنائه ولدوا فيه. اأراد التو�سع 

مبارك  كنا،  البلد.  هذا  يعي�سها  كان  التي  الظروف  رغم  لبنان،  في  واال�ستثمار  عمله  في 

الح�ساوي و�سعود الب�سارة واأنا في لبنان مرة وكنا ندر�س م�سكالت بع�س العقارات الكثيرة 

والمت�سعبة وال�سركات، ونعمل على ت�سفيتها، واإذا بنا نفاجاأ باأن الح�ساوي ا�سترى اأر�سًا 

قانونية  تبعات  لذلك  وكانت  اأخر.  فندقًا  ثم  فندقًا،  ب�سرائه  فوجئنا  ذلك  بعد  ثم  جديدة. 

كثيرة، لكنه كان ي�ست�سهل ويقول: القانون نحن نخلقه«.

االإعالمي اللبناني منير الحافي نقل عن مبارك الح�ساوي قوله »اإن لبنان واحة العرب«، 

وتابع: »كان يتنباأ له دائمًا باأمور اإيجابية. قال لي »غداً �سترى الخليجيين ياأتون اإلى لبنان 

بداًل من لندن وباري�س، لكوننا نتحدث اللغة نف�سها ولنا العادات نف�سها واالأكل نف�سه«. 

ا�ست�سهاد  قبل  اأي�سًا  لي  قاله  ومما  وا�سع.  بنحو  لبنان  اإلى  اآت  اال�ستثمار  اأن  يرى  وكان 

اإال في الم�ستقبل، ربما لي�س بعد  الرئي�س رفيق الحريري »اأنتم لن تعرفوا قيمة الحريري 

لبنان  بناء  اأعاد  الرجل  هذا  اإن  التاريخ  يقول  عندما  عام،  مئة  بعد  واإنما  �سنوات،  ع�سر 

وو�سعه في طريق الم�ستقبل«. في عام 004) كان اآخر لقاء له مع الحريري واآخر وداع. 

وقد ا�ست�سهد الرئي�س الحريري في فبراير وتوفي المرحوم مبارك الح�ساوي في مار�س من 

العام نف�سه 005)«.



مبارك عبد العزيز الح�صاوي ... رجل �صبق ع�صره

274

ال�سيد عبد الرحمن ال�سلح  اآخر لقاء للرجلين، فاإن  ال�سيد منير الحافي �سهد  واإذا كان 

�سهد لقاء اآخر بينهما، بل اأدى دوراً في ترتيب هذا اللقاء، عندما كان يبحث، ب�سفته اأحد 

المدراء في �سركة »�سوليدير« )Solidere) المكلفة اإعادة اإعمار و�سط بيروت. وقد اأجرى 

على  لحثه  الب�سارة،  العزيز  عبد  �سعود  ال�سيد  عبر  الح�ساوي  مبارك  بالمرحوم  ات�سااًل 

لنا  »كان  ال�سلح:  ال�سيد  يقول  بيروت.  و�سط  في  اإعماري  م�سروع  اإقامة  في  الم�ساركة 

مبارك  ال�سيد  بين  لقاء  هناك  يكون  اأن  من  بد  ال  باأنه  �سعرت  يومها  بيروت.  في  موعد 

الحريري  منزل  اإلى  الح�ساوي  ال�سيد  مع  وذهبت  الحريري،  رفيق  والرئي�س  الح�ساوي 

نف�س  في  الح�ساوي  ترك  بعدما  التقارب  بينهما  وبداأ  الرجلين،  بين  ودي  لقاء  وجرى 

الحريري االأثر الطيب نف�سه الذي تركه في نف�سي من قبل. بعدها تعددت اللقاءات، وتبين 

لي اأن الرجلين يمتلكان �سمة واحدة هي الروؤيوية، واأن بينهما تقاربًا في اأ�سلوب العمل«.

كل الموؤ�سرات توؤكد اأنه كانت لل�سيد مبارك الح�ساوي رغبة قوية في اال�ستثمار في 

لبنان، اإال اأن الحرب كانت تقف حائاًل بينه وبين رغبته هذه، ف�سديقه الوزير ال�سابق 

لعائلته  تكن  لم  فالخ�سارة  الكثير،  لبنان  خ�سر  »برحيله  قال:  حمدان  منير  المحامي 

لنا وللبنان. كان في  اأي�سًا  ال�سقيقة والعزيزة فقط، بل كانت  فقط، وال لدولة الكويت 

لبنان يوؤ�س�س لكل حقل من اأعماله �سركة، ويعتمد فيها على اأقرب االأ�سدقاء اإليه. وكان 

لم  فهو  ثقته وتقديره،  يتعامل معه محل  الذي  ال�سخ�س  يكون  اأن  دائمًا على  يحر�س 

يحر�س  كان  بل  الق�سائية،  المنازعات  يحب  يكن  ولم  لبنان،  في  الدوام  على  يكن 

نراه  اأن تح�سل  لها  ما قدر  واإذا  المنازعات،  اأاّل تح�سل مثل هذه  على  �سديداً  حر�سًا 

اأن يقيم م�سروعًا في  ي�سعى بكل ما يمكنه لحلها. في الفترة االأخيرة من حياته اأحب 

الرئي�س  مع  وتحدث  واال�ستقرار،  المنا�سب  الوقت  ينتظر  كان  لكنه  لبنان،  جنوب 

الرئي�س  مع  اجتماعات  للموؤتمرات، ولطالما عقد  ر�سمي  ق�سر  بناء  اأمر  في  الحريري 

 بها لبنان، وظروف 
ّ
الحريري وم�ست�ساريه ب�ساأن هذا الم�سروع، لكن لظروف معينة مر

تعر�سا لها �سخ�سيًا لم يتم هذا الم�سروع«.

رابعًا: ال�صتثمار في ال�صعودية

ال�سيد فائق ال�سالح))) من الذين تابعوا المراحل االأولى من الم�ساريع التي اأقيمت في 

ال�سعودية، وفي المقابلة التي اأجريت معه تحدث عن اأول لقاء جمعه بال�سيد مبارك عبد 

اال�ستثمار))) في  اإدارة  المالية في  اأن عملت في وزارة  فقال: »بعد  الح�ساوي،  العزيز 

1 - مدير �سركة المركز العقاري التجاري في الخبر بالمملكة العربية ال�سعودية.
2 - ذكر ال�سيد فائق ال�سالح اأن فترة عمله في وزارة المالية تزامنت مع وجود الخبير االقت�سادي المعروف 

خالد اأبو ال�سعود في ق�سم اال�ستثمار، االأمر اأفاده في تجربته العملية واأثراها.
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الكويت، خالل الفترة من 975) اإلى 977)، حيث زاملت نبيل جعفر هناك، وقبلها 

الريا�س، حيث بداية االنتعا�س والطفرة  اإلى  انتقلت عام 978)  في جامعة الكويت. 

ال�سعودي، ثم مديراً  ال�سناعي  التنمية  ال�سعودية، وعملت في �سندوق  االقت�سادية في 

الأحد فروع البنك ال�سعودي البريطاني. في عام 980)، لما كان فرع �سركة المركز 

العقاري في »الخبر« ب�سدد تنفيذ م�ساريع مقبلة وفي حاجة اإلى دعم طاقم العمل، فقد 

توا�سل معي نبيل جعفر واقترح اأن اأعمل معهم، خ�سو�سًا اأن المرحوم الح�ساوي كان 

التجارة  في  الخبرات  اأ�سحاب  ومن  الم�سارف  قطاع  من  موظفيه  اختيار  اإلى  يميل 

وال�سناعة. على هذا االأ�سا�س قابلت المرحوم مبارك الح�ساوي في بيته، وب�سراحة كان 

لقاء انبهرت فيه بب�ساطة رجل �سيا�سة واقت�ساد مثله، وانتهى حديثنا باأن طلب المرحوم 

بالبنك  الرتباطي  الوقت  ببع�س  ا�ستاأذنته  لكني  التالي،  اليوم  من  العمل  ت�سلم  مني 

وان�سممت  العقاري)))،  المركز  ب�سركة  التحقت  ا�ستقالتي  بعد  البريطاني.  ال�سعودي 

الموظفين  بع�س  من  المكون  وفريقه  الح�ساوي  يا�سين  ال�سيد  اإلى   (980 عام  نهاية 

وعدد من المهند�سين. في االأيام االأولى اطلعت على بع�س الملفات، ولم اأجد الكثير 

من العمل كي اأقوم به)))، وكنت على و�سك طلب اال�ستقالة، لوال اأن ال�سيد يا�سين طلب 

مني التمهل، وتعرفت بعد فترة على تفا�سيل م�سروع ردم البحر، وهو م�سروع كبير 

المباركية«، وم�ساحتها مليون ون�سف مليون متر  التي ت�سمى »اأر�س  المنطقة  بداأ في 

مربع،  متر  ماليين  ثمانية  وم�ساحتها  ال�ساطئ«  هي »حي  اأخرى  منطقة  في  ثم  مربع، 

و�سارت ال�سورة اأكثر و�سوحًا عندما دخل تطوير االأرا�سي مرحلة متقدمة«. 

ردم البحر

تفا�سيل  اإلى  »الخبر«،  في  العقاري  المركز  مكتب  مدير  ال�سالح،  ال�سيد  يتطرق 

العربية  المملكة  في  اال�ستثمار  الح�ساوي  مبارك  »بداأ  فيقول:  وتاريخه  الم�سروع 

ال�سعودية عام 975)، فا�سترى في المنطقة ال�سرقية اأرا�سي كانت مخ�س�سة ومحددة 

منذ ذلك الوقت، لكن التداول فيها كان ب�سيطًا. غالبيتها على البحر، لكن النا�س  لم 

يكونوا يرغبون في �سرائها رغم اأ�سعارها الرمزية، الأن تطويرها وا�ستغاللها مكلف، وقد 

كان انكفاء النا�س عنها ميزة بالن�سبة اإلى المرحوم الذي يدرك اأن قيمتها تت�ساعد �سريعًا 

بت النا�س من 
ّ
لمجرد تطويرها. والم�ساحات التي لم تكن م�ستغلة اأ�سبحت اأرا�سي قر

1 - ذكر ال�سيد فائق ال�سالح اأن �سركة المركز العقاري بداأت العمل في المملكة العربية ال�سعودية عام 975).
2 - ذكر ال�سيد فائق ال�سالح اأن ح�سابات مكتب الخبر في ذلك الوقت كانت تتم في الكويت، في داللة اإلى 

حجم العمل االإداري في فرع ال�سعودية في تلك ال�سنوات.
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االأولى،  المرحلة  هي  تلك  وكانت  عام 979)،  بالردم  بداأت  التطوير  عملية  البحر. 

الر�سمية  الجهات  مع  بالتن�سيق  وتخطيطها  الردم  غّطاها  التي  الم�ساحة  تق�سيم  تالها 

كالبلدية وغيرها، وتمت تجزئة المكان اإلى قطع بين �سكنية وتجارية وا�ستثمارية، وهي 

عملية ا�ستغرقت جهداً واإجراءات طويلة، وخالل ع�سر �سنوات امتدت من 980) اإلى 

»المباركية«  مخطط  غطت  »الدّمام«،  في  مخططات  عدة  تطوير  جرى   (990

الذي  »القطيف«  مخطط  في  كما  فيهما،  العمل  وا�ستمر  ال�ساطئ«،  »حي  ومخطط 

اأخرى في جزيرة »دارين« ما  اإلى قطع  اإ�سافة  تقدر م�ساحته ب�سبعة ماليين متر مربع، 

زالت بحرية، لم ُتطور بعد«.

اأن  واأو�سح  )بلوكات)،  »قطع«  اإلى  المخطط  تق�سيم  عن  ال�سالح  ال�سيد  تحدث 

واأن  »البلوكات«،  بنظام  ق�سمت  الحين  ذلك  في  الم�سروع  عليها  اأقيم  التي  االأر�س 

اأكبر تو�سعت وتحققت عام 008)، ما يجعلنا  نواة لخطة  ال�سبعينيات كان  م�سروع 

نقول اإن اأ�سلوب مبارك عبد العزيز الح�ساوي في تق�سيم المخطط اإلى قطع )بلوكات) 

اأ�سهم في نجاح اأعماله وا�ستمرار اإنجازاته ونجاح طريقته في االعتماد على بعد النظر. 

وعن اال�ستثمار في ال�سعودية يتحدث �سعود الب�سارة قائاًل: »اال�ستثمار في الردم جاء 

هذا  لكن  بحريًا.  �سكًا  كانت  اأنها  بمعنى  »الدّمام«،  في  البحر  من  جانب  �سراء  بعد 

الم�سروع لم يكن االأول، فقد قام المرحوم بالتجربة نف�سها وردم م�ساحة �سا�سعة من 

قبل. اأما بالن�سبة اإلى م�سروع »الدّمام« فقد جرى جانب من المحادثات بخ�سو�سه في 

لندن، حيث بداأ الت�ساور حول الم�سارف المر�سحة الأن نتعاون معها ب�ساأن مبالغ خيالية 

يحتاج اإليها الم�سروع، وقد �سارك رجل االأعمال اللبناني نا�سيف كرم في اجتماعات 

اأولية تناولت الجانب الفني، وهو مقاول ووكيل ل�سركة هولندية كان يبحث اإمكانية 

في  لي�ساركوا  لهم  منا�سبًا  م�سروعنا  كان  لذلك  االأو�سط،  ال�سرق  �سوق  اإلى  الدخول 

باأي  الح�ساوي  العزيز  عبد  مبارك  يقم  لم  ال�سخم  الم�سروع  لهذا  التمويلي.  الجانب 

اإعالمية،  اأي حمالت  الممول هنا، ولم تكن هناك  المكتب  اإلى  اأو  اإلى هولندا  زيارة 

والواقع اأنهم لم يركزوا على تفا�سيل الم�سروع بقدر اهتمامهم بدرا�سة �سخ�سية الرجل 

االإم��ارات  اإلى  وذهبوا  الكويت،  مكاتب  اإلى  فجاوؤوا  بتمويله،  �سيقومون  الذي 

للمرحوم  حجزنا  يا�سين  واالأخ  اأني  واأذكر  لندن،  في  مكاتبنا  وزاروا  وال�سعودية، 

جاء  عندما  لكن  الفاخرة،  لندن  مطاعم  اأحد  في  الهولندية  لل�سركة  عام)))  والمدير 

ال�سريعة،  الوجبات  اأحد مطاعم  اإلى  ال�سيف  �سياأخذ  باأنه  مبارك  العم  فاجاأني  الموعد 

.Chairman - 1
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وفعاًل ذهبنا معًا، وارتاح ال�سيف الهولندي لهذا االقتراح. قمت بعد ذلك برد الزيارة، 

فذهبت اإلى هولندا وقابلت المدير العام نف�سه، الذي قال لي: »لقد ظهر لنا مدى تفوق 

ال�سيد مبارك علينا«، واأخبرني باأن مندوبهم الذي زار المنطقة ال�سرقية لم ي�ستوعب في 

اإنجاز  بعد  لكن  �سا�سعة،  و�سحراء  اأر�س  ال�سعودية  وفي  البحر،  ردم  �سبب  البداية 

تطلب  ال�سعودية  في  الدفاع  وزارة  جعلت  مميزة،  اأهمية  المنطقة  اأخذت  الم�سروع 

المنطقة ال�ستخدامها مطاراً، حيث امتاز المكان بم�سافة امتدت اإلى خم�سة كيلومترات 

اأن  تت�سع لتكون مهبط طائرات. م�سروع الردم كان رائداً، وتم بطريقة مهنية، واأذكر 

المرحوم عندما كان يلتقي الرئي�س رفيق الحريري يقول له: »اللبنانيون يقولون )روح 

بلط البحر)؛ اأنا بلطته«. )...) اأعتقد اأنه كان اأكبر م�سروع اأنجزه المرحوم، فقد �سمل 

عنه  ُعرف   .(978 عام  في  مربعة  كيلومترات  بثمانية  م�ساحتها  تقدر  منطقة  الردم 

اأ�سلوبه في اال�ستثمار، ولو جاء ا�سمه في م�سروع ُيقال اإن الح�ساوي لم ياأِت اإلى هنا اإال 

اأحيانًا تحدث �سفقة ويقول الطرف االآخر »غلبني مبارك الح�ساوي،  وهناك فر�سة. 

لكن ال اأعرف كيف«.

600 مليون ريال

وفي م�سروع اال�ستثمار في ال�سعودية تتقاطع الخبرات فتكون تجربة ال�سيد نا�سيف 

كرم اأحد محاورها، وهو يتحدث عنها قائاًل: »في اأيام الحرب اللبنانية كنت مقيمًا في 

لبنان ومرتبطًا بعمل في �سوريا، ورغم اأني كنت قد تعرفت اإلى مبارك الح�ساوي منذ 

فترة ق�سيرة، �سرت دائم االت�سال به. قد يعود االأمر لكوني من اأهل الجبل، واأعتقد اأنه 

اأحد  وفي  معه.  عملي  بفترات  بال�سرورة  يرتبط  لم  الذي  التوا�سل  بهذا  معجبًا  كان 

ات�ساالتي الهاتفية به �ساألني اإن كنت اأملك �ساحنات، فاأجبته باالإيجاب، ولّما عرف اأني 

 العمل في ال�سعودية في م�سروع يقع على 
ّ
ال اأ�ستخدمها في الوقت الحا�سر، عر�س علي

اأر�س م�ساحتها 400 األف متر مربع وكان هذا اأول م�سروع لردم البحر. 

»بعد اأن ذهبت بال�ساحنات اإلى ال�سعودية تبين لي اأن العمل يجب اأن ينتهي خالل 

عام، وكان ذلك فوق طاقتي، لكني وجدت �سركة هولندية تقوم بالردم اأي�سًا، فاتفقت 

معها وتم تنفيذ العمل خالل خم�سة �سهور بداًل من عام. اأعجب المرحوم بهذا العمل، 

خ�سو�سًا اأني �سعيت وبحثت، وهذا ما �سجعه الأن يثق بي في م�سروع تكلفته �ستمئة 

اأن  مع  الردم  �سبب  عن  منه  وا�ستف�سرت  البداية  في  االأمر  ا�ستغربت  لقد  ريال.  مليون 

القرار  اتخذ  روؤية،  �ساحب  اأنه  بعد  ما  في  لي  تبين  لكن  �سا�سعة،  ال�سعودية  م�ساحة 
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ُبني عليها الحقًا »فندق مريديان«  التي  الواجهة واالأر�س  اال�ستفادة من  ال�سحيح في 

)Meridien Hotel) والعديد من المن�ساآت. 

المارة من االإخوة  اأبداً  اأن�سى  »لم اأكن الوحيد الذي ا�ستغرب اأمر ردم البحر، ولن 

في ال�سعودية ي�ساألوننا عن الم�سروع، وهم يروننا نحمل الرمال، فلما عرفوا اأننا نردم 

البحر ت�ساءلوا: »من هذا المجنون الذي يعمل هذا الم�سروع في ال�سعودية وفيها اأرا�س 

�سا�سعة«؟ كنت اأنقل للمرحوم مبارك الح�ساوي االأمر بتفا�سيله، والحقيقة اأنه لم يكن 

يمانع �سراحتي على هذا النحو، ولم يعتبر االأمر تدخاًل مني باأمر ال يخ�سني، بل وجده 

تعبيراً عن محبتي له و�سفافيتي معه. 

»التزمنا مع ال�سركة الهولندية، وكان االتفاق اأن يتم الدفع نهاية كل �سهر مقابل تقرير 

يقدم، لكني فوجئت بعد ال�سهر الرابع باأمر اإيقاف العمل، ولما �ساألت عن ال�سبب قيل لي 

اإننا نمر في ظروف حرجة وال ن�ستطيع حاليًا دفع خم�سة وع�سرين اإلى ثالثين مليون ريال 

�سهريًا. كان االأمر �سربة موجعة، فذهبت اإلى لندن لمقابلة المرحوم مبارك الح�ساوي، 

و�ساألته عن االأ�سباب، فقال لي: »ح�سب االتفاقية يجب اأن ندفع المبلغ، لكننا ال ن�ستطيع 

ذلك االآن«، فقلت له: »لو تمكنا من الح�سول على مبلغ فهل ن�ستطيع اإكمال الم�سروع؟«، 

من  تمكّنا  الهولندية،  ال�سركة  مع  وبالتعاون  هولندا،  اإلى  ذهبنا  باالإيجاب   
ّ
علي رد  فلما 

توفير التمويل الالزم للم�سروع، فكان ق�سط المرحلة االأولى مئة وخم�سين مليون ريال، 

والمرحلة الثانية مئة وخم�سين مليونًا، والمرحلة الثالثة مئة مليون. 

»الحقيقة اأنها كانت تجربة كبيرة، اأك�سبتني خبرة، وكنت فخوراً بح�سول المرحوم 

مبارك الح�ساوي على التمويل من دون �سمان م�سرفي، فنادراً ما تقدم �سركة اأجنبية 

تموياًل ل�سركة عربية من دون هذا ال�سمان. اأعتبر اأني اأفدت من هذه ال�سفقة الأكثر من 

مبارك  ثقة  وك�سبت  وا�ستمراريته،  الم�سروع  تمويل  تدبير  من  تمكنت  فلقد  �سبب: 

اآخر زادت ثقتي  ال�سوق، هذا من جانب، ومن جانب  الح�ساوي وهذه �سرورية في 

بنف�سي الأني واجهت االأزمات ولم اأتراجع اأمام العراقيل«.

الأ�صواق والأبراج

التي  الع�سر  ال�سنوات  وخالل  ال�سعودية،  في  ال�سركة  فرع  طموحات  تتوقف  لم 

انق�ست بين عام 980) وعام 990) ُطّورت مخططات في المنطقة ال�سرقية، ثم �سار 

التوجه اإلى اأرا�س في اأنحاء اأخرى من المملكة العربية ال�سعودية، وهذا ما تطرق اإليه 
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ال�سيد فائق ال�سالح حين قال: »في البداية كان التركيز على المنطقة ال�سرقية، وبالذات 

بنى  اأحدها  على  الكورني�س«،  »حي  في  القطع  بع�س  هناك  »الُخبر«  وفي  »الدّمام«. 

المرحوم مبارك عبد العزيز الح�ساوي »فندق مريديان« )Meridien Hotel)، وهو اأول 

اأول  المرحوم  د 
ّ
�سي اإلى ذلك، فقد  اإ�سافة  المنطقة بخم�س نجوم.  يقام في هذه  فندق 

الفندق  �سحن  تم  اأنه  والمثير  »الجبيل«،  في  ال�سناعية  المنطقة  في  نجوم  باأربع  فندق 

م  مِّ كاماًل على متن باخرة اآتية من اأمريكا اإلى ال�سعودية، حيث و�سل الفندق الذي �سُ

اأثاث الفندق ولوازمه،  اإلى  وفق هيكل من الفوالذ (Steel) ومعه طاقم العمال، اإ�سافة 

تزامن  فقد  هامًا،  الوقت  عامل  وكان  المو�سوعة،  الخطة  المبنى ح�سب  تركيب  وتم 

هذا  الدفاع  وزارة  ا�سترت  وقد   ،(980 عام  »الجبيل«  منطقة  انفتاح  مع  الت�سغيل 

الفندق الحقا«. 

ت اأ�س�سًا لل�سركة في االأر�س. فالخطوة 
ّ
كما في اأي رحلة، كانت الخطوة االأولى تثب

م�ساراته،  وتفرع  تو�سع  اإلى  اأدت  ال�سعودية  في  الح�ساوي  العزيز  عبد  لمبارك  االأولى 

فتو�سعت م�ساريعه في ال�سعودية، اإذ بداأ في الدّمام والخبر ثم حط في الريا�س وغيرها، 

فتنوعت الم�ساريع التي ي�سير اإليها ال�سيد فائق ال�سالح قائاًل: »اختار مبارك عبد العزيز 

الح�ساوي مواقع مميزة، فاأقدم الم�ستثمرون على �سراء االأرا�سي التي عر�سناها للبيع، 

وخططنا ال�ستغالل الم�ساحات االأخرى لم�ساريع اأخرى مثل ت�سييد مركز تجاري كبير 

مئتين  على  فيه  البناء  يقوم  الدمام،  في  ال�ساطئ«  »حي  من  مميز  موقع  في  ومتكامل، 

وخم�سين األف متر مربع، يقدر راأ�س المال الذي �سير�سد له بمليارّي ريال، اإ�سافة اإلى 

م�سروع االأبراج الذي يجري التخطيط لها الأن تكون بارتفاع خم�س وع�سرين طبقة، 

مربع،  متر  األف  بمئتي  تقدر  م�ساحة  على  تقام  مفرو�سة  و�سققًا  اإدارية  مكاتب  وت�سم 

و�ستكون هذه االأبراج الوحيدة في »الدمام« من حيث الحجم«. 

 جراأة

قليلون الذين يتفاءلون اأو يجروؤون على �سراء اأرا�س جرداء، لكن مبارك عبد العزيز 

الح�ساوي كان له دائمًا راأي باأن اأي ا�ستثمار ما هو اإال حلقة في �سل�سلة. لهذا لم يكن 

م�ستغربًا اأن ا�ستثمار مبارك عبد العزيز الح�ساوي �سار نموذجًا لمثل هذه الم�ساريع التي 

البنية  ودعم  التنمية  خطط  تعزز  اأخرى  اأعمال  اإلى  توؤدي  حلت  واأينما  فر�سًا،  تخلق 

التحتية. هذه الفكرة ن�ستوحيها من حديث ال�سيد فائق ال�سالح عن ا�ستثمارات �سركة 

المركز العقاري التجاري الكويتي في ال�سعودية، والتطورات التي �ساحبت م�ساريعها. 
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تطوير  عملية  المختلفة  م�ساريعنا  ت�ساحب  فيها  ن�ستثمر  التي  المناطق  »في  يقول: 

للخدمات االأ�سا�سية التي ت�سمل �سق ال�سوارع وتوفير الماء والكهرباء وتو�سيل الهواتف 

التي تعزز الم�سروع، وفي الوقت نف�سه تكون جزءاً من دور الم�ستثمر في التنمية، وهي 

جهود لقيت �سدى طيبًا عند االأهالي والم�سوؤولين«. 

 اإرادة مبارك عبد العزيز الح�ساوي واإيمانه بالم�ستقبل دفعاه اإلى اأن يكون المبادر، 

ال�سالح فقال: »لما  فائق  ال�سيد  الفترة تحدث  ال�سعودية مبكراً. عن هذه  فا�ستثمر في 

طراأت الزيادة على اأ�سعار النفط اأوائل الثمانينيات بداأت مرحلة جديدة في ال�سعودية، 

�سوارع  ف�سقت  و»ُينبع«،  »الجبيل«  منطقة  في  �سخمة  حكومية  م�ساريع  �ساحبتها 

وا�ستحدثت طرق �سريعة، اإ�سافة اإلى بناء المدن الحديثة وت�سييد المطارات التي تقدر 

من  الهجرة  وبدء  العمران  امتداد  في  اأ�سهم  ما  مطاراً،  وع�سرين  خم�سة  اإلى  بع�سرين 

القرى اإلى المدن الرئي�سة، و�سار هناك تبادل بين المدن الكبرى مثل الريا�س وجدة، 

اإلى  ينتبهون  بدوؤوا  الذين  بالعقار،  والمهتمين  االأعمال  رجال  المنطقة  واجتذبت 

وا�سترى  �سبقهم  فقد  الح�ساوي  العزيز  عبد  مبارك  المرحوم  اأما  العقاري،  اال�ستثمار 

العمراني  االمتداد  ومدى  اأ�سعارها  حيث  من  مميزة  اأ�سبحت  مواقع  من  كبيراً  جزءاً 

وتطوره فيها. بعد عام 990) بداأ المرحوم ي�ستثمر في المنطقة الغربية خ�سو�سًا في 

مكة المكرمة. ات�سل بي مرة ليخبرني اأنه ا�سترى اأر�سًا في بحر مكة المكرمة، وكانت 

المرة االأولى التي اأ�سمع فيها اأن لمكة المكرمة حدوداً على البحر، وعندما قال لي اإن 

م�ساحتها ثمانون مليون متر مربع، �ساألته: »كيف ال�سبيل لتطوير قطعة كبيرة كهذه؟«. 

�سيئًا فهذه �ستتطور الأن مكة المكرمة والمدينة  بالقول: »ال تخ�َس  اأنه رد علي  اأتذكر 

المنورة مدينتان مقد�ستان«. لقد كان محقًا في ذلك، فقد اأخذ باالعتبار طبيعة المنطقة 

ال�سعودية  الحكومة  تتوجه  حيث  حد�سه،  �سدق  االأيام  واأثبتت  الجغرافية،  واأهميتها 

حاليًا اإلى تطوير المنطقة، وربما ت�سعى ل�سراء االأرا�سي وبناء �ساالت للحجاج وميناء 

ي�ستقبلهم«. كانت جراأته �سادمة اأحيانًا، لكنه، في اأي حال، لم يكن متهوراً. عن تلك 

مبارك  ا�سترى  »عندما  بالقول:  العامودي  اأحمد  مح�سن  ال�سيد  اأي�سًا  ر 
ّ
عب الجراأة 

الح�ساوي االأر�س التي يطلقون عليها بحر مكة المكرمة، انتقده الجميع، وقالوا ماذا 

حدث لل�سيخ لي�ستري هذه المنطقة وهو �ساحب خبرة وحنكة! و�سبحان اهلل، لم تمر 

اإن�ساء محطة كهرباء كبرى لتغذية العديد  فترة طويلة من الزمن حتى قررت الحكومة 

البنايات  دت 
ّ
ف�سي اإليها،  الو�سول  التعمير  يد  وب��داأت  المنطقة،  في  االأماكن  من 

ومكة  جدة  بين  لوقوعها  لال�ستجمام،  �سالحة  المنطقة  �سارت  حتى  وال�ساليهات، 



مبارك عبد العزيز الح�صاوي ... رجل �صبق ع�صره

281

اأو  اأر�س  ل�سراء قطعة  يتهافتون  النا�س  اأ�سبح  المكرمة، وبعدما كانت منطقة مهجورة 

عقار فيها، وبالتالي ارتفع ثمنها ع�سرات المرات، وهو فعاًل كان ي�ستحق التوفيق من 

اهلل، الأن ل�سانه لم ينطق اإال باأجمل العبارات، وكان التوكل على اهلل دومًا ن�سب عينيه«.

المكرمة،  مكة  في  لالأرا�سي  خياراته  كل  »بنجاح  فراج  بن  مطلق  ال�سيد  وي�سهد 

فمكة المكرمة تعتبر من اأكبر المواقع اال�ستثمارية في العالم، في مجال العقار. وقد وفق 

في �سراء بحر مكة المكرمة، مع اأنه معروف اأن مكة المكرمة لي�س فيها بحر. هي اأر�س 

نوعها يطلق عليه »�سبخة«، لذا �سميت بالبحر، وخارج مكة المكرمة كانت له اأن�سطة 

في ينبع والريا�س والمنطقة ال�سرقية، لكن ثقل تجارته اأو معظم اأن�سطته ترّكز في جدة 

ومكة المكرمة«.

ا�ستراها  �سا�سعة  »اأر�سًا  االأماكن،  تلك  اإلى  ال�سعيدان،  حمد  ال�سيخ  وي�سيف 

الح�ساوي في طريق الق�سيم، وهي تبعد عن الريا�س حوالى 40 كيلومتراً، ولم ي�سّدق 

ي�ستغل  كان  فهو  الكثير.  الكثير  اليوم  ت�ساوي  اأن  يمكن  االأر�س  هذه  اأن  حينها  اأحد 

فترات الركود وي�ستري اأرا�سي في المملكة وخارجها، وقد ا�سترى في الريا�س بثمن 

م�ستويات  اإلى  اأثمانها  ت�سل  اأن  العقار  نحن خبراء  نت�سور  نكن  لم  مناطق  في  بخ�س، 

مرتفعة، كما حدث«.

الفنادق

يعر�س  حيث  ال�سعودية،  في  اال�ستثمارات  مجال  تو�سع  عن  الحديث  اإلى  وننتقل 

ال�سيد فائق ال�سالح تفا�سيل تتعلق باال�ستثمار الفندقي، ويقول: »اال�ستثمار الرئي�سي في 

ريجن�سي«  فنادق »حياة  ا�سترينا مجموعة  الت�سعينيات  بداية  في  الفنادق.  هو  الريا�س 

المرحوم،  بجهود  ال�سفقة  وتمت  وَينبع،  وجدة  الريا�س  في   (Hyatt Regency(

وبات�ساالته هو عرف اأنها معرو�سة للبيع، ومنذ اأن ا�ستراها ونحن نقوم بعمليات تجديد 

في  وكذلك  بالكامل،  »ينبع«  في  الفندق  فرع  جددنا  وقد  للخدمات،  وتطوير  للبناء 

الريا�س وجدة، وعهد باإدارتها اإلى �سركات عالمية، وهي االآن تدار من قبل »رادي�سون 

فندق  �سبق.  عما  كثيراً  الفنادق  هذه  اإيرادات  تح�سنت  وقد   ،(Radisson blu( بلو« 

اإحدى ع�سرة طبقة، وي�سم  فنادق الخم�س نجوم، ومكّون من  الريا�س مدرج �سمن 

التي  الفنادق  اأعرق  من  ويعّد  ممتازين،  و�سمعة  بموقع  ويمتاز  غرفة،  ثالثمئة  حوالى 

 ،(Hyatt Regency - Jeddah( ريجن�سي«  حياة  »جدة  فندق  اأما  الريا�س.  في  اأن�سئت 

وا�سمه الحالي »رادي�سون بلو« )Radisson blu)، فموقعه داخل المدينة، ويحوي مئتين 



مبارك عبد العزيز الح�صاوي ... رجل �صبق ع�صره

282

َينبع، والأن المنطقة �سناعية، فقد ُربطت بالمدينة  اإلى فندق  اأما بالن�سبة  و�ستين غرفة. 

المنورة بالطرق ال�سريعة، ما اأدى اإلى تح�سن اأداء الفندق اأ�سعاف ما كان عليه«.

الم�صانع في الدّمام

التجارية،  والمراكز  والفنادق  االأرا�سي  في  اال�ستثمار  اإلى  »اإ�سافة  ال�سالح:  ويتابع 

رغب مبارك عبد العزيز الح�ساوي في اال�ستفادة من خبرات م�سنعه في ال�سارقة، فنقلها 

اإلى ال�سعودية، وخطط لبناء م�سنع في الدّمام يكون نموذجًا م�سغراً لم�سنعه في ال�سارقة. 

المطلوب،  الترخي�س  ا�ستخراج  من  نتمكن  فلم  ال�سعوبات،  بع�س  البداية  في  واجهتنا 

اأي  وبحثنا عن ترخي�س جاهز، قام مبارك الح�ساوي ب�سرائه، واأقيم الم�سنع، ولتالفي 

تناف�س محتمل تم افتتاح الم�سنع الجديد تحت ا�سم »SKM« المعروف اأ�سال في ال�سوق 

ال�سعودية، وو�سعت خطة لهذا الم�سنع كي ي�ساهي م�سنع ال�سارقة ويزّوده بمنتجات 

في  الم�سروع  نجاح  على  الموؤ�سرات  ظهرت  وقد  االإم��ارات،  في  ُت�سنع  ال  اإ�سافية 

ال�سعودية، ما �سجعنا على �سراء اأر�س قريبة من المكان لبدء التو�سعات المطلوبة«. 

ا�ستقرار الم�ساريع في الكويت وا�ستمرارها على مدى عقود �سجع مبارك عبد العزيز 

الكويت  لت�سبح  ال�سعودية،  اإلى  اإلى االإمارات، ثم  الخبرات  الح�ساوي على نقل هذه 

بمثابة القناة التي ت�سل بين دول الخليج فتدعم النه�سة ال�سناعية فيها، وتنع�س االقت�ساد 

ال�سالح حين  فائق  ال�سيد  اإليه  ي�سير  ما  الم�ستركة، وهو  بال�سوق  اأ�سبه  اأ�سبح  نطاق  في 

يقول: »لدينا اأي�سًا، في ال�سعودية، �سركة »SKM«، وهي �سركة تبيع االأجهزة المتعلقة 

بداأت  ثم  عامًا،   (0 منذ  الكويت  في  تاأ�س�ست  غيارها.  وقطع  المركزي،  بالتكييف 

فروعها تتجه اإلى الخليج، ومنذ عام 979)، افتتح فرع في جدة، وتمتلك المجموعة 

وجدة  الريا�س  في  مركزية  اإدارات  وثالث  ال�سعودية،  في  فرعًا  ع�سر  خم�سة  االآن 

ال�سعودية،  اأكبر ال�سركات في  اأديره في الخبر، وتعّد من  يتبعها الفرع الذي  والدّمام، 

وهي معروفة عالميًا، وهذا ما كان يطمح اإليه المرحوم مبارك عبد العزيز الح�ساوي«. 

علٌم ُيدر�س

اإلى  الح�ساوي  العزيز  عبد  مبارك  تعرف  ال�سعودية  في  اال�ستثمار  في  عمله  خالل 

لقائه  عن  تحدث  الذي  ال�سعيدان،  حمد  ال�سيخ  منها  وكان  ال�سخ�سيات،  من  العديد 

المكرمة  ومكة  الريا�س  في  ا�ستثماراته  وعن  عنه  اأ�سمع  »كنت  فقال:  بالمرحوم، 

في  معه  التعامل  علي  عر�س  الريا�س.  في  كان  بيننا  لقاء  واأول  ال�سرقية،  والمنطقة 
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م�ساريعه العقارية في المنطقة ال�سرقية، وفعاًل ذهبت معه اإلى »الدّمام«، وزرت المواقع 

هناك، وعدنا اإلى الريا�س والتقينا اأي�سا في مكة المكرمة حتى تم االتفاق على العمل 

الم�سترك، وبعد ذلك �سرنا نلتقي في كل زيارة له للمملكة، نتبادل اآخر اأخبار العقار. 

من  العديد  على  فتفوق  المدى،  البعيدة  الثاقبة،  نظرته  في  االآخرين  عن  مختلفًا  كان 

اأن  منهم  اأحد  يعتقد  لم  اأرا�سي  زهيدة،  باأ�سعار  اأرا�سي  وا�سترى  بالعقار.  المخت�سين 

قيمتها �سترتفع حقًا، لنفاجاأ بعد حين باأن اأ�سعارها ت�ساعفت فعاًل، كما حدث عندما 

المكرمة واأخرى لم تكن ماأهولة  الدّمام ومكة  اأطراف  اأرا�سي في مناطق في  ا�سترى 

بال�سكان اأطلق عليها النا�س »بحر من عظم«، منها ما تبعد عن الريا�س حوالى اأربعين 

كيلومتراً«. 

»مبارك  ال�سعيدان:  حمد  ال�سيخ  اأ�ساف  فقد  واالإب��داع  المبادرة  روح  عن  اأما 

في  البحر  ردم  بفكرة  تقدم  من  اأوائل  من  هو  المكان  اختيار  في  الخبير  الح�ساوي، 

اأرا�س  من  فا�ستفاد  الم�ستقبلية،  الق�سايا  االعتبار  في  اآخذاً  ال�سعودية،  العربية  المملكة 

الرجل  اأقام عليها م�ساريع �سياحية وا�ستثمارية. تمتع  اأن  اأثمانها بعد  �سحلة ت�ساعفت 

بخبرة وا�سعة، وهذا براأيي ما جعله قادراً على اتخاذ القرار ب�سرعة، واالختيار بثقة من 

دون تردد ُيذكر، اإ�سافة اإلى ذلك كان �سبوراً، وهذه �سفة رئي�سة في العمل في العقار، 

الذي يتطلب اأحيانًا االنتظار ل�سنوات. �سيرة المرحوم مبارك الح�ساوي يجب اأن تكون 

نبرا�سًا ل�سباب الخليج، خ�سو�سًا اأن اال�ستثمار في العقار اأ�سبح اليوم ِعْلمًا يدّر�س بعد 

اأن تلقيناه بالفطرة فقط«.

خام�صًا: ال�صتثمار في بريطانيا 

لم تكن اأفكار مبارك الح�ساوي �سالحة للتطبيق في المجتمع الكويتي اأو المجتمع 

التنمية،  واإمكانيات  والمجتمع  المكان  بظروف  تاأخذ  كانت  فهي  وح�سب،  العربي 

طابع  بين  موجودة،  االختالفات  كانت  واإن  غربية،  دول  في  لتعي�س  اأي�سًا  و�سالحة 

التنمية الذي غلب على بع�س الم�ساريع في الدول العربية وطابع اال�ستثمار البحت في 

 Lydia( بير�سمبور  ليديا  ال�سيدة  تحدثت  بريطانيا  في  ع��مله  بداية  عن  اأوروب��ا. 

 Daud( بي��ر�سم���بور  داوود  ال�س��يد  الم��رحوم  �س��ريكه  اب�ن��ة   ،(Bershenpour

لتفا�سيل  �سردها  في  وهي  �سخ�سية،  مذكرات  بقراءة  اأ�سبه  حديثها   .(Bershenpour

عالقة والدها ال�سيد بير�سمبور )Bershenpour) بالمرحوم مبارك عبد العزيز الح�ساوي 

تذكرنا بالق�س�س التي تلعب فيها الم�سادفة دوراً مهمًا: »في مطلع الخم�سينيات عمل 
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ف اإلى 
ّ
والدي في اال�ستيراد والت�سدير بين بغداد والب�سرة واإيران، وفي ميناء الب�سرة تعر

مبارك عبد العزيز الح�ساوي. اأخبرني والدي اأن اأحد اأ�سدقائه اقترح عليه يومًا، وكان 

التقى والدي  الكويت، وعندما  اآٍت من  زائر  لقاء  ال�ستينيات،  نهاية  لندن في  ذلك في 

بال�سيد الح�ساوي اكت�سف اأنه ال�سخ�س نف�سه الذي التقاه من قبل في ميناء الب�سرة. ال 

الرجالن، عندما  التقى  بع�سرين عامًا  لندن  لقاء  لعبت دورها، فقبل  ال�سدفة  اأن  بد من 

ف 
ّ
كان ال�سيد الح�ساوي في زيارة لجمارك الب�سرة، وجمعهما اأي�سًا �سديق ثالث عر

بع�سهما اإلى بع�س.

»�سدفة مده�سة لكنها كانت منا�سبة الأن تبداأ �سداقة و�سراكة، خ�سو�سًا اأن والدي 

تحّدث العربية واالنكليزية، ما �سهل عالقة العمل التي بداأت بين االثنين، حيث عمال 

في البدء معًا، وفي اعتقادي اأّن كاًل منهما َوَجَد �سالتُه في االآخر.

»وفي �سوء ما رواه لي والدي، بداأت �سراكتهما بخطواٍت ُمترّوية من خالل مكتب 

اأو خم�س �سنوات لم تُعد العالقة بينهما  اأربع  �سغير، ما حقق النجاح تدريجًا. خالل 

عالقة عمل فقط، بل تطّورت لي�سبحا �سديقين اأي�سًا، وَعَمَد والدي وال�سيد الَح�ساوي 

كانا  �سقيقتي.  واإلى   
ّ
اإلي فوا 

ّ
وتعر اأوالِدِه  اإلى  فُت 

ّ
وتعر فتعارفنا،  اأ�سرتيهما  َجْمع  اإلى 

ن اأي�سًا، والعالقة بينهما لم تُعْد عالقة عمل 
ْ
يعمالن معًا، لكنهما كانا �سديقين حميمي

فقط واإن كانت قد بداأت كذلك بالفعل«.

يد ذهبية

وتتحدث ال�سيدة ليديا )Lydia) عن عالقة مبارك الح�ساوي ب�سوق لندن، ومظاهر 

عن  النا�س  مع  نتحّدُث  كنا  وعندما  �سنين،  »بعد  فتقول:  العالقة،  هذه  في  الحكمة 

 St.) العقارات، وكان هو يمتل��ُك واحداً من اأبدع الم��نازل ه��و �س���انت جونز لودج

كانت  لندن،  في  هنا   (Regent Park( بارك«  »ريجنت  منطقة  في   (John’s Lodge

اإلى ا�سم �ساحبِه، الأّن اأحداً لم يكْن  ْق اأبداً 
ّ
ال�سحُف تكتُب عن البيت، لكنها لم تتطر

يعرُف اأن المالك هو ال�سيد الَح�ساوي. ف�سل البقاء بعيداً عن االأ�سواء، وكان هذا اأحد 

اأ�سرار نجاحه. وبالنتيجة، فاإنه عندما كان النا�ُس يلتقون بِه وُيبرمون ال�سفقات مَعُه لم 

البداية،  يكونوا يعرفون حقيقة قدرته ومقدار ثروته. ولذلك، فقد كانوا يجهلونه في 

ولم يكن هو ي�سعى بدورِه اإلى تغيير ال�سورة.

»اأعماله التي ينجزها كانت تعنيه هو فقط، ولم ي�ساأ االإعالن عنها كما يفعل العديد 

من رجال االأعمال البارزين، �سواء في اإنكلترا اأو نيويورك، حيث تجد اأ�سماءهم يوميًا 
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في كل �سحيفة. اأما بالن�سبة اإلى منهجه في تداول العقار فقد كان �ساحب روؤية بعيدة 

المدى، بينما ال يقترب النا�س في لندن كثيراً من اال�ستثمار الطويل االأجل، نراه ال يوؤمن 

بمبدئهم ويفكر ويقول: »ع�سرة اأعوام اأو خم�سة ع�سر عامًا، لننتظر ما يحدث. ما دام 

اأنه اأعجبني اأ�ستريه«. 

»اقتنى في اأغلب االأحيان ا�ستناداً اإلى حد�سه، واأقَدَم على الكثير مما ا�ستراه ال�سيد 

ُه، ويكفيه ذلك. كّل ما اأعجبُه وا�ستراه تحّول اإلى ق�س�س 
َ
ِد اأنه اأعجب

ّ
الَح�ساوي لُمجر

نجاح حقيقية وعظيمة. لم يكن على خطاأ اأبداً. بداأ ذلك في مطلع ال�سبعينيات. في 

تلك الفترة �سهدت لندن حالة ركود، وفي مثِل تلك الظروف دخل ال�سيد الَح�ساوي 

ممن  والم�ستثمرين  الممتلكات  ترميم  على  القائمين  اأن  خ�سو�سًا  كبير،  كمجازف 

ال�سيد  اأن  َد 
ْ
َبي الم�ساريع،  تلك  اإلى  يقتربوا  لم  حينئٍذ  داً 

ّ
لندن جي �سوَق  يعرفون  كانوا 

الَح�ساوي لم يترّدد، وكانت تلك مغامرته ومخاطرته في مجال العقارات. في الواقع 

بالعقار،  ك 
ّ

التم�س في  رغبته  كانت  الَح�ساوي  ال�سيد  عند  االأ�سا�سية  النقطة  اأّن  اأظّن 

ينتظر  دائمًا  كان  النتائج.  على  الح�سول  في  اال�ستعجال  وعدم  البيع،  اأمر  وتعليق 

قرار  الُمنا�سب.  الوقت  في  الُمنا�سب  الم�ستري  ياأتي  عندما  فقط  ويبيع  وينتظر، 

التم�سك بالعقار يوؤدي بالطبع اإلى تجميده الأمواله، لكنه لم يكن يحيد عن موقفه اأو 

روؤية  ذا  �سخ�سًا  كان  تحديداً  المنحى  هذا  في  ر.  قدَّ مما  باأقل  يبيع  فال  راأيه،  يغير 

ُه على 
ُ
 على ال�سراِء واإبرام ال�سفقات حيث ال َيجروؤ غير

ُ
وب�سيرة، ذلك اأنه كان يتجا�سر

الُمخاطرة«.

 (Lydia) عن مقولة اأن للح�ساوي حظًا مميزاً واأن ما يلم�سه يتحول ذهبًا علقت ليديا

على النحو التالي: »َحَدَث قبَل اأعوام كثيرة اأن كان ال�سيد الَح�ساوي يبحُث عن بيت، 

على  وا�ستراُه  ُه 
َ
اأعجب اليوم،  اإلى  يملكُه  يزاُل  ال  الحظ  لح�سن  منزاًل،  عليِه  �سُت 

َ
وَعر

الفور. وكانت عند مدخل البيت لوحة مر�سومة على الجدار، فا�ستداَر نحوي قائاًل: 

»ليديا، اأريُد اأن اأُغطي هذه كلها بالطالء«. فقلُت لُه: »ال�سيد الَح�ساوي، اإنها لوحة 

اأن  فاقترحُت عليِه  فاأجاَب: »اإنها ال تروقني«.  اأن تفعَل ذلك؟«،  لَك  جميلة، كيَف 

قّدَر قيمتها، واأح�سرنا �سخ�سًا من دار »�سوثبي« )Sotheby) � اإحدى 
ُ
نطلَب خبيراً لي

اأكبر دور البيع بالمزاد العلني في لندن � وقّدَر قيمة اللوحة الجدارية في ذلك الوقت 

بمبلغ كبير جّداً. وهكذا ا�سترى العقاَر ب�سعر لم ياأخذ في الح�سبان قيمة اللوحة التي 

ُه يداُه كانت 
ُ

بداخِلِه، ومن هنا يمكن القوُل اإنه كان ذا يٍد ذهبية، فكّل ما كانت تلِم�س

قيمتُه تت�ساعف«.
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�صركاء... اأ�صدقاء

�سكلت نهاية ال�ستينيات وبداية ال�سبعينيات مرحلة مهمة من مراحل اال�ستثمار في 

بريطانيا، ولعبت ال�سدفة اأحيانًا دورها في بلَورة االأهداف، والتقاء رجال اأعمال جعلوا 

العزيز  عبد  مبارك  المرحوم  تعارف  كان  وهكذا  �سنوات،  امتدت  لعالقة  اأ�سا�سًا  الثقة 

التي  المقابلة  في  قال  الذي   ،(Fouad Shahshah( �سا�سة)))  فوؤاد  وال�سيد  الح�ساوي 

اأجريت معه: »كنت في �سيارتي مع زوجتي عندما راأيت رجاًل يقف في محطة البا�س، 

واأخذته  وقفت   .(Daud Bershenpour( بير�سمبور  داوود  ال�سيد  �سديقي  اأنه  فعرفت 

ل�سراء عمارة،  اإلى المحامي الأوّقع عقداً  اأني متجه  معي، و�ساألني عن طريقي فاأخبرته 

فاأخبرني اأن �سديقًا له و�سل من الكويت ويرغب في العمل في اال�ستثمار في بريطانيا، 

العزيز  عبد  مبارك  مع  لقاء  اأول  تم  وهكذا  جميعًا،  لن�ستفيد  فر�سة  تلك  تكون  وقد 

الح�ساوي، رحمه اهلل.

»مع مرور الوقت تعرفت اأكثر اإلى �سخ�سية الح�ساوي، واأعجبت بقدرته على تقدير 

العقار وميله اإلى اال�ستثمار طويل االأجل، ما �سجعني على اأن اأ�سترك معه ومع ال�سديق 

معماري،  مهند�س  بريطانيا  من  تخرجت  اأني  خ�سو�سًا  بالعقار،  العمل  في  داوود 

ومار�ست العمل في العقار. اأ�س�سنا ال�سركة لتكون للح�ساوي خم�سون في المئة والباقي 

لي ولل�سيد داوود، وبا�سرنا العمل معًا عام 969)، كبرت ال�سركة، ومع مرور ال�سنين 

العقار بمعدالت  لندن، وتعاملنا في  الح�ساوي خبرة وا�سعة في �سوق  اكت�سب مبارك 

اقت�سادية  اأزمة  وقوع  ال�سنة  تلك  في  �سادف  حيث   ،(974 عام  حتى  ن�سبيًا،  كبيرة 

وعجٌز لدى الم�سارف التي لم تعد تمنح قرو�سًا. ختمنا معه المرحلة االأولى من عملنا، 

وقمنا وديًا بف�سخ ال�سراكة، لياأخذ كل منا ن�سيبه من االأمالك، و�سرت وال�سيد داوود 

 (980 حتى   (975 من  الفترة  وخالل  ك�سركاء،  ال  كاأ�سدقاء  الح�ساوي  مع  نعمل 

ا�ستريت لح�ساب المرحوم عقارات كثيرة في لندن. 

بمبالغ �سخمة،  اأتى  قد  يكن  لم  لندن  في  اال�ستثمار  الح�ساوي  مبارك  بداأ  »عندما 

لكنه دخل ال�سوق في وقت لم تكن ال�سيولة فيه متوفرة لدى الكثيرين، وهو م�ستثمر 

عرف اأن التعامل بالعقار يتطلب االنتظار زمنا قبل جني االأرباح، ولقد ا�ستريت لح�سابه 

»فندق هيلتون اأولمبيا« )Hilton Olympia Hotel) بلندن بمبلغ مليوني جنيه، واأعتقد اأنه 

 Daud Bershenpour1 - مهند�س معماري، خريج اإنكلترا. ت�سارك مع مبارك الح�ساوي وداود بير�سمبور
في تجارة العقارات في لندن، من عام 969) حتى عام 974). بعد ف�سخ ال�سراكة بقي يتعاون مع الح�ساوي 

حتى عام 980).
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مياًل القتناء  اأظهر  باثنين وع�سرين مليون جنيه. وقد  �سنوات  اأو �ست  بعد خم�س  باعه 

مبارك  ال�سيد  ورغب  منزاًل،  لندن 
»ليديات«)))  اإحدى  من  فا�سترى  اأثرية،  بيوت 

الح�ساوي في االإقامة فيه مع عائلته، واأ�سبح االأمر بعد ذلك غاية له في �سراء مثل هذه 

البيوت الوا�سعة لتكون م�سكنًا لالأغنياء، خ�سو�سًا اأنه على معرفة بمجموعة من االأغنياء 

ويدرك ما يرغبون فيه. هذا االأمر لم يقم به اأحد في ال�سوق غيره، الأنه مخاطرة كبيرة، 

لكنه كان يعلم م�سبقًا اأن هناك م�سترين، واأ�سبح االأمر بالن�سبة اإليه بمثابة �سغف«.

 (Beryl Hornby( هورنبي  بيريل  ال�سيدة  لندن  مكتب  في  التنفيذية  ال�سكرتيرة  اأما 

فراأت »اأن ع�سر �سنوات كانت كافية لينجز الح�ساوي مرحلة تاأ�سي�س مهمة في لندن«.

التم�صك بالمبادئ

الحديث عن مكتب لندن يثير في ال�سيد �سعود عبد العزيز الب�سارة ذكريات تعود اإلى 

ال�سبعينيات، ويعيده اإلى لقاءات كان يظن اأحيانًا اأنها عابرة، فاإذا بها نقطة تحّول وبداية 

موؤثرة،  ب�سخ�سيات  العمر  مقتبل  في  �ساب  يلتقي  عندما  �سيما  ال  �سنين،  تمتد  رحلة 

وتتوفر له فر�سة للتوا�سل معهم، قال: »خالل فترة الدرا�سة في الجامعة كنت ع�سواً في 

اتحاد الطلبة، ورئي�سًا لجمعية المحا�سبة بكلية التجارة، وكان قد تردد ا�سم العم مبارك 

الح�ساوي في اجتماعات االتحاد، وعرف بمواقفه ودعمه التحاد الطلبة في القاهرة 

وم�ساندته لالأن�سطة. من هذا المنطلق توجهت لمقابلته مع زمالئي اأع�ساء اتحاد الطلبة 

»اأبنائي«،  بكلمة  يقابلنا  وهو  منا  بقربه  نا 
َ
اأ�ْسَعر ترحيب.  كل  منه  فلقينا  الكويت،  في 

وي�ساألنا عن متطلباتنا بعبارة »نعم يا اأوالدي ماذا لديكم؟«. ن�سرح له اأن�سطتنا ونجده 

يوؤكد مراعاة التم�سك بالمبادئ، وب�سرورة االبتعاد عما يوؤثر �سلبًا في بلد �سغير مثل 

الكويت. 

»بعد الزيارة االأولى، وبعد اأن تعرف اإلينا، �سار في كل ات�سال معه يبادرنا ب�سوت 

يحمل التفاوؤل: »نحن في انتظاركم«، لنجد اأنه قد ترك لنا ما ي�ساعدنا على اإقامة اأن�سطة 

التي تجمعني مع حرمه، كانت زيارتي له مع اتحاد  القرابة  بالرغم من �سلة  االتحاد. 

الطلبة هي الفر�سة الحقيقية لمعرفته عن قرب. بعد التخرج عملت في وزارة المالية، 

وكان هو من �سجعني ور�سحني عند الم�ست�سار ال�سيد خالد اأبو ال�سعود. هناك التحقت 

لندن. عملت  في  اإلى مكتبها  الوزارة  اأوفدتني  �سهور  ب�ستة  اال�ستثمار، وبعدها  باإدارة 

هناك حوالى �سنتين، كنت خاللها األتقي المرحوم الذي يزور لندن لق�ساء اأمور تتعلق 

1 - يق�سد �سيدات الق�سر في بريطانيا اللواتي تمتعن بلقب »الليدي«.
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ع���ودت��ه  طريق  في  وهو  التقينا  مرة،  وفي  هناك.  اأعمال  برجال  جمعته  با�ستثمارات 

 Daud( بير�سمبور  داوود  ال�س��يد  تق��ابل  ال  »لم��اذا  �ساألن��ي:  الكوي��ت،  اإل���ى 

الخبرة،  من  مزيداً  اأكت�سب  كي  توجيهي  اأراد  مبا�سرة  غير  بطريقة  Bershenpour)؟«. 

اأخرج من عملي في  قبل. ف�سرت  اأعرفها من  لم  واأّطلع على مجاالت عقارية ومالية 

مكتب اال�ستثمارات ال�ساعة الخام�سة بعد الظهر، واأذهب اإلى �سديقه و�سريكه ال�سيد 

بير�سمبور (Bershenpour)، الذي �ساعدني ووجهني اإلى كثير من االأمور المالية. 

»بعد فترة، وخالل وجود العم مبارك عبد العزيز الح�ساوي في لندن �ساألته: »لماذا 

ال يكون لنا مكتب، واإن كان �سغيراً؟«)))، فطلب مني اأن اأتحدث مع ال�سيد داوود اأن 

المكتب،  ا�ستخدام ذلك  بداأنا  لنا. مبا�سرة  االأر�سي مكتبًا  الطابق  يجعل من غرفة في 

 Chartered) وتم تعيين محا�سب، ثم برزت الحاجة اإلى مهند�س لتقي��يم حالة الم��باني

Surveyor)، يدر�س العقار لمعرفة ظروف امتالكه اأو تاأجيره، ويدر�س الجوانب الفنية 

والقانونية قبل ال�سراء. وهكذا بداأت نواة المكتب بمهند�س ومحا�سب و�سكرتيرة، واأنا 

في  الحكومي  عملي  من  اأ�ستقيل  اأن  مبارك  العم   
ّ
علي اقترح  اأن  اإلى  ع�سراً  اأبداأ  معهم 

مكتب اال�ستثمار بلندن. 

العم  فراأى  بنا،  المكان  و�ساق  ال�سغير،  المكتب  في  العمل  نما  الوقت  »بمرور 

اأودلي  »�ساوث  في  مكتبنا  اإلى  انتقلنا  وهكذا  اأكبر،  مكتب  عن  نبحث  اأن  مبارك 

العاملين فقارب ثالثين موظفًا، وكبر  �ستريت« )South Audley Street)، وازداد عدد 

حجم العمل في اال�ستثمار العقاري في بريطانيا، ودخلنا مجال الفنادق، فا�سترينا فندق 

»رويال كنزنغتون« )Royal Kensington Hotel) )اأ�سبَح ا�سمه اليوم »هيلتون اأوليمبيا«)، 

.»(Park Lane Hotel) »باأربعمئة غرفة، ومعه عقارات اأخرى مثل فندق »بارك لين

ال�سيد الح�ساوي في  ا�ستراها  التي  الفنادق  اإيرِفن عن  ال�سيد وليم بيل  اأي�سًا  تحدث 

لندن عام 984)، وهي فندق »بيرنرز« (The Berners Hotel) الذي يحتوي على 75) 

 London)  »الذي كان ا�سمه »لندن �سنتر (London West) »غرفة وفندق »لندن وي�ست

Center) ويت�سع ل� 0)4 غرف.

جيدة.  بطريقة  تدار  لندن  في  جاهزة  غرفة   600 من  اأكثر  لدينا  كان  فقد  هكذا 

الغر�س.  لهذا  معه  التعاقد  تم  جهاز  مع  جعفر  نبيل  وال�سيد  اأنا  اإدارتها  على  ون�سرف 

 (974 عام  بين  اأق�سد  الوقت،  ذلك  »في  التالية:  العبارة  الب�سارة  العزيز  عبد  �سعود  ال�سيد  اأورد  هنا   -  1
و976)، كان لدى المرحوم العم الح�ساوي ثالث بنايات، وا�سترى اأي�سًا �سقتين اأو ثالثًا، اإ�سافة اإلى �سراكة 

تجمعه باآخرين في عقارات مختلفة«.
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 عدنا وبعناه بعد ثالث 
ّ
وكان لدينا مجمع تجاري يعمل بنحو ُممتاز للغاية وُمربح، ثم

�سنوات بمبلغ َيزيُد على ثمن ال�سراء باأربعة اأ�سعاف«. 

وعن التو�سع في العمل يعود ال�سيد �سعود عبد العزيز الب�سارة للقول: »امتالك اأربعة 

فنادق كان عالمة مميزة من مراحل تو�سع المكتب وتطوره، حتى اإن البنوك التي تمول 

هذه الم�ساريع كانت ت�ستغرب اأ�سلوب مبارك الح�ساوي وقدرته على مراقبة ح�ساباته 

االأرق��ام  ويتذكر  ح�سور  �ساحب  كان  لقد  الحجم.  بهذا  الأعمال  بنف�سه  واإدارت��ه 

والتفا�سيل، وذاكرته كانت كمجّمع معلومات، واإدارته تتوزع على مكاتبه المختلفة. 

اّتبع نظامًا لم يتغير طوال حياته. ي�سحو ويبداأ من ال�سباح ات�ساالته، واإن كان في لندن، 

االإمارات والكويت  الموزعة في  المكاتب  بينها وبين  الوقت  النظر عن فارق  وبغ�س 

وغيرهما، تجده يتابع التفا�سيل والكل يعلم بحر�سه«.

ويكمل ال�سيد وليم )بيل) اإيرِفن )William (Bill) Irvine) ما بداأه ال�سيد �سعود الب�سارة: 

 
ّ
»حاليًا نقوم بتاأهيل فندق في منطقة »نايت�سبريدج« )Knightsbridge)، في لندن �سي�سم

مئة و�ستين غرفة ُمزّودة بَمرافَق وت�سهيالٍت من الدرجة االأولى بم�ستوى خم�س نجوم. 

ُز بموقع ُممتاز، ويعّد العقار من فئة الدرجة 
ّ
و�ستتولى اإدارته مجموعة عالمية، وهو يتمي

الُممتازة في لندن.

»هناك عقاٌر اآخر بالُغ االأهمية هو »توباكو دوك« )Tobacco Dock)، يقع في منطقة 

من   (99( عام  الح�ساوي  ال�سيد  ا�ستراُه  ولقد  لندن،  في   (Docklands) »دوكالندز« 

بالحرا�سة  ة  ُمخت�سّ �سركة  بوا�سطة  ال�سفقة  وتمت  مالية،  م�ساكل  من  تعاني  �سركة 

المنطقة بين م�ساحات  العقار موؤهل لم�سروع كبير لتطوير  اأن هذا  الق�سائية، والواقع 

لل�سكن واأخرى كمتنزهات«. ويقول المدير المالي لمبارك الح�ساوي في لندن داوود 

�سلمان اأي�سًا: »توباكو دوك« )Tobacco Dock) م�سروع كبير اأتمنى اأن يتحقق يومًا ما، 

 Daud( بير�سمبور  داوود  ال�سيد  جاءه  عندما  مكتبي  في  جال�سًا  المرحوم  كان  فقد 

Bershenpour)، رحمه اهلل، وعر�س عليه الكثي��ر م��ن العق���ارات، م��ن �س��منها مبنى 

»التوباكو دوك« )Tobacco Dock) في �سرق لندن، الذي بناه االأ�سرى الفرن�سيون )عام 

))8)). ذهب معه ليراه، وعاد بعد �ساعتين، وقال لي: داوود، ا�ستريت فادفع الثمن«.

اإلى جانب ا�ستغاله ب�سراء الفنادق، يتحدث كل موظفي مكتب لندن عن ولع ال�سيد 

)بيل)  وليم  ال�سيد  يقول  وبيعها.  القديمة  والبيوت  الق�سور  بترميم  الح�ساوي  مبارك 

مجال  في  جّداً  ن�سطًا  كان  الَح�ساوي  ُمبارك  »ال�سيد   :(Wlliam (Bill) Irvine( اإيرِفن 

�ُس للبيع، وُيبدي اهتمامًا كبيراً بالفنادق. 
َ
الفنادق، وَيرغُب في ُم�ساهدة اأي فندق ُيعر
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نهاية  ففي  العقار،  ُه 
ْ
ُيعجب لم  ما  فندق  اأي  ب�سراء  اإقناُعُه  جّداً  ال�سعب  من  كان  اأنه  َد 

ْ
َبي

الَمطاف كانت له تحفظاته عندما ال يكون العقاُر كما ينبغي. كانْت لُه عيٌن ثاقبة في 

اإبرام ال�سفقات، ولقد ا�ستوَعَب ب�سرعة كبيرة اآليات االتجار بالعقارات في اأوروبا، اإذ 

نان في ال�سرق االأو�سط، لكن وجوَه االختالف كثيرة 
َ
اإليه بالب ُي�ساُر  كان الرجل خبيراً 

التخطيط  فاإجراءاُت  الكويت.  في  متبع  هو  عما  العمل  اآلية  تتباَيُن  حيُث  اأوروبا،  في 

 اأنه ا�ستطاَع اأن ُيبرَم عدداً 
َ
ُمعّقدة في لندن وتتطلب جهداً، وقد ت�ستغرق وقتًا اأطول، غير

َمنازَل  فا�س���ترى  الن��هاية،  حتى  لندن  في  ن�سطًا  وظل  فيها،  الُمده�سة  ال�سفقات  من 

كب���يرة واأثرية، وقام بتجديدها، واأعاَد ترميَمها، فاأحرَز نجاحًا ُمنقطَع النظير. والفريق 

الذي عمل معه من الموظفين والمهند�سين اأدى عمله باإت��قان مل��حوظ«.

مدير مكتب لندن نبيل خالد جعفر يتذكر: »قبل �سنتين �سنفت اإحدى ال�سحف التي 

ت�سدر يوم االأحد اأهم ع�سرة ق�سور في بريطانيا، من �سمنها خم�سة في لندن وخم�سة 

خارجها. العم مبارك رحمه اهلل كان هو من ا�سترى ثالثة من هذه الق�سور،  كانت تابعة 

.»(Crown Estate) »كراون اإ�ستيت«

ويتابع ال�سيد نبيل جعفر حديثه عن عقارات لندن: »اأحد العقارات التي ا�ستملكها 

الح�سول  في  ُوّفقنا   (Knightsbridge) نايت�سبرج  عقار  وهو  تقريبًا  �سنة  ثالثين  منذ  العم 

 (Tobacco Dock( دوك«  »توباكو  وهو  ثاٍن  عقار  وهناك  وفاته.  بعد  له  رخ�سة  على 

فندق  ي�ستمل م�سروعه على  له، وهو عقار وا�سع،  للح�سول على رخ�سة  االآن  ن�سعى 

و�سقق واأ�سواق. قد ي�سمل الفندق من400 غرفة اإلى 500 ومن700 �سقة اإلى 900، 

تبعًا لالرتفاعات التي �ست�سمح لنا البلدية بها، اأما اأ�سواقه ف�سوف تكون بحدود 00) 

اإلى 7) األف متر مربع. كان العم قد ا�سترى هذا الم�سروع  األف قدم، ما يوازي 6) 

عام )99) من �سركة اأثناء تفلي�سها، نتيجة لهبوط اأ�سعار العقار في لندن عام 989)، 

ثم في خالل عامي 990) و)99) وكانت ال�سركة قد �سرفت عليه مبالغ طائلة«. 

ال�سيد حاييم ليهرر )Hyam Lehrer)، ُمحامي »مكتب الَح�ساوي« في لندن، قال: 

 � اأمثال »وايتهير�ست  اأكبر،  منازل وم�ساريَع  �سراء  اإلى  الح�ساوي  مبارك  ال�سيد  »اتجه 

مان�سن« (Whitehurst - Mansion) في هام�ستيد (Hampstead)، ومنزل في �سارع »هيل« 

اإّن قدرة مبارك  اأي   �سعوداً ويزداد بروزاً، 
ُ
البياني كان ي�سير )Hill Street). واإّن الخط 

�سغله  اإن  اأرباحه.  وبالتالي  التزاماته  وكذلك  فاأكثر،  اأكثر  تزداد  �سارت  الح�ساوي 

الكبيرة  البيوت  اأي  ال�سكنية،  العقارات  �سوق  كان  الفعلي  ه  �سَ وتخ�سّ وَولَعُه  ال�ساغل 

واإعادة تاأهيلها.
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»كان ال�سيد الَح�ساوي يولي الجانَب الُمتعلَق بالعقارات ال�سكنية ُجّل اهتمامه، وال 

اإذا كانت  ة بالفنادق، با�ستثناء ما  بالتفا�سيل الخا�سّ  كثيراً 
ّ
اأنه كان يهتم اأعتقُد بالُمقابل 

 اأن ُمتعَته الحقيقية كانت في التعامل 
َ
�س�تحقق له اأرباحًا، ففي هذا خير بالن�سبة اإليه، غير

مع ملفات االإ�سكان، ربما الأن الح�سوَل عليها ثم بيَعها ُي�سّكالن تحّديًا اأكبر، ف�ساًل عن 

اأنه كان يح�سل على اأ�سعار وُم�سترين ما كان لغيره اأن يحققها ويوؤّمنها. واأعتقُد اأن هذا 

كان يبعُث في نف�سه الر�سا ويعوُد عليه بالربح الوفير.

»على حّد علمي، ال اأظّن اأن ال�سيَد الَح�ساوي اأقَدَم على َهدم مبنى، اأبداً، بل كان 

ُه وُيعيُد تاأثيث�ه وتاأهيله، لكنه كان ي�ساأُل وي�ستمُع اإلى اآراء اأ�سحاب الخبرة. 
َ
ُن َمظهر

ّ
ُيح�س

 للقوانين!«...كان دائمًا يحترُم 
ّ
اأهتم اأن اأعمَل كذا ول�سُت  ليقول: »اأريد  اأبداً  لم يكن 

اللوائَح والقوانين والُمخططات والتراَث، ولو ا�ستعر�سنا البيوَت التي كانت تمتلُكها 

ْت لوجدنا اأنه جرى تح�سيُنها ولم ُتهَدْم، بل 
َ
مجموعة الح�ساوي ُمنذ �سنوات كثيرة َخل�

جرِت المحافظُة عليها في اأح�سن حال.

نٍت واحٍد اأقّل من مبلغ كذا«.  »اإنه من النوع الذي ي�ستطيُع اأن يقول: »لن اأبيَع ب�سِ

اأن الموظفين في ال�سركة �سيقولون: »هذا غير معقول، لن يح�سل على  واأنا واثق من 

�سعر كهذا اأبداً!«...لكنه �سيرّد بثقة: »بل �ساأح�سُل عليه!«. ودائمًا واأبداً كان يح�سُل 

على ال�سعر الذي يطلبه.

»ولقد اعتدنا اأن نتبادَل ُدعابًة حول المو�سوع خال�سُتها اأن هناك ثالثة تقييمات: 

يزيُد  � وهو  الَح�س��اوي  ال�سيد  وتقييم   � اأعلى  � وهو  ال�سركة  وتقي���يم  الب���نك،  تقييم 

بفارق كبير على اأي تقييم اآخر � لكنه ك��ان دائم��ًا واأب��داً يح����سُل عل��ى ال�سعر الذي 

يطلبه، ولم يكن ليقبَل اأن يبيَع اإال بال�س��عر ال��ذي يحّدُده. ك��ان الجميع يت�سّوُر اأنه لن 

يفلح، لكنه كان ُيحّقق ما ُيريد. كان رائعًا بالفعل«.

المناخ«،  »اأزمة  بعد  لندن  ا�ستريناه في  نبيل جعفر: »هناك عقار كبير  ال�سيد  يقول 

وكانت ال�سيولة �سحيحة نتيجة لاللتزامات في ذلك الوقت، لكنه �ساهد هذا العقار وهو 

فندق يت�سع ل�7)) غرفة. ملكنا هذا الفندق لمدة اأربع �سنوات ون�سف ال�سنة، ثم باعه 

لت�سديد  الكويت  اإلى  الذي ح�سل عليه جلبه  المرحوم في نهاية عام 986)، والربح 

كما  لندن،  في  نف�سها  بالطريقة  ثانيًا  فندقًا  اأي�سًا  وا�سترى  المناخ«.  »اأزمة  التزامات 

ترميمها  كان  التي  التاريخية،  والبيوت  القديمة  الق�سور  اأما  وهناك.  هنا  �سققًا  ا�سترى 

يحتاج اإلى وقت طويل )5 �7 �سنوات)، فكان يدفع خاللها التكلفة من دون اأي اإيراد. 

لكن �سراءها، في اأي حال، كان مربحًا، فقد بيعت باأ�سعار ممتازة«.
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األفًا وخم�سمئة  لندن  داخل  يدير  المكتب  الب�سارة: »�سار  �سعود  ال�سيد  ويروي 

غرفة، وعقارات اأخرى ا�ستملكناها، اإ�سافة اإلى بيوت اأثرية ي�ستريها المكتب ويقوم 

اأ�سعر بالذنب على  اإلى م�ستثمرين عرب واأجانب. ما زلت  بتطويرها ثم يعيد بيعها 

�سفقة م�سى عليها اأكثر من خم�سة وع�سرين عامًا تقريبًا، وكانت عبارة عن عمارة 

في »�سارع  باكينغهام« (Buckingham Street) في لندن وفيها ثالثمئة �سقة، المرحوم 

مها مع المهند�س، وكان معي 
ّ
كان على و�سك ال�سفر، فطلب مني الذهاب الأراها واأقي

في ذلك الوقت المرحوم توفيق الجراح، وبعد المعاينة راأينا اأنها تحتاج اإلى كثير من 

بهذا  تقريرين  وقّدمنا  مثمراً،  فيها  اال�ستثمار  يكون  ال  وقد  المكلفة،  ال�سيانة 

ن تحّفظنا على 
ّ
تبي التي  االأ�سباب  اأمامه  ن�سع  المكتب  الخ�سو�س، وجل�سنا معه في 

هذه ال�سفقة، كانت له نظرة اأخرى، واأمام محاوالتنا المتكررة لتبرير عدم جدوى 

ال�سفقة اأبدى عدم رغبته في �سماع المزيد، وكانت له في ذلك طريقة مهذبة، فتراه 

يحاول تغيير وجهة الحديث، في�ساألنا عن اأخبار الكويت، اأو يلتقط جريدة، وربما 

النقا�س،  في  اال�ستمرار  عن  بعدوله  منه  اإ�سارة  تلك  كانت  الهاتف.  �سماعة  يرفع 

المبلغ ال  اأن  الذي دفعه، خ�سو�سًا  المقّدم  ا�ستعادة  اأمر  تدبر  منا  باأن طلب  واكتفى 

قيمة  ارتفعت  لقد  المهند�س.  مع  فيه  وقعُت  الذي  الخطاأ  االأيام  لتثبت  به،  ي�ستهان 

العقار، وو�سلت اإلى ثالثمئة مليون، بينما كان المرحوم على و�سك �سرائها بما ال 

ز في �سفقاته، وهو ال يختار فندقًا جديداً، وال تهمه 
ّ
يتجاوز ت�سعة ماليين. لقد تمي

زخارف المكان وديكوراته، بل يفكر في العقار ويتوّجه اإليه »على المطرقة«.

�سقق  من  موؤلفة  عمارات  ن�ستري  فاأ�سبحنا  جديد،  مجال  في  الحقًا  »دخلنا 

ونوؤجرها ل�سركات ال�سقق المفرو�سة. مكتب لندن �سار هذ الم�سوؤول عن االإ�سراف 

على العقارات في اأمريكا وفرن�سا واإ�سبانيا اإ�سافة اإلى لندن، بالتوا�سل مع وكيل لنا 

فاإن العمل يتم  اأو الم�ساريع،  العقارات  البلدان، واأيًّا كانت هذه  اأو مكتب في هذه 

على  تفوق  قرار  �سانع  كان  غيره.  اأو  االأمر  هذا  يقرر  مبارك،  العم  من  بتوجيهات 

كثيرين غيره من خريجي الجامعات والمعاهد، فطرته وتجربته اأده�ستا َمْن حوله من 

تعلم  �سخ�س  اأمام  باأنهم  �سعروا  معهم  بوجوده  المجال،  هذا  في  باع  لهم  خبراء 

الكثير. 

الإنجاز  اال�ست�سارية  بالمكاتب  الح�ساوي  مبارك  المرحوم  ا�ستعانة  مدى  وعن 

درا�سة جدوى الم�ساريع، يقول ال�سيد �سعود الب�سارة: »عملت مع المرحوم طوال 

واحد وثالثين عامًا، اأتذكر اأننا ا�ستعّنا بمكاتب درا�سة الجدوى ثالث مرات فقط. 
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بعدم  عليه  اأ�سرنا  واإن  بالعك�س،  اإقناعه  ي�سعب  فاإنه  ب�سفقة  يقتنع  اإليه عندما  بالن�سبة 

�سراء عقار ما فاإن ن�سبة موافقته على ما نقول ال تتجاوز الواحد في المئة، والأنه على 

دراية بال�سوق وبالعقار فاإنه ي�ستمع اإلينا لكنه ال ياأخذ بال�سرورة باآرائنا. هذا ال يعني 

البتة اأنه ال يحترم اآراء العاملين معه، بل العك�س تمامًا، تراه يقول: »ال يا ابني، �سننظر 

في االأمر«. اأحيانًا كنا ن�ستغرب اإقدامه على �سراء مبان ال تبدو مغرية اأبداً، ونحاول 

اأن نقنعه بالعدول عن ال�سفقة، لكن في نهاية االأمر يظهر لنا مدى ُبعد النظر لديه، 

ون�ستغرب ذكاءه الفطري الذي قاده اإلى هذا االختيار«. 

تجعلنا  اأحيانًا،  ال�سوق  يفر�سها  التي  والمجازفة  ال�سراء  �سفقات  عن  الحديث 

الالزم،  التمويل  على  والح�سول  بالت�سويق،  تتعلق  اأخ��رى  جوانب  اإلى  نلتفت 

وعمليات البيع اأي�سًا، وهذه قد تطرق اإليها ال�سيد �سعود الب�سارة حين قال: »عمليات 

البيع،  �سفقات  ببع�س  نقوم  قد  اأننا  مبارك. �سحيح  العم  اإال عن طريق  تتم  ال  البيع 

لكنها محدودة. فاإذا كان هناك مخطط يتكون من خم�سة ع�سر »بلوكًا« ، يحدث 

اأن نبيع بلوكين اأو ثالثة، لكن ما يزيد على ذلك يكون م�ستحياًل من دون الرجوع 

ال�سلعة،  ي�ستري  ال�سعر، وعندما  له طريقة في خلق  بنف�سه. كانت  القرار  لياأخذ  اإليه 

يرّتب لها �سوقًا، وي�سنع لها �سعراً. 

»ُينظر اأحيانًا اإلى ال�سفقات التي اأقدم عليها المرحوم على اأنها مغامرة، لكن االأمر 

لم يكن ع�سوائيًا اأبداً. اأذكر اأننا كنا في مكتب لندن، اأواخر ال�سبعينيات، �سنة 978) 

ف�ساألت  وم�ستثمرين،  �سركات  مجموعة  مع  ا�ستريناها  اأرا�س  تطوير  واأردنا  تقريبًا، 

نجلب  اأن  عليه  فاقترحت  اأنا  اأما  التمويل.  على  الح�سول  كيفية  عن  مبارك  العم 

اإقناعه  حاولت  فرف�س.  بريطانيا،  في  االقترا�س  بدل  الكويت  من  الالزمة  ال�سيولة 

ال�سعب  من  ف�سيكون  فعلت  واإن  تقر�سنا،  لن  بريطانيا  في  الم�سارف  اإن  بالقول 

يعر�س  ما  الم�سارف وقبول  المحاولة مع هذه  االأجدى  اأن من  راأى  ال�سداد، لكنه 

علينا من مبلغ. وكان ما اأراده موفقًا في تدبير التزاماتنا نحو الم�سرف الُمقِر�س. 

�ستوؤثر  الأنها  االنتظار،  ت�ستحق  متوقعة  غير  ب�سفقة  �سياأتي  الغد  باأن  معه  »ت�سعر 

اأمر  في  يت�سرف  كيف  يعرف  مدبراً  كان  المرحوم  اأمور.  من  علق  ما  في  اإيجابًا 

لكل  بتعهداته.  االلتزام  في  ينجح  حتى  المختلفة،  الم�ساريع  بين  فين�سق  التمويل، 

على  وتعتمد  ت�سعى  اأن  اإلى  يدفعك  معه  العمل  في  وهو  هدف،  اأفكاره  من  فكرة 

ا�ستثمار مجهودك وطاقتك. ال ي�سجعك على االعتماد عليه اعتماداً كليًا، وله دائمًا 

ك بالعقار«. 
ّ

روؤية م�ستقبلية، ويحبذ ال�سراء على البيع، الأنه يتم�س
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مع التاج البريطاني

تحدث نبيل جعفر، في ما �سبق، عن �سراء مبارك الح�ساوي ثالثة ق�سور من اأمالك التاج 

البريطاني. وقال ال�سيد وليم )بيل) اإيرِفن )Wlliam (Bill) Irvine): »لقد تعاَوَن ال�سيد مبارك 

الح�ساوي مع التاج البريطاني في �سياق حفظ التراث، فبع�ُس الُممتلكات التي تعامَل بها 

اأي�سًا على عقود اإيجار من ُموؤ�ّس�سة التاج، واأجاَد تنفيَذ  َل  كانت تابعة للتاج)))، وهو َح�سَ

العمل فيها، اإلى درجة اأنه كان يح�سل على عقوٍد جديدة من التاج في انتظام«.

 :(Beryl Hornby( هورنبي  بيريل  ال�سيدة  لندن  مكتب  في  التنفيذية  ال�سكرتيرة  وتقول 

تاريخية. كان  اأبنية  لكونها  للتاج،  التابعة  الملكية  االأبنية  �سراء  اإلى  يتجه  الح�ساوي  »كان 

على  يعمل  كان  بل  �سكنية،  �سقق  اإلى  منها  اأيٌّ  يحّول  اأن  يحب  ال  االأبنية،  بتلك  �سغوفًا 

الحفاظ على معالمها وعلى كل االأنتيكا التي فيها. هذا الحر�س من قبل الح�ساوي على 

قيمة االأبنية كان يعني الكثير بالن�سبة اإلى اأبناء لندن. كانت رغبته القوية في �سراء مثل هذه 

االأبنية تجعله ي�سبر كثيراً ليح�سل عليها، الأن عملية �سرائها تحتاج اإلى اإجراءات �سعبة«. 

�صاد�صًا: ال�صتثمار في األمانيا

على  االتفاق  تم  بعدما  اإال  معروفًا،  األمانيا  في  الح�ساوي  مبارك  ا�ستثمار  يكن  لم 

ا�ستثمار القلعة الجديدة (Neues Schloss) في »بادن � بادن« )Baden Baden)، مع اأن 

الأ�سباب  االأخيرة،  في  ارتياحه  اأن  اإال  المرحوم،  اجتذاب  في  بريطانيا  �سبقت  األمانيا 

ب�سنتين  قبل رحيله  اإليها  عاد  لالأولى، وقد  يحّن  بقي  واإن  عليها،  يركز  مختلفة، جعله 

(Neues Schloss). تقول  القلعة الجديدة  � بادن« ال�ستثمار  اأمير »بادن  مع  ليبرم عقداً 

في  اآخر  ا�ستثمار  اأي  قبل  ال�ستينيات  بداية  في  األمانيا  في  الوالد  »ا�ستثمر   فوزية:  ابنته 

اأوروبا. بعدها ذهب اإلى لندن وبداأ ا�ستثماراته فيها. كان رحمه اهلل ي�سافر اإلى األمانيا 

مع ال�سيد يحيى زكريا االأن�ساري. هناك ا�سترى مجموعة من العقارات في هامبورغ، 

ْت، وقبل وفاته ب�سنوات قليلة باع اآخر �سقة منها«. 
َ
ر جِّ

اأُ

 (Baden-Baden( بادن ـ بادن

عندما نعلم اأن المدينة االألمانية بادن � بادن )Baden-Baden) من اأ�سهر المنتجعات 

مبارك  طموح  نفهم  األمانيا،  في  ال�سياحية  المدن  اأجمل  ومن  العالم،  في  ال�سحية 

1 - التاج الملكي.



مبارك عبد العزيز الح�صاوي ... رجل �صبق ع�صره

295

المرتاحة  المدينة  تلك  اأن  يعلم  كان  ق�سدها  وعندما  فيها.  اال�ستثمار  اإلى  الح�ساوي 

العا�سمة  هي  ال�سوداء،  الغابة  من  الغربي  ال�سمال  في  االألب،  جبال  تموجات  تحت 

ال�سيفية الأوروبا.

تلك مدينة َفَتَنْت العالم ف�سملها الرومان تحت لواء اإمبراطوريتهم، وق�سدها ملوك 

فرن�سا ورو�سيا، حتى اإنها كانت مق�سد نابوليون بونابرت لال�ستجمام. وبقيت منتجع 

النبالء والقيا�سرة، ولما تزل قبلة اأثرياء العالم. 

في  اليوم  تقع  والتي  الكبرى«  باِدن  ِب�»دوقية  يعرف  لما  تابعة  كانت  التي  المدينة، 

بمياهها  ت�ستهر  ن�سمة، ال  األف  �سكانها على 55  يزيد عدد  بادن روتنبرغ، وال  والية 

المعدنية وينابيعها ال�ساخنة ونوافيرها الطبيعية وحدائقها وكازينوهاتها وجمال طبيعتها 

اأهم دار  االألمان رابع  فيها  بنى  بارزاً، فقد  ثقافيًا  وح�سب، بل كانت ولما تزل معلمًا 

اإلى  الباروكية  من  متنوعة  بهند�سة  المبنية  الق�سور  من  العديد  وت�سم  العالم،  في  اأوبرا 

الحديثة، وقد اأقام العازف والموؤلف المو�سيقي االألماني ال�سهير جوهانز برامز في اأحد 

من  العديد  وفيها  الفاتنة.  الكال�سيكية  مو�سيقاه  من  بع�سًا  اأبدع  وفيه  الق�سور،  هذه 

المتاحف التي ت�ستمل على كنوز المدينة القديمة. واإذا كانت ينابيعها ال�ساخنة ت�سل اإلى 

68 درجة مئوية، فاإن حرارة المو�سيقى التي ي�سمعها الزائر في �سوارع المدينة ت�سعره 

بدفء روحي تنقله اإلى ف�ساءات �ساحرة.

اأخذته  ل��ذا  يديه،  بي��ن  من  يفلت  ال�سحر  هذا  ليترك  الح�ساوي  ال�سيد  يكن  لم 

الفتن���ة، قب��ل اأح��الم الربح، اإل��ى التفكير ف��ي اأن يكون له والأبنائه في تل��ك المدينة 

الح����ساوي  التقى  الغاية  لهذه  اأع���ماله.  �سب��كة  اإليها  فت�س��ل  وم�س�تق���ر،  م��قر 

زهرن�جن  دوق  ب��ادن  بيرنهارد  االأمير  بادن   � بادن  حاكم  الملكي  ال�س�مّو  �س��احب 

اأجل  من   ،(HRH Bernhard Prince and Margrave of Baden Duke of Zahringen(

من  ومتنّزه،  فندق  اإلى   (Neues Schloss) الجديدة«  »القلعة  تحويل  على  معه  االتفاق 

خالل ترميمها الذي يحر�س فيه كل الحر�س على المحافظة على كل المعالم التاريخية 

من  العديد  في  تجربة  خير  لندن  في  للح�ساوي  كانت  وقد  المعمارية.  والتفا�سيل 

على  الحفاظ  اإلى  هادفًا  نف�سها،  بالروحية  فيها  تعامل  التي  القديمة  التراثية  الق�سور 

روحية البناء وجوهره، وعاماًل على اإبرازه واإعادة االعتبار لقيمته التي كانت له في ما 

م�سى.

وكان لالأمير بيرنهارد )Prince Bernhard) حديث عن القلعة واللقاءات التي تمت 

مع الح�ساوي واأ�سرته، وعن اآفاق الم�سروع. فهو يعيدنا اإلى عام ))))، التاريخ الذي 
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القلعة  الرئي�سة، واإن كانت  اأَحَد مقاّرها  باِدن واعتبرتها   � باِدن  اأ�سرته في  فيه  ا�ستقرت 

فاعتبرت  ع�سر،  التا�سع  القرن  في  اأهميتها  واكت�سبت  ع�سر،  الخام�س  القرن  في  بنيت 

مركزاً اأوروبيًا للن�ساط الثقافي وال�سيا�سي.

ف�سكلت  واأباطرتها،  االأوربية  القارة  ملوك  قبلة  باِدن   � باِدن  »كانت  االأمير:  يقول 

)نابليون  الثالث  نابليون  فمر  ع�سر....  التا�سع  القرن  ملوك  تجم�ع  ونقطة  ِثقل  مركَز 

وملوك  االألمان  االأباطرة  وكذلك  قلعتنا،  اإلى  رو�سيا  اأباطرة  ُمعظمُ  وجاء  بونابرت)، 

مع  التباُدل  من  كبيراً  قْدراً  الدوام  على  ُنجري  كّنا  كما  وغيرهم....  وال�سويد  اإنكلترا 

القلعة:  بناء  عن  متحدثًا  ويتابع  اأو�سع«.  نطاٍق  وعلى  اأوروبا  في  الثقافات  ُمختلف 

قرون  ُمنذ  اأي  ع�سر،  الخام�س  القرن  في  دت 
ّ
�س�ي فقد  الِقدم،  في  �ساربة  »جذورها 

ِف اليدوية وفناني المنطقة في ذلك الحين، في 
َ
عديدة، على اأيدي اأف�سل اأرباب الِحر

رحًا تاريخيًا ين�سجم االإبداع فيه مع  اً لل�سكن فقط بل �سَ
ّ
ُمحاولٍة لبناء ما ال يكون مقر

تاريخ اأ�سرتنا وجذورها، في هذا المكان الذي حمل ا�سمنا وانطبعنا به حتى بتُّ اأكنى 

لم  والتي  الأ�سرتي،  المملوكة  القليلة  الق�سور  من  واحٌد  هو  المكان  وهذا  ب�»بادن«. 

البناء  مواد  من  كبيرة  ن�سبة   تزال  ال  حيث  االأخيرة،  الحروب  خالَل  للدمار  �س 
ّ
تتعر

الماألوف،  االأبواب والنوافذ واالأر�سيات والزخارف �سامدة، ومن غير  االأ�سلية مثل 

 الذي 
ُ
 من االأ�سالِة التاريخية، االأمر

ّ
 بهذا الكم

ُ
بعد كل هذه القرون، اأن نجَد مكانًا َيزخر

 �سخ�س 
َ
يجعُل منُه كنزاً حقيقيًا. ثم اإننا لم نترْك هذا المكاَن اأبداً، اإذ كانت جّدتي اآخر

ُد رابطًا بيني وبينها، وقد توّفيْت قبَل اأن اأولد، لكنني 
ّ

من اأ�سرتي ي�سكُن فيه، وهو ُيج�س

االأقّل،  على  ع�سر  التا�سع  القرن  وُمنذ  بوجوِدها.   
ّ

اأح�س بَجناِحها  رُت 
َ
مر كلما  اليوم 

كانت اأ�سرتي تاأمل اأن تجعَل من هذا المكان منزاًل مفتوحًا اأماَم الزّوار من كافة اأنحاء 

العالم، نظراً اإلى قربِه من فرن�سا واإلى العالقات الوثيقة التي كانت تربط اأ�سرتي باالأ�َسر 

الَملكية في ذلك الحين«. 

وي�سف االأمير لقاءه بمبارك الح�ساوي ب�»واقعة غير ماألوفة اأبداً«. يقول: »�سمعُت 

في البداية اأّن رجاًل ثريًا من الكويت اأبدى اهتماَمُه ب�سراِء قلعِتنا، ولم اأكن حينئٍذ اأعرُف 

 
َ

 وُيلقي
َ

اأي �سيء عنه. وبدا لي الَموقُف غريبًا، فترّددُت في البداية، لكنني ارتاأيُت اأن ياأتي

 
ُ
 حما�سة حياَل الم�ساألة في اأول االأمر، لغرابتها والأنها غير

ْ
نظرًة على المكان. ولم اأُظهر

فبادرُت  المو�سوع،  حياَل  جاّد  ال�سيد  ذلك  اأن  لعلمي  تناهى  ثم   .
ّ
اإلي بالن�سبة  ماألوفة 

واإنه  التكاليف،  باهظة  التجديد  عملية  واإّن  الح�سا�سية  غاية  في  م�سروع  اإنه  بالقول 

ُعُه في ال�سورة الَمرجّوة لنجاح الم�سروع، فترّددُت كثيراً. ثم  �سيكوُن من ال�سعب َو�سْ
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القلعة  اأبيَع  اأن  يمكن  فال  الكثير،  ال�سيَء  الأ�سرتي  يعني  المكاَن  هذا  اإّن  لنف�سي  قلُت 

ال�سيد  كان  اأظن،  كما  االأكثر،  على  باأ�سبوع  بعَدها  به.  اأثُق  وال  اأعرفُه  ال  ل�سخ�ٍس 

الَح�ساوي هنا في باِدن � باِدن وقد ا�سطَحَب معه زوجته وابنته فوزية، وهكذا اجتمعنا. 

 � اأمِلُك االإجابة عنه حول َمْن الذي َوقَع في ُحّب باِدن  وبقي في ذهني ت�ساوؤٌل ل�سُت 

 في 
َ
الذي ظَهر البريق  اأنني الحظت  ابنته فوزية، ذلك  اأم  الَح�ساوي  ال�سيد  اأّواًل،  باِدن 

الَح�ساوي، قرينة المرحوم، وتوّلد  بال�سيدة  تاأّثرُت  اأنني  عيون االأب واالبنة معًا. كما 

 اإلى هذا المكان على اأنُه مجرُد ا�ستمالٍك 
ُ
لدّي انطباٌع باأّن االأ�سرة بكاملها لم تكن تنظر

ْت باالنجذاب نحَوُه وبالرغبة في بذِل ما 
ّ

جديٍد ُي�ساُف اإلى قائمِة �سفقاتها، واأّنها اأح�س

َعها من الجهُد ِمن اأجل اإعادة اإحيائه وتطويره، بالب�ساطة والتوا�سع نف�سيهما اللذين  َو�سِ

ات�سَمت بهما �سخ�سية ال�سيد الَح�ساوي. وبعد االجتماعين االأول والثاني تلّم�سُت اأنه 

بل  ماليًا  ا�ستثماراً  لي�س  الم�سروع،  في هذا  لال�ستثمار  الُمنا�سَب  ال�سخ�َس  يكوُن  رّبما 

اأ�سرتي حيال هذا   
َ
ي�ستوعب م�ساعر ثقافي وتراثي وفني وتاريخي. وهو كان  ا�ستثمار 

المكان، حيُث ُي�سك�ُل �سماُن ا�ستمرارية العراقة التاريخية للَمبنى ُمرتكزاً اأ�سا�سيًا. ومع 

 من الكالم وال ُي�سبُه في �سيٍء ال�ساري الذي يدخل في م�ساومة مع البائع من 
ُ
اأنُه ال ُيكثر

اإلى ت�سوية بف�سل رزانِتِه وطول  اأجل فائدة موؤقتة وق�سيرة االأمد، فقد تو�س�لنا ب�سرعة 

اأناِتِه، وال اأق�سُد هنا االأناة بمعنى البطء ب�سبب عدم التاأّكد مّما ينبغي َعَمُله بل العك�س، 

فقد كان الرجل �ساحَب قرار يعرُف ماذا يريد، لكنه ال يتعجل االأمور، وهكذا قطعنا 

اأ�سواطًا اإلى االأمام بخطى �سريعة«.

كان ال بد من �سروط ال�ستثمار هذا المنزل ال�سخم اأو القلعة التاريخية، اإذ ال يمكن 

اأن يخ�سع ا�ستثماره لظروف ق�سور لندن. هذا ق�سر كان المقر ال�سيفي لدوقي�ة بادن 

اأ�سرة  �سيا�سيًا، وفي الوقت نف�سه هو اإرث �سعب حكمته  اإّنه يحمل رمزاً  الكبرى، اأي 

الح�ساوي مختلفة ودقيقة وح�سا�سة.  �سنة. وبالتالي فم�سوؤولية  تزيُد على 800  لفترة 

ومع ذلك يقول االأمير بيرنهارد: »كانت الم�ساألة وا�سحة بالن�سبة اإلى ال�سيد الَح�ساوي، 

 للبحث في ذلك طوياًل معه، الأنه كان ُمدركًا تمامًا  ما هو ُمقبٌل عليه. ومن 
ّ
فلم اأ�سطر

المالمح  على  الحفاظ  في  اأ�سرتي  ُمقاربة  ليتفّهمَ  كان  ما  ُه 
َ
غير �سخ�سًا  اأّن  الُمحتمل 

االأ�سلية للمبنى والطابع التاريخي العام ل�سرح عبرته اأجيال على امتداد مئاِت ال�سنين، 

هذا  اأن  الَح�ساوي  لل�سيد  اأو�سحُت  وقد  والزمان.  المكان  بعبق  اأرواُحها  فامتزجْت 

االأَجل.  طويلة  عملية  اإنها  الزمن،  من  وجيزة  فترٍة  خالَل  اإنجاُزُه  ُيمكن  ال  الم�سروع 

َر �سراَءُه لم يكن �سابًا، وبل 
ّ
ولقد اأثاَر اإعجابي في هذه النقطة اأي�سًا، ذلك اأنه عندما قر
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كان يناهُز الثمانين، ما يعني اأنه كان ُيدِرُك �سلفًا اأّن الم�سروَع �سوَف ينتقُل اإلى االأجيال 

ا�ستحوذ على  اإلى ما بعد حياِته، وهذا ما  �َسْوَف تمتّد  العملية  اأن  الُمقبلة. كان يعرف 

تقديري الكبير. وفي راأيي اأن رجال االأعمال الذين يبادرون اإلى الُمبا�سرة بخطواٍت قد 

 مبا�سرة، واإنما تمتّد اآثاُرها عبر الزمن، ي�ستحقون كل 
ّ
ال تعوُد عليهم بالمجِد ال�سخ�سي

التقدير، فهذا م�سروع لن تتفتح براعُمُه قبل ع�سرين �سنة اأو اأكثر. لذا يتطلب االأمر بال 

�سّك قْدراً كبيراً من ال�سجاعة وَرباطة الجاأ�س، �سجاعة من يزرع �سجرًة لمن بعده«.

ما هو الم�سروع بال�سبط: تحويل القلعة اإلى مزار تاريخي؟ اإلى فندق؟ اإلى اأثر فني 

متحفي؟ يف�سر االأمير برنهارد (Prince Bernhard): »الت�سّور االأول كان اأن ُيَحّوَل اإلى 

فندق، لكن ثّمة احتماالت عديدة. وَلِئْن كان الخياُر االأوُل ل�سالح الفندق، فقد كان 

 
ُ
ر

َ
 على الدوام مكانًا يق�سُدُه النا�ُس ويقيمون فيه، واأظّن اأّن تحويَلُه اإلى فندٍق ُيعتب

ُ
الق�سر

الحلم  تحقيق  ظني،  بح�سب  يبقى،  الحقيقي  الهدف  اأّن  المهم  جّداً.  َمعقولة  فكرة 

بُم�ستقبل زاهر لهذا المكان«. 

رت 
ّ
وقر االتفاق،  اإبرام   

َ
عبر حقيقة  اإلى  »الحلم«  الم�سروع  تحّوَل   (00( عام 

»�سركة بدرية لال�ستثمار« (Badriah investment B.V)، التي ُتمثلها فوزية الَح�ساوي، اأن 

 Neues) الجديدة  القلعة  �سركة  اتفقت  ذلك  بعد  الم�سروع.  هذا  م�سوؤولية  تتولّى 

�سة في ترميم وتجديِد المباني والمواقع التاريخية في  Schloss) مع �سركة عالمية ُمتخ�سّ

�سركة  جّدية  مدى  لالأمير  اأكد  ما  الم�سروع.  لتنفيذ  فريقًا  وعينت  العالم،  اأنحاء  كاف�ة 

المواقع،  واحترافها مجال اال�ستثمار في مثل هذه   (Neues Schloss) الجديدة   القلعة 

القلعة  �سركة  اأن  على  المهمة.  لهذه  االأف�سل  باختياره  �سواب  على  كان  باأنه  واأقنعه 

الذكر،  االآنفة  العالمية  بال�سركة  ا�ستعانتها  اإلى  باالإ�سافة   ،(Neues Schloss) الجديدة 

تحديداً،  بادن   � بادن  لتاريخ  عارفين  محليين  وخبراء  بباحثين  اال�ستعانة  على  عملت 

لمعرفة الخلفية التاريخية والثقافية التي ينبغي االعتماد عليها في اأعمال الترميم. فلي�س 

اإنه ق�سة حب بداأت باالنجذاب  اأو تجاري ا�ستثماري،  المو�سوع مجرد عمل مهني 

اإلى المكان وتاريخه والثقافة التي تكمن في ف�سحاته وزواياه.

الراحل  بين  »ق�سة حب«  هي   �  (Prince Bernhard( بيرنهارد  االأمير  يقول   � »نعم 

الح�ساوي والمبنى، واأعتقد اأن فوزية كانت وال تزال طرفًا في ق�سة الحب هذه اأي�سًا، 

وهنا يكمن الفرق بين »الواجب« في ت�سّلم الميراث و»العاطفة« في موا�سلة النهو�س 

ُل  اأمينة، واأن فوزية �سوف توا�سِ اأيٍد  اأّن هذا الق�سر باَت في  بِه. من هذا الُمنطلق اأرى 

 (Neues Schloss) »العمَل على تحقيِق حلم اأبيها. واأنا على قناعة اأن »القلعة الجديدة
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التي هي تاج بادن � بادن، �سوف ت�ستقطب االأ�سر الكويتية التي تتوافُد اإليها كي ت�ساهد 

ويتيح  عالقات،  لبناِء  اأ�سا�سًا  ُي�سّكل  قد  مّما  فيها.  واأ�سرته  الَح�ساوي  ال�سيد  اأنجزُه  ما 

دة للتعاون الم�سترك مع م�ستثمرين من بالِدكم َيوّدون المجيَء اإلى هذه الواحة 
ّ
فر�سًا جي

ة في كافة اأنحاء العالم وكذلك  الخ�سراء في قلب »الغابة ال�سوداء«، التي لها مكانة خا�سّ

د منطقة �سا�سعة وح�سب، بل هي ُمفعمة 
ّ
اإّن بادن � بادن لي�ست مجر  

ّ
في الكويت. ثم

الٍت  ُيقيمَ �سِ اأن  ُيمكُن  كالكويت  بلداً  باأن  يقين  بالحياة والتقاليد والثقافة، واإني على 

وثيقة مع منطقة لها مثُل هذه الخ�سو�سية، فتقاليد �سباق الخيل، مثاًل، م�ستركة بيننا«. 

ومعروف اأن الكويتيين هم في عداد ال�سياح ال���ذين تعودوا زيارة بادن � بادن، للتمتع 

بطبيعتها وبهدف المعالجة بمياه ينابيعها.

اأما اليوم فت�ستمر فوزية، منذ رحيل والدها، في متابعة م�ستجدات العمل في القلعة 

دعت  كلما   (Prince Bernhard( برنهارد  باالأم��ير  ات�س��ال  على  وتبقى  وحدائقها، 

الحاجة اإلى تبادل االآراء ونقا�س بع�س التفا�سيل. وهو يجدها »�س�يدة ت�سعى اإلى هدفها 

باأ�سلوب ُمبا�سر، وتعرُف تمامًا ماذا تريد. اأّما من الناحية ال�سخ�سية، فاإنها، واإن كانت 

تمتلك اأ�سلوبها الخا�ّس في ُمقاربة االأمور، ت�سبُه اأباها كثيراً من حيُث الب�ساطة والتوا�سع 

 
ّ

الح�س اإلى  ُت�ساف  التعاُمل،  في  اأ�سا�سية  ميزة  اإن هذه  راأيي،  االأ�سواء. وفي  عد عن 
ُ
والب

الُمرهف والّدقة في ت�سيير االأمور، االأمر الذي يجعُل العمَل والحياة اأكثر جاذبية وقيمة.

 ب�سال�سٍة وهدوء واحترافية تاّمة، ولي�س ذلك غريبًا قي ظّل 
ُ
»اأعتقُد اأن االأموَر ت�سير

 قُدمًا في الم�سروع. ونحُن حري�سون على 
ّ
ال�سعور بالم�سوؤولية والت�سميم على الُم�سي

باالعتماد على خبرتهم  العمل  تنفيذ  الحرية في  الَح�ساوي كامَل  لها والأ�سرة   
َ
نوّفر اأن 

اأمينة فعاًل، وهذا  اأيٍد  القلعة في  باأن  اإح�سا�ٌس  الذاتي. ولدّي �سخ�سيًا  هم 
ّ

المهنية وح�س

ُي�سّكُل �سمانة على المدى الطويل«.

 (Prince Bernhard( بيرنهارد االأمير  اأوجزها  فقد  الم�سروع  الفعل حول  اأما ردود 

بالقول: »اإذا ظّل �سيٌء ما مملوكًا ل�سخ�س اأو اأ�سرة لمئات ومئات ال�سنين، ُي�سبُح اأمراً 

واأن  اأّما  اأبداً.  ذلك  يطراأ على  �سوف  تغييراً  اأن  يت�سّوُر  اأحٌد  يعوُد  بِه وال  وُم�سّلمًا  ثابتًا 

َل  انتقال الملكية قد َحَدَث فعاًل، فمن البديهي اأن يرتبَك النا�س واأن يت�ساءلوا عّما َح�سَ

دركون في القريب العاجل اأنها 
ُ
 جيداً واإيجابيًا. لكنني اأعتقُد اأّنُهم �سي

ُ
وما اإذا كان االأمر

»القلعة  الَح�ساوي  ال�سيد  المرحوم  يتمّلك  اأن  للمنطقة  وهاّمة  فريدة  فر�سة  كانت 

الم�سروع �سيكون دلياًل  اأّن نجاح  اأنني متاأك�ٌد من  (Neues Schloss)، كما  الجديدة« 

على �سوابية روؤية ال�سيد الَح�ساوي واأ�سرتي في اأن انتقاَل الُملكية �س�وف ُيعيُد اأمجاَد 
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رح و�سيبرهُن اأننا كنا على حّق، وبالنتيجة �سيكون الجميُع فخورين ومقدرين  هذا ال�سّ

اأنحاء  الَح�ساوي. بالطبع، فقد كتبت ال�سحافة عنه في كافة  اأوليناها الأ�سرة  التي  للثقة 

 االنتهاُء منه. 
ّ
البالد، ول�سوف ُيعطى اأهمية اأكبر داخل األمانيا كما في العالم، عندما َيتم

واأنا متاأّكٌد من اأن الم�سروع �سي�ستقطُب الكثير من االهتمام باعتباِرِه اإنجازاً فريداً«.

لم يكن االأمير بيرنهارد وحيداً في اجتماعات التن�سيق مع اأ�سرة الح�ساوي، اإذ كانت 

الدكتورة �سيغرون النغ )Dr. Sigrun Lang) معه في المفاو�سات حول ا�ستثمار القلعة. 

فهي جاءت اإلى بادن � بادن قبل ثالثين �سنة لتكون م�سوؤولة عن تطوير ال�سياحة فيها، 

في  وت�ستمر  المدينة  عمدة  بعد  ما  في  ت�سبح  اأن  قبل  االأول��ى،  الع�سر  ال�سنوات  في 

م�سوؤوليتها تلك دورتين، وهذا ما جعل القلعة تحت و�سايتها الر�سمية، خ�سو�سًا اأنها 

م�سنفة كاأثر تاريخي، ال يمكن الت�سرف به من دون ا�ست�سارة الجهات الر�سمية. لذلك 

�ساركت في اإبداء الراأي خالل لقاءات االأمير بيرنهارد مع مبارك الح�ساوي واأ�سرته.

اإحياء واحدة من قالع والية  اأهمية الم�سروع، الأنه يعيد  وب�سفتها الر�سمية اأكدت 

براندنب��ورغ غير الماأهولة، التي تحتاج اإلى اأن ُتب��ثُّ ال��روح في��ها من ج���ديد، وهذا 

  Baden-( وورت�مبرغ   � ب��ادن  ووالي��ة  ب���ادن   � بادن  اإلى  بالن�سبة  �س��روري  اأمر 

.(Württemberg

تقول: »اأنا اأعرف اأن الماركيز، �ساحب العقار، لديه قالع اأخرى غير هذه القلعة، 

لذا عر�س بيعها، ال ب�سبب حاجته اإلى ثمنها، بل بهدف الحفاظ عليها واإيجاد من يهتم 

ب�سيانتها المكلفة، ثم ال باأ�س بعدئٍذ با�ستخدامها ل�سكن خا�س اأو م�سروع عام.

»هذه القلعة لم تكن مفتوحة اأبداً للزيارات العامة، فهي ملكية خا�سة، جعلها ُبناتها 

تاريخية  توؤكد  مهمة  وعالمة  الجميلة،  االآثار  من  كواحد  جميل،  مرتفع  على  ت�ستقر 

المدينة. اأما حديقة القلعة، تقول الدكتورة النغ )Dr. Lang)، »كانت ت�ستخدم مرة اأو 

باحتها  تقام في  اأو حفالت اال�ستقبال، واأحيانًا كانت  الخيل،  ل�سباق  ال�سنة  اثنتين في 

االأر�سي  الطابق  غرف  بع�س  عامرة.  مو�سيقية  حفالت  الرياح  من  المحمية  الداخلية 

في  اال�ستقبال  اأما غرف  مميزة.  تحف  على  يحتوي  �سغير  بمتحف  اأ�سبه  كانت  منها 

الطابق االأول ف�سهدت احت�ساد النا�س في منا�سبات منها �سباق الخيل، لذا كانت بالن�سبة 

اإلى االأهالي ذلك المكان العزيز على قلوبهم، وبالتالي ال يجوز الم�س به«. 

اإلى الدكتورة النغ )Dr. Lang)، اأن اال�ستمرار في اإقفال »القلعة  الموؤ�سف، بالن�سبة 

حالتها  ت�سبح  اأن  اإلى  اأدت  واإهمالها  ا�ستخدامها  وعدم   (Neues Schloss) الجديدة« 

�سيئة، وقد ظهر ذلك على �سطوحها. لذلك كانت ملتزمة بفر�سة البحث عن الحلول 



مبارك عبد العزيز الح�صاوي ... رجل �صبق ع�صره

301

م.
ِّ
الممكنة، وعن اأف�سل ال�سبل الإنقاذ هذا االأثر القي

م�سيدة  الح�ساوي،  باأ�سرة  االأول  لقائها  عن   (Dr. Lang( النغ  الدكتورة  وتحدثت 

االأول  اللقاء  اأن  واعتبرت  فوزية،  وكريمته  بدرية  وزوجته  الح�ساوي  مبارك  ب�سخ�سية 

معهم كان ناجحًا، واأن االأ�سرة اأحبت المكان. وقد اأعقبت اللقاء االأول لقاءات اأخرى. 

قالت: »اأ�سعر بال�سعادة الأن مبارك الح�ساوي اأوكل اإلى ابنته فوزية ترميم القلعة واإحياءها 

لتكون كما اأرادها منتجعًا، ذلك اأنها اأحبتها من النظرة االأولى«. وتابعت: »متنّزه القلعة 

هنا ُيعّد وا�سعًا مقارنة بالمتنّزهات الموجودة لال�ستخدام ال�سخ�سي، على اأن المتنّزهات 

الملحقة بقالٍع قليلٌة في اأوروبا، وتلك التي تتبعها متنّزهات كانت متنزهاتها محدودة 

الم�ساحة«. وعبرت الدكتورة النغ )Dr. Lang) عن غبطتها بالترتيب والتحديث اللذين 

 Neues) »اأجرتهما فوزية على المتنّزه، الذي اعتبرته جزءاً ال يتجزاأ من »القلعة الجديدة

Schloss)، ال يمكن ف�سله عنها. لذا كان ال بد من �سيانته والحفاظ على حّلته القديمة، 

 .(Neues Schloss) »تمامًا مثلما هو االأمر بالن�سبة اإلى »القلعة الجديدة

المتنّزه،  بناء داخل  اأي  باإقامة  ال�سماح  الدكتورة النغ )Dr. Lang) عن عدم  تحدثت 

وعن ا�ستثناء واحد ي�سمح الأحد الم�ستثمرين االألمان الكبار ببناء فندق فخم على اأطراف 

المتنّزه، وهو ال�سيء الوحيد الذي ا�ستطاعت اإقناع الم�سوؤولين في الوالية به. عدا ذلك 

المكان  هذا  على  حر�سها  واأبدت  اأخرى.  اإ�سافات  باأية  الر�سمية  الجهات  ت�سمح  لم 

.(Baden - Wurttemberg( مة في والية بادن � ورت�مبرغ
ِّ
لكونه واحداً من ع�سرة اآثار قي

ال�سقوف  اإ�سالح  اإلى  القائمة  الور�سة  »تو�سلت   :(Dr. Lang( النغ  الدكتورة  تقول 

والنوافذ، حتى ال يتلف المطر هذا المبنى القديم. واأنجزت اأعمال ال�سيانة حول المبنى، 

و�سار  حلة،  اأجمل  في  محّدثًا  المبنى  بات  وقد  المتنّزه،  من  الميتة  االأ�سجار  واقتلعت 

باالإمكان ا�ستخدامه ك�سقق لل�سكن، اإلى جانب ا�ستخدام قاعات اال�ستقبال فيه. وال �سك 

في اأن كل اأهالي بادن � بادن �ساكرون الأ�سرة الح�ساوي اإنجازها، واأنا كم�سوؤولة، اأ�سكر 

بدوري اأ�سرة الح�ساوي لترميمها الق�سر ب�سكل جيد، واأ�سعر بفخر واعتزاز للقائي هذه 

لتحقيق  جيدة  حلول  اإلى  الو�سول  جربنا  واإياها  فاأنا  فوزية.  ال�سيدة  خ�سو�سًا  االأ�سرة، 

دعم  على  للعمل  �ستوتغارت  ومن  الوالية  في  م�سوؤولين  اأقنعنا  الحلم.  من  الثاني  الق�سم 

نِّف اأثراً تاريخيًا فبات من م�سوؤولية الوالية.  الم�سروع، الأن المبنى �سُ

»كانت نقلة مهمة، وكانت الخطوة االأولى �سعبة، الأن ذلك كان يحتاج اإلى الكثير 

من المعدات والمال. لكن في النهاية اأعتقد اأن الطوابق العليا من الق�سر باتت جميلة 

تكون  اأن  فيمكن  وفي حرمه  الق�سر  التي حول  المباني  اأما  فندق،  وت�ستخدم كغرف 
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متبدلين  ل�سيوف  توؤجر  اأن  االأف�سل  من  وربما  ال�سخ�سي.  ولال�ستخدام  للبيع  �سققًا 

الم�ساركون  اأو مهرجانات، فقد يف�سل  ال�ساالت ت�ستقبل حفالت  دائمًا. واإذا كانت 

النوم في غرف الق�سر اأو ال�سقق المجاورة له«.

المهمة اال�ستثمارية في »القلعة الجديدة« (Neues Schloss) لي�ست �سهلة بالطبع، 

خ�سو�سًا اأن قيوداً كثيرة تحكمها، والتزامات مختلفة ال بد من تنفيذها لكونها تتعلق 

بح�سا�سية المكان ورمزيته. ومع ذلك فالم�سوار طويل وقد يحمل مفاجاآته ونجاحاته. 

لكن في اأي حال، ال بد من ال�سوؤال عما يمكن اأن تقدمه الجهات الر�سمية في الوالية 

والمدينة للم�ستثمر. واالإجابة وا�سحة عند الدكتورة النغ )Dr. Lang): »ما ت�س�اعد 

به بادن � بادن هو االإ�سهام في النقا�س على م�ستوى القوانين، والم�ساعدة في الترويج 

االإعالمي »للقلعة الجديدة« (Neues Schloss)، �سمن الحمالت االإعالمية التي تقوم 

بها، من اأجل حث �سياح العالم على زيارة المدينة. لقد كان االأمر في البداية حلمًا، 

اأنه  اأعتقد  الواقع. واليوم  اأن يكون الحلم قريبًا من  اأن نحلم، لكن االأجمل  وجميٌل 

�سوف يكون هذا »الفندق« اأف�سل فندق في األمانيا. على اأن قربه من الخط ال�سريع 

للمطار وا�ستمرار �سباق الخيل فيه ي�سهمان في نجاحه. وكلما اأنجزنا اأ�سياء جديدة 

�سوف ندعو و�سائل االإعالم ونقيم موؤتمراً �سحافيًا نتحدث فيه عن االإنجاز، وقبل 

ال�سيدة فوزية  ذلك عقدنا موؤتمرات مماثلة، تحدثنا فيها عن االإ�سكاالت. وكانت 

اجتمعت بمجل�س المدينة لتظهر الأع�سائه اهتمامها الكبير. والحقيقة اأن الم�سروع 

اإبرام  من  �سنة  بعد  لكن  االأ�سرة،  اأولويات  من  اأنه  على  يظهر  البداية،  في  يكن،  لم 

العقد، اأتت ال�سيدة فوزية وقالت: »االآن �سوف نبا�سر العمل، و�سرعان ما ت�سافرت 

الداخل  من  الق�سر  ترميم  لتخطيط  ولندن  األمانيا  من  معماريين  مهند�سين  جهود 

والخارج«.

باأن الجهود تتقدم،  وتتابع الدكتورة النغ )Dr. Lang): »كان عندي �سعور دائم 

واإذا لم ينتِه العمل داخل »القلعة الجديدة« (Neues Schloss)، فاإن جزءاً منها تجدد 

تركت  اأنا  حال  اأي  في  انتهى.  قد  المنتزه  في  العمل  اأن  عن  ف�ساًل  جميلة،  بطريقة 

من�سبي، ولم اأعد اأعرف ما حدث في ال�سهور االأخيرة، لكن انطباعي اأن المهند�سين 

الم�سرفين هم اأ�سحاب خبرة. وال اأن�سى اأن ال�سيدة فوزية قالت في اأحد الموؤتمرات 

االأ�سالة  معنى  فيها  نجمع  خطة  ننفذ  ب��ادن:   � بادن  في  عقدت  التي  ال�سحافية 

وموا�سفات الفندق«. 

بقول  م�ست�سهدة  الح�ساوي،  اآل  �سبر  على   (Dr. Lang( النغ  الدكتورة  تعتمد 
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المرحوم مبارك الح�ساوي اأثناء الحوار معها حول الم�سروع: »لدينا الوقت وال�سبر 

الخبرة ولدينا ق�سور مماثلة في  نمتلك  االإدارية والعوائق، الأننا  الم�ساكل  لحل كل 

فرن�سا وبريطانيا العظمى«، ويكمل الح�ساوي: »اإن منزلنا في لندن كان عبارة عن 

م�سروع مماثل«. وكان الح�ساوي، كما تقول، قد جعلها ت�ساهد �سوراً لمنجزات 

 Neues) الجديدة«  »القلعة  ا�ستثمار  م�سروع  على  لتطمئن  اأوروب��ا  في  موؤ�س�سته 

.(Schloss

وتقول الدكتورة النغ )Dr. Lang): »ال�سيدة فوزية قريبة جداً من والدها و�سوف 

تحقيق  وهو  الم�سروع،  هذا  من  اإليه  والدها  يطمح  كان  وما  اإليه  تطمح  ما  تحقق 

اأن  ياأمل  بارك« )Berners Park Hotel)، وكان  ب�»برنرز  متاأثراً  مترفة، وكان  �سياحة 

تت�سع بادن � بادن لفندق فاخر مثله، وهو ذكر اأن المطار عن�سر مهم جداً، وكذلك 

اعتبر اأن قاعات االحتفاالت من �ساأنها جذب زوار من الخارج. كان رجاًل ا�ستثنائيًا 

اأنها هي  اأعتقد  فوزية  وال�سيدة  روؤياه،  لتحقيق  ال�سجاعة  روؤية ويمتلك  جداً، ولديه 

اأي�سًا �سجاعة جداً، ونحن نحتاج اإلى مثل هوؤالء لتحقيق االأحالم«. 

اأما م�ست�ساره القانوني في �سوؤون »القلعة الجديدة« (Neues Schloss) الدكت��ور 

كالو�س اأ. غير�ستنماير (Dr.Klaus - A. Gerstenmaier) في�سهد: »لقد فتنتني �سخ�سيته 

بقدر ما فتنت اأولئك الذين التقى بهم في بادن � بادن، وكانت ت�سوراته وت�سورات 

 Neues) الجديدة«  ب�»القلعة  اإليه  يعهد  باأن  بادن   � بادن  اأقنعت حاكم  ابنته فوزية قد 

Schloss)، التي تملكها عائلته لقرون، فهو الم�ستثمر االأجنبي الذي اأظهر الكثير من 

المودة وفهم قيمة العقار واأهميته التاريخية. لهذا اأيدت اإدارة المدينة، المتابعة بعناية 

مبارك  ال�سيد  لخطط  كاماًل  تاأييداً   ،(Neues Schloss) الجديدة«  »القلعة  م�سير 

الح�ساوي وزوجته وابنته الذين وقعوا في حب هذه المدينة وقلعتها التاريخية«.

�صابعًا: ا�صتثمارات متفرقة 

لم تعرف ا�ستثمارات مبارك الح�ساوي حدوداً، فهي واإن كانت اأكثر تمركزاً في 

ظروف  تر�سمها  انت�سار  خريطة  على  تحافظ  بقيت  اإليها،  قنا 
ّ
تطر عوا�سم  اأو  دول 

اال�ستثمارات  تلك  لمثل  الدول  تقدمها  التي  بالت�سهيالت  تتعلق  ظروف  اأو  خا�سة، 

التي اخت�س بها المرحوم الح�ساوي. اإن ما نورده في هذا الكتاب يعتمد على ما يعرفه 

على  يرتكز  مما  اأكثر  قابلناهم،  الذين  والموظفون  والم�ست�سارون  المرحوم  اأ�سدقاء 

عالم  اإلى  والدخول  لطموحاته،  العامة  بالم�سارات  يهتم  كما  �ساملة،  اإح�ساءات 
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�سخ�سية اإن�سانية ا�ستثنائية، واإلى معالم مدر�سة في العقار واال�ستثمار اأكثر مما يهدف 

بالتالي اإلى اإح�ساء ثروة المرحوم وممتلكاته.

وال �سك في اأن دول انت�سار اال�ستثمارات هي التي اأنقذت الح�ساوي عندما اأ�سيب 

في »اأزمة المناخ«، ذلك اأن »معظم ثروته اأي حوالى 70 اإلى 80 في المئة منها كانت 

خارج الكويت«، بح�سب ال�سيد عبد الحليم االأع�سر. وعن م�سر، مثاًل، يقول اإبراهيم 

المهيني: »ذهب اإلى االإ�سكندرية، وفي عام 956)، اأثناء العدوان الثالثي على م�سر، 

كان هناك، وا�سترى مبنى، لم يكن ي�سله منه اأي ربح، بل كان ي�سرف عليه«.

اأما ا�ستثماراته في البحرين فبداأها عام )97)، ب�سراء مجموعة من العقارات، بلغت 

5) عقاراً حتى عام 998)، تنوعت بين اأر�س برية واأخرى بحرية عمل على ردمها 

وتق�سيمها وبالتالي بيعها. وفي البحرين �سارك الح�ساوي في �سركة البحرين لمواقف 

ال�سيارات، التي تاأ�س�ست عام )98)، وبلغت م�ساهمته فيها 0) مليون �سهم من اأ�سل 

فيه  �ساهم  نجوم  فندق خم�س  الزاّلق، وهو  منتجع  �سركة  في  �ساهم  مليونًا، كما   70

البحرين  م�ست�سفى  تاأ�سي�س  في  �سارك  ال�سحي  المجال  وفي   .٪(8٫(8 بن�سبة 

برج  افتتح   ،(006 عام  وفي  الطبية.  الخدمات  تطوير  في  منه  اإ�سهامًا  التخ�س�سي، 

مبارك الح�ساوي في المنامة، كان قد بداأ العمل فيه قبل وفاته. 

بينه  بحادثة ح�سلت  نا�سيف كرم  ال�سيد  الح�ساوي  مبارك  المرحوم  يتندر �سديق 

وبين مبارك الح�ساوي، الذي و�سل اإلى باري�س وكان في ذروة ارتدادات اأزمة المناخ 

عليه  ويهّون  ي�ستقبله  اأن  نا�سيف  ال�سيد  من  بدرية  ال�سيدة  زوجته  طلبت  وقد  عليه، 

وال  يوم،  كل  معًا  يخرجان  كانا  باري�س.  في  يومًا   (7 الح�ساوي  بقي  وقد  م�سيبته، 

يتحدثان اأبداً في مو�سوع »اأزمة المناخ«. في �سباح اأحد االأيام ات�سل الح�ساوي به، 

اأين نحن ذاهبان؟ قال هناك فندق  اإلى  المعتاد، ف�ساأله  ياأتي قبل الموعد  اأن  وا�ستعجله 

قال  ب�سرائه. وبعد ذهول،  �ساأقوم  معًا، الأني  نراه  اأن  اأوّد  فيه  اأنزل  الذي  الفندق  قرب 

ال�سيد كرم: »قلت له: »اأبا عبد العزيز، لو �سمحت لي بالكالم، قبل اأيام عدة كنت اأفكر 

في اإعطائك، على �سبيل تخفيف االأزمة، مليون دوالر. فما �سعر الفندق هذا؟«. فرد: 

لي  تو�سح  له: »هل  قلت  مليون دوالر«.  اإلى 500  يقارب 400  ما  اأظن،  ما  »على 

: »يا نا�سيف، ثروتي 
ّ
االأمر، من اأين تاأتي بالمبلغ واأزمة المناخ تثقل راأ�سك؟«. فرد علي

في الكويت اأنا عملتها. دخلت »�سوق المناخ«، لكني على ثقة باأن اأزمة المناخ ال توؤثر 

. فوجئت باأن المو�سوع تعّقد ولم ُتحّل االأمور. اتخذت قراراً اأم�س، اأن اأن�سى كل 
ّ
في

تاأمين  تقديم  في  رغبوا  واإذا  �سخ�س،  لكل  اأدفع  و�سوف  الكويت،  في  موجوداتي 
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نف�سه  الوقت  وفي  حقه.  �ساأعطيه  كويتي  �سخ�س  وكل  الخارج،  من  لهم  ف�ساأجلب 

�ساأنتظر الأرى نتيجة الق�سايا العدلية وما �ستعمله الحكومة. لدّي عمل في لندن وباري�س 

وال�سعودية وال�سارقة والبحرين. اأ�ستطيع اأن اأن�سى العمل في الكويت لفترة واأعمل في 

هذه الدول«.

الفندق الذي تحدث عنه ال�سيد كرم لي�س اأول ا�ستثمارات الح�ساوي في فرن�سا، اإذ 

�سبق اأن تحدثت ال�سيدة ليديا بير�سمبور )Lydia Bershenpour) عن ا�ستثمارات ح�سل 

في جنوب   (Daud Bershenpour( بير�سمبور  داوود  والدها  بمرافقة  الح�ساوي  عليها 

فرن�سا، وهي عبارة عن �سراء �سقق هناك.

يقول عبد العزيز �سعود الح�ساوي: »في ال�سبعينيات ا�سترى العم مبارك اأر�سًا وا�سعة 

في جزيرة مايوركا )Mallorca) باإ�سبانيا«. ويقول ال�سيد �سعود الب�سارة: »في اإ�سبانيا له 

وهو  الالزمة،  التراخي�س  واأخذنا   zoning ي�سمى  بنظام  تطويرها  بداأنا  �سا�سعة،  اأرا�ٍس 

عندما يريد ت�سويق ب�ساعته يبحث اأحيانًا عن �سخ�س يدخل معه �سمن �سروط محددة، 

بحيث ال يوؤثر االآخر كثيراً في ا�ستقالليته، ومع هذا فقد كان العم مبارك الح�ساوي، 

قراره«.  اتخاذ  في  حراً  يكون  اأن  يريد  اأنه  ذلك  في  ال�سبب  ال�سراكة،  قليل  عمومًا، 

وتحدث ال�سيد جواد بو خم�سين عن مرافقته المرحوم في اإحدى رحالته اإلى اإ�سبانيا، 

واطالعه معه على م�ساريع في بع�س الجزر.
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لم يع�س المرحوم مبارك عبد العزيز الح�ساوي محلقًا باأحالمه في ف�ساءات بعيدة 

عن النا�س، فهو الذي خرج منهم ومن عذاباتهم وهمومهم و�سيق �سبل الحياة بينهم. 

فرجل االأعمال الع�سامي، الذي ا�ستطاع اأن ي�سنع ما لم ي�ستطعه ورثة االأموال الطائلة، 

ْق 
َ

هذا الرجل لم يفقد م�ساعره االإن�سانية عندما اأ�سبح من طبقة اجتماعية عليا، ولم َيْن�س

اإلى ج�سع اأعمى عندما تنامت ثروته، بل بقيت حياته تالم�س الجميع، وبقي على عالقة 

بالكبير وال�سغير، بالغني والفقير، يعرف كيف يتكيف مع كل طبقات المجتمع بعدما 

عاي�سها جميعًا، ال ياأنف من م�ساعدة محتاج، وال يتاأخر في واجب موا�ساة، وال في 

تاأدية واجب ديني، ال �سيما بناء بيوت اهلل، اأو اإطعام جائع و�سائم وم�ساعدة مري�س اأو 

مهّجر اأو معّوق اأو �سعيف حال.

الكثيرة  األقابه  اإلى  باالإ�سافة  عليه،  يطلق  اأن  يمكن  ما  اأقل  »المح�سن«  لقب  كان 

يح�سن  اأحد،  اأمام  به  الظهور  يتاأبى  كان  مثلما  حياته،  في  يرف�سه  كان  لقب  الح�سنة. 

ب�سمت، فال تعرف يده الي�سرى ما اأعطت اليمنى. واإذا كان مبارك الح�ساوي متوا�سعًا 

في حياته اليومية اأمام النا�س فمن البديهي اأن يكون متوا�سعًا اأمام اهلل، فال يت�ساوف في 

عطاءاته و�سَدقاته، وال يمّنن اأحداً اأو يجرح م�ساعر اأحد، بل يلبي ا�ستغاثة كل م�ستغيث 

ب�سمت، من دون اأن يكون العطاء عابراً اأو لمرة واحدة اأو زلة يد، ذلك اأنه في معظم 

بالحفاظ  اأبناءه  ويو�سي  وموؤ�س�ساته  �سركاته  ويكلف  ا�ستمراريتها،  يوؤكد  كان  عطاءاته 

الم�ستمرة  فالم�سيرة  رحيله،  بعد  واالإح�سان  بالبر  ممدودة  نف�سها  اليد  تبقى  اأن  على 

امتداد يده.

واأن  بالخير،  ُه 
َ
َنْذُكر اأن  خالقها  اإلى  روحه  ا�ستاقت  مح�سن  تجاه  واجباتنا  اأقل  من 

اإليه من جاه ومال، وما نجح  نعّدد محا�سنه، في الوقت الذي نتحدث فيه عما و�سل 

ِه  فيه من تجارة، وما حقق من ا�ستثمارات. ذلك اأن كل ما منحه اهلل من خيرات لم ُيْن�سِ

واجبه تجاهه وتجاه عباده ال�سالحين.

يقول الدكتور بدر جا�سم اليعقوب: »المال عنده لي�س غاية في ذاته، بل و�سيلة الإ�سعاد 
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اأهله و المقريبن منه والمحتاجين، وكان يردد علينا هذه المقولة دائمًا، وهذا غي�س من 

�سية اإن �ساء اهلل. 
ْ
بتها روحه الرا�سية المر

ّ
في�س مبادئه وخ�ساله الحميدة التي ت�سر

فدورة  �سوره،  بكل  الحرام  عن  والبعد  المال،  فتنة  اتقاء  في  مجاهداً  كان  »وهو 

المال في حياته رحمه اهلل اأ�سبه بالنهر، بمنبعه ومجراه وم�سبه، فالمال منبُعه االكت�ساُب، 

درء  على  له. حر�س  االإن�سان  تمّلك  فترة  وذاك  هذا  بين  ما  ومجراه  االنفاق،  ه 
ُّ
وم�سب

ال�سبهات ا�ستبراء لدينه و�سمعته، وكثيراً ما ردد حديث نبينا محمد عليه اأف�سل ال�سالة 

واأزكى ال�سالم: »دع ما يريبك اإلى ما ال يريبك«.

بناء الم�صاجد

في �سياق �سيرة مبارك الح�ساوي ذَكرنا اأنه بنى في الكويت م�سجداً با�سم والدته في 

ر�سا  ح�سين  محمد  ال�سيد  البناي«.ويقول  حبيبة  »م�سجد  هو  »الم�سيلة«  منطقة 

ال�سطي: »عندما ا�سترى اأر�س »الم�سيلة«، وقبل اأن يقيم م�سروع الم�سيلة عليها، كان 

يفكر في م�سروع الم�سجد، وكنا جال�سين معه، وكان معنا زوار بينهم ال�سيد اأحمد زيد 

ال�سرحان رئي�س مجل�س االأمة«. هذا الم�سجد هدم واأعيد بناوؤه من جديد وافتتح قبل 

رحيل بانيه. وذَكرنا »م�سجد الح�ساوي« الذي اأقيم في منطقة »جليب ال�سيوخ« التي 

د عدداً من 
ّ
اأ�سلفنا �سرد حكايتها، وقد �سهد هو االآخر تجديداً.لكن المرحوم كان قد �سي

الم�ساجد في مناطق مختلفة، وفي دول اال�ستثمار، نذكر منها »م�سجد االإمام ال�سافعي« 

طالب«  اأبي  بن  علي  و»م�سجد   ،(00( العام  مَ  وُرمِّ ع  ُو�سِّ الذي  عجمان،  اإمارة  في 

)ر�سي اهلل عنه) في ال�سارقة، و»م�سجد الر�سوان« في ال�سارقة اأي�سًا، و»مركز ال�سلمة 

لتحفيظ القراآن« في اأم القيوين، و»م�سجد المبارك« في جدة، الذي حدثنا عنه ال�سيد 

القا�سي  اأي�سًا  وذكره  الزمن.  من  مدة  المرحوم  عاي�س  الذي  العليان،  �سعيد  حامد 

والم�ست�سار في محكمة جدة ال�سيخ حمد محمد الزين، الذي تولى م�سوؤوليته، قال: 

»قابلت ال�سيد مبارك الح�ساوي عند افتتاح الم�سجد الذي بناه. اأردت اأن تكون عليه 

لوحة با�سمه فرف�س ب�سدة، فقد كان ال يحب التفاخر والمباهاة، واتفقنا على اأن يكون 

ا�سمه »م�سجد المبارك«، فال يعلم الرائي اأن من بناه هو ال�سيد مبارك الح�ساوي، لكن 

اللوحة تغيرت االآن بعد وفاته، واأ�سبحت تحمل ا�سمه. كان ال يحب التملق وال�سهرة 

طلب  اأي  يرّد  يكن  لم  وللحق،  والرحمة.  بالمغفرة  الدعاء  ي�ستحق  فهو  حياته،  في 

للم�سجد، وكانت تعليماته لموظفيه وا�سحة، تق�سي باأن ما نطلبه للجامع ينفذ فوراً. 

كان يع�سق العمل الخيري، وي�سعى اإليه، ويقول دومًا اإنه �سبب نجاحه وتوفيقه«.
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عام  المركزي  ال�سوق  منطقة  في  الح�ساوي«  مبارك  »م�سجد  بنى  البحرين  في 

ملحق  اإلى  باالإ�سافة  للحار�س،  واآخر  والموؤذن  لالإمام  �سكنًا  به  األحق  وقد   ،(98(

ي�ستمل على محال تجارية و�سقق �سكنية لتغطية م�ستلزمات الم�سجد وم�ساريفه. كما 

اأمر ببناء قاعة خا�سة بالمنا�سبات المختلفة، مع كافة التجهيزات الالزمة لها في منطقة 

ق، العام 005)، عام رحيله.
ّ
القاللي في المحر

في  �سغيرة  م�ساجد  الح�ساوي  مبارك  د 
ّ
�سي االأ�سا�سية  الم�ساجد  هذه  اإلى  اإ�سافة 

المناطق ال�سناعية التي اأقامها، لخدمة الموظفين على االأقل، وهذا ما فعله في االإمارات 

مراكز  في  فعل  وكذلك  مماثلة،  بم�ساجد  فنادقه  نزالء  خ�س  كما  المتحدة،  العربية 

الت�سوق. على اأن موؤ�س�ساته التي خّلفها بعده، والتي تقوم على متابعة �سيانة وترميم هذه 

الم�ساجد، ال تزال تهتم �سنويًا  في �سهر رم�سان المبارك بتقديم اإفطار لل�سائمين.

»م�صجد المجيدية«

ولّما كان مبارك الح�ساوي مهتمًا باالأبنية التراثية القديمة، ومهتمًا في الوقت نف�سه 

باإحياء الم�ساجد، كان ال بد من اأن تكون م�ساهمته في اإعادة بناء »م�سجد المجيدية« 

في بيروت نابعة من �سرورة اأن تكون بيوت اهلل جميلة، لذا اعتبر في الكلمة التي األقاها 

»م�سجداً  الفتتاحه  حياته  في  يوم  اأ�سعد  اأنه   (00( عام  الم�سجد  هذا  افتتاح  لمنا�سبة 

محطة  الم�سجد  هذا  بناء  �سكل  هنا  من  الم�سروع.  هذا  على  �سخى  وقد  تاريخيًا«، 

خا�سة مميزة، تجتمع فيها رغبتان لدى مبارك الح�ساوي؛ فهو، من جهة، فاعل خير 

ي�سعى له بفرح اأينما كان، وهو، من جهة اأخرى محبٌّ للجمال الذي تمثله جماليات 

التراث، فكثيراً ما كان ي�ستمتع بترميم الق�سور القديمة في لندن و�سواها. تلك المتعة 

واإذا  باألمانيا.  بادن«   � »بادن  ف��ي  القدي��مة  القلع��ة  ترم��يم  م�سروع  اإلى  اأي�سًا  قادته 

كانت اإقامة الح�ساوي م�سجداً في دولة اأو مدينة تعني اأنه يزرع بع�سًا من قلبه في هذا 

المكان، فاإن لبنان كان اأَْولى باهتمامه، فهو كان يتردد عليه منذ �سغره، ثم في �سبابه، 

ثم في اأواخر �سني حياته، ولو لم تباغت الحرب ربوع لبنان الحتل هذا البلد مكانًا في 

من  الكثير  اإلى  يحتاج  بيروت  في  م�سجد  بناء  قرار  يكن  لم  لهذا  ا�ستثماراته.  �سدارة 

اتخاذ  ب�سهولة  حديثه  في  نّوه  قد  القا�سمي  خالد  بن  في�سل  ال�سيخ  وكان  التفكير، 

المرحوم قراراً في بناء م�سجد، وقد روى: »في اأحد االأيام كنا جال�سين في دارنا، وكان 

اأحد الجال�سين يتحدث عن عدم وجود م�سجد في منطقتهم، فعمل المرحوم اإ�سارة اإلى 

مدير مكتبه في ال�سارقة ال�سيد جمال العلمي، وبعد فترة علمت اأنه اأقام الم�سجد«.... 
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ال�سلح،  الرحمن  ال�سيد عبد  فاإن  الواقعة،  القا�سمي ذّكر بهذه  في�سل  ال�سيخ  ولما كان 

اأحد مديري �سركة »�سوليدير« التي اأعادت بناء و�سط بيروت، تحدث هو االآخر عن اأن 

اإعادة بناء »م�سجد المجيدية« لم يكّلفه اأكثر من اأنه تمنى ذلك على المرحوم الح�ساوي 

اأثناء دعوة اإلى غداء، فاأجابه: »طلٌب مثل هذا ال يحتاج اإلى تمن«.

االأهمية  عن  واأتحدث  المو�سوع  اأ�سرح  اأن  حاولت  »ولما  ال�سلح:  ال�سيد  يقول 

عّلق  المكان،  لمعاينة  معًا  ذهبنا  وقد  الحرب،  هّدمته  الذي  الم�سجد  لهذا  التاريخية 

وبعد  كلمة،  اأي  حينها  اأزد  لم  انتهى«.  المو�سوع  »خال�س  حا�سم:  بكالم  الح�ساوي 

اأبلَغنا اأبو عبد العزيز اأنه اتخذ القرار واأنه يتحمل كامل نفقات اإعادة البناء، التي  اأ�سبوع 

المنا�سب  المقاول  »اخترنا  ال�سلح:  يتابع  دوالر«.  األف  ومئتي  مليون  حوالى  بلغت 

واالأف�سل، بعدما اأجرينا ا�ستدراج عرو�س. لم ي�ساأل عن اأي قر�س، وتم تحويل المبلغ اإلى 

ال�سركة ال�سعودية، التي قامت باالإ�سراف على اإعادة بناء الم�سجد. وكان لدى المرحوم 

ت�سميم وحر�س على الحفاظ على موا�سفات التراث االإ�سالمي التي يت�سم بها الم�سجد«.

ا�سم »المجيدية« عليه  اأُطلق  العثماني، وقد  اإلى مرحلة الحكم  الم�سجد  يعود هذا 

في  التجارية  االأ�سواق  و�سط  عهده،  في  ُبني  الذي  المجيد  عبد  ال�سلطان  با�سم  تيمنًا 

ل المرحوم الح�ساوي، ردود فعل مهمة، خ�سو�سًا 
َ
بيروت. وكانت الإعادة بنائه، من ِقب

الم�سلين  اأّم  الحريري، وقد  ال�سهيد رفيق  ال�سابق  الحكومة  اأن االفتتاح ح�سره رئي�س 

اأ�ساد  الذي  قباني)))  ر�سيد  محمد  ال�سيخ  �سماحة  اللبنانية  الجمهورية  مفتي  حينها 

�ستى  في  االأو�سع  والخبرة  الوا�سع،  والعلم  الطيبة،  وبالمعاملة  الرفيع،  العالي  »بالخلق 

المرحوم«. وتابع: »كان بذكائه وفطنته واإح�سا�سه  بها  يتمتع  التي كان  الحياة  ميادين 

ال�سفاف والمرهف فاعاًل للخير دائمًا«. وعن اإعادة البناء قال: »اختار مبارك الح�ساوي 

اأف�سل المهند�سين وال�سركات الهند�سية ليعيد اإلى الم�سجد بناءه االأثري القديم نف�سه، 

اإلى التقنيات الحديثة والمواد المتطورة التي ا�ستخدمت في  لكن ب�سكل اأجمل، نظراً 

اأعمال البناء، اإلى اأن اأ�سبح جوهرة نفي�سة بين الم�ساجد المهمة في لبنان، وكما قال اهلل 

1 - ُولد �سماحته في بيروت عام )94). التحق باالأزهر ال�سريف ونال االإجازة العالية في ال�سريعة والقانون 
من كلية ال�سريعة والقانون بجامعة االأزهر عام 966). ثم الماج�ستير عام 968)، ثم الدكتوراه في الفقه 

في  االإ�سالمّية  لالأوقاف  عامًا  مديراً  ُعيِّن   .(976 عام  االأزهر  بجامعة  والقانون  ال�سريعة  كلية  من  المقارن 

الجمهورية اللبنانية عام 978)، وع�سواً في المجّمع الفقهي االإ�سالمي في مّكة المكّرمة عام 979)، فاأمينًا 

للفتوى في الجمهوريّة اللبنانية عام 985)، ثّم في مقام مفتي الجمهورية اللبنانية، عقب ا�ست�سهاد المفتي 

ال�سيخ ح�سن خالد عام 989)، وفي اأواخر عام 997) انتخب مفتيًا للجمهورية اللبنانية ولّما يزل. له ثمانية 

موؤلفات.
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�سبحانه وتعالى في القراآن الكريم: 

يتابع المفتي في المقابلة التي اأجريت معه: »اأذكر اأن ال�سهيد رفيق الحريري، رحمه 

اهلل، اأقام ماأدبة غذاء على �سرف المرحوم مبارك الح�ساوي بعد �سالة الجمعة، �سمت 

اإلى  باالإ�سافة  فهو،  اأعمال.  ورجال  ونواب  وزراء  من  اللبنانية  ال�سخ�سيات  كبار 

»م�سجد المجيدية«، اأ�سهم في اأكثر من م�سجد واأكثر من عمل خيري في لبنان. وقد 

كل  لتلبية  ا�ستعداد  على  اأنه  الح�ساوي،  المرحوم  ابن  العزيز،  عبد  ال�سيد  حدثني 

بتوفيرها  ووعد  احتياجاته،  عن  و�ساأل  الم�سجد  زار  بل  ال  الم�سجد،  احتياجات 

وا�ستمرار رعايته له، كما كان عهد والده رحمه اهلل تعالى«.

�سهد  الح�ساوي،  مبارك  لل�سيد  القانوني  الم�ست�سار  ال�سافي،  الدين  �سفاء  الدكتور 

على تفاعل المرحوم وحما�سته في بناء هذا الم�سجد، لتكون له م�ساهمته باأعمال الخير 

في لبنان. وال�سيد منير الحافي، االإعالمي واأحد مذيعي تلفزيون »الم�ستقبل«، تحدث 

بتقديم  يقوم  اأنه  رغم  المجيدية«،  »م�سجد  افتتاح  لتغطية  ا�ستثنائي  ب�سكل  انتدابه  عن 

الن�سرة االإخبارية الرئي�سية، وال يخرج لتغطية االأحداث المحلية اإال نادراً. قال: »ذهبنا 

مع  الجمعة  �سالة  باأداء  وقمنا  الم�سجد،  افتتاح  يوم  الحدث،  المهرجان  ذلك  اإلى 

فوؤاد  ال�سيد  يومها  المالية  ووزير  الجمهورية  ومفتي  اهلل،  رحمه  الحريري،  ال�سهيد 

 
ّ
معني لبناني  كاأنه  النا�س  ي�ستقبل  الح�ساوي  مبارك  ال�سيد  المرحوم  وكان  ال�سنيورة، 

بق�ساياه. واأول ما لفت نظري في المرحوم الح�ساوي ابت�سامته الدائمة وا�ستقباله للنا�س 

وان�سداده لهذا الحدث. اأذكر تمامًا عندما وقفنا نتحدث معه نحن ال�سحافيين، قبل اأن 

افتتاح  اإعادة  في  اأ�سارك  الأني  حياتي،  في  يوم  اأ�سعد  »اإنه  قال:  االفتتاح،  بعد  يغادر، 

م�سجد تاريخي ق�ست عليه الحرب اللبنانية«، وقد لفتني ا�ستخدامه لكلمة »اأ�سارك«، 

َوَر  �سُ ي�ساهد  ومن  مالي«....  »و�سعت  اأو  »جددت«  اأو  »اأنجزت«  يقل  لم  فهو 

الم�سجد المهدم يعرف كيف كانت االأمور مخيفة وكيف اأ�سبحت«.

عمل الخير

القانوني  الم�ست�سار  ال�سابق  اللبناني  الوزير  حمدان،  منير  فاإن  لبنان،  في  دمنا  ما 

بل  يطلب،  يكن  »لم  المرحوم  اأن  اإلى  اأ�سار  لبنان،  في  الح�ساوي  مبارك  الأعمال 

اً. لذا فاإن رحيله لم يكن خ�سارة لعائلته فقط وبلده، 
ّ
ي �سر

ّ
بالعك�س، كان ُيْطَلُب منه فيلب

اأكثر من م�سروع  اأياٍد بي�ساء على  اأي�سًا، ولبنان كان ينتظر منه الكثير. كانت له  بل لنا 

اأو  االإعالن  يحب  يكن  لم  ال�سعيد  هذا  وعلى  لبنان،  في  واجتماعي  واإن�ساني  خيري 
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الحديث عما يقوم به، فيعمل ب�سمت«. لكن ال داعي لالإعالن، ف�»ال�سم�س بارزة«.

يقول ال�سيد حامد �سعيد العليان: »اأحبه الجميع كبيراً و�سغيراً، الأنه كان على خلق 

وللنا�س  للخير  ًا 
ّ
محب رجاًل  كان  فقد  الأ�ساعده،  محتاج  هناك  هل  ي�ساألني  دومًا  وكان 

ويقول  والكويت،  ال�سعودية  بين  ذلك  في  يفرق  الجميع، وال  اإ�سعاد  ويحب  جميعًا، 

دومًا اإن ال�سعودية بلدي وم�سقط راأ�س اأجدادي«. المعنى نف�سه �سّمنه مطلق بن فراج 

قائاًل: »كان ال يرد �سائاًل وال محتاجًا، بل ي�ساأل هل من محتاج الأ�ساعده«.

ويعيدنا �سديقه عبد الرحمن دريميح الم�سعل اإلى اأيام كان فيها مبارك الح�ساوي موظفًا 

خير«.  وفاعل  كريمًا  رجاًل  »كان  يقول:  كبيراً،  اأعمال  رجل  ي�سبح  اأن  قبل  الميناء،  في 

اأمام المطعم ازدحام كبير،  يروي: »كنا في القاهرة، مررنا باأحد مطاعم ال�ساورما، وكان 

ف�ساهدنا �سخ�سًا يحمل كي�سًا يجمع فيه بقايا ال�ساندوي�سات التي يرميها رواد المطعم. �ساأله 

مبارك الح�ساوي: »هل عندك دجاج اأو حمام؟«، فرد: »ال هذه الأ�سرتي«. �سحب مبارك 

في  بيتًا  ت�ستري  كانت  الوقت  ذلك  في  جنيهًا  وخم�سون  اإياها،  واأعطاه  جنيهًا  خم�سين 

االأرياف. كان اإيجار ال�سقة في القاهرة ع�سرة جنيهات في ال�سهر، وراتب ال�سرطي ع�سرة 

جنيهات في ال�سهر«. 

�سديقه ال�سيد عي�سى العثمان ي�سهد اأنه »كان يبعث باأكيا�س االأرز وال�سكر وال�ساي في 

بداية ال�ستينيات للمحتاجين اإلى بيوتهم، وقال لي اإن هذه العادة بقيت م�ستمرة �سنين طويلة، 

من دون اأن يعلم بها اأي اإن�سان. يبداأ بالتوزيع قبل حلول رم�سان ب�سهرين، ومع تطور الحياة 

وازدياد حاجة النا�س بداأ يدفع لهم مبالغ. اإذا جاءه محتاج ال يرده وال يبخل عليه. ثم اإنه بنى 

في »النزهة« �سالة لالأفراح لم ي�ساركه فيها اإن�سان. الرجل لم يق�سر في حياته«.

في البحرين، مع بداية رم�سان كل �سنة، كان يعطي توجيهاته لتقديم م�ساعدات مادية 

لالأ�سر المحتاجة، كما حر�س على االلتزام بم�سروع اإفطار �سائم يقدم في الم�سجد الذي 

في  الم�ساهمة  الدرا�سة، وعلى  اأو  العالج  اإلى  المحتاجين  المنامة، وعلى م�ساعدة  في  بناه 

دعم ال�سناديق الخيرية المتعددة.

ويوؤكد عطاءاته تلك في �سهر رم�سان المبارك اأي�سًا ال�سيد محمد ح�سين ر�سا ال�سطي: 

»كان رحمة اهلل عليه لديه يد �سرية ال يراها اإال اهلل«. وعن عطاءاته في لندن اأي�سًا يقول ال�سيد 

اأحمد عبد العزيز مدوه، زوج ابنته خولة: »كان يعطي حتى االأجنبي والم�سيحي الذي هو 

م�سروبات  بالمبلغ طعامًا ال  ي�ستري  اأن  يو�سيه  اأن  لكنه كان يحر�س على  ديانته،  غير  من 

 :(Beryl Hornby) هورنبي  بيريل  لندن،  مكتب  في  التنفيذية  ال�سكرتيرة  كحولية«.وتوؤكد 

»لقد كان بالغ ال�سفقة والرحمة، كان رجاًل متعاطفًا مع من يعرفهم من النا�س، من عائلته 
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ومن خارجها، مع النا�س الذين لديهم م�ساكل، حتى اأثناء المحن المالية«.

ويوؤكد ال�سيد نبيل خالد جعفر: »اأعماله الخيرية لم يوقفها اأيام غزو العراق الغا�سم 

للكويت. اأتذكر اأنه كان ياأتيه اأنا�س في لندن واالإمارات وي�ساعدهم. كنا اأحيانًا نالحظ 

ذلك، لكن بع�س اأعمال الخير كان يقوم بها من دون اأن يعلم بها المدير المالي وحتى 

اأقرب النا�س اإليه«.

وباالإ�سافة اإلى �سخائه على االأ�سر المحتاجة واليتامى والجمعيات الخيرية، طاولت 

واتحادات  الريا�سية  واالأندية  االإن�سانية  الخدمات  جمعيات  الح�ساوي  مبارك  اأعمال 

الطلبة ودعم الطالب العرب. لقد تحول العمل الح�سن اإلى طبع فيه ولي�س تطبعًا، بل 

�سار اأ�سا�سًا في ميزانيته، يخ�س�س له االأموال، فيلتزم بما يفر�سه على نف�سه، وقد اأراد 

الخير،  اأن يوزع من ثروته الأعمال  ال�سلوك من بعده، فحدد ما يجب  ي�ستمر هذا  اأن 

في  فقرة  هناك  »كانت  يقول:  زورة،  �سلمان  داوود  ال�سيد  المالي،  مديره  بح�سب 

الو�سية اأو�سى فيها بمبلغ 5) في المئة من ثروته توزع كاأعمال خيرية«.

معاملته للموظفين

جانب اآخر من عمل الخير كان مبارك الح�ساوي ينفذه في دوائر اأعماله، اإذ كثيراً 

ما كان يهتم باأو�ساع موظفيه وتلبية حاجاتهم ومراعاة ظروفهم وظروف اأ�سرهم، فلم 

تكن معاملته لهم تقف عند حدود المرّتب المتفق عليه، وحدود م�سلحة رب العمل. 

يقول ال�سيد نبيل خالد جعفر، الذي تابع م�سيرته في مراحل كثيرة: »كان حري�سًا على 

اأال يظلم اأي موظف يعمل لدي. ال اأتذكر اأنه، من بداية عملي لديه، ف�سل يومًا ما موظفًا 

من  العديد  خدمات  ال�سركات  من  الكثير  اأنهت  المناخ«  »اأزم��ة  اأثناء  العمل.  من 

موظفيها، لكنه لم يفعل ذلك، ولم يفكر في تخفيف الم�ساريف، بل كان يقول: »ال 

تقطعوا اأرزاق االآخرين«. وب�سراحة كان هناك اقتراح عليه لتقلي�س عدد الموظفين من 

زوجة  اأ�سرة،  خلفه  موظف  كل  عيالي  يا  قال:  لكنه  المالي،  العبء  تخفيف  اأجل 

واأطفال، اإذا ف�سل فكيف يقوم باأعباء هذه االأ�سرة؟!«. 

مدينة مبارك عبد العزيز الح�صاوي الطبية

نهاية  في  الكويت  في  خيري  مركز  بناء  في  وال��دي  »فّكر  فوزية:  ابنته  تقول 

الكريم  القراآن  لتحفيظ  واآخر  المدمنين،  تاأهيل  الإعادة  ق�سمًا  يت�سمن  ال�سبعينيات، 

ومكتبة عامة. اإال اأن تنفيذ الم�سروع تاأخر ب�سبب االأزمة االقت�سادية المعروفة ب�»اأزمة  
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المناخ«، التي حدثت في بداية الثمانينيات وا�ستمر تاأثيرها على موؤ�س�سات الوالد �سنين 

عدة. وزاد االأمر �سوءاً غزو الجي�س العراقي الغا�سم للكويت العام 990). ثم في مايو 

)00) مر�س الوالد، لكن االأمر لم يكن م�ستع�سيًا، فنفعه العالج وتماثل لل�سفاء. غير 

ب لها بجلطة دماغية في �سبتمبر )00)، 
َّ
اأن والدتي تاأثرت كثيراً بمر�س الوالد، ما ت�سب

وال تزال تعي�س حال �سلل ن�سفي. 

الوالد  ت�ساورت مع  األمانيا  في  التاأهيل  اإعادة  الوالدة في م�سح  فترة عالج  »خالل 

في  يكون  اأن  على  به،  مرّحبًا  فكان  الم�سح،  لهذا  مماثل  تاأهيل  اإعادة  م�سروع  حول 

اإعادة  مركز  في  الم�سوؤولين  مع  االأمر  اأناق�س  اأن  مني  وطلب  اأخرى.  ودول  الكويت 

التاأهيل الذي تعالج فيه الوالدة في األمانيا، والتعاون معهم في اإجراء الدرا�سات الالزمة. 

وفي مار�س 004) ظهرت على الوالد اأعرا�س المر�س ال�سابق، وتطورت �سريعًا، ليبداأ 

عالجه في �سان دييغو في الواليات المتحدة االأميركية، ثم ُينقل اإلى لندن ليكون بقرب 

ا�ستكمل  بقربه.  بدورها  لتكون  لندن  اإلى  االألماني  الم�سح  من  انتقلت  التي  والدتي 

الوالد عالجه في لندن من دون جدوى، فانتقل بعدها اإلى الكويت مع الوالدة وجميع 

اأفراد االأ�سرة، ليتوفاه اهلل يوم االأحد الموافق 0) مار�س 005). منذ ذلك الوقت حتى 

االآن واأنا اأعمل بالتعاون مع والدتي لتحقيق تلك االأمنية التي لم ت�سمح الظروف للوالد 

والدتي  من  هدية  فيكون  ا�سمه،  يحمل  الذي  ال�سحي  المركز  هذا  وتنفيذ  بتحقيقها، 

من  الخيري  للعمل  الريع  من  ن�سبة  تخ�س�س  و�سوف  له.  مني  وفاء  وعربون  لروحه، 

خالل المبرة الخيرية »تبارك«)))، اأما الجزء االآخر في�ستخدم لتغطية التكاليف الت�سغيلية 

للمركز الطبي، على اأن ي�سرف الفائ�س على الدرا�سات واالأبحاث الطبية وعلى فروع 

في  تنجز  اأن  يمكن  المهمة  هذه  المحتاجين.  للمر�سى  نف�سها  الخدمة  توؤمن  مماثلة 

الح�ساوي  مبارك  »مدينة  ببناء  اأبداأ  �سوف  حال،  اأي  وفي  اأبنائي.  حياة  في  اأو  حياتي 

اهلل  اأطال  الوالدة ودعمها..  بمباركة  المزيد  اأبني  اهلل  �ساء  واإن   ،( ( الطبية« 

عمرها«.

م�صاعدة المعوقين

وال بّد هنا من �سهادة لل�سيدة نورية ال�سداني، توؤكد فيها كيف اأن االإمارات العربية 

المتحدة لم تكن بالن�سبة اإلى مبارك الح�ساوي فر�سة ال�ستثمار االأموال فقط، بل كانت 

1 - تبارك: اال�سم المحبب لدى المرحومة حبيبة عبد اللطيف البناي والدة المرحوم مبارك والذي كانت 
تناديه به عندما كان طفاًل.
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لقائها  عن  تقول  للمعوقين.  كريم  عي�س  �سبل  بتهيئة  المتمثل  االإن�ساني  للعمل  محطة 

بالمرحوم: »لم يكن من الم�ستغرب اأن اأقابل مبارك الح�ساوي، خ�سو�سًا اأن مجتمعنا 

عرف عنه التوا�سل الذي ربط العائالت في نظام الحي اأو »الفريج« كما نقول بالعامية، 

واأنا عندما اأقول مبارك الح�ساوي واأكررها، فذلك الأنني اأعتبر ا�سمه رمزاً، ال يحتاج اإلى 

لقب معين، الأنه ا�ستطاع ك�سر حاجز تقليدي في الكويت، فهو المليونير )بل الملياردير) 

الذي خرج من الطبقة الو�سطى فبهر الجميع، مع اأنه لم ي�ستغل في النفط وال في االأ�سهم، 

وكان قدوة لالآخرين من اأبناء جيله واالأجيال التي تلته. ولهذا ي�ستحق ما تقوم به عائلته 

من توثيق لم�سيرته. اأذكر اأنه في طفولتنا تردد �سدى ا�سمه، وكان في بداياته في عالم 

االقت�ساد، ُعرف عنه تميزه باأنه رجل ال يتحدث عن نف�سه. برز في الكويت والبالد تمر 

في فترة تحوالت، من عهد البحر اإلى زمن النفظ، من بيوت الطين اإلى المنازل المبنية 

للمفاخرة،  اأو  لالأحاديث  مجااًل  يجعلها  ولم  ب�سمت،  ثروته  �سنع  الكونكريت.  من 

عا�س ب�سمت وتوفي وهو ي�سارع المر�س لكنه لم يتحدث يومًا عما األّم به. 

»التقيته في ال�سبعينيات، وجدته �سخ�سية مبدعة، ت�سعر بها، جميلة في عطائها، ذا 

طول فارع، خلقه اهلل في اأحلى حال، وغر�س فيه الذكاء الحاد، اأنيقًا بملب�سه، رغم اأنه 

المتم�سكين  االإنكليز  »ل��وردات«  من  كاأنه  به  ت�سعر  لكنك  الوطني،  الزّي  يرتدي 

باأناقتهم. قابلته في الكويت وخارجها، فعند انعقاد موؤتمر االأ�سرة العربية في الكويت 

للعام 970)، وكان اأول موؤتمر يعقد على م�ستوى الدول العربية، قمت بحجز فندق 

التكاليف المغفور له ال�سيخ  هيلتون الكويت ل�سكن الوفود، وفي حينها تبرع لتغطية 

مبارك  وقام  ال��وزراء،  لمجل�س  ورئي�سًا  للعهد  وليًا  وكان  ال�سباح،  االأحمد  جابر 

اإلى بيته في »الم�سيلة«، وكان في ا�ستقبالنا مع زوجته، وقد  الح�ساوي بدعوة الوفود 

على  منتجع  بمثابة  البيت  كان  تقريبًا.  �سخ�س  خم�سمئة  حوالي  الح�سور  عدد  بلغ 

البحر، �سوء خافت كاأنك ترى الكويت القديمة، لم تكن الدعوة دعوة ع�ساء، بل رواية 

لحكاية قديمة.

عبد  جمال  الرئي�س  وفاة  وعند   ،(970 العام  ففي  القاهرة؛  في  لقاوؤنا  ذلك  »تبع 

النا�سر غادرت اإلى القاهرة مع وفد �سعبي، وكان معنا في الطائرة وفد يمثل مجل�س االأمة 

برئا�سة ال�سيد اأحمد زيد ال�سرحان، وكان مبارك الح�ساوي �سمن الوفد. 

احتكار  في  يرغب  لم  �سوته.  يعلو  فال  بهدوء،  الحديث  اعتاد  الح�ساوي  »مبارك 

التجارة، اأراد اأن ت�سترك الطبقة الو�سطى في النه�سة االقت�سادية، اأذكره يقول لنا: »�سوق 

»المباركية« مجموعة من المحال م�ستغلة من االإخوان الوافدين، فلماذا تعزفون يا اأهل 
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 كانت توجهاتي 
ّ
الكويت عن ا�ستغالل هذه المحال واالنطالق باالقت�ساد؟«. بالن�سبة اإلي

اأفكر في  مختلفة، وكنت م�سغولة بالعمل الوطني، واالآن م�سى العمر بنا، لكن عندما 

كالم مبارك الح�ساوي، اأقول اإننا لو �سرنا على نهجه وتفكيره، لتمكنا من موازنة العمل 

الخا�س والعام. كالمه كان حكمة، وكانت لديه نظرة اقت�سادية م�ستقبلية«.

ان�سغال ال�سيدة نورية ال�سداني بالعمل االإن�ساني وبم�ساريع التنمية الب�سرية، بعيداً عن 

العمل االقت�سادي، جعل لقاءها بالمرحوم مبارك الح�ساوي من قبيل ال�سدفة، لكن رب 

التي  الحكاية  تدور  وفيها  المحطة،  هي  ال�سارقة  كانت  ميعاد.  األف  من  خير  �سدفة 

اأرادت اأن ت�سردها لنا. عن هذه المحطة تتحدث ال�سيدة ال�سداني فتقول: »في الكويت 

كنت اأتردد على ال�سيخ نا�سر �سباح االأحمد ال�سباح، باعتباره اأخًا و�سديقًا قريبًا اإلى 

نف�سي، وفي �سخ�سيته اأرى النقاء واالإ�سرار على التغيير نحو االأف�سل. كنت اأتردد على 

في  »لي�س  لي:  قال  مرة  وفي  االأمة،  هموم  عن  نتحدث  »�سرق«،  منطقة  في  مكتبه 

االإمارات م�سروع للمعوقين، فما راأيك بعمل هذا الم�سروع؟«. ولما اأخبرته بموافقتي 

واأبلغه  القا�سمي  �سقر  بن  محمد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ب�ساحب  ات�سل  

�ساحب  لنا  قدم  هناك  ال�سارقة.  اإلى  وذهبت  فوافق،  الم�سروع  هذا  تبني  في  رغبتنا 

ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن محمد بن �سقر القا�سمي م�ساكن ا�ستخدمها االإنكليز 

هناك،  واأ�سكناهم  المعوقين  االأطفال  واأح�سرنا  العمل  بداأنا  االإمارة.  في  اإقامتهم  اأثناء 

جمال  ال�سيد  ال�سارقة  في  الح�ساوي  مكتب  مدير  اأخبرت  مالية  ب�سائقة  مررنا  ولما 

بمبلغ  لنا  فتبرع  الح�ساوي،  مبارك  المرحوم  اإلى  المو�سوع  نقل بدوره  الذي  العلمي 

ربع مليون درهم، واألحقها بربع مليون ثاٍن، لكن االأمطار اأغرقت في ما بعد ال�سكن 

ال�سيخ زايد بن  باإذن اهلل �سمو  اإلى عمارة تبرع بها المغفور له  القديم، فنقلنا االأطفال 

نا�سر �سباح االأحمد  ال�سيخ  الكويت واأبلغت  اإلى  اآل نهيان. بعد ذلك عدت  �سلطان 

ال�سباح باالأمر، فلم يتواَن عن الم�ساعدة، وات�سل بال�سيخ الدكتور �سلطان بن محمد بن 

اإلى خم�سة من رجاالت  لبنائها، تحدثت  اأر�س  لنا بقطعة  تبرع  الذي  القا�سمي  �سقر 

الكويت، فتجاوبوا معي، ومنهم المرحوم مبارك الح�ساوي، الذي تبرع بن�سف مليون 

�سالح  ال�سيد  معنا  �ساهم  كذلك  درهم.  مليون  به  تبرع  ما  مجموع  لي�سبح  درهم، 

االأيوب وال�سيد يو�سف المزيني الذي تولى تزويد المقر بالتكييف المركزي، و�ساهم 

ال�سيد عبا�س الهزيم بتاأثيث الم�سروع، وتقرر تجهيز الق�سم الداخلي من دول اأخرى، 

عبد  بن  خالد  الملك  له  المغفور  ال�سعودية  العربية  المملكة  ملك  اإلى  برقية  فاأر�سلت 

العزيز، فتجاوب معي ب�سرعة مده�سة واأر�سل مندوبًا من وزارة المالية، قام باالطالع 
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على جميع الخرائط ورجع اإلى الريا�س، ثم جاءني ومعه العقد الذي يحمل توقيع وزير 

المالية، ال�سيخ محمد بن علي اأبا الخيل، وتوقيعي اأنا، واأن�سئ المبنى واكتملت ر�سالتنا 

والحمد هلل، وافتتح اأول م�سروع للمعوقين في دولة االإمارات، واأطلق عليه ا�سم »مدينة 

ال�سارقة للخدمات االإن�سانية«، و�ُسلم الم�سروع للم�سوؤولين في ال�سارقة العام )98). 

اأتذكر اأن المرحوم مبارك الح�ساوي قام بزيارتنا عندما كنا في المقر القديم، الذي غرق 

واأنا  جداً  متاأثراً  به  �سعرت  بابا،  ينادون  وهم  ال�سغار  ي�سمع  وجل�س  االأمطار،  بفعل 

اأتجول معه بين االأطفال يتحدث اإليهم وي�سمع منهم«.

ال �سك اأن اإن�سانيته واإيمانه باهلل كانا في خلفية كل ما قام به من اأعمال اإن�سانية. وكما 

اأنه لم يكن ي�سهر اأعماله الخيرية فهو لم يكن يتباهى باإيمانه، اأو يجعله ظاهراً في �سكله، 

هو لم يفتعله افتعااًل، وقد نّوه بذلك ال�سيد حامد �سعيد العليان: »�ساألني اأحد النا�س مرة 

قال على الرغم من اأن ال�سيد مبارك الح�ساوي يعمل الكثير من الم�ساريع الخيرية، فهو 

غير ملتٍح، ف�ساألت الح�ساوي، فقال اإن الدين لي�س باللحية. وبالفعل كان كلما اأتى اإلى 

جدة كان ال بد اأن يذهب اإلى مكة المكرمة ومن معه الأداء فري�سة العمرة«.

م�صاعدات

هذا  مع  م�ساهمة  ت�سكل  الفل�سطيني  لل�سعب  تقدم  التي  العطاءات  كانت  واإذا 

ال�سعب، في مواجهة ظروفه ال�سعبة، ونتائج العدوان اليومي الذي يواجهه هذا ال�سعب 

هذا  دعم  التزموا  الذين  هوؤالء  من  واحداً  كان  الح�ساوي  مبارك  فاإن  ظالم،  عدو  من 

وهذا  الخير،  لعمل  دائمًا  محب  »هو  العلمي:  جمال  ال�سيد  يقول  وق�سيته.  ال�سعب 

يذكرني باأيام الغزو العراقي الغا�سم على الكويت، حيث توقفت لفترة الم�ساعدات التي 

اأي�سًا تحّفظ  الغا�سم  الغزو  تداعيات  القد�س، وكان من  اإلى  الكويت  تنطلق من  كانت 

البع�س على م�ساعدة الفل�سطينيين. في هذه االأثناء و�سل اإلينا كتاب من جمعية م�سلمي 

لكني  المرحوم،  على  المو�سوع  طرح  في  متردداً  وكنت  م�ساعدة،  يطلبون  القد�س 

اإر�سال  وتم  الطيب،  وال�سدى  الكريم  التجاوب  منه  لقيت  االأمر  عليه  عندما عر�ست 

الم�ساعدة«.

ويتابع ال�سيد العلمي: »م�ساريع مبارك الح�ساوي في ال�سارقة لعبت دوراً هامًا في 

الغزو  اأثناء  االإم��ارات  اإلى  قِدموا  غيرهم،  ومن  معارفه  من  عائالت  متطلبات  متابعة 

على  عملت  عندما  التفا�سيل،  على  �سخ�سيًا  اأ�سرفت  وقد  للكويت،  الغا�سم  العراقي 

تاأثيث �سقق امتلكها الح�ساوي، وقد تجاوز عدد الذين ا�ستفادوا منها ومن الفنادق األف 
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�سخ�س تقريبًا، �سواء في ال�سارقة اأو في دبي اأو حتى في لندن، اإ�سافة اإلى الم�ساعدات 

العينية االأخرى. واأو�سى باأن ت�سل م�ساعدة اأ�سبوعية لبع�س االأ�سر، وكان يقول: »هذا 

لي�س بجميل، اإنما هو واجبي وفر�ٌس علي نحو اأهلي واإخواني واأبنائي«، والحقيقة اأن 

الحكومة الكويتية قامت بت�سديد بع�س الفواتير في ما بعد، لكن مبارك الح�ساوي كان 

يوؤكد دائمًا اأن تل��ك المب��الغ لي�س��ت عب��ئًا عليه، بل التزام يجب اأن يقوم به على اأكمل 

الكويت خالل  تركوا  الذين  الت��زام نحو موظفيه،  اأي  المرحوم عن  يتواَن  وجه، ولم 

موظفيه  واأعطى  واالأردن،  ولبنان  م�سر  في  اإلي��هم  الم�ساعدات  فاأر�سل  االحتالل، 

خارج الكويت كافة م�ست��حقاتهم، واأعرف اأن بع�سهم ا�ستدعاهم بعد التحرير وعادوا 

اإل��ى الك��ويت لل��عمل لديه«.

لم يكن العمل االإن�ساني اأو عمل الخير لدى المرحوم مبارك الح�ساوي مجرد هفوة 

اإال  النا�س  تاأثره بموقف ما. لم يكن خيره مع  عابرة، ثم لم يكن مجرد نخوة في ظل 

وجهًا من وجوه التقرب اإلى اهلل، وهو ناأى بعالقته بالخالق عن اأي ارتباط بظرف اأو 

مرحلة. العمل الح�سن كان ع�سبًا اأ�سا�سيًا في حياته، لم يغفل عنه يومًا، ولم ي�ستطع كبح 

اإلحاحه عليه، وقد ُفطر عليه، وبات من ن�سيجه، وبقي عنوانًا كبيراً في �سيرته التي لم 

تتوقف، ما دامت روحه البي�ساء ترفرف فوق مرافق الخير التي بناها، وت�سيء الطريق 

اأمام اأبنائه واأحفاده.

* * *

نختم هذه ال�سيرة، وكلنا ثقة باأن الكتابة ال ت�ستطيع اأن توازي اأفعال المرحوم ال�سيد 

تدور  كانت  التي  االأحداث  ونتابع  والورقة،  بالقلم  نتابعه  كنا  فلو  الح�ساوي.  مبارك 

االأر�س،  جهات  في  يحركها  كان  التي  لال�ستثمارات  المعقدة  والعمليات  حوله، 

وال�سيا�سية،  العائلية  وعالقاته  المعتادة،  الوقائع  تتخطى  التي  الم�سرفية  والح�سابات 

تجاه  بواجباته  وقيامه  االإن�ساني،  بالعمل  واهتمامه  االجتماعية،  عالقاته  و�سبكة 

خالقه.... لو كنا نتابعه، واأردنا اأن ننقل كل ذلك اإلى الورق لما ا�ستطعنا وال في حال 

من االأحوال. فبع�س الرجال ن�ستطيع اأن نخت�سرهم ب�سفحات قليلة، لكن تعجز الكتابة 

مبارك  ال�سيد  حق  من  بع�سًا  نفي  الكتاب،  بهذا  ع�سانا،  حقهم.  الكبار  اإيفاء  عن 

الح�ساوي علينا، فنجعل الذاكرة ف�ساء ل�سورته البهية، واأر�سًا خ�سبة نزرع في حدائقها 

ا�سمه، ونبقى على ذكره اإلى اأن نوافيه ذات �ساعة. رحمة اهلل الوا�سعة عليه.
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مرثية في العم الجليل

ال�صيخ مبارك بن عبد العزيز بن �صالح الح�صاوي رحمه اهلل

من �صعر عبد المح�صن بن عبد العزيز الدحيالن

ــنــيــن ــــــالث �ــص ـــا نـــجـــمـــك مــــن ث ـــب خ

والحنين والـــجـــود  الــخــيــر  مــبــارك  يــا 

ال�صنين ــاه  ــح ــم ت مـــا  ــب  ــي ــط ال ذكــــرك 

يمين وال  �صمال  ال  تحيد  ما  اهلل  طاعة  في 

ــاديــن ــمــي ــس عـــم كـــل ال ــا� ــي ــف خــيــرك ال

الخالدين ــع  م ــواك  ــث م الــخــلــد  جــنــة  ــي  ف

العين على  وجميلك  ممنون  منك  اأنـــا 

الموؤمنين �صّلى  مــا  ــدد  ع ــى  رب و�ــصــالة 

ــتــامــي ــعــد رحــيــلــك اأي وا�ــصــبــحــنــا مـــن ب

ــي ــام ــت االأي ــو طــال ــال ل ــب ــعــدك عــلــى ال ب

ــي ــام االأن ــل  ك ــب  ح ومك�صبك  ــيــل  اأ�ــص

تنامي مــا  عينه  اللي  بـــاإذن  �صمح  ــك  درب

ــامــي ــت االي ودور  ـــس  ـــدار� وم مــ�ــصــاجــد 

يــالمــي وال  ــوم  ــل ي ال  ــي  ــل ال مـــن  ــة  ــوب مــث

بالتمامي وا�ــصــل  ــل  ــك ال عــلــى  ــرك  ــي خ

ـــي واالأمـــــامـــــي ـــب ـــن ـــى مـــحـــمـــد ال عـــل
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عظيم ال�صكر

ل�صاحب ال�صمو 

ال�صيخ �صباح الأحمد الجابر ال�صباح

اأمير دولة الكويت

بكلمتكم الرائعة اأثلجتم قلوبنا، و�ساهمتم في التخفيف من حزننا. فقد 

وجدنا في �سموكم ما يعّو�س اأبّوة فقدناها، ورعاية طالما رغبنا فيها، 

واعتززنا بها.

م�ساهمتكم في هذا الكتاب فاتحة طيبة له، باركته، ورفعت من قيمته، 

الذين  للكبار،  الوفاء  الوطن در�سًا في  اأبناء  واأ�ساءت ف�سوله، واأعطت 

يرحلون عن عمر من العطاء والبناء واإعالء �ساأن الكويت.

روؤو�س  فوق  تبقوا  كي  والعافية..  بال�سحة  واأمّدكم  عمركم  اهلل  اأطال 

اأبناء هذا الوطن الحبيب.

تقبلوا منا اأ�سمى اآيات التبجيل واالمتنان

فوزية مبارك عبد العزيز الح�صاوي 
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عظيم ال�صكر

ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور

�صلطان بن محمد بن �صقر القا�صمي

ع�سو المجل�ش الأعلى لالتحاد حاكم اإمارة ال�سارقة

اأ�س��عدتنا م�س��اهمتكم في اإ�ساءة هذه ال�س��يرة، وخففت زهور الذاكرة 

الت��ي فّتحتموها في كلمتكم من ثق��ل الغياب، فقد غمرتمونا بعطفكم 

ورعايتكم.

اإن عباراتك��م الرقيقة النا�س��حة بالحب جعلتنا ن�س��عر باأننا ال نزال في 

اأمان.

وفقكم اهلل واأدام عزكم وتاألقكم

تقبلوا منا اأ�سمى اآيات التبجيل واالمتنان

فوزية مبارك عبد العزيز الح�صاوي
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الخاتمة

العزيز  عبد  مبارك  والدي  يعرف  من  اأكثر  والدتي،  بعد  اأني،  اأدعي  اأن  اأ�ستطيع 

الح�ساوي، ومع ذلك عندما اأقراأ ف�سول هذا الكتاب التي ت�ستعيد حياته اأ�سعر كاأني ال 

التي  اإلى تلقف كل تلك االأخبار واالأحداث  اأ�سد الحاجة  اأعرف عنه �سيئًا، وباأني في 

يرويها اأ�سدقاوؤه وعارفوه. اأ�سعر باأن كل كلمة قيلت فيه قنديٌل يطرد العتمة التي َكَمَنْت 

في داخلي، منذ اللحظة التي غاب فيها �سوء وجهه عنا.

تح�سرني عنه اأ�سياء كثيرة، ويغيب منها اأكثر، بل اأحب اأن اأعرف عنه كل �سيء، منذ 

اأمانته. فالحديث عنه م�سّوق م�سّوق! والقراءة عنه  اأن ا�ستعاد اهلل  اإلى  اأب�سر نور الدنيا 

م�سّوقة! وكم كان م�سّوقًا �سماع �سوته! 

عندما كان يتكلم كنت اأتمنى اأاّل ينتهي الكالم! وعندما كان ينهي جملته كنت اأُِحبُّ 

اأن يعيدها، فاأدعي اأنني لم اأفهم فكرة هنا، اأو ن�سيحة هناك، اأو تحلياًل هنالك. فاأنا لم اأكن 

اأََملُّ اأمواج �سوته تتكرر على م�سمعي في اأي وقت، مثلما ال اأََملُّ قراءة كّل ما يكتب عنه 

، وتنه�س �سورته 
ّ
اليوم، الأنني واأنا اأقّلب �سفحات هذا الكتاب ينبت �سوته معافى في اأذني

البهّية في قلبي، وي�سّع �سالل الدمع بب�سمته والتماعات عينيه.

تم بكالمكم غياَب �سوته، وبحبِّكم حرماَننا من كل ذاك الحب  واأنتم يا من عّو�سْ

الذي غمرنا به... اأنتم يا من ع�ستم معه، ونب�ستم حياته خطوة خطوة، وجلتم معه في 

كل  منا  لكم  �سيرته...  عن  الكالم  بجميل  اأكرمتمونا  من  يا  اأنتم  وال�سراء...  ال�سراء 

ال�سكر، وكل االمتنان، ودعاوؤنا لكم بطول العمر.

فوزية مبارك الح�صاوي 
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الن�صاأة: بين اأمواج الهجرة واأ�صرعة البحر

اأوًل: �صدى التاريخ 

ثانيًا: من حائل اإلى الكويت 

ثالثًا: الإقامة في »فريج �صعود« 

رابعًا: َلْحُن البدايات 

الف�صل الثاني

ال�صخ�صية: واقع واأحالم 

اأوًل: تطوير الذات 

ثانيًا: امتحان الأزمات

ثالثًا: ميناء الكويت... ور�صيف الم�صتقبل

رابعًا: قامة في مراآة الآخرين

الف�صل الثالث

دفء االأ�صرة 

اأوًل: الزوجة ن�صف حياة  

ثانيًا: نعمة �صلة الرحم 

ثالثًا: غواية الألقاب  

رابعًا: غ�صة الأبناء والأحفاد

5

9

15
19

25
27
28
28
32

35
37
40
42
70

101
107
118
145
147



الف�صل الرابع

التجربة ال�صيا�صية 

اأوًل: تاريخ رجل... تاريخ وطن 

ثانيًا: في المجل�س التاأ�صي�صي 

ثالثًا: في مجل�س الأمة )1971ـ 1974(

الف�صل الخام�س

مملكة العقار 

اأوًل: خطوات التاأ�صي�س  

ثانيًا: دخول ال�صوق 

ثالثًا: تو�صع ال�صوق 

الف�صل ال�صاد�س

»اأزمة المناخ« 

الف�صل ال�صابع

مراكز اال�صتثمار  

اأوًل: ال�صتثمار في الكويت 

ثانيًا: ال�صتثمار في الإمارات 

ثالثًا: ال�صتثمار في لبنان 

رابعًا: ال�صتثمار في ال�صعودية

خام�صًا: ال�صتثمار في بريطانيا 

�صاد�صًا: ال�صتثمار في األمانيا 

�صابعًا: ا�صتثمارات متفرقة 

الف�صل الثامن

العمل الح�صن 

الخاتمة 

165
167
170
178

195
197
201
206

219

247
249
256
269
274
283
294
303

307

324



الشخصيات/ األصدقاء الذين شاركوا في توثيق السيرة

الأ�سماء مرتبة بح�سب الت�سل�سل الأبجدي

Names listed according to Arabic alphabetical order

المهند�س اإبراهيم عبد الرحمن الباكر

مكتب المهند�س القطري ومعاونوه

مهند�شون ا�شت�شاريون )قطر(

Ibrahim Abdul-Rahman Al-Baker
Consultant Engineer, Qatari Engineer & 

Associates (Qatar)
اأجريت المقابلة عام 2011

اإبراهيم �سعيد بن �سيبة

رجل اأعمال وو�شيط عقاري )الكويت(

Ibrahim Saeed Bin Shayba
Businessman and real estate broker (Kuwait)

اأجريت المقابلة عام 2006

اإبراهيم اأحمد جواد حالوي

وزير �شابق لالقت�شاد والتجارة وال�شياحة )لبنان(

Ibrahim Ahmed Jawad Halawi
Former minister of economy, commerce, and 

tourism (Lebanon)
اأجريت المقابلة عام 2006

اأحمد زيد ال�سرحان

رئي�س �شابق لمجل�س الأمة )الكويت(

Ahmed Zaid Al-Serhan
Former president of National Assembly 

(Kuwait)
اأجريت المقابلة عام 2006



حامد �سعيد العليان

رجل اأعمال وو�شيط عقاري )المملكة العربية ال�شعودية( 

Hamed Said El Alayan
Businessman and real estate broker

(Kingdom of Saudi Arabia)
اأجريت المقابلة عام 2006

جواد اأحمد بوخم�سين

رجل اأعمال وتاجر عقار )الكويت(

Jawad Ahmed Bou Khamseen
Businessman and real estate merchant 

(Kuwait)
اأجريت المقابلة عام 2006

�ساحب ال�سمو الملكي الأمير برنهارد بادن

حاكم بادن, دوق زهرنـجن )األمانيا(

HRH Prince Bernhard Baden
Prince and Margrave of Baden, Duke of 

Zahringen (Germany)
اأجريت المقابلة عام 2006

ال�سيخ حمد محمد بن �سعيدان

رجل اأعمال وتاجر عقار )المملكة العربية ال�شعودية(

Sheikh Hamad Mohammad
Bin Saedan

Businessman, real estate merchant
(Kingdom of Saudi Arabia)

اأجريت المقابلة عام 2006

ال�سخ�سيات/ الأ�سدقاء الذين �ساركوا في توثيق ال�سيرة



دل ماغنر

محام ل�شوؤون ا�شتثمارات مبارك الح�شاوي  )المملكة المتحدة(

Del Magner
Lawyer, Mubarak Al-Hassawi investments 

(United Kingdom)
اأجريت المقابلة عام 2006

ال�سيخ حمد محمد الزين

قا�س وم�شت�شار في محكمة جدة

)المملكة العربية ال�شعودية(

Sheikh Hamad Mohammad Al-Zain
Judge and counselor in jeddah court

(Kingdom of Saudi Arabia)
اأجريت المقابلة عام 2006

�سعد بن �سقر العريفي

رجل اأعمال )المملكة العربية ال�شعودية(

Saed Bin Sakr Al-Aarifi
Businessman

(Kingdom of Saudi Arabia)
اأجريت المقابلة عام 2006

دروي�س عبداهلل الدروي�س

رئي�س مجل�س اإدارة �شركة الدروي�س للتجارة وال�شتثمار, 

مقاولت وتجارة عامة, وكيل �شركات عالمية )قطر(

Mr. Darwish Abdullah Al-Darwish 
Chairman of Al-Darwish establishment for trading 

& investment, contracting & general trading, 
agent for international companies (Qatar)

اأجريت المقابلة عام 2011

ال�سخ�سيات/ الأ�سدقاء الذين �ساركوا في توثيق ال�سيرة



طوني بارلو

المدير ال�شابق لفندق م�شيلة بيت�س )الكويت(

Tony Barlow
Former manager of Messilah Beach Hotel 

(Kuwait)
اأجريت المقابلة عام 2006

�ساكر محمود مدوه

رجل اأعمال وو�شيط عقاري )الكويت(

Shaker Mahmoud Maddouh
Businessman and real estate broker

(Kuwait)
اأجريت المقابلة عام 2011

د. �سيغرون لنغ

محافظة بادن بادن ال�شابقة )األمانيا(

Dr. Sigrun Lang
Former Major of Baden-Baden

(Germany)
اأجريت المقابلة عام 2006

د. �سفاء الدين ال�سافي

وزير دولة ل�شوؤون مجل�س النواب العراقي وم�شت�شار قانوني 

�شابق في المركز العقاري التجاري الكويتي  )العراق(

Dr. Safaeiddine Al-Safi
Iraqi minister and former legal advisor to Kuwait 

Commercial real estate Center (Iraq)
اأجريت المقابلة عام 2006

ال�سخ�سيات/ الأ�سدقاء الذين �ساركوا في توثيق ال�سيرة



عبد الحليم الأع�سر

مهند�س )الكويت(

Abdul-Halim Al-Aasar
Engineer (Kuwait)

اأجريت المقابلة عام 2006

عبا�س حبيب مناور

ع�شو �شابق في المجل�س التاأ�شي�شي ومجل�س الأمة

وتاجر عقار )الكويت(

Abbas Habib Munawer
Former Member of National Assembly and real 

estate merchant (Kuwait)
اأجريت المقابلة عام 2006

طارق عبد اهلل اإبراهيم الهّداب

رجل اأعمال )المملكة العربية ال�شعودية(

Tarek Abdullah Ibrahim Al-Haddab
Businessman

(Kingdom of Saudi Arabia)
اأجريت المقابلة عام 2006

عبد الرحمن دريميح الم�سعل

�شديق )الكويت(

Abdul-Rahman Draimeeh Al-Meshaal
Friend (Kuwait)

اأجريت المقابلة عام 2006

ال�سخ�سيات/ الأ�سدقاء الذين �ساركوا في توثيق ال�سيرة



عبد اللطيف عبد اهلل حجي ال�سمي�س

�شديق )الكويت(

Abdul-Latif Abdullah Hajji Al-Shmaiss
Friend (Kuwait)

اأجريت المقابلة عام 2006

ال�سيخ عبد العزيز بن محمد بن �سعد العريفي

رجل اأعمال وتاجر عقار )المملكة العربية ال�شعودية(

Sheikh Abdul-Aziz Bin Mohammad 
Bin Saad Al-Aarifi

Businessman, real estate merchant
(Kingdom of Saudi Arabia)

اأجريت المقابلة عام 2006

عبد الرحمن ال�سلح

اأحد مدراء �شركة »�شوليدير« )لبنان(

Abdul-Rahman Al-Suloh
A manager in the company of «Solidere» 

(Lebanon)
اأجريت المقابلة عام 2006

عي�سى عبد اهلل العثمان

نوخذة, رجل اأعمال, تاجر عقار )الكويت(

Issa Abdullah Al-Othman
Captain, Businessman,

Real estate merchant (Kuwait)
اأجريت المقابلة عام 2006

ال�سخ�سيات/ الأ�سدقاء الذين �ساركوا في توثيق ال�سيرة



فوؤاد �سا�سة

رجل اأعمال و�شريك �شابق )المملكة المتحدة(

Fouad Shahshah
Businessman and former partner

(United Kingdom)
اأجريت المقابلة عام 2006

فاروج نارغيزيان

المدير العام لبنك ال�شارقة )الإمارات العربية المتحدة(

Varouj Narguizian
General Manager of Bank of Sharjah

(United Arab Emirates)
اأجريت المقابلة عام 2006

فادي فواز

م�شت�شار الرئي�س ال�شيخ رفيق الحريري )لبنان(

Fadi Fawaz
Advisor to President Rafik Hariri

(Lebanon)
اأجريت المقابلة عام 2006

ال�سيخ في�سل بن خالد القا�سمي

ابن حاكم ال�شارقة الراحل ال�شيخ خالد بن محمد القا�شمي, وزير 

�شابق ورجل اأعمال )الإمارات العربية المتحدة(

Sheikh Faysal Bin Khalid Al-Qassimi
Son of former ruler of Sharjah Sheikh Khalid 
Al-Qassimi, Former minister, Businessman 

(United Arab Emirates)
اأجريت المقابلة عام 2006

ال�سخ�سيات/ الأ�سدقاء الذين �ساركوا في توثيق ال�سيرة



ليديا بير�سنبور

ابنة داود بير�شنبور, �شيدة اأعمال )المملكة المتحدة(

Lydia Bershenpour
Daughter of Daud Bershenpour, 

Businesswoman (United Kingdom)
اأجريت المقابلة عام 2006

كلود دي كيمولريا

نائب رئي�س مجل�س اإدارة »بنك ال�شارقة« باريبا الفرن�شي 

ال�شابق )الإمارات العربية المتحدة(

Claude de Kemoularia
Former Vice Chairman of Bank of Sharjah 

Paribas (United Arab Emirates)
اأجريت المقابلة عام 2006

د. كالو�س -اأ. غير�ستنماير

محام, محا�شر في جامعة كو�شتن�س )المانيا(

Dr. Klaus-A. Gerstenmaier
Attorney and Partner with Haver and Mailander, 

Stuttgart Lecturer (international Arbitration)
at the University of Costance (Germany)

اأجريت المقابلة عام 2006

مح�سن اأحمد العامودي

رجل اأعمال وو�شيط عقاري )المملكة العربية ال�شعودية(

Mohsen Ahmad Al-Amoudy
Businessman and real estate broker 

(Kingdom of Saudia Arabia)
اأجريت المقابلة عام 2006

ال�سخ�سيات/ الأ�سدقاء الذين �ساركوا في توثيق ال�سيرة



ال�سيخ محمد ر�سيد قباني

مفتي الجمهورية اللبنانية )لبنان(

Sheikh Mohammad Rashid Kabbani
Mufti of the Lebanese Republic (Lebanon)

اأجريت المقابلة عام 2006

محمد ح�سين زهدي

قا�ٍس �شابق وم�شت�شار قانوني في

المركز العقاري التجاري الكويتي )الكويت(

Mohammad Hussein Zuhdi
Former Judge and legal counselor at Kuwait 

Commercial real estate Center (Kuwait)
اأجريت المقابلة عام 2006

محمد ح�سين ر�سا ال�سطي

�شديق )الكويت(

Mohammad Hussein Reda Al Shatti
Friend (Kuwait)

اأجريت المقابلة عام 2006

م�ساري جا�سم العنجري

وزير وع�شو �شابق في مجل�س الأمة الكويتي, رجل اأعمال )الكويت(

Mashari Jassem Al-Aanjary
Former Member of Kuwaiti National Assembly, 

Businessman (Kuwait)
اأجريت المقابلة عام 2007

ال�سخ�سيات/ الأ�سدقاء الذين �ساركوا في توثيق ال�سيرة



منير الحافي

اإعالمي في تلفزيون »الم�شتقبل« )لبنان(
 

Munir Al-Hafi
Journalist at Future TV (Lebanon)

اأجريت المقابلة عام 2006

محمد اأني�س ناجيا

المدير لعام ال�شابق لم�شيلة بيت�س موتيل, المدير العام 

لتحاد اأ�شحاب الفنادق )الكويت(

Mohammed Anis Najiah
Former general manager of Messilah beach 
motel, Director-General of the Federation of 

Hoteliers (Kuwait)
اأجريت المقابلة عام 2006

مطلق بن فراج بن �سريم العتيبي

رجل اأعمال وو�شيط عقاري )المملكة العربية ال�شعودية(

Sheikh Mutlaq Bin
Farraj Bin Shraim Al-Otaibi

Businessman and real estate broker
(Kingdom of Saudi Arabia)

اأجريت المقابلة عام 2006

منير عبد اللطيف حمدان

وزير �شابق للعمل وال�شوؤون الإجتماعية )لبنان(

Munir Abdulafef Hamdan
Former Minister of Labor and social affairs 

(Lebanon)
اأجريت المقابلة عام 2006

ال�سخ�سيات/ الأ�سدقاء الذين �ساركوا في توثيق ال�سيرة



نورية ال�سداني

�شخ�شية كويتية ومن رائدات الحركة الن�شائية العربية )الكويت(

Nouria Al-Sadani
Kuwaiti activist and Arab feminist figure (Kuwait)

اأجريت المقابلة عام 2006

نا�سيف كرم

رجل اأعمال )لبنان(

Nassif Karam 
Businessman (Lebanon)

اأجريت المقابلة عام 2006

محمد يو�سف الخمي�س

رجل اأعمال )الكويت(

Mohammad Youssef Al-Khamees
Businessman (Kuwait)
اأجريت المقابلة عام 2006

 يو�سف اأحمد الزنكوي

�شديق )الكويت(

Youssef Ahmad Al-Zankawi
Friend (Kuwait)

اأجريت المقابلة عام 2006

ال�سخ�سيات/ الأ�سدقاء الذين �ساركوا في توثيق ال�سيرة



بيريل هورنبي

�شكرتيرة تنفيذية �شابقة  ل�شوؤون ا�شتثمارات مبارك 

الح�شاوي )المملكة المتحدة(

Beryl Hornby
Former executive secretary, Mubarak

Al-Hassawi investments (United Kingdom)
اأجريت المقابلة عام 2006

بكر اأحمد البكر

 م�شرف عقاري ل�شوؤون ا�شتثمارات مبارك 

الح�شاوي)المملكة المتحدة(

Bakr Ahmad Al-Bakr
Real Estate supervisor, Mubarak Al-Hassawi 

investments (United Kingdom)
اأجريت المقابلة عام 2006

جمال جميل العلمي

مدير مكتب المركز العقاري التجاري الكويتي

)الإمارات العربية المتحدة( 

Jamal Jamil Al-Alamy
GM of Kuawity Commerical real estate

(United Arab Emirates)
اأجريت المقابلة عام 2006

داود �سلمان زورة

مدير مالي ل�شوؤون ا�شتثمارات مبارك الح�شاوي

)المملكة المتحدة( 

Daud Salman Zorah
CFO, Mubarak Al-Hassawi investments

(United Kingdom)
اأجريت المقابلة عام 2006

املوظفون الذين شاركوا في توثيق السيرة

الأ�سماء مرتبة بح�سب الت�سل�سل الأبجدي

Names listed according to Arabic alphabetical order



غراهام بيت�س

مهند�س ل�شوؤون ا�شتثمارات مبارك الح�شاوي

)المملكة المتحدة( 

Graham Betts
Engineer, Mubarak Al-Hassawi investments 

(United Kingdom)
اأجريت المقابلة عام 2006

�سرمد نجم الدين النق�سبندي

م�شرف عقاري ل�شوؤون ا�شتثمارات مبارك الح�شاوي 

)المملكة المتحدة(

Sarmad Najmudin Al-Naqshabandi
Real estate supervisor, Mubarak Al-Hassawi 

investments (United Kingdom)
اأجريت المقابلة عام 2006

عبد المح�سن الدحيالن

مكتب ا�شتثمارات مبارك الح�شاوي

)المملكة العربية ال�شعودية(

Abdulmohssen Al-Dhelan
Mubarak Al-Hassawi investments Office 

(Kingdom of Saudi Arabia)
اأجريت المقابلة عام 2011

فائق ح�سين ال�سالح

مدير مكاتب ا�شتثمارات مبارك الح�شاوي

)المملكة العربية ال�شعودية(

Faeq Hussein Al-Saleh
Offices Manager, Mubarak Al-Hassawi 
investments (Kingdom of Saudi Arabia)

اأجريت المقابلة عام 2006

الموظفون الذين �ساركوا في توثيق ال�سيرة



 وليام )بل( اإيرِفن

ا�شت�شاري مالي ل�شوؤون ا�شتثمارات مبارك الح�شاوي 

)المملكة المتحدة(

William (Bill) Irvine
Financial consultant, Mubarak Al-Hassawi 

investments (United Kingdom)
اأجريت المقابلة عام 2006

حاييم ليهرر

محام ل�شوؤون ا�شتثمارات مبارك الح�شاوي 

)المملكة المتحدة(

Hyam Lehrer
Lawyer, Mubarak Al-Hassawi investments 

(United Kingdom)
اأجريت المقابلة عام 2006

الموظفون الذين �ساركوا في توثيق ال�سيرة



العائلة واألقارب الذين شاركوا في توثيق السيرة

اإبراهيم علي المهيني

Ibrahim Ali Al-Muhaini
اأجريت المقابلة عام 2006

دلل عبد العزيز الح�ساوي

�شقيقة المرحوم مبارك الح�شاوي

Dalal Abdul-Aziz Al-Hassawi
Sister of late Mubarak Al-Hassawi

اأجريت المقابلة عام 2006

بدرية محمد ذياب الخ�ستي 

زوجة المرحوم مبارك الح�شاوي

Badria Mohammad Diab Al-Khashti
Wife of late Mubarak Al-Hassawi

اأجريت المقابلة عام 2006

د. بدر جا�سم اليعقوب

Dr. Bader Jassem Al-Yacoub
اأجريت المقابلة عام 2006



�سعود عبد العزيز الب�سارة

Saud Abdul-Aziz Al-Beshara
اأجريت المقابلة عام 2006

علي عبد الجبار الخ�ستي

Ali Abdul-Jabbar Al-Khashti
اأجريت المقابلة عام 2006

يعقوب يو�سف الوتار

 Yacoub Youssef Al-Wattar
اأجريت المقابلة عام 2006

عبد العزيز �سعود الح�ساوي

Abdul-Aziz Saud Al-Hassawi
اأجريت المقابلة عام 2006

العائلة والأقارب الذين �ساركوا في توثيق ال�سيرة



عالية مبارك الح�ساوي

Alia Mubarak Al-Hassawi
اأجريت المقابلة عام 2006

فوزية مبارك الح�ساوي

Fawzia Mubarak Al-Hassawi
اأجريت المقابلة عام 2006

نبيل خالد جعفر

Nabil Khaled Jaffar
اأجريت المقابلة عام 2006

ح�سة مبارك الح�ساوي

Hissa Mubarak Al-Hassawi
اأجريت المقابلة عام 2006

العائلة والأقارب الذين �ساركوا في توثيق ال�سيرة



فواز مبارك الح�ساوي

Fawaz Mubarak Al-Hassawi
اأجريت المقابلة عام 2006

خولة مبارك الح�ساوي

Khawla Mubarak Al-Hassawi
اأجريت المقابلة عام 2006

اأحمد عبد العزيز مدوه

Ahmad Abdul-Aziz Maddouh
اأجريت المقابلة عام 2011

اأمل مبارك الح�ساوي

Amal Mubarak Al-Hassawi
اأجريت المقابلة عام 2006

العائلة والأقارب الذين �ساركوا في توثيق ال�سيرة



اأ�سماء �سلمان ال�سباح

زوجة فواز مبارك الح�شاوي

 Asmaa Salman Al-Sobah
 Wife of Fawaz Mubarak Al-Hassawi

اأجريت المقابلة عام 2006

بدرية �سعود الب�سارة

Badria Saud Al-Beshara
اأجريت المقابلة عام 2006

مبارك �سعود الب�سارة

Mubarak Saud Al-Beshara
اأجريت المقابلة عام 2006

حبيبة مبارك الح�ساوي

Habiba Mubarak Al-Hassawi
اأجريت المقابلة عام 2006

العائلة والأقارب الذين �ساركوا في توثيق ال�سيرة



مريم نبيل جعفر

Mariam Nabil Jaffar
اأجريت المقابلة عام 2006

بدرية بدر اليعقوب

Badria Bader Al-Yacoub
اأجريت المقابلة عام 2006

محمد نبيل جعفر

Mohammad Nabil Jaffar
اأجريت المقابلة عام 2006

العائلة والأقارب الذين �ساركوا في توثيق ال�سيرة

نوف �سعود الب�سارة

Nauf Saud Al-Beshara
اأجريت المقابلة عام 2006



فرحة بدر اليعقوب

Farha Bader Al-Yacoub
اأجريت المقابلة عام 2006

محمد �سعود الب�سارة

Mohammad Saud Al-Beshara
اأجريت المقابلة عام 2006

عبد العزيز  �سعود الب�سارة

Abdulaziz Saud Al-Beshara
اأجريت المقابلة عام 2011

دنيا خالد الب�سارة

Dunia Khaled Al-Beshara
اأجريت المقابلة عام 2006

العائلة والأقارب الذين �ساركوا في توثيق ال�سيرة



اأoنجز هòا الإ�صدار في:

 كتاب باللغة العربية.          

. kم�صمو´ للن�س العربي كامال CD 

 كتاب باللغة الإنكليزية.

 DVD مقابالä مترجم اإلى الإنكليزية.

غير مخ�ص�س للبيع

حوارات:

مراجعة:

تن�صيق:

اإلقاء �صوت )الكتاب اŸ�صموع واŸرئي(:

: )CD صموع�Ÿت�صجيل )الكتاب ا

flرج ت�صوير اŸقابالت:

:)DVD رئيŸاإخراج وت�صجيل )الكتاب ا

 :CD - DVD طباعة ون�صخ

طباعة الكتاب:

Œليد فّني:

رVصا الفيلي

علي عبد ا÷بار اÿ�صتي

íمد �صالfi صهاد عمر�

Z�صان �صا⁄

�صتوديو فرح 

و�صيم ا◊�öي

تانيا لالنتاج والتوزيع

اŸجموعة الطباعية

اŸجموعة الطباعية

الب�صا• ا÷ديدة للتجليد

اإنتاج واإ�öاف:

اوي qة مبار∑ ا◊�صqفوزي

المبرة الخيرية

Tel.: 00965 90 001857 :هاتف

e-mail: mh@tabarak-mh.com :بريد اإلكتروني

www.tabarak-mh.com 

التوزي™ في العالم

دار الموؤلف للطباعة والن�صر والتوزيع

 www.daralmoualef.com             info@daralmoualef.com



 »يعتبــر رحمه اهلل اأحد الرجالت الم�صــاركين مع 

اإخوانــه اأع�صاء المجل�س التاأ�صي�صي في �صياغة مواد 

الد�صتور. كما اأنه �صاهم خالل ع�صويته في مجل�س 

الأمة عام 1967 في تقديم العديد من القتراحات 

وم�صاريع القوانين الهادفة اإلى خدمة وطنه وتقدمه 

وازدهاره«.

�صاحب ال�صمو ال�صيخ

 �صباح االأحمد الجابر ال�صباح اأمير دولة الكويت

* * * 

 »كان المرحوم ال�صيد مبارك عبد العزيز الح�صاوي 

من اأكثر رجالت الخليج حبًا لل�صارقة. وقد ترجم 

ها باأكبر قدر من ا�صتثماراته«. ذلك الحب باأن خ�صّ

�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور

�صلطان بن محمد بن �صقر القا�صمي

ع�صو المجل�س االأعلى لالتحاد حاكم اإمارة ال�صارقة

* * *

 »مبــارك عبــد العزيــز الح�صــاوي رجــل طموح، 

وعندما بــداأت الكويت دخول ع�صــر جديد، هو 

ع�صــر الحيــاة البرلمانية، اأحب مبــارك عبد العزيز 

الح�صــاوي اأن يطــور نف�صــه، فبعــد ع�صويتــه في 

المجل�ــس التاأ�صي�صــي عــام 1962، ر�صــح نف�صــه 

لمجل�س الأمة عام 1963«.

اأحمد زيد ال�صرحان

رئي�س �صابق لمجل�س االأمة  )الكويت(

* * *

 »لقــد وجدتــه مو�صوعة من المعلومــات، وهو اإن 

جل�ــس اإلــى جماعة ل يقاطــع اأبداً بــل ي�صتمع اإلى 

النهاية، ثم يبادر اإلى الحديث«.

جواد اأحمد بوخم�صين

رجل اأعمال وتاجر عقار )الكويت(

 »فــي اإحدى المرات اعتر�صت عليه عندما ا�صترى 

خارج الكويت، في الإمارات مثاًل، فقلت له: اإلى 

اأين اأنت ذاهب، الطريق هذا م�صدود. فرّد: ل. اهلل 

�صبحانه وتعالى �صيفتحه لي. وفعاًل وّفقه اهلل، وبرز 

داخل الكويت وخارجها«.

عي�صى عبداهلل العثمان

نوخذة، رجل اأعمال، تاجر عقار )الكويت(

* * *

 »لم يكن يبدي راأيه اإّل اإذا كان مقتنعًا به، ويحاول 

اإقناع الآخرين به. وكان من القالئل الذين يدر�صون 

محا�صــر الجل�صات، فتجــده اإذا جاء اإلى المجل�س 

حمل معه ق�صا�صات دّون عليها روؤو�س اأقالم. كان 

يناق�ــس في واقع جدول الأعمال الذي لديه، وكان 

دقيقًا ومنظمًا جداً«.

عبا�س حبيب مناور

ع�صو �صابق في المجل�س التاأ�صي�صي

ومجل�س االأمة وتاجر عقار )الكويت(

* * *

 »اأنا عندما اأقول مبارك الح�صاوي واأكررها، فذلك 

لأننــي اأعتبر ا�صمه رمزاً، ل يحتاج اإلى لقب معين، 

لأنه ا�صتطاع ك�صر حاجز تقليدي في الكويت، فهو 

المليونيــر )بل الملياردير( الــذي خرج من الطبقة 

الو�صطــى فبهر الجميع، مع اأنه لم ي�صتغل في النفط 

ول في الأ�صهم، وكان قدوة لالآخرين من اأبناء جيله 

والأجيال التي تلته«. 

نورية ال�صداني

�صخ�صية كويتية ومن رائدات

الحركة الن�صائية العربية )الكويت(

* * *

 »اإن جديــة مبارك عبــد العزيز الح�صاوي اأثرت في 

نجاحه في مجال التجارة وحقل ال�صيا�صة معًا. لقد 

كان الرجــل جديًا، فــاإذا قرر البيع بــاع، وكذلك 

بالن�صبة اإلى ال�صراء. كما اأنه كان �صاحب عزم، فاإن 

قّرر نفذ«.

عبد العزيز بن محمد بن �صعد العريفي

رجل اأعمال وتاجر عقار )المملكة العربية ال�صعودية(

شهادات في مبارك عبد العزيز احلساوي



شهادات في مبارك عبد العزيز احلساوي

 »كان مختلفــًا عــن الآخريــن فــي نظرتــه الثاقبة، 

البعيــدة المدى، فتفّوق على العديد من المخت�صين 

بالعقار. وا�صترى اأرا�صي باأ�صعار زهيدة، اأرا�صي لم 

يعتقد اأحد منهم اأن قيمتها �صترتفع حقًا، لنفاجاأ بعد 

حين باأن اأ�صعارها ت�صاعفت فعاًل.

   �صيــرة المرحوم مبــارك الح�صاوي يجب اأن تكون 

نبرا�صــًا ل�صباب الخليج، خ�صو�صًا اأن ال�صتثمار في 

العقــار اأ�صبــح اليــوم ِعْلمــًا يدّر�س بعــد اأن تلقيناه 

بالفطرة فقط«.

ال�صيخ حمد محمد بن �صعيدان

رجل اأعمال وتاجر عقار )المملكة العربية ال�صعودية(

* * *

 »المرحــوم مبارك رجل اأنيق فــي ملب�صه، حلٌو في 

كالمه، لطيف في مع�صــره، نادراً ما يثور، اأو حتى 

اإنه ل يثور اأبداً. واإذا اأراد اأن يقنعك ب�صيء اأو يقول 

لــك عــن �صــيء اأو ي�صاعــدك ب�صــيء، كان يقول: 

�صدقني، اأنا اأعني ما اأقول«.

دروي�س عبداهلل الدروي�س

رئي�س مجل�س اإدارة �صركة الدروي�س للتجارة 

واال�صتثمار )قطر(

* * * 

 »لقــد عرفت فيه رجاًل ل يتاأخــر عن عمل الخير، 

لكنــه يحــب اأن يتاأكد من اأن مــا ينفقه يذهب فعاًل 

لجهــات الخيــر، وتزعجه فكــرة اأن ي�صتغّله اأحد. 

كان لّماحــًا، يلتقــط �صريعــًا ما يــدور حوله، وقد 

يعــرف تفا�صيل الأمر، لكنــه ل يجعل محّدثه يعلم 

بذلك، يف�صل ال�صتماع، ول يبوح بكل �صيء«.

اإبراهيم اأحمد جواد حالوي

وزير �صابق لالقت�صاد والتجارة وال�صياحة )لبنان(

 »اأكثــر ما يتاأثر به الفــرد هو اأن ي�صتمع لن�صيحة من 

�صخ�ــس وهــو في اأحلــك الظــروف - كيوم دفن 

والــده - وتبقــى نبرا�صــًا وخارطــة طريــق لــه في 

حياته«.

المهند�س اإبراهيم عبد الرحمن الباكر

مكتب المهند�س القطري ومعاونوه مهند�صون 

ا�صت�صاريون )قطر(

* * * 

ــل البقاء بعيداً عن الأ�صــواء، وكان هذا اأحد   »ف�صّ

اأ�صــرار نجاحه. وبالنتيجة، فاإنــه عندما كان النا�ُس 

يلتقــون بــه وُيبرمــون ال�صفقــات مَعُه لــم يكونوا 

يعرفون حقيقة قْدره اأو مقدار ثروته. ولذلك، فقد 

كانــوا يجهلونــه فــي البداية، ولم يكــن هو ي�صعى 

بدوِره اإلى تغيير ال�صورة.

ليديا بير�صنبور

�صيدة اأعمال )المملكة المتحدة(

* * * 

 »اإن رجــال الأعمال الذين يبــادرون اإلى الُمبا�صرة 

بخطــوات قد ل تعــوُد عليهم بالمجــد ال�صخ�صّي 

مبا�صرة، واإنما تمتّد اآثاُرهــا عبر الزمن، ي�صتحّقون 

كل التقديــر، لذا يتطلب الأمــر بال �صّك قْدراً كبيراً 

مــن ال�صجاعة وَرباطة الجاأ�ــس، �صجاعة من يزرع 

�صجرًة لمن بعده«.

�صاحب ال�صمو الملكي

االأمير برنهارد بادن

حاكم بادن، دوق زهرنجن )األمانيا(

* * *

 »لقد راأينا كيف اأن نمو ثرائه جاء مع الزمن، بف�صل 

فطنتــه و�صيا�صتــه الحكيمة في �صــراء الأرا�صي. ل 

اأعتقد اأنه كان يغامر، بل كان واثقًا جداً من نف�صه«.

كلود دي كيموالريا

نائب رئي�س مجل�س اإدارة »بنك ال�صارقة«

باريبا الفرن�صي ال�صابق  )االإمارات العربية المتحدة(


