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الشيخ جابر املبارك

مع العديد من الدول العربية، وذلك من خالل إرسال الضباط إلى بعض 
هذه الدول في بعثات خارجية الكتس����اب اخلبرات العسكرية، وتفعيل 
اتفاقيات التعاون العسكري بني الكويت وهذه الدول، فضال عن تطوير 
طرق التع����اون بني اجليش الكويتي بقواته الث����الث البرية والبحرية 
واجلوي����ة وبني ق����وات وجيوش تلك الدول من خ����الل اقامة املناورات 

والدورات التدريبية.
احملور الدولي: هناك سعي دؤوب من قبل وزارة الدفاع لعقد اتفاقيات 
لشراء أسلحة ونظم دفاعية متقدمة وإجراء تدريبات ومناورات مشتركة 
وتنسيق التعاون العسكري مع الدول املتقدمة وخاصة الواليات املتحدة 
التي اختارت الكويت حليفا استراتيجيا لها من خارج حلف الناتو، وهو 
ما سينعكس إيجابيا في تطوير القوات املسلحة ونقل اخلبرات املتقدمة 
إليها، وفي هذا السياق يرتبط اجليشان البريطاني والكويتي بعالقات 
قوية منذ تأس����يس اجليش الكويتي خاصة أن بريطانيا متتلك أسلحة 
متقدمة ومنظومات دفاعية هامة ميكن أن يستفيد منها اجليش الكويتي، 
كما أن هناك قضايا ذات اهتمام مش����ترك ب����ني بريطانيا والكويت مثل 
مكافحة اإلرهاب. وكذلك يوجد تعاون أمني وتنسيق عسكري مع فرنسا، 
هذا إضافة إلى العالقات األمنية مع عدد من الدول املتقدمة األخرى، وال 
تتوقف عالقات الكويت العسكرية على الدول املتقدمة فقط وإمنا حتاول 
التنس����يق والتشاور مع مختلف الدول التي ترغب في تعزيز العالقات 

العسكرية معها مثل بعض دول أميركا الالتينية كاألرجنتني.
العالقة مع مجلس األمة

خارج وزارة الدفاع متتد عالقات الشيخ جابر املبارك بتصديه مللفات 
ساخنة جميعها تضعه في بؤرة األضواء وحتت املجهر السياسي منذ 
تس����لمه حقيبة الدفاع في 2001 حيث ميد املبارك جس����ور التعاون مع 
غالبية أعضاء مجلس األمة، ويأخذ مبالحظات بعض النواب على حزمة 
من القضايا تخص وزارته واجلهات التي يترأسها مثل احلديث النيابي 
عن صفقات السالح الس����يما صفقة طائرات »الرافال« التي جمدت منذ 
فترة والتعاون مع فرق ديوان احملاسبة وملف العالج في اخلارج وقد 
استطاع النائب األول الش����يخ جابر املبارك وبتعامله الشفاف مع هذه 
امللفات من جتاوز اس����تجوابه املقدم من عضو مجلس األمة ضيف اهلل 
ابورمية بفعل سياس����ي وردوده مقنع����ه جعلت أغلب النواب يدعمون 

سياسة الوزير وذلك على النحو التالي:
اجتماعات اللجان البرملانية: قدم الشيخ جابر املبارك درسا في كيفية 
التعاون م����ع البرملان بحرصه الدائم على حض����ور اجتماعات اللجان 
البرملانية وتلبية أي دعوة توجه له ما يكون له بالغ األثر في التواصل 
املستمر بني الوزير والنواب، وبالتالي معاجلة أي قضية خالفية داخل 
اللج����ان وقبل تصعيده����ا إعالميا وحتت قبة عبداهلل الس����الم وتؤكد 
اإلحصائيات أن املبارك يأتي ف����ي صدارة الوزراء الذين يلبون دعوات 

اللجان البرملانية.
التع����اون الفوري مع توصيات النواب: اعتاد الش����يخ جابر املبارك 
على التفاعل مع أي مطالب قانونية للنواب داخل قاعة عبداهلل السالم، 
واس����تطاع من خالل هذا النهج أن يطوق أي أزمة سياسية مع النواب، 

وهو ما يفسر عالقته اإليجابية مع غالبية النواب.
الرد على األس����ئلة البرملانية: يأتي الشيخ جابر املبارك في صدارة 
الوزراء في الرد على األس����ئلة البرملانية حيث أجاب عن 80 سؤاال من 

بني 88 سؤاال وجهت إليه بنسبة رد بلغت 91% تقريبا.
مواجهة األدوات الدستورية: واجه الشيخ جابر املبارك االستجواب الذي 
وجه إليه من النائب د.ضيف اهلل ابورمية، وبالرغم من ثقل االتهامات التي 
وجهها النائب في صحيفة االستجواب الذي وجه في عنفوان االحتقان 
بني السلطتني، إال أن املناقشة انتهت إلى توصية فقط وهو ما يؤكد ثقة 

األغلبية الكاسحة من النواب في الشيخ جابر املبارك.
التوهج السياسي

التوهج السياسي في مواجهة األزمات وهو النهج الذي بات لصيقا 
باملبارك وقد تلمسه املواطنون في العديد من األزمات منها على سبيل 

املثال:
1 - أزمة ياس����ر احلبيب: وقتها كان املب����ارك يقود مجلس الوزراء 
باإلنابة وجاء تدخله احلاس����م بقرار جريء بإس����قاط جنسية احلبيب 

إنقاذا للبلد من فتنة نائمة.
2 - أزمة تسرب الغاز: عندما ظهرت مشكلة تسرب الغاز كان املبارك 
هو رئيس مجلس الوزراء باإلنابة وجاءت مبادرته الس����ريعة بزيارة 
املنطقة وتفقد أماكن تس����رب الغاز ويعلن عن إجراءات فورية وتوفير 

كافة اإلمكانات حلماية أرواح املوطنني.
3 - أزمة التلوث البيئي: ك����رس املبارك نهجه في مواجهة األزمات 
في امليدان حيث تفقد بنفسه املصانع املخالفة لالشتراطات البيئية في 
منطقة أم الهيمان وأمر بإغالق أي مصنع مخالف وتعهد مبكافحة التلوث 
البيئ����ي في كل مكان بالكويت، وكان ذلك وراء تخفيف حدة االنتقادات 

النيابية للحكومة.
4 - أزمة صفقة طائرات »الرافال«: جسد الشيخ جابر املبارك قدرته 
على مواجهة أي أزمة مع النواب والتي بلغت ذروتها في قضية صفقة 
طائرات »الرافال« لكنه استبق اجلميع وبادر بنفسه بطلب عقد اجتماع 
للجنة الداخلية والدفاع البرملانية بحضور حشد من النواب وحتدث بكل 
شفافية عن املعلومات املتعلقة بالصفقة مسجال في محضر االجتماعات 
جملته الشهيرة لن متر صفقة سالح خارج »األطر الدستورية وبعيدا عن 
القنوات الرقابية«، وبعدها اختفت تهديدات النواب باملساءلة السياسية، 

وخرج من األزمة السياسية منتصرا.

جابر املبارك إيجاد مجلس الدفاع العس����كري ومنحه صالحيات اتخاذ 
القرارات العسكرية بعيدا عن املركزية.

ثانيا: مستوى التطوير الخارجي

في عهد الشيخ جابر املبارك حتركت وزارة الدفاع باجتاه دعم أواصر 
التع����اون اخلارجي، واالس����تفادة منه في رفع كفاءة القوات املس����لحة 

التسليحية، عبر 3 محاور أساسية:
- احملور اخلليجي: نظ����را ألهمية التعاون األمني بني دول اخلليج 
ملواجهة ما تش����هده املنطقة من بعض االضطرابات والتهديدات األمنية 

فقد جتسد هذا التعاون الذي يدعمه املبارك بقوة في اآلتي:
- األمن اجلماعي: يرى املبارك أن حتقيق األمن اجلماعي لدول مجلس 
التعاون هو هدف اس����تراتيجي يطمح الى حتقيقه بشكل فاعل، ووفقا 
لرؤية املبارك فان أي اعتداء على أي دولة يس����تدعي استعدادا جماعيا 
للدفاع عن هذه الدولة وعن املنطقة بأس����رها، وفي هذا الس����ياق جاء 
تصريحه خالل اجتماع الدورة التاسعة ملجلس الدفاع املشترك لوزراء 
الدفاع لدول اخلليج العربية والذي عقد في الكويت وجاء فيه »إن هذه 
االجتماعات واللقاءات األخوية تزيد من اس����تقرار دول املجلس وتعزز 
من قدراتها وإمكانياتها وأمنها االجتماعي في مواجهة املخاطر واألوضاع 
األمنية والعسكرية التي تواجه دول املنطقة والتي تهدد أمن واستقرار 

املنطقة بشكل عام، ودول املجلس بشكل خاص. 
- التعاون العسكري: من بني إستراتيجية الشيخ جابر املبارك حتقيق 
تنس����يق على مستوى متقدم بني دول اخلليج العربي لتطوير القدرات 
العس����كرية املشتركة من أجل تكوين قوة الس����الم في اخلليج العربي 
واملنطقة، وهنا يقول الشيخ جابر املبارك: »إننا منثل مع إخواننا بدول 
مجلس التعاون قوة من أجل السالم في اخلليج العربي واملنطقة، ولكن 
إذا مت االعتداء علينا فإننا س����نكون مستعدين للدفاع عن أوطاننا وعن 

منطقتنا وعن القيم التي نؤمن بها«.
- مواجهة اإلرهاب: يدرك الش����يخ جابر املبارك أهمية التعاون بني 
دول اخلليج في مواجهة ظاه����رة اإلرهاب وما قد يهددها من اخلالفات 
الطائفية، وفي هذا السياق يقول الشيخ جابر املبارك »إن األعمال اإلرهابية 
والتخريبية التي تعرضت لها دول املنطقة واملصادمات العسكرية واألعمال 
العدائية التي جرت في دول مجاورة وقريبة واألوضاع غير املس����تقرة 
التي جتاور محيط دول اخلليج االستراتيجي تدعو إلى البحث في كل 
ما من ش����أنه تعزيز املنظومة اجلماعية وتطويرها س����عيا إلى ضمان 
أمن دول اخلليج واستقرارها ورخائها«، ويتابع قائال في موضع آخر: 
»أمنن����ا في اخلليج واحد وما يحدث في أي بلد يعنينا جميعا، واخلطر 
علينا واحد وال يتجزأ، ونحن على أعلى درجات التنسيق واملتابعة مع 

الدول الشقيقة«.
- احملور العربي: تس����عى الكويت إلى دعم وتعزيز التعاون األمني 

2 - العنصر البشري: حرص على االهتمام بالعنصر البشري، ألنه 
الركيزة األساسية للدفاع عن الوطن، فالعاملون في وزارة الدفاع سواء 
العس����كريون أو املدنيون يعتبرونه مبثاب����ة أب وأخ لهم، ومن أهم ما 

يوليه من اهتمام في هذا الصدد:
- تلبية متطلبات ملنتسبي الوزارة وأسرهم من االحتياجات الصحية 
واالجتماعية واإلنسانية لتوفير األجواء املناسبة لهم للعمل واالرتقاء 
بقدراتهم والوصول بهم إلى مستويات متقدمة، وفي هذا السياق ينسب 
للش����يخ جابر املبارك توفير أحدث اخلدمات الصحية للعاملني بوزارة 
الدفاع وأس����رهم، بعقد اتفاقيات مع أحدث وأرقى املستشفيات وتوفير 

العالج باخلارج للمرضى الذين يحتاجون لذلك.
- االهتمام برفع مستوى معيشة العسكريني من خالل احلرص على 
تلبية بعض مطالبهم مثل التوصية بزيادة رواتبهم، وفي هذا السياق 
تش����هد األسابيع املقبلة وفاء الش����يخ جابر املبارك لوعده للعسكريني 

بإقرار الزيادات املالية للعسكريني.
- دعم املش����روعات التي من ش����أنها تطوير عمل قطاعات الوزارة 

املختلفة، وتبني البرامج اإلدارية الرائدة.
- تقدمي اخلدمات للمتقاعدين العسكريني في جميع وزارات ومؤسسات 

الدولة.
 3 - الهي����كل التنظيمي: اتبعت وزارة الدفاع إس����تراتيجية لزيادة 

كفاءة مهامها من خالل األتي:
- التنسيق والتعاون بني القوات املسلحة ووزارة الداخلية واحلرس 

الوطني لتحقيق وتعزيز الدفاع واألمن الوطني.
- دعوة اخلريجني اجلدد خصوصا ذوي الكفاءات إلى التقدم للعمل 

في وزارة الدفاع واالنخراط في السلك العسكري.
- اتباع سياسة الشفافية والوضوح وخاصة فيما يتعلق بالصفقات 
العسكرية فأي صفقة عس����كرية البد أن متر على األجهزة الرقابية في 
الدولة ويكون التوقيع وفق الشروط الدستورية والقانونية، والتمسك 
بالضوابط في قبول طالب الكليات العس����كرية وفقا للشروط املطلوبة 
وعدم قبول أي استثناءات، وهو ما عبر عنه الشيخ جابر قائال »احتدى 
أن يثبت احد دخول أي طالب إلى الكلية دون أن يكون حائزا الشروط 
املطلوبة، فمنذ تسلمي منصبي لم أصادف أو أوقع أي استثناء لطالب ال 
تنطبق عليه الشروط وأرجو أن يكون هذا األمر واضحا«، وقد أصبحت 
ال����وزارة أكثر انضباطا في عهده، حيث يحيل القضايا التي يدور جدل 
حول وجود شبهة بها إلى اجلهات القانونية املختصة وكذلك ال يتوانى 

في تقدمي املخطئني للمحاسبة.
- تبني نهج االستفادة من خبرات القادة العسكريني املتقاعدين.

- دراس����ة املوضوعات والقضايا املتعلقة بوزارة الدفاع مثل قضية 
التجنيد اإلجباري.

- تطوير اجلوانب اإلدارية في الوزارة، ومن أبرز قرارات الش����يخ 

من الديوان االميري اكتس����ب املبارك رصيدا هائال من اخلبرات في 
العم����ل العام ما أهله لتقلد مناصب عدة داخ����ل الديوان االميري فكان 
مراقبا للشؤون االدارية واملالية، ثم أصبح مديرا لالدارة ثم وكيل وزارة 
مساعدا للشؤون االدارية واملالية ومع نهاية السبعينيات كانت احملطة 
الثانية في حياته السياس����ية بتعيينه محافظا حملافظة حولي وبعد 6 
س����نوات عني محافظا حملافظة االحمدي في عام 1985، ثم جاءت احملطة 
الثالثة في حياته العملية بتعيينه وزيرا للشؤون االجتماعية والعمل 
في 12 يوليو 1986 وبعد 7 أشهر تقلد حقيبة االعالم الى أن استقال من 

منصبه، أثناء فترة الغزو العراقي.
وعقب التحرير عاد املبارك الى الديوان االميري الذي اس����تلهم منه 
خبراته وفي دربه ش����كل رؤيته ونهجه في العمل املؤسس����ي، وجاءت 
عودته بتعيينه مستش����ارا في مكتب االمير في 25 مارس 1992، وبعد 
9 س����نوات تلمس ثمار جناحاته في العمل العام بتعيينه نائبا لرئيس 
مجلس ال����وزراء ووزيرا للدفاع في 14 فبراي����ر 2001 ومنذ ذلك الوقت 
يش����غل املنصب نفس����ه مع اضافة درجة النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء اعتبارا من احلكومة االولى لس����مو الشيخ ناصر احملمد في 9 

فبراير 2006. 
شخصية القائد

القراءة القلمية في شخصية املبارك ال تركز على شخصه وامنا تتبع 
أداء وزارة الدفاع بعد أن باتت جزءا من ش����خصيته يحكمها فكر العمل 
املؤسس����ي والتحرك داخل أطر الدس����تور والقنوات الرقابية ويحركها 
عنوان »الش����فافية« وطموح التطوي����ر والتحديث واجلاهزية ملواجهة 
التحديات وكل الطوارئ واحل����رص على منح الثقة للمواطن في قدرة 
قواته املس����لحة على حماية االمن القومي للوطن، من أجل كل هذا عمل 

الشيخ جابر املبارك منذ اليوم االول داخل أركان وزارة الدفاع.
عندما تسلم املبارك حقيبة الدفاع كان يحمل معه خبرة العمل الوزاري 
على مدار سنوات حمل خاللها حقيبتي الشؤون االجتماعية واالعالم، ما 
ساعده على وضع خارطة طريق لالصالح والتطوير، وحمل معه تركة 
هائلة في فنون التعامل والدهاء السياسي اكتسبها خالل سنوات طويلة 
من العمل في الديوان االميري صاعدا الس����لم من الدرجة االولى ومزج 
تلك التركة بصفات ش����خصية قلبها النابض التواضع والتفاني، والى 
جوارها تس����كن سعة الصدر وعقل يفكر بحزم ورقي في الوقت نفسه، 
ومن خالل هذا املزج متكن الشيخ جابر املبارك من اقامة جسور التقدير 
واحلب واالحترام بني القائد وأبناء القوات املسلحة محققا معادلة غاية 
في الصعوبة وهي التطوير املتواصل لوزارة الدفاع املرتكز على الثقة 

املتبادلة بني القائد وأبنائه. 
وكان من نتيجة جهود الش����يخ جابر املبارك في الداخل ودوره في 
دعم العالقات العس����كرية للكويت مع الدول االخرى حصوله على عدد 
من االوسمة منها وس����ام جوقة الشرف برتبة ضابط كبير من الدرجة 
االولى لدوره في تعزيز العالقات الثنائية بني الكويت وفرنسا وتقديرا 
الهمية الكويت ودورها الفاعل في القضايا االقليمية والدولية، وكذلك 
الوسام االعلى للشمس الساطعة من دولة اليابان »وهو من أرفع االوسمة 

اليابانية«، لدوره في دفع العالقات بني الكويت واليابان.
مراحل التطوير

ارتكزت سياسات تفعيل أداء وزارة الدفاع الكويتية، في عهد الشيخ 
جابر املبارك، على مستويني رئيسيني، من خالل اتخاذ عدد من اإلجراءات 

وانتهاج سياسات نوعية على النحو التالي:
أوال: مستوى التطوير الداخلي

اعتمد عدة سياس����ات داخلية كان من شأنها االرتقاء بوزارة الدفاع، 
وفق احملاور التالية:

 1 - التسليح: من أهم جهود املبارك للنهوض واالرتقاء بقدرة الدولة 
التسليحية اآلتي:

- تسليح ودعم القوات البرية والبحرية واجلوية بأحدث األسلحة 
واملعدات بصورة دورية ومستمرة من أجل تطوير املنظومة العسكرية، 
وتزويد اجليش بأحدث اآلليات واملنظومات الدفاعية وفي هذا السياق صرح 
الشيخ جابر املبارك في مستهل العام 2009 بأن »اجليش الكويتي أصبح 

قادرا على التصدي ألي اعتداء، وميتلك كثافة نارية غير مسبوقة«.
- طموح تأهيل القوات املسلحة، لقد مثل هذا الهدف هاجسا مستمرا 
للش����يخ جابر املبارك، وهو ما عكس����ته تصريحاته املتكررة، في هذا 
الشأن منها قوله »إن املسؤولية جعلتنا نفكر ونسعى لتزويد اجليش 
بأحدث اآللي����ات واملنظومات، وتدريب القوات املس����لحة مع اجليوش 
ذات اخلبرة العريقة الكتس����اب مزيد من اخلبرات القتالية« وفي سبيل 
حتقيق املبارك لهذا الطموح كان حريصا على إقامة املناورات العسكرية 
للق����وات الكويتية مبختلف قطاعاتها منفردة، أو باملش����اركة مع قوات 
أخرى عربية أو أجنبية، ملواكبة أحدث النظم العسكرية ورفع مستوى 

القدرات القتالية للقوات املسلحة.
-  اللجان الفنية، من أهم العوامل التي أدت إلى تطوير قدرات القوات 
املسلحة الكويتية كان فكر املبارك في االستعانة باخلبراء، حيث كلف 
املبارك في فترات كثي����رة جلانا فنية من اخلبراء والقادة ذوي كفاءات 

عالية بتحديد احتياجات اجليش ومتطلباته.
- اتخ����اذ القرار وتطبيقه، هكذا كان واليزال املبارك حيث أدرك منذ 
اليوم األول في سدة وزارة الدفاع أنه يحمل حقيبة رأس مالها هو اتخاذ 
القرار وتطبيقه حرفيا، لذلك عمل بجهد ودأب على اعتماد تلك السياسة 

وهو ما مكنه من توفير متطلبات اجليش من تسليح وتدريب.

قص�ة العمل الع�ام بدأت في رحاب الدي�وان األميري فحص�د خبرة هائلة في فن�ون القيادة

المواجه�ة عل�ى  قدرت�ه  تعك�س  أزم�ات  عناوي�ن  و»الراف�ال«  و»الغ�از«  »الفتن�ة« 
حاف�ظ على جس�ور الثق�ة مع ن�واب األمة بالرغ�م من ملف�ات »الدفاع« الس�اخنة

والتدري�ب التس�ليح  ف�ي  تط�ور  المب�ارك..  م�ع  الجي�ش  مس�يرة 
محاور سياس�ته العس�كرية أمن جماعي مع الخليج وتعاون عربي وغربي

الشيخ جابر املبارك يحدد اهدافه بدقة

وحدة تقارير الشخصيات في مركز »اتجاهات« ترسم صورة قلمية للنائب األول بمناسبة عودته للبالد

جابر المبارك.. توهج سياسي في مواجهة األزمات
ع�ودة النائب االول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الش�يخ جابر املبارك احلمد الصباح من رحلة عالج س�املا الى أرض 
الوطن ليشارك أبناءه في القوات املسلحة االستعدادات لالحتفاالت الوطنية تأتي في منعطف سياسي يستحق تسليط الضوء 
على مسيرة رجل استطاع أن يجمع بني التقدير واحلب من أبنائه العسكريني واالحترام والثقة من نواب االمة على مدار 10 سنوات 

متصلة وهو على سدة حقيبة وزارة الدفاع. 
لقد رسم الشيخ جابر املبارك نهجه السياسي في العمل العام فأسس عالقة تعاون واحترام وهيبة مع مختلف الكتل البرملانية 

والقوى السياسية، ولم يجعل »الشفافية« شعارا وامنا واقعا في عمله اليومي. 
ووزارة الدفاع التي يقف على سدتها املبارك هي رأس احلربة في حماية أمن الكويت القومي وصيانة سيادتها وسالمة أراضيها 
والذود عنها ضد أي اعتداء، لذا فاملهام التي تقع على ربان هذه الوزارة وقياداتها هي مهام جسيمة، االمر الذي يفرض توافر صفات 
نوعية في الشخص املكلف بحمل تلك احلقيبة السيادية في مقدمتها االتزان السياسي واالنفتاح الفكري والذكاء العسكري والقدرة 
على اتخاذ القرار واملبادرة على أي معضالت تواجه الوزارة بش�كل س�ريع وحاسم. وحدة تقارير الشخصيات في مركز اجتاهات 
للدراسات والبحوث )اجتاهات( الذي يرأس�ه خالد عبدالرحمن املضاحكة تقدم صورة قلمية في مسار وزارة الدفاع التي يتوالها 
الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح منذ عام 2001، والذي يحتفظ مبنصبه منذ احلكومة االولى لسمو الشيخ ناصر احملمد في 9 

فبراير 2006، ما يعكس الثقة التي يحظى بها املبارك من قبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد. 
من هنا بدأ اخلطوة االولى في حياة املبارك العملية التي مهدت لصعوده السياسي الحقا ليشغل الترتيب الثاني في سلم رئيس 
الوزراء وينال الثقة االميرية في قيادته لوزارة الدفاع على مدار 10 س�نوات متتالية بدأت قبل 42 عاما عندما التحق الشيخ جابر 

املبارك بالديوان االميري وحتديدا في 3 نوفمبر 1968 ابان عهد االمير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح طيب اهلل ثراه.

خالد املضاحكة

قلبه النابض بالتواضع والتفاني يسكن بجواره سعة صدره وعقل يفكر بحزم 


