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مقدمــة

الشاعر عبدالعزيز سعود البابطني، شخصية بارزة دخلت تاريخ 
كان طموحه وإصراره  األبــواب.  أوسع  والعاملية من  العربية  الثقافة 
واجتهد  جــّد  فقد  التحديات،  لكل  ا  وجتـــاوزاً عقبات،  أيــة  مــن  أكبر 
لنفسه مكانة  التقدمية، وجعل  الثقافية  رؤاه  تعليم نفسه وطور  في 
مرموقة، وكتب اسمه في التاريخ، وصار أحد أعالم الثقافة العربية، 
يؤثر فيها مثلما يؤثر في الثقافة العاملية، مبا صنع من تفاعل إيجابي 

بينهما.

التعرف على الشاعر عبدالعزيز  القراء األعزاء إلى  إننا ندعو 
سعود البابطني والستفادة من جتربته في مختلف مستويات سيرته 
الجتماعية والثقافية وإجنازاته اإلنسانية العديدة التي قام بها ليعزز 
والسالم،  واألدب  والشعر  الثقافة  في مجالت  الكويت  دولة  ريــادة 
من  والدولي،  العربي  الوطن  مستوى  على  عالياًا  بالده  اسم  ويرفع 
الكويتي  الشعب  باسم  املهداة  السالم  غرس شجرة  أنه  مثالاً  ذلك 
مركز  في  جمعاء  البشرية  إلــى  منه  ومحبة  ســالم  رســالــَة  املعطاء 
شخصيات  حضرته  حفل  في  أكسفورد  بجامعة  األوســط  الشرق 

عربية وعاملية في 2 يونيو 2016. 
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وعمل كذلك على نشر اللغة العربية وتكريس حضورها لغةاً من 
العربي  والتاريخ  العربية  بالثقافة  العالم  وتعريف  العاملية،  اللغات 
املــشــّرف ووجهه احلــضــاري الناصع، وكــان في كل ذلــك داعــياًــا إلى 
التعايش مع اآلخر والتسامح ومد جسور احملبة والسالم بني الشعوب.

جزى الله الشاعر عبدالعزيز سعود البابطني خير اجلزاء وحفظه 
وأمده بوافر الصحة والعمر املديد.

عبدالرحمن خالد البابطني
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حياته من  سطور   -  1

• شاعر ومن رجال األعمال املعروفني في الكويت، نشاطه التجاري 	
والصناعي بارز في أوروبا، وأمريكا، والصني، والشرق األوسط، 

واستثماراته متنوعة في عدد من الدول العربية.

•  أصدر ديوانه األول »بوح البوادي« عام 1995.	

•  أصدر ديوانه الثاني »مسافر في القفار« عام 2004.	

• أصدر ديوانه الثالث »أغنيات الفيافي« عام 2017.	

• أصدر كتاب »تأمالت من أجل السالم« عام 2017 باللغتني العربية 	
واإلجنليزية، ويتكون الكتاب من قسمني؛ األول يتضمن القواعد السبع 

من أجل السالم، والثاني يتضمن الوسائل السبع لتحقيق السالم.

• رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطني الثقافية 	
في الكويت. 

• رئيس مجلس أعضاء مؤسسة البابطني الثقافية بالحتاد األوروبي 	
- مقرها روما، إيطاليا.
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• مدينة 	 مقرها  التي  للشعر  العاملية  لألكادميية  الشرفي  الرئيس 
فيرونا بإيطاليا.

• عضو اللجنة الوطنية الكويتية لدعم التعليم.	

• عضو رابطة األدباء الكويتيني.	

• عضو مجلس أمناء املجمع الثقافي العربي في بيروت.	

• عضو جمعية فاس سايس الثقافية في املغرب.	

• عضو مراسل مبجمع اللغة العربية في دمشق.	

• عضو مجلس أمناء »مؤسسة الفكر العربي« وأحد مؤسسيها.	

• عضو مجلس أمناء جامعة اخلليج العربي في البحرين.	

• عضو مجلس أمناء كلية اآلداب - جامعة الكويت.	

• الرئيس الفخري جلمعية املكتبات واملعلومات الكويتية.	

• عضو مجلس املانحني في جامعة أكسفورد البريطانية.	

• عضو مجلس املانحني في جامعة ستيرلنغ احلكومية اإلسكوتلندية.	
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الفخرية  الدكتوراه  شهادات   -  2

تعد الدكتوراه الفخرية من أرفع أنواع التكرمي العلمي، وقد منحت 
للشاعر عبدالعزيز سعود البابطني )15( دكتوراه فخرية من قبل عدد 
األكادميية جلهوده في  دوائرها  ا من  تقديراً املرموقة  من اجلامعات 
للسالم  الداعم  ونشاطه  اإلنساني  اخليري  والعمل  الثقافي  املجال 

وحوار الثقافات، وهي: 

1 - الدكتوراه الفخرية من »جامعة طشقند« في أوزبكستان عام 1995.

2 - الدكتوراه الفخرية من »جامعة باكو« في أذربيجان عام 2000.

3 - الدكتوراه الفخرية في اآلداب من »جامعة اليرموك« األردنية عام 2001.

4 - الدكتوراه الفخرية في مجال العلوم اإلنسانية من »اجلامعة 
القرغيزية الكويتية« عام 2002.

5 - الدكتوراه الفخرية في العلوم اإلنسانية من »جامعة جوي« في 
قرغيزستان عام 2002.

6 - الدكتــوراه الفخرية من »جامعة اجلزائــر« عام 2005.

7 - الدكتوراه الفخرية مــن »جامعة سيدي محمد بن عبدالله« في 
فاس في مجال الثقافة وتعزيز حوار احلضارات بني شعوب 

العالم، عام 2006. 
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8 - الدكتوراه الفخرية من »جامعة اخلرطوم« عام 2007.

9 - الدكتوراه الفخرية من »جامعة الفارابي الوطنية احلكومية« 
في جمهورية كازاخستان عام 2009.

10 - الدكتوراه الفخرية من »جامعة قرطبة« في األندلس بإسبانيا، 

وجامعاتها،  األندلس  في  والثقافية  العلمية  جلهوده  ا  تقديراً
وهي أول شهادة فخرية متنح لشخصية عربية، عام 2013.

جلهوده  ا  تقديراً طــهــران«،  »جامعة  من  الفخرية  الدكتوراه   -  11

الثقافية في إيران، وهو أول شخصية عربية متنحها اجلامعة 
هذه الشهادة، عام 2014. 

إلسهاماته  ا  تقديراً الكويت«،  »جامعة  من  الفخرية  الدكتوراه   -  12

املادية وجهوده األدبية واألكادميية لنشر اللغة العربية في العديد 
من جامعات العالم واملراكز العلمية والثقافية، عام 2015.

ا ملا  13 - الدكتوراه الفخرية من »أكادميية الفنون املصرية«، تقديراً

قّدمه من أعمال تتصل بكافة األشكال اإلبداعية، عام 2015.

اسكتلندا  في  ستيرلينغ«  »جامعة  من  الفخرية  الدكتوراه   -  14

ا إلبداعه الشعري وجهوده في احلوار بني  عام 2017، تقديراً
الثقافات ودعم السالم.

عام  األلبانية  املتوسطية  اجلامعة  من  الفخرية  الدكتوراه   -  15

ا ملا قام به من أجل سالم البشرية ومستقبلها  2022، تقديراً
بحضور فخامة رئيس ألبانيا إلير ميتا.
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الشاعر عبدالعزيز سعود البابطني يتسلم الدكتوراه الفخرية من األستاذ الدكتور
فايز اخلصاونة رئيس جامعة اليرموك، األردن 2001

يتسلم الدكتوراه الفخرية من األستاذ الدكتور توفيق الوزاني الشهدي رئيس جامعة سيدي 
محمد بن عبدالله، مبدينة فاس باململكة املغربية 2006/12/15
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الشاعر عبدالعزيز سعود البابطني في صورة تذكارية مع
باختيجان جمغولوف، وزير التعليم بجمهورية كازاخستان

بعد تسلمه شهادة الدكتوراه الفخرية 2009/5/25

يتسّلم الدكتوراه الفخرية من البروفيسور خوسي مانويل رولدان
رئيس جامعة قرطبة في 2013/11/7
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يتسّلم الدكتوراه الفخرية من األستاذ الدكتور محمد حسني أميد
رئيس جامعة طهران بتاريخ 2014/5/26

يتسّلم الدكتوراه الفخرية من وزير التربية والتعليم العالي الرئيس األعلى جلامعة الكويت 
د. بـــدر حمد العيسى ومديـــر اجلامعـــة باإلنابـــة د. حياة ناصر احلجي - في 2015/5/27
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الشاعر عبدالعزيز سعود البابطني يجلس على الكرسي اخلاص بالدكتوراه الفخرية بجامعة ستيرلينغ 
في 2017/6/29

يتسلم الدكتوراه الفخرية من رئيس جامعة ستيرلينغ
البروفيسور جيمس نوتي
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الرفيعة األوسمة   -  3
واجلوائز

من  العديد  على  البابطني  ســعــود  عبدالعزيز  الشاعر  حصل 
ا ملا قام به من جهد في  األوسمة الرفيعة والــدروع واجلوائز تقديراً

ميدان الثقافة في احملافل العربية والدولية، ومنها:

مـــن  األول«  الصنف  مـــن  الــثــقــافي  الستحــقـــاق  »وســام   -  1
فخامـــة رئيس جمهوريــــة تونس في 1996.

2 - »وسام الستقالل من الدرجـــة األولى« من جاللة ملك اململكة 
األردنية الهاشمية، في 2001.

3 - جائزة الدولة التقديرية من املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب بدولة الكويت في 2002.

اللبنانية  رئيس اجلمهورية  برتبة ضابط« من  »األرز  »وســام   -  4
في 2004.



السيرة واإلجنازات الثقافية

- 21 -

5 - »الوسام الذهبي املمتاز« من املنظمة العربية للتربية والثقافة 
عشر  الرابع  املؤمتر  في   ،)ALECSO  - )األلكسو  والعلوم 
الثقافة العرب في القصر اجلمهوري بصنعاء، وكان  لوزراء 

أول رجل أعمال عربي مينح هذا الوسام عام 2004. 

األولــى« من حضرة  الدرجة  من  الوشاح  ذو  الكويت  »وســام   -  6
صاحب السمو الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح )رحمه 
الله( وناب عنه سمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
ا إلسهاماته في مجال  رئيس مجلس الوزراء )آنذاك(، تقديراً

الثقافة والتعليم محلّياًا وعربّياًا ودولّياًا عام 2005. 

الرئيس  الذهبي« من فخامة  والفنون  واآلداب  العلم  »وســام   -  7
عمر البشير رئيس جمهورية السودان، في 2005/12/31.

8 - »وسام برتبة فارس« من فخامة الرئيس جيورجيو نابوليتانو، 
رئــيــس اجلــمــهــوريــة اإليــطــالــيــة، فــي مــجــال الثقافة وحــوار 

احلضارات، عام 2009.

9 - »وسام الستحقاق املدني من املرتبة العالية« من جاللة ملك 
ا جلهوده الثقافية في األندلس،  إسبانيا خوان كارلوس، تقديراً
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اللغة  تدريس  األندلس  نتائجها قرار حكومة  كان من  والتي 
العربية في مدارسها، عام 2009. 

ا ملا  10 - »جائزة توما األكويني للثقافة« من جامعة قرطبة، تقديراً

قدمه من خدمات علمية للجامعة وحلضارة إقليم األندلس، 
عام 2010.

11 - »الوسام الرفيع« من سمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي 

حاكم عجمان، عام 2010.

12 - »وسام جامعة سراييفو الذهبي« وهو ثالث شخصية حتصل 

ماليزيا  وزراء  رئيس  محمد  مهاتير  بعد  الوسام،  هذا  على 
ا  تقديراً حالّياًا،  تركيا  رئيس  أردوغــان  طيب  ورجب  السابق، 

جلهوده في حوار احلضارات، عام 2010.

الهالل األخضر  نوع  الكوماندوز من  برتبة  الشرف  »وســام   - 13

القمر  جمهورية  رئيس  ظنني  إكليل  الدكتور  من  القمري« 
املتحدة، عام 2011.

السيد  البرملان  رئيس  من سعادة  املالطي«  البرملان  »وســام   -  14

عام  الثقافات،  حــوار  فــي  جلــهــوده  ا  تقديراً فريندو،  مايكل 
.2011
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15 - »وسام التميز رفيع املستوى على النطاق الدولي« من كلية 

وولدنبرج الدولية البريطانية، عام 2012.

)مستوى  والفنون  والعلوم  للثقافة  فلسطني  ــة  دول »وســـام   -  16

ا  ــاس، تــقــديــراً اإلبــــــداع(« مــن فــخــامــة الــرئــيــس مــحــمــود عــب

ونصرة  الفلسطيني  للشعب  دعمه  فــي  اخلــيــرة  إلسهاماته 

قضيته العادلة، عام 2014.

البحر  »مؤسسة  من   2015 لعام  العاملية«  السالم  »جــائــزة   -  17

السنوات  في  نالها  والتي  إيطاليا،  في  املتوسط«  األبيض 

املاضية عدد من الشخصيات العاملية احلاصلة على جائزة 

نوبل في املجالت املختلفة.

18 - »وسام الستحقاق الرئاسي من الدرجة املمتازة في املسؤولية 

رئيس  البشير  الرئيس عمر حسن  الجتماعية« من فخامة 

اإلقليمي  امللتقى  أقامه  الذي  السودان في احلفل  جمهورية 

الثاني للسفراء الدوليني للمسؤولية الجتماعية لعام 2015 

في اخلرطوم.
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األكبر«  الصنف  من  الثقافي  لالستحقاق  الوطني  »الوسام   -  19

ا  من فخامة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تقديراً
العالم في ترسيخ ثقافة  التي يبذلها حول  الثقافية  جلهوده 

احملبة والسالم، عام 2016.

20 - »وسام اجلمهورية« من فخامة الرئيس مارسيلو ريبالو رئيس 

ا لدوره في نشر ثقافة السالم حول  جمهورية البرتغال، تقديراً
العالم، وللجهود التي يبذلها لتحقيق التواصل بني الشعوب، 

عام 2018.
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الشاعر عبدالعزيز سعود البابطني يتلقى »وسام العلم واآلداب والفنون الذهبي« من 
فخامة الرئيس عمر البشير رئيس جمهورية السودان في 2005/12/31

حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصبـاح أمير دولة الكويـت 
)حفظه الله( يقلد الشاعر عبدالعزيز سعود البابطني، »وسام الكويت ذو الوشاح« 
من الدرجة األولى(، الــذي منحــه إياه عام 2005 حضرة صاحب السمو األمير 

الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح )رحمه الله(
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يتسّلم »وسام برتبة فارس« من سعادة سفير إيطاليا بالكويت نيابة عن فخامة الرئيس 
جيورجيو نابوليتانو، رئيس اجلمهورية اإليطالية، في مجال الثقافة 

وحوار احلضارات، عام 2009

يتلقى »وسام الشرف برتبة الكوماندوز من نوع الهالل األخضر القمري« من الكولونيل 
حسن هارون املستشار في رئاسة اجلمهورية نيابة عن الدكتور إكليل ظنني رئيس 

جمهورية القمر املتحدة في 2011/10/19
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الشاعر عبدالعزيز سعود البابطني يتسّلم »وسام االستحقاق الرئاسي من الدرجة املمتازة 
للمسؤولية االجتماعية« من نائب رئيس جمهورية السودان السيد حسبو محمد عبدالرحمن 

نيابة عن فخامة رئيس اجلمهورية في 2015/12/27

م »وسام الصنف األكبر من الوسام الوطني لالستحقاق الثقافي« من فخامة الرئيس  يتسلَّ
التونسي الباجي قايد السبسي في 2016/1/27
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التكرمي  من  أخرى  أنواع   -  4

جهات  قبل  من  البابطني  سعود  عبدالعزيز  الشاعر  تكرمي  مت 
دعم  مجال  في  وإجنــازاتــه  جلهوده  ا  تقديراً وأجنبية  عربية  عديدة 

الثقافة والشعر واألدب وحوار الثقافات واحلضارات، ومنها:

1 - احتفت به اثنينية الشيخ عبداملقصود خوجة في جدة باململكة 
العربية السعودية بتاريخ 2000/2/21.

2 - اختاره قسم اإلعالم بجامعة الكويت شخصية العام 2000.

3 - حصل على الدبلوم الفخري من »الحتاد التقدمي الجتماعي 
للنساء في قرغيزستان« في 2002/4/26.

4 - احتفت به اثنينية الشيخ محمد بن صالح النعيم في األحساء 
باململكة العربية السعودية بتاريخ 2003/12/29.

5 - كّرمته مجلة العربي في ندوتها السنوية في الكويت عام 2003.

6 - احتفى به معرض القاهرة الدولي السادس والثالثون للكتاب 
بتاريخ 2004/1/27.
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7 - احتفت به مؤسسة احلريري اخليرية والنادي الثقافي العربي 
في بيروت بتاريخ 2004/2/21. 

8 - كّرمه الشيخ محمد بن علي بن عيد آل خاطر باحتفالية في 
مدينة اجلبيل باململكة العربية السعودية بتاريخ 2004/3/16.

ا جلهوده  9 - كّرمته جامعة الكويت في »يوم األديب الكويتي« تقديراً
وعطائه في املجال الثقافي واإلنساني في أبريل 2004.

نصرالله  رضــا  محمد  األســتــاذ  الصحفي  الكاتب  له  أقــام   -  10

احتفالية تكرميية مبدينة القطيف - اململكة العربية السعودية 
بتاريخ 2004/11/18.

11 - مت منحه درع مركز الدراسات والبحوث اليمني في صنعاء، 

الــدكــتــور  )آنـــــذاك(  اليمني  الــعــالــي  التعليم  وزيـــر  بــحــضــور 
عبدالوهاب راوح ورئيس املركز األستاذ الدكتور عبدالعزيز 

املقالح بتاريخ 2004/12/2.

12 - منحه وزير الثقافة والسياحة اليمني )آنذاك( األستاذ خالد 

الرويشان »تذكار صنعاء عاصمة للثقافة العربية لعام 2004«.

13 - منحته جمعية املقاصد اخليرية اإلسالمية في صيدا بجنوب 

لبنان درع اجلمعية بتاريخ 2005/6/15.
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14 - مت تكــرميــه فـــي املؤمتر الثانــي والعشــرين لالحتـــاد الدولي 

 ،2005/6/21-18 من  بفنلندا  )لهتي(  مدينة  في  للكتاب 
ـــان ضــيــف الـــشـــرف، وأقــيــمــت لـــه أمــســيــة شعرية  حــيــث ك
وأصدرت مختارات من شعره مترجمة إلى اللغتني الفنلندية 

واإلجنليزية.

15 - كّرمته جامعة املوليزي مبدينة كامبو باسو بجنوبي إيطاليا 

في 2005/7/28.

بن  الشيخ عبدالله  أقامها  ثقافية  احتفالية  تكرميه في  مّت   -  16

عبداحملسن املاضي في الرياض في 2005/12/10. 

الــوزراء اللبناني  17 - كّرمه السيد فؤاد السنيورة رئيس مجلس 

ا إلهدائه  تقديراً الثقافة  وزير  متري  الدكتور طارق  بحضور 
)10٫000( عشرة آلف كتاب ملشروع تأهيل املكتبة الوطنية 
خدمة  في  به  يقوم  ما  بكل  العــتــزاز  عن  ا  تعبيراً اللبنانية، 
الثقافة والشعر واإلبداع في الوطن العربي في 2006/6/30.

18 - مت الحتفاء به في أمسية ثقافية بدار األوبرا بالقاهرة في 

.2007/5/16
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ا ملكانته كأحد أبرز رموز  19 - كّرمه احتاد الكتاب التونسيني تقديراً

احلركة الشعرية العربية املعاصرة وجلهوده الكبيرة في دعم 
حركة الشعر العربي في 2007/6/23.

20 - كّرمته جريدة الشرق في مهرجان املبدعني الكويتيني لعام 

2007، في يناير 2008.

مته جمعية )لسان العرب( في املؤمتر الدولي الرابع عشر  21 - كرَّ

نوفمبر  في  بالقاهرة  العربية  الــدول  جامعة  للجمعية مبقر 
.2007

مته مجلة )أرابيان بيزنس( الصادرة عن مجموعة »آي تي  22 - كرَّ

بي« للنشر وتكنولوجيا املعلومات، مبنحه جائزتها في مجال 
ا ملبادراته في هذا املجال في  )املسؤولية الجتماعية( تقديراً

.2007/12/16

ا لدوره  23 - منحته جامعة )يزد( اإليرانية مفتاحها الذهبي، تقديراً

في إقامة دورات ملهارات اللغة العربية وتذوق الشعر في عدد 
من اجلامعات اإليرانية في 2007/12/24.

الرياض عام  الصالح في  الشيخ عثمان  اثنينية  به  احتفت   - 24

.2008
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لديوان  قدمه  ملا  ا  تقديراً درعها  اإلسكندرية  منحته جامعة   -  25

العرب عامة وجلامعة اإلسكندرية خاصة في 2008/4/17. 

26 - منحه نادي الوشم بشقراء باململكة العربية السعودية عضوية 

الشرف األولى عام 2008.

مــه وزيــر اإلعـــالم فــي دولــة الكويت بــدرع تــذكــاريــة في  27 - كــرَّ

.2009/4/15

مته جامعة قناة السويس مبصر لدوره الريادي في خدمة  28 - كرَّ

اللغة العربية والثقافة والشعر في أبريل 2009.

مه نادي األحساء األدبي بحضور نخبة من وجهاء املنطقة  29 - كرَّ

وأدبائها وشعرائها في 2009/11/25. 

ــا فــخــرّياًــا لــنــقــابــة األطـــبـــاء الــكــويــتــيــة  ــيــساً 30 - مت اخــتــيــاره رئ

في2010/2/14.

ا فخرّياًا لنادي  31 - اختارته اجلامعة األمريكية في الكويت رئيساً

األدب العربي فيها في 2010/2/23. 

جائزة  مبنحه  الكويت  في  العربي  اإلعالمي  امللتقى  مه  كرَّ  -  32

اإلبداع اإلعالمي )جائزة التطويع الثقافي لإلعالم( برعاية 
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ــوزراء  ال مجلس  رئيس  الصباح  احملمد  ناصر  الشيخ  سمو 
بدولة الكويت في 2010/4/25.

33 - منحته جمهورية القمر املتحدة اجلنسية القمرية في احتفال 

سامبي  عبدالله  أحمد  اجلمهورية  رئيس  فخامة  حضره 
ا لـــدوره في  وســعــادة رئيس الــبــرملــان بــرهــان حــامــد، تــقــديــراً
اللغة العربية في جمهورية القمر املتحدة في  تعريب ونشر 

.2010/9/12

وزيرة  فالييفا  زيليا  السيدة  من  التتارستانية  الطاقية  ُمِنَح   -  34

تــتــارســتــان في  الـــــوزراء بجمهورية  رئــيــس  ونــائــبــة  الــثــقــافــة 
.2011/2/21

بالسعودية مبناسبة حفل جائزة  كّرمه مركز روضة سدير   -  35

املركز السنوية في 2011/5/12.

فيرونا  مدينة  ومقرها  للشعر  العاملية  األكادميية  اختارته   -  36

ا في املجلس األعلى  ا شرفّياًا لألكادميية وعضواً بإيطاليا رئيساً
ا للشاعر العاملي ليبولد سيدار سنجور  لهيئتها اإلدارية خلفاً

في 2011/6/11.
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الــشــرفــيــة في  املــواطــنــة  فــيــرونــا  مــديــنــة  37 - منحته حــاكــمــيــة 

.2011/6/11

38 - منحته منظمة األغذية والزراعة العاملية )الفاو( ميداليتها 

منطقة  في  الطبيعية  البيئة  حماية  في  دوره  عن  التكرميية 
الشّيط في 2011/6/11.

شارع  أطــول  على  البابطني  سعود  عبدالعزيز  اســم  أُطلق   -  39

رئيسي في محافظة إمبيني بشمال جزر القمر.

بروكسل  البلجيكية  العاصمة  في  األوروبــي  البرملان  كّرمه   -  40

ا لـــدوره فــي تعزيز حـــوار احلــضــارات بــني الشعوب  تــقــديــراً
في  بيتال  جيوفاني  البرملان  لرئيس  األول  النائب  بحضور 

.2011/12/20

41 - كّرمته جمعية املكفوفني الكويتية عن دوره في خدمة احلياة 

الجتماعية والثقافية في 2011/12/20.

42 - كرمته جامعة ميتشيغن )آن آربر( بالوليات املتحدة األمريكية 

ا جلهوده البناءة في مجال حوار احلضارات والتفاهم  تقديراً
بني الثقافات، وذلك في احتفال كبير نظمه قسم الدراسات 

الشرق أوسطية في 2012/4/16.
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43 - منحته مؤسسة »بالد شنقيط للثقافة والتنمية« في موريتانيا 

عر« و»درع بالد املليون شاعر« في 2012/4/28.  »بردة الشِّ

44 - اختارته اللجنة األمريكية العربية ملكافحة التمييز العنصري 

ا للنوايا احلسنة وشخصية  بالوليات املتحدة األمريكية سفيراً
ا ملبادراته الثقافية العاملية ودعمه للفنون  العام 2012 تقديراً
التعليم وقيادته املثالية  اإلبداعية ومآثره اجلليلة في مجال 
العالم،  أنحاء  جميع  في  احلــضــارات  بني  اجلسور  بناء  في 
وأقامت له اللجنة حفالاً تكرميّياًا في 2013/2/22، وقد نال 

شهادات تقديرية بهذه املناسبة من:

- عضو الكونغرس جون دنغل.

- رئيس مفوضية )مقاطعة وين( جاري ورونكان.

جــورج  عــشــرة(  اخلامسة  )املنطقة  ميتشيغن  واليـــة  ممثل   -
)املنطقة  الــواليــة  سيناتور  و.هــــود.  ومــوريــس.  ــــي،  داران ت. 
الثالثة(، وريك سنيدر حاكم الوالية، وذلك ملبادراته الثقافية 

واإلنسانية والشعرية والتعليمية.

الثالثة  املنطقة  الكونغرس جون كونيرز، جونيور، عن  - عضو 
عشرة ميتشيغن.

- السناتور األمريكي كارل ليفني.
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املتحدة  بــالــواليــات  ويــن  ملقاطعة  التنفيذي  املكتب  رئيس   -
األمــريــكــيــة الــســيــد روبــــرت أ.فــيــكــانــو ونــيــابــة عــن مواطني 

مقاطعة وين.

جونيور،  أوريللي،  ب.  جــون.  السيد  ديــربــورن  مدينة  عمدة   -
ومجلس املدينة.

- السيناتور األمريكي دّبي ستابينو.

45 - كّرمته جامعة محمد اخلامس في العاصمة املغربية )الرباط(، 

حيث أقامت له ندوة أدبية ناقشت فيها أعماله الشعرية من 
وذلك  القفار«  في  و»مسافر  الــبــوادي«  »بــوح  ديوانيه  خــالل 
 30 يوم  إحياء  30-2013/5/31، كما قررت اجلامعة  يومي 
البابطني  الشاعر عبدالعزيز سعود  باسم  عام  كل  من  مايو 

ا جلهوده في مجالت الشعر وحوار احلضارات. تقديراً

اإلسبانية  العاصمة  في  العربي  البيت  مؤسسة  به  احتفت   -  46

مدريد في 2013/11/8.

 47 - كرمته جامعة شنقيط العصرية في موريتانيا ومنحته درع 
بالد  العربي في  الشعر  ا جلهوده في حفظ  تقديراً اجلامعة 
شنقيط من خالل معاجم البابطني واألعمال األخرى املتميزة 

للحفاظ على تراث أعالم الشناقطة في 2013/11/13.
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الثقافية املشتركة لبيت احلكمة في  الندوة  48 - مت تكرميه في 

العربي  للشعر  املركزية  البابطني  مكتبة  على مسرح  العراق 
في 2013/11/24 لدوره في خدمة الثقافة واللغة العربية.

49 - منحه الحتاد العربي للمكتبات واملعلومات في املدينة املنورة 

باململكة العربية السعودية، »جائزة الحتاد العربي للمكتبات 
واملعلومات للشخصيات الداعمة للمكتبات والنشاط الثقافي 

للعام 2013« في 2013/11/26.

 50 - كــّرمــتــه رابــطــة األدبــــاء الــكــويــتــيــني جلــهــوده الــكــبــيــرة في 
في  ــا  ودولــّياً عربّياًا  العربية  باللغة  والنهوض  الثقافة  خدمة 

ا في 2016/10/5. 2013/12/23، ومجدداً

51 - كرمه محافظ الفروانية معالي الشيخ فيصل احلمود املالك 

الصباح، حيث قّدم له شجرة عائلة الصباح وذلك في حفل 
افتتاح دورة أبي متام الطائي التي عقدت في مراكش باململكة 

املغربية أيام 21 - 2014/10/23.

52 - مت اختياره شخصية العام األدبية والثقافية للعام 2014 في 

مهرجان املبدعني السنوي بالكويت في 2014/12/2.

53 - كّرم من أسرة البابطني في اململكة العربية السعودية مبنطقة 

روضة سدير مبناسبة مرور 25 سنة على تأسيس مؤسسة 
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في  الــشــعــري  لــإلبــداع  البابطني  ســعــود  عبدالعزيز  جــائــزة 
.2014/12/5

ا  تكرمياً النقابة  درع  مبنحه  اللبنانني  احملامني  نقيب  كرمه   -  54

ا  له في مبنى مكتبة البابطني املركزية للشعر العربي تقديراً
إلجنازاته الثقافية في 2015/1/27.

ووزارة  والعلوم  والثقافة  للتربية  العربية  املنظمة  اختارته   -  55

الثقافة في جمهورية مصر العربية ومؤسسة األهرام ضيف 
في  أقيم  الذي  للشعر«  العربي  »اليوم  الشرف في مهرجان 

القاهرة يومي 21 و22 مارس 2015. 

56 - كّرمته »مجلة نصف الدنيا« الصادرة عن مؤسسة األهرام 

الذي  األول  العربي  الشعر  يوم  ملهرجان  اإلعالمية  الراعية 
أقيم في القاهرة يومي 21 و22 مارس 2015، حيث منحته 
ا لدوره وإسهاماته  درعها التكرميية في احتفال كبير، تقديراً
أرجاء  في  الثقافة  وإثــراء  العربي  الشعر  على  احلفاظ  في 

الوطن العربي.

التطبيقية  للكليات  التدريب  هيئة  أعــضــاء  رابــطــة  كرمته   -  57

الكويت،  بدولة  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  بالهيئة 
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والشعر  الثقافة  دعم  مجال  في  وإجنــازاتــه  ا جلهوده  تقديراً
واألدب وحوار احلضارات في 2015/4/28.

ا  تقديراً اللبنانية  بعقلني  مدينة  في  الشعر«  »منتدى  كرمه   -  58

لدوره الثقافي وإسهاماته في مجال الشعر واألدب، وغرس 
سعود  عبدالعزيز  الشاعر  اسم  أرز حتمل  شجرة  احملتفون 

البابطني احتفاءاً به في 2015/5/2.

59 - اختارته شركة غابة األرز اخلالد بلبنان عضو شرف فيها 

في 2015/5/2.

الشخصيات  أهــم  »مــن  بصفته  ــادي قضاة مصر«  »ن كّرمه   -  60

العربي  الــوطــن  فــي  الثقافية  احلــركــة  أثـــرت  الــتــي  العربية 
وحافظت عليها« في احتفال النادي »بيوم القضاء املصري«، 
والقضاة  املستشارين  وكبار  املصري  العدل  وزيــر  بحضور 

مبصر في 2016/1/15. 

61 - اختارته املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )ألكسو - 

ا للنوايا احلسنة في مجال الثقافة في أول  ALECSO( سفيراً

تدشني لبرنامجها )سفراء النوايا احلسنة( في احلفل الذي 
أقيم بهذه املناسبة بحضور فخامة الرئيس التونسي الباجي 
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قايد السبسي واألمني العام جلامعة الدول العربية الدكتور 
نبيل العربي واملدير العام لـ)ألكسو( الدكتور عبدالله محارب 
العربية  الثقافية  والشخصيات  والسفراء  الــوزراء  وعدد من 

في 2016/3/1.

بالقاهرة  الكويت  ــة  دول لسفارة  الثقافي  الصالون  منحه   -  62

الرائد في رعاية  ا لدوره  الرئاسة الفخرية للصالون، تقديراً
الشعر واألدب في 2016/5/10.

ا  63 - كرمته جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية تقديراً

جلهوده ودعمه للجمعية في 2016/7/10.

64 - أُطلق اسمه على »كرسي لوديان للغة العربية« الذي تأسس 

عام 1636م على يد وليام لود رئيس أساقفه كانتربري ورئيس 
ألنشطة  السخي  لتبرعه  ا  تكرمياً آنـــذاك  أكسفورد  جامعة 
الكرسي مدى احلياة، حيث صار يسمى »كرسي عبدالعزيز 
أقامته  كبير  العربية« في حفل  للغة  لوديان  البابطني  سعود 

اجلامعة في 2016/9/15.

في  الــذهــبــيــة  ميداليتها  كــازاخــســتــان  جــمــهــوريــة  منحته   -  65

العربي  للشعر  املركزية  البابطني  مكتبة  في  أقيم  احتفال 
الكازاخستاني  السفير  بها سعادة  حه  2016/9/21، وشَّ في 
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ا جلهوده الثقافية ولدوره في إقامة  لدى دولة الكويت، تقديراً
الكويت  ودولــة  كازاخستان  بني  والودية  الثقافية  العالقات 
املعاهد  في  الكازاخستانيني  الطلبة  تدريس  في  ومساهمته 

العليا واجلامعات العربية في 2016/9/21. 

له  مت  قدَّ حيث  الكويتية  العامة  العالقات  جمعية  كرمته   -  66
ا لدوره في دعم احلركة  »درع مبادرة القدوة احلسنة« تقديراً

الثقافية في الكويت في 2016/10/18.

ولية  نظمته  الــذي  للشعر  العاملي  العيون  مهرجان  كرمه   -  67
بن عبدالله، حتت  الساقية احلمراء وجامعة سيدي محمد 
رعاية جاللة امللك محمد السادس يومي 4 و5 نوفمبر 2016 
ا لدوره في إثراء  مبدينة العيون باململكة املغربية، وذلك تقديراً
الثقافة العربية وعطاءاته الواسعة في خدمة اللغة والشعر.

ا لدوره  68 - كرمه »مركز عيسى الثقافي« مبملكة البحرين تقديراً
الريادي في نشر الثقافة واألدب والشعر العربي في احملافل 

الدولية في 2016/11/8.

69 - منحته اللجنة العليا ملؤمتر سلطنة عمان للمسؤولية املجتمعية 
املتحدة  األمم  برنامج  مع  بالتعاون  صاللة  في  عقد  الــذي 
للتنمية املستدامة لقب »مفوض أممي للتبشير بأهداف األمم 
باجلائزة  وتكرميه   ،»2016 لعام  املستدامة  للتنمية  املتحدة 
املجتمعية  واملسؤولية  اخلدمة  برامج  في  ــدوره  ل الذهبية، 

وطنّياًا ودولّياًا في 2016/12/20.
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70 - أقيمت له ندوة خاصة تكرميية مبناسبة افتتاح مركز الشيخ 

سعود  عبدالعزيز  »الشاعر  بعنوان:  الثقافي  األحمد  جابر 
كبار  حضرها  والثقافية«،  االجتماعية  السيرة  البابطني 

الشخصيات الكويتية في 2017/1/8. 

71 - كرمه معالي محافظ حولي في حفل )جائزة محافظة حولي 

للتميز لعام 2017( في 2017/2/15.

العاملية لألعمال اإلنسانية من املجلس  الريادة  ُمنح جائزة   - 72

ا  تقديراً بواشنطن،  األميركية  العربية  للعالقات  الوطني 
ملساهماته في الرفاه العاملي ودعمه املستمر للشعر العربي 
العالم، وقد  أنحاء  والتعليمية في جميع  الثقافية  ومبادراته 
العربية  للعالقات  الوطني  املجلس  رئيس  تسلم اجلائزة من 
بنيويورك،  للسالم  الدولي  باملعهد  أقيم  األميركية في حفل 
لألمم  العامة  للجمعية  املستوى  رفيع  املنتدى  هامش  على 

املتحدة في 2017/9/7.

بتاريخ  كبير  احتفال  فــي  املغربية«  فــاس  مدينة  »مفتاح  منح   -  73
ـــراء احلياة  إث ا جلــهــوده وإســهــامــاتــه فــي  تــقــديــراً  2018/1/27
الثقافية في اململكة املغربية، تسلّمه من عمدة مدينة فاس إدريس 
مغاربة  ومسؤولني  املغرب  لدى  الكويت  وبحضور سفير  األزمي 
وعدد من األكادمييني والكّتاب واملثقفني والشعراء واإلعالميني.

74 - كّرمته وزارة الثقافة املغربية بتاريخ 2018/1/27 ومنحته 
العام  ا تذكارية، تسلّمه من السيد حميد زكريا املفتش  درعاً
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لوزارة الثقافة نيابة عن وزير الثقافة السيد محمد األعرج، 
ا جلهوده في خدمة الثقافة العربية ونشر قيم احلوار  تقديراً

والتعايش بني الثقافات.

ا تذكارية، قّدمها له مديره  75 - كّرمه »بيت فلسطني للشعر« مبنحه درعاً
ا جلهوده الكبيرة في نشر الثقافة  العام بتاريخ 4/23/ 2018 تقديراً

في جميع امليادين، ومبناسبة إصدار املؤسسة ديوان القدس.

76 - منحه وكيل الديوان األميري لشؤون األسرة احلاكمة الشيخ 
ا تذكارية في حفل  صباح ناصر صباح األحمد الصباح درعاً
الــلــوردات  أقيم مبجلس  الــذي  اخليري  العمل  رمــوز  تكرمي 
البريطاني في شهر مارس 2018، وألقى عبدالعزيز سعود 

البابطني كلمةاً في املجلس بالنيابة عن  جميع املكرمني.

77 - كرمته جامعة دمنهور مبنحه درع اجلامعة بتاريخ 2019/6/11، 
مناقشة  إثــر  صالح  عبيد  الدكتور  اجلامعة  مدير  له  قّدمها 
رسالة ماجستير في كلية اآلداب باجلامعة والتي كان عنوانها 
البابطني  للشاعر عبدالعزيز سعود  الفيافي«  أغنيات  »ديوان 

للطالبة آمال فارس الرميسي. 

78 - اخــتــاره مــهــرجــان الــقــريــن الــثــقــافــي فــي دورتــــه الــســادســة 
املهرجان، ومت  2020 شخصية  يناير   25-8 والعشرين من 
ا  تقديراً تكرميية  ا  درعاً 2020/1/18 مبنحه  بتاريخ  تكرميه 

جلهوده الكبيرة في خدمة الثقافة العربية والعاملية.
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جهوده في إثراء احلركة الثقافية   -  5
والتعليمية واإلنسانية 

نشأ عبدالعزيز سعود البابطني في ظل أسرة محبة للعلم واألدب 
ا عن كابر، فقد  والشعر، والتي توارث أهلها طلب العلم واملعرفة كابراً
ا نبطّياًا وعمه قاضياًا وخاله نسباًا الشاعر محمد بن  كان والده شاعراً
عبدالعزيز  اجتاه  ورغم  منذ طفولته،  واألدب  الشعر  فأحب  لعبون، 
ا وشهرة  ا كبيراً سعود البابطني للتجارة واألعمال التي حقق فيها جناحاً
ا الشعر  واسعة، ظلت الثقافة واألدب من أولويات اهتماماته وخصوصاً
»ديواَن العرب وسجَل مآثرهم ومفاخرهم«، وكانت أولى جهوده في 
البابطني  التعليم حينما أسس في منتصف السبعينيات بعثة سعود 

الكويتية للدراسات العليا. 

املد  انحسار  مع  العشرين،  القرن  من  الثمانينيات  نهاية  وفــي 
اإلبــداع  وخاصة  لــدوره  الكبير  والتراجع  العربي  الوطن  في  األدبــي 
الشعري، فكر الشاعر عبدالعزيز سعود البابطني في خدمة األدب 
والشعر وتكرمي األدبــاء والشعراء والحتفاء بهم فكان أن أسس ما 

يأتي ذكره:
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أ- في الثقافة واألدب

< مؤسسة عبد العزيز سعود البابطني الثقافية

ا راوده   حقق الشاعر ورجل األعمال عبدالعزيز سعود البابطني حلماً
ا، فجسد على أرض الواقع حبه للعمل الثقافي وذلك  منذ كان شاّباًا يافعاً
بتأسيس » مؤسسة عبد العزيز سعود البابطني الثقافية« التي انطلقت 
من القاهرة عام 1989 حتت اسم »مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود 
غير  خاصة  ثقافية  مؤسسة  باعتبارها  الشعري«،  لإلبداع  البابطني 
ربحية تعنى بالشعر ومتنح اجلوائز ملبدعيه من الشعراء واملتميزين من 
النقاد. كما تقوم بإصدار املطبوعات عن الشعراء الذين حتتفي بهم 
املؤسسة في دوراتها املتتابعة، وقد منا نشاطها وافتتحت لها مكاتب 

إقليمية في كل من تونس وعّمان والكويت باإلضافة إلى القاهرة. 

املؤسسة  أنشطة  تطورت  ا،  عاماً  30 من  ألكثر  مسيرتها  وخالل 
بني احلضارات  واحلــوار  وإليها،  العربية  اللغة  من  الترجمة  لتشمل 
والثقافات. وفي عام 2015 أعيدت هيكلة مؤسسة »جائزة عبدالعزيز 
لتصبح  أنشطتها  تــوســع  بعد  الــشــعــري«،  لــإلبــداع  البابطني  ســعــود 
 2017 أبريل  وفي  الثقافية«.  البابطني  سعود  عبدالعزيز  »مؤسسة 
تأسس فرع الحتاد األوروبي للمؤسسة في العاصمة اإليطالية روما.

رحلتها  خــالل  املؤسسة  أنشطة  عن  مختصرة  نبذة  يلي  وفيما 
ا: املمتدة ألكثر من ثالثني عاماً
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أقامت املؤسسة منذ تأسيسها خمس عشرة دورة في دول عربية 
وأجنبية وبحضور نخبة كبيرة من الشعراء واألدباء واملهتمني باحلركة 
الشعرية واإلعالميني في وطننا العربي، احتفاء بعدد من أهم الشعراء 
في العصور املختلفة، منهم: )ابن زيدون، أبو متام الطائي، أبو فراس 
اجلزائري،  عبدالقادر  األمير  العيوني،  املقرب  بن  علي  احلمداني، 
الشابي، أحمد  القاسم  أبو  البارودي،  أحمد شوقي، محمود سامي 
مشاري العدواني، خليل مطران، إبراهيم طوقان، األخطل الصغير، 
ومحمد علي ماك دزدار من سراييفو، و لمارتني من فرنسا(، إضافة 
إلى الندوات املصاحبة في حوار احلضارات والتعايش بني الثقافات 
تقدمي  بهدف  احلــضــارات  بــحــوار  أخــرى خاصة  ودورات  واألديـــان 
الصورة احلضارية والفكرية والثقافية الصحيحة للعرب واملسلمني. 

كما أقامت املؤسسة سبعة ملتقيات أدبية، ومهرجاناًا سنوّياًا للشعر 
العربي، أطلقه الشاعر عبدالعزيز سعود البابطني للمرة األولى في 
ا  عام 2008 مواكباًا لختيار اليونسكو يوم 21 مارس من كل عام يوماً
للشعر العاملي، وقد مت تنظيم ثالثة عشر مهرجاناًا شعرّياًا حتى اآلن، 

أحياها نخبة من الشعراء من داخل دولة الكويت وخارجها. 

يصاحب تلك الدورات وامللتقيات واملهرجانات إصدار عدد من 
والترجمة،  الثقافات  وحــوار  والنقد  الشعر  في  املتخصصة  الكتب 

ويزيد عددها على أربعمائة إصدار.

إّن من أهم إجنازات املؤسسة )معجم البابطني للشعراء العرب( 
الشعر  املراحل املختلفة لتطور  ا  الــذي صدر في عدة أجــزاء راصــداً
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أو  العرب  الشعراء  يوثق أسماء  أهم سجل  كونه  إلى  العربي إضافة 
العرب«  »ديــوان  بـ  ا  قدمياً الشعر  عــرف  فكما  العربية،  اللغة  شعراء 
بوصفها  البابطني  معاجم  سلسلة  تأتي  وحياتهم،  مآثرهم  وسجل 
سجلَّ الشعراء في مختلف العصور، وفي مقدمتها »معجم البابطني 
طبعات، ضمت  ثــالث  في  صــدر  الــذي  املعاصرين«  العرب  للشعراء 
ارتفع  ثم  ا  شاعراً  )1640(  ،1995 عام  في  الصادرة  األولــى،  الطبعة 
جاٍر إلصدار  والعمل  الثالثة  الطبعة  في  ا  شاعراً  )2514( إلى  العدد 

الطبعة الرابعة.

وكان إصدارها الثاني في سلسلة معاجم الشعراء: »معجم البابطني 
لشعراء العربية في القرنني التاسع عشر والعشرين« الذي صدر عام 

ا. ا تضمنت )8039( شاعراً 2008، في )25( خمسة وعشرين مجلداً

لشعراء  البابطني  معجم   2019 عــام  في  املؤسسة  أصــدرت  كما 
العربية في عصر الدول واإلمارات )656 - 1215هـ/ 1258 - 1800م( 
وستحتفل  ا،  شــاعــراً  )9462( شعرائه  عــدد  بلغ  وقــد  ا،  مجلداً  25 في 

املؤسسة بصدوره في مهرجان ربيع الشعر الثالث عشر.

البابطني  ســعــود  عبدالعزيز  مؤسسة  بــني  الــتــعــاون  إطـــار  وفــي 
للسالم،  الدولي  واملعهد  املتحدة،  لألمم  العامة  واجلمعية  الثقافية 
كارجني  ومؤسسة  ليدن  وجامعة  األحمر  للصليب  الدولية  واللجنة 
قصر السالم، نظمت املؤسسة بتاريخ 13 يونيو 2019 املنتدى العاملي 
األول لثقافة السالم - تعليم السالم حلماية التراث الثقافي، مبقّر 
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محكمة العدل الدولية - قصر السالم، بحضور جمع غفير من القادة 
واملفكرين واألكادمييني واإلعالميني من كل أنحاء العالم

واملناسبات  املجـالت  من  إسهامات في عديد  للمؤسسة  وكانت 
ديوان  »مسابقة  اسم  حتمل  سنوية  مسابقة  إقامة  منها:  الثقـافية، 
العرب« بالتعاون مع إذاعة صوت العرب - القاهرة، باإلضافة إلى 
اإلصدارات اخلاصة مثل: »ملحمة العرب« التي صدرت مببادرة من 
الشاعر عبدالعزيز سعود البابطني حينما نظم عدة أبيات شعرية، 
تتحدث عن السالم وتنبذ العنف والطائفية وتظهر الصورة احلقيقية 
العرب  الــشــعــراء  جلميع  دعــوة  ا  موجهاً احلنيف،  اإلســالمــي  للدين 
العرب من  للمشاركة في نظم ملحمة شعرية، وقد ُسميت )ملحمة 
أجل السالم(، شارك في نظمها ثالثة عشر ومئة شاعر عربي في 
أربعة آلف بيت شعر على مجزوء بحر الرمل، ثم صدرت مترجمة 

إلى اللغة اإلجنليزية في نهاية عام 2017.

وقد شاركت املؤسسة في احتفاليات العواصم الثقافية العربية 
واإلسالمية، منها الحتفال باختيار الكويت عاصمة للثقافة العربية 

للعام 2001، وعاصمة للثقافة اإلسالمية في 2016.

< جائـــزة عبدالعزيـــز سعود البابطني »أحفاد اإلمام البخاري«

ا  أَولى الشاعر عبدالعزيز سعود البابطني آسيا الوسطى اهتماماً
ــا، فأسس جــائــزة باسم »أحــفــاد اإلمـــام الــبــخــاري« نسبة إلى  خــاّصاً
اإلمام البخاري أحد أشهر علماء احلديث عند املسلمني، وتعنى هذه 
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اجلائزة بتأكيد الصالت الثقافية األصيلة بني األمة العربية والدول 
اإلسالمية املستقلة حديثاًا عن الحتاد السوفييتي، لتؤكد ما حققه 
التالقح بني الفكر العربي وفكر علماء تلك الدول من خالل اإلسالم 
مـن نتاج ثقافي وحضاري، وتقدر قيمة اجلائزة بـ )100.000( مائة 

ألف دولر أمريكي.

 < مكتبة البابطني املركزية للشعر العربي في الكويت

التراث  عن  املؤلفات  أهم  يضم  ثقافّياًا  ا  املكتبة صرحاً هذه  تعد 
من  األلــوف  مئات  وتضم  واإلســالمــي،  العربي  واحلضاري  الشعري 
 )4685( من  وأكثر  واملخطوطات  والدوريات  والنادرة  القيمة  الكتب 

رسالة جامعية، إضافة إلى اخلدمات اإللكترونية احلديثة. 

املؤسسة مبناسبة  هـدية من  البابطني  قدمها عبدالعزيز سعود 
الكويت  لشعب   ،2001 عام  العربية  للثقافة  الكويت عاصمة  اختيار 
بشكل خاص وللشعب العربي ولكل قارئي اللغة العربية بشكل عام، 
 ،2002 العام  من  يناير   6 في  األسـاس  حجـر  بوضع  الحتفال  ومت 
وافتتحت بتاريخ 2006/4/8 برعاية كرمية من حضرة صاحب السمو 

الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح أمير دولة الكويت )حفظه الله(، 
وهي املكتبة األولى في العالم اخلاصة بالشعر العربي.
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< مركز البابطني لتحقيق املخطوطات الشعرية

البابطني وطموحاته  الشاعر عبدالعزيز سعود  استكمالاً ألحالم 

اخلاصة بالشعر العربي، فقد قام في عام 2007 بتأسيس مركز يهدف 

إلى نشر دواوين الشعر املخطوطة أو املجموعة، ونشر الكتب التراثية 

وقد  محققة،  علمية  طبعات  في  الرئيسة،  مادتها  الشعر  ميثل  التي 

أصدر املركز عشرات الدواوين لشعراء لم ير شعرهم النور منذ قرون.

< مركز البابطني للترجمة 

على  البابطني  سعود  عبدالعزيز  الشاعر  اهتمامات  تقتصر  لم 
ا يُعنى بلغات  الشعر باللغة العربية فحسب، بل أسس عام 2005 مركزاً
العربية  اللغة  إلــى  الترجمة  دعــم حركة  إلــى  ويسعى  األخــرى  األمم 
ومنها إلى اللغات األخرى، وقد أصدر املركز عشرات الكتب األجنبية 

املعنية بالثقافة العلمية العاملية.

< مكتبة البابطني الكويتية في القدس

ألبناء  البابطني  سعود  عبدالعزيز  الشاعر  دعــم  مــن  ا  انطالقاً
نفقته  والعدل، أسس على  القدس وفلسطني ونصرة لقضايا احلق 
بجامعة  اآلداب  كلية  حــرم  في  الكويتية  البابطني  مكتبة  اخلاصة 
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األمم  آداب  من  وغيره  العربي  األدب  في  للبحوث  ا  دعماً الــقــدس، 
الفلسطينيون  املثقفون  منها  يطّل  التي  النافذة  تكون  حتى  األخــرى 

على إصدارات أشقائهم املثقفني والعلماء العرب خارج فلسطني.

< جائزة البابطني الكويتية للشعر العربي في فلسطني

بالشباب  البابطني  سعود  عبدالعزيز  الشاعر  عناية  استمرت   
ا  ا، تشجيعاً الفلسطيني فأطلق جائزة ملن تقل أعمارهم عن 35 عاماً

ا داخل فلسطني احملتلة 1948. لهم على نظم الشعر وخصوصاً

ب - في التعليم

يعتبر الشباب قادة املستقبل، ومع التقدم التكنولوجي والتطور تزداد 
الصعوبات والتحديات أمامه ويأتي في مقدمتها التعليم، حيث كشفت 
مبادرة  إطــالق  من  15 سنة  بعد  أنــه  اليونسكو  منظمة  تقارير  أحــدث 
التعليم للجميع التي تتبناها 164 دولة عام 2000، لم يحقق سوى ثلث 
البابطني  البلدان األهــداف احملــددة. إل أن الشاعر عبدالعزيز سعود 
ا لطبيعة نشأته في أحضان أسرة ُمحبة  ا نظراً أدرك أهمية التعليم مسبقاً

للعلم، فكانت إجنازاته في املجال التعليمي على النحو اآلتي: 

< بعثــة سعود البابطني الكويتية للدراسات العليا 

أسس عبدالعزيز سعود البابطني هذه البعثة عام 1974، بهدف 
بهم  الــذيــن ضاقت  للطالب  واملــســاعــدة  الــعــون  وتــقــدمي  العلم  نشر 
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منهم  النابهني  وتشجيع  التعليم،  طريق  مواصلة  عن  احلياة  سبل 
على استكمال دراساتهم العليا حتى احلصول على درجة الدكتوراه 
البعثة بجميع نفقات  العالم، وتتكفل  من اجلامعات في شتى بلدان 

الطالب طيلة وجودهم بها. 

تقدم البعثة )400(  أربعمئة منحة سنوّياًا لطالب جمهوريات آسيا 
الوسطى وأفريقيا والوطن العربي ودول أوروبا البلقانية وأوروبا. 

نحو  اآلن  إلى  البعثة  املستفيدين من  الطالب   وقد وصل عدد 
)8000( ثمانية آلف طالب وطالبة وهناك أكثر من )500( خمسمئة 

طالب وطالبة كويتيني.

ومهارات  الشعر  وتــذوق  العروض  لعلم  التدريبية  الــدورات   >
اللغة العربية 

باللغة  له  أول قصيدة  البابطني  عبدالعزيز سعود  الشاعر  كتب 

ا، وبدأ ينمي موهبته من خالل  14 عاماً العربية الفصحى في عمر 

قراءاته لفحول الشعراء العرب، ومن هنا جاء اهتمامه بتقدمي دورات 

مجانية لتذوق الشعر وعلم العروض واألوزان وفن اإللقاء ومهارات 

أســاتــذة  يــد  على  واإلعــالمــيــني  اإلذاعــيــني  وتــدريــب  العربية  اللغة 
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من  العديد  املؤسسة  أقامت  وقــد  املــجــالت.  هــذه  في  متخصصني 

دورات إلعداد  ومنها:   ،2011 عام  منذ  بالكويت  التدريبية  الــدورات 

مذيعني جدد بالتعاون مع وزارة اإلعالم، وأخرى ملعلمي اللغة العربية 

في  بها  الناطقني  لغير  العربية  اللغة  لتعليم  وثالثة  التربية،  بــوزارة 

اجلامعة العربية املفتوحة بفرع الكويت.

بعدة  بل سبقتها  فقط،  الكويت  على  الــدورات  تلك  تقتصر  ولم 

سنوات دورات في الوطن العربي وخارجه، فقد بدأت منذ عام 2000، 

منها  كل  ومــدة  وأجنبية،  عربية  جامعة   )57( من  أكثر  مع  بالتعاون 

الوطن  أنحاء  مختلف  في  دورة   )580( منها  ُعِقد  وقــد  أشهر.   )4(

العربي والعالم اإلسالمي في )املغرب وتونس والهند وإيران وباكستان 

وأفغانستان  ومالي  وأمريكا  وإيطاليا  والهرسك  والبوسنة  وفرنسا 

ا. كما  خريجاً  24456 2015، تخرج فيها  والنيجر وتشاد( حتى نهاية 

اللغة  أقامت املؤسسة العديد من الدورات التدريبية املجانية لتعليم 

على  بناءاً  األوروبية  اجلامعات  من  عدد  مع   2011 عام  منذ  العربية 

طلبها، في صقلية ومالطا وإسبانيا. 

للتعريب ونشر  ا  برنامجاً  ،2009/5/1 املؤسسة منذ  وقد وضعت 
فأقامت  ــا،  عــاماً  15 مدته  القمر  جــزر  جمهورية  فــي  العربية  اللغة 
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الدراسية  املستويات  العربية ملختلف  اللغة  تعليم  دورات مجانية في 
والشعبية، وأسست قسم »عبدالعزيز سعود البابطني إلعداد مدرسي 
اللغة العربية« في جامعة جزر القمر، ومازالت تعّرب أسماء الوزارات 
وذلك  العربي،  باحلرف  وتكتب  العامة  والساحات  الشوارع  وأسماء 

بهدف تكريس اللغة العربية بشكل راسخ في دولة عربية. 

 < مركز عبدالعزيز سعود البابطني حلوار الثقافات 

أطلق الشاعر عبدالعزيز سعود البابطني مبادرته للحوار احلضاري 

ا أكبر ينسجم  والتعايش السلمي، ورأى أنه ميكن للمؤسسة أن تؤدي دوراً

ومستجدات العصر، ويتمثل هذا الدور في حوار الثقافات واحلضارات 

مع اإلبقاء على الدور الشعري واألدبــي لها، لذلك قام بتأسيس هذا 

أجل  من  املبذولة  اجلهود  دعم  بهدف  إسبانيا،  في   2005 عام  املركز 

قيم  لترسيخ  واألديــان  الثقافات  بني  والتحاور  الشعوب  بني  التقارب 

التفاهم وقبول اآلخر والتعايش معه، وتقدمي صورة حقيقية عن العرب 

واملسلمني بأنهم دعاة سالم ومحّبة، ويعنى املركز بالتعاون مع اجلامعات 

األجنبية في اإلشراف على كراسي عبدالعزيز سعود البابطني للثقافة 

العربية في جامعات مرموقة من القارات اخلمس.
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ويشرف املركز حالّياًا من مقر املؤسسة في الكويت على األنشطة 
التالية:

> دورات املرشدين السياحيني في إسبانيا

منذ صباه املبكر تأثر الشاعر عبدالعزيز سعود البابطني بشعر 

ابن زيدون األندلسي أمّيا تأثر وأحب شعره بكل شغف وتقدير وكان 

لديه،  واملعرفي  الثقافي  اجلانب  في منو  الكبير  الــدور  التأثر  لهذا 

للسياح من  وآمله تقدمي معلومات مغلوطة  األندلس  فقد أحب بالد 

قبل املرشدين السياحيني، فقرر تأسيس دورات خاصة لهم، بتمويل 

كامل منه بهدف تثقيفهم وتصحيح مفاهيمهم عن احلضارة العربية 

التاريخ  حقائق  وفــق  األجــانــب  الــســيــاح  ــى  إل وتقدميها  اإلســالمــيــة 

احلضاري األندلسي، على أيدي نخبة من األساتذة املتخصصني من 

اإلسبان والعرب.

نظمت أولى الدورات عام 2005 بالتعاون مع جامعة قرطبة، ثم 

سبعة  الــدورة  ومــدة  وإشبيلية،  وملقا  غرناطة  جامعات  إلى  امتدت 

أشهر وتخرج فيها مئات من املرشدين السياحيني، وتكررت الدورات 

لعدة مرات بعدة مناطق باألندلس بناء على طلبهم.
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> كراسي البابطني للثقافة العربية في العالم 

آمن الشاعر عبدالعزيز سعود البابطني بضرورة التشجيع على 
تعليم اللغة العربية ونشر آدابها وثقافتها في الدول األوروبية، فقام 
كراسي  إلــى  تطويرها  مت  والتي  الذكر  السابقة  الـــدورات  بتأسيس 

للثقافة العربية في جامعات مختلفة. 

بها،  الناطقني  لغير  العربية  تعليم  ــا في  ويقدم كل كرسي دروساً
على مدار السنة الدراسية، تنتهي باحلصول على شهادة في املستوى 
متكن  شهادات  ثالث  على  احلصول  بأن  ا  علماً العربية،  للغة  األول 
اللغة  النهائية في  الشهادة  العربية من احلصول على  اللغة  دارسي 

العربية حيث تعد الشهادة الثالثة هي النهائية.

في  تختص مبوضوع  كذلك محاضرات شهرية  الكرسي  ويقدم 
تأثير الثقافة العربية في ثقافة البلد احملتضن للكرسي.

وهذه الكراسي هي: 

1 - كرسي عبدالعزيز سعود البابطني للثقافة العربية في جامعة 
قرطبة )إسبانيا(، وقعت اتفاقية تأسيسه عام 2004.

2 - كرسي عبدالعزيز سعود البابطني للثقافة العربية في جامعة 
غرناطة )إسبانيا(، وقعت اتفاقية تأسيسه عام 2007.
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3 - كرسي عبدالعزيز سعود البابطني للثقافة العربية في جامعة 
ملقا )إسبانيا(، وقعت اتفاقية تأسيسه عام 2008. 

4 - كرسي عبدالعزيز سعود البابطني للثقافة العربية في جامعة 
إشبيليا )إسبانيا(، وقعت اتفاقية تأسيسه عام 2009.

5 - كرسي عبدالعزيز سعود البابطني للثقافة العربية في جامعة 
نيس )فرنسا(، وقعت اتفاقية تأسيسه عام 2010. 

6 - كرسي عبدالعزيز سعود البابطني للثقافة العربية في جامعة 
روما الثالثة )إيطاليا(، وقعت اتفاقية تأسيسه عام 2013.

7 - كرسي عبدالعزيز سعود البابطني للثقافة العربية في جامعة 
بكني )الصني(، وقعت اتفاقية تأسيسه عام 2015.

في  العربية  للغة  لوديان  البابطني  عبدالعزيز سعود  كرسي   -  8
أكسفورد  جامعة  احتفلت  )بريطانيا(،  أكــســفــورد  جامعة 
هذا  على  البابطني  عبدالعزيز سعود  الشاعر  اسم  بإطالق 
ا له ولتبرعه السخي لهذا الكرسي  الكرسي في 2016 تكرمياً
العريق الذي أسسه وليام لود رئيس أساقفه كانتربري ورئيس 

جامعة أكسفورد آنذاك عام 1636م.

9 - كرسي عبدالعزيز سعود البابطني للثقافة العربية في جامعة 
شنقيط )موريتانيا(، وقعت اتفاقية تأسيسه عام 2016. 
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10 - كرسي عبدالعزيز سعود البابطني للثقافة العربية في جامعة 

مقديشو )الصومال( ، وقعت اتفاقية تأسيسه عام 2016. 

في  العربية  للثقافة  البابطني  ســعــود  عبدالعزيز  كــرســي   -  11

جامعة باليرمو )إيطاليا(، وقعت اتفاقية تأسيسه عام 2016 
الشاعر  الذي جمع  اللقاء  بعد  بإيطاليا  باليرمو  في جامعة 
عبدالعزيز سعود البابطني مع عمدة مدينة باليرمو ليولوكا 

أورلندو، ورئيس اجلامعة.

في  العربية  للثقافة  البابطني  سعود  عبدالعزيز  كرسي   -  12

جامعة سنار )السودان(، وقعت اتفاقية تأسيسه عام 2016.

في  العربية  للثقافة  البابطني  سعود  عبدالعزيز  كرسي   -  13

جامعة كارا )توغو(، وقعت اتفاقية تأسيسه عام 2017.

في  العربية  للثقافة  البابطني  سعود  عبدالعزيز  كرسي   -  14

جامعة اجنمينا )تشاد(، وقعت اتفاقية تأسيسه عام 2017.

15 - كرسي أبي القاسم الشابي للشعر، الذي مّت تأسيسه بالتعاون 
مع رئاسة اجلمهورية التونسية وبإشراف رئيس اجلمهورية 
ومّت افتتاحه مبدينة الثقافة بتونس بحضور الرئيس التونسي 
وأعــضــاء  التونسي  الثقافة  ووزيـــر  السبسي  قــايــد  الباجي 
الدبلوماسيني  من  وعــدد  التونسي  الكويتي  التعاون  مجلس 

واملثقفني والشعراء بتاريخ 2018/6/29.
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16 - كرسي عبدالعزيز سعود البابطني للسالم العادل في جامعة 
سعود  عبدالعزيز  مؤسسة  وقعت  كرسي  وهــو  مالطا، 
البابطني الثقافية في الكويت اتفاقية تأسيسه مع مركز 
لتعزيز  مالطا  جلامعة  التابع  الــنــزاعــات  وحــل  دراســـة 
عام  أكتوبر  شهر  في  وتدريسها  العادل  السالم  ثقافة 
2021، ويأتي هذا الكرسي ضمن حرص كل من رئيس 
وفخامة  البابطني  سعود  عبدالعزيز  الشاعر  املؤسسة 
نشر  على  فيال  جــورج  الدكتور  مالطا  جمهورية  رئيس 
ثقافة السالم العادل حول العالم وإرساء قواعد التعايش 

السلمي بني الشعوب.

> صيغ أخرى من التعاون األكادميي 

1 - برنامج ماجستير في الدراسات العربية املعاصرة بجامعة برشلونة 
املستقلة، وقعت املؤسسة في 2016/7/19، اتفاقية تعاون أكادميي 
مع جامعة برشلونة املستقلة لدعم برنامج ماجستير في الدراسات 
اجلامعات  فــي  نــوعــه  مــن  األول  يعتبر  والـــذي  املــعــاصــرة  العربية 
األوروبية، حيث يعد البرنامج الوحيد في قارة أوروبا الذي يعتمد 
اللغة العربية لغة وحيدة في تدريس »ماجستير الدراسات العربية 
الذين  الطلبة اإلســبــان واألوروبــيــني  إلــى  املــعــاصــرة«، وهــو موجه 

يرغبون في كتابة بحوث عن الثقافة العربية.
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2 - قسم عبدالعزيز سعود البابطني إلعداد معلمي اللغة العربية في 
جامعة جزر القمر بالعاصمة موروني، مت تأسيسه عام 2017.

الثقافية  البابطني  ســعــود  الــعــزيــز  عبد  مؤسسة  أســتــاذيــة    -  3
اخلاصة بالثقافة العربية في جامعة اليدن )هولندا(، وقعت 

اتفاقية تأسيسها عام 2017.

4 - تأسيس مركز عبدالعزيز سعود البابطني للثقافة العربية في 
جامعة يريفان بأرمينيا، في 2018/1/8.

5 - تأسيس »مركز البابطني - جامعة اليدن« من أجل الثقافة العربية 
في جامعة ليدن بهولندا حيث افتتح في 2018/10/10.

< جــائــزة عــبــدالــعــزيــز ســعــود الــبــابــطــني الــعــاملــيــة لــلــدراســات 
التاريخية والثقافية في األندلس 

لم تتوقف اهتماماته بالتراث الثقافي األندلسي والدورات التدريبية 
املختلفة،  اإلسبانية  اجلامعات  في  والكراسي  السياحيني  للمرشدين 
»جائزة  باسم  برصد جائزة  البابطني  الشاعر عبدالعزيز سعود  قام  بل 
القرى  البابطني األندلسية« وهي جائزة تختص بدور  عبدالعزيز سعود 
اإلسالمية  العربية  احلضارة  في صنع  التي ساهمت  األندلسية  واملــدن 
باألندلس. ولم تأخذ حقها من الدراسة والبحث الذي متتعت به املدن 
األندلسية األخرى، وحددت قيمة اجلائزة بـ »ثالثني ألف دولر أمريكي«، 
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على مدار دوراته الثالث وتتعهد املؤسسة بترجمة األبحاث إلى اللغتني 
العربية واإلجنليزية على حسابها.

< مركز الكويت للدراسات العربية واإلسالمية 

الشافعي  اإلمــام  كلية  2009/1/27، في  املركز في  تأسس هذا 
بجامعة جزر القمر، استكمالاً للبرنامج الذي أطلقه عبدالعزيز سعود 
حتى  القمر  جزر  في  العربية  اللغة  وإحياء  التعليم  لدعم  البابطني 

ا عند الطلبة.  تصبح أكثر قرباًا ورسوخاً

< معهد البابطني للحوار بني الثقافات 

رأى الــشــاعــر عــبــدالــعــزيــز ســعــود الــبــابــطــني أن احلــاجــة 
أصبحت ملّحة إلى احلوار والتحاور والتفاهم بني بني البشر، 
في  الثالثة  رومــا  جامعة  ومــقــره  املعهد  هــذا  بتأسيس  فقام 
بإيطاليا،  سبينلي  التييرو  مركز  مع  بالتعاون   ،2012/11/9

ومؤسسة ميتزورو ببلجيكا.

ثقافة  ترسيخ  إلــى  املاجستير  برامج  خــالل  من  املعهد  ويسعى 
احلوار والتسامح والوسطية في املجتمعات األوروبية والعربية وكذلك 

بني مختلف الثقافات واحلضارات واألديان. 
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< صندوق البابطني لتعليم اللغة العربية بجامعة ميتشيغن 
- آن آربر, )الواليات املتحدة األمريكية(

لم يقتصر اهتمامه على تعليم اللغة العربية ونشرها في القارة 
ليشمل  امتد  بل  فحسب  الوسطى  آسيا  ودول  وأفريقيا  األوروبــيــة 
بتأسيس  البابطني  سعود  عبدالعزيز  الشاعر  فقام  بأسره،  العالم 
ميتشيغن  رئيس جامعة  وقعت مع  اتفاقية  بناءاً على  الصندوق  هذا 
ونشاطات  دوريــة  محاضرات  خــالل  من  العربية  اللغة  تعليم  لدعم 
أدبية وثقافية مختلفة؛ إضافة إلى متويل الصندوق لبتعاث عدد من 

الطالب األمريكيني لدراسة اللغة العربية بجامعات عربية.

< أكادميية البابطني للشعر العربي 

بدأت أكادميية البابطني للشعر العربي أنشطتها منذ شهر يناير 
2017م، بإقامة دورات تدريبية مجانية في اإلبداع الشعري جلميع 

للناشئة في  األولــى  الــدورة  فأقيمت  الكويت،  املجتمعية في  الفئات 
األولــى  الــدورة  وأقيمت   ،2017 فبراير   2 إلــى  يناير   19 من  الفترة 

من  طلبةاً  ــت  وضــَمّ  .2017 مــارس   22  -  1 مــن  الفترة  فــي  للشباب 
جنسيات متنوعة: الكويت، اململكة العربية السعودية، العراق، إيران، 

السنغال، إندونيسيا، سورية، لبنان، مصر، فلسطني، األردن. 
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 - مستويني  في   - الشعري(  اإلبــداع  )دبلوم  دروس  األكادميية  وأطلقت 
أكتوبر  بدءاًا من  إيطاليا،  فيرونا-  للشعر في  العاملية  األكادميية  بالتعاون مع 
2017 إلى مايو 2018، ومت تخريج الدفعة األولى وعددهم )73( طالباًا وطالبة 

في حفل مسائي بحضور رئيس املؤسسة الذي سلمهم شهادات الدبلوم.

لغير  العربية  اللغة  بتعليم  خاصة  ـــا  دروساً األكــادميــيــة  أقــامــت  كما 
الناطقني بها من البعثات الدبلوماسية األجنبية املقيمة في دولة الكويت، 
بالدورة  والتحق   2018 مايو  إلــى   2017 أكتوبر   1 بتاريخ  بــدأت  حيث 
)130( دبلوماسّياًا من أكثر من ثالثني سفارة أجنبية داخل دولة الكويت. 

التي يقوم  املــقــررات واملــنــاهــج  تــدريــس  واألكــادميــيــة مستمرة فــي 
بتدريسها نخبة من األكادمييني، وقد بدأت موسمها الثالث بتاريخ 13 
نوفمبر 2019 وهي مستمرة في عطائها حتى اآلن، واملناهج التي تدرس 
والنقد  واإلمــالء،  والصرف  والنحو  والقافية  العروض  علم  هي:  فيها 

األدبي وحتليل النص الشعري وفنون اإللقاء وعلم البالغة وفقه اللغة.

< بناء املدارس

ا كامالاً  استكمل اهتمامه بالتعليم بطرق مختلفة منها التبرع تبرعاً
ا في عدد من الدول،  لتأسيس أكثر من )25( مدرسة وكلية ومعهداً
املدرسة،  اســم  على  احلفاظ  اشتراط  )مــع  الكويت،  باسم  جميعها 

وتدريس اللغة العربية(، ومنها على سبيل الذكر:
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- ثانوية الكويت مبنطقة النزهة باإلسكندرية في مصر.

- ثانوية امللك فهد مبصر اجلديدة، بالقاهرة في مصر.

- ثانوية الشيخ جابر األحمد الصباح في »املقطم« بالقاهرة في مصر.

- ثانوية األخوة الكويتية املغربية مبدينة »كلميم« في املغرب.

- ثانوية الشيخ محمد أمني الشنقيطي بالبصرة في العراق.

- مدرسة الكويت في »درنكا« جنوبي القاهرة في مصر.

- مدرسة الصداقة الكويتية املغربية مبدينة »مراكش« في املغرب.

- مدرسة الكويت في قرغيزستان.

- مدرسة األمير أحمد بن عبدالعزيز في باماكو بجمهورية »مالي«.

- مدرسة الكويت في مدينة كيدال بجمهورية »مالي«.

- مدرسة الكويت في مدينة »كويتا« بجمهورية باكستان.

- مدرسة الكويت في »املآتا« بجمهورية كازاخستان.

- مدرسة الكويت في مخيمات الجئي كرباخ في أذربيجان.

- مدرسة األخوة اجلزائرية الكويتية مبدينة »األغواط« في اجلزائر.

- مدرسة الكويت في محافظــة قادياتي في جمهوريــة جورجيــا.

اإلسالمية مبدينة  للدراسات  الكويتية  البابطني  عبدالرحمن  كلية   -
»شمكنت« في جمهورية كازاخستان.

- كلية سعود البابطني الكويتية لآلداب بـ»جامعة عليكرة« في الهند.
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- معاهد عبدالرحمن سعود البابطني الكويتية للغات الشرقية في 
»جامعة جوي« في جمهورية قرغيزستان.

- ثانوية الشيخ صباح األحمد الصباح في منغوليا.

ج - املشاريع اإلنسانية 

وحــوار  والتعليم  واألدب  والثقافة  بالشعر  اهتمامه  إلــى  إضــافــة 
الثقافات أولى الشاعر عبدالعزيز سعود الباطني عناية خاصة بالعمل 
اإلنساني فأرسى مشاريع للمجتمع املدني في كثير من الدول، من ذلك:

• مركز سعود عبدالعزيز البابطني للحروق وجراحة التجميل 	
في الكويت )تبرع باملبنى والتجهيزات وسلمه لوزارة الصحة 

إلدارته ويقدم خدماته مجاناًا للمواطنني(.

• املركز الطبي الكويتي في مدينة »احلميدية« جنوبي إيران.	

• البابطني« في »الرياض« ليستفيد 	 صالة أفراح باسم »سعود 
منها ذوو الدخل احملدود لتنظيم حفالت زواج أبنائهم باملجان.

• طولكرم 	 مبدينة  األغــراض  املتعددة  الثقافية  الكويت  صالة 
في فلسطني.

• العربية 	 األقــطــار  فــي  الــعــبــادة  دور  مــن  الكثير  ورمم  أنــشــأ 

واإلسالمية، آخرها ثالثة مساجد في جمهورية مالي بأفريقيا.
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مع بالتعاون  السالم  ثقافة  تنمية   -  6
األمم املتحدة

منذ مطلع األلفية الثالثة، اجته عبدالعزيز سعود البابطني إلى 
دعم احلوار بني الثقافات، حيث أطلق العديد من املبادرات في هذا 

ا تنمية ثقافة السالم. املجال من بينها أخيراً

العامة  اجلمعية  رئيس  طومسون  بيتر  دعــا   2017 سبتمبر  ففي 
لألمم املتحدة عبد العزيز سعود البابطني إلى املشاركة في املنتدى رفيع 
تنظمه  الذي  املنتدى،  هذا  ويعقد  السالم.  ثقافة  تنمية  حول  املستوى 
اجلمعية العامة مبقر األمم املتحدة في نيويورك، سنوّياًا ملتابعة »إعالن 
1999«، لتعزيز ثقافة السالم من خالل ثمانية  وبرنامج عمل سبتمبر 
املساواة  اإلنــســان،  حقوق  املستدامة،  التنمية  التعليم،  هــي:  مجالت، 
والتضامن،  والتسامح  والتفاهم  الدميقراطية،  املشاركة  بني اجلنسني، 

التدفق احلر للمعلومات واملعرفة، وتعزيز السالم واألمن الدوليني.

وقد قدم عبدالعزيز سعود البابطني في اجللسة الثانية للمنتدى 
التي ركزت على »غرس بذور ثقافة السالم: تنمية الطفولة املبكرة 
أمن  أجل  من  السالم  »ثقافة  بعنوان  ا  هاّماً ا  مشروعاً البداية«،  هي 
ا دون استثناء، أي كل  نلتزم جميعاً أجيال املستقبل«، ومضمونه »أن 
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املجتمع الدولي، كل الدول األعضاء، كل احلكومات، وكل املؤسسات 
املدنية، بوضع دروس خاصة حول السالم في برامج التعليم ومواده، 
ا من مرحلة احلضانة، فاملدرسة، ثم املعهد إلى حد  يكون ذلك انطالقاً

برامج التعليم في اجلامعة«.

وفي اخلامس من سبتمبر 2018، ألقى رئيس املؤسسة عبدالعزيز 
سعود البابطني كلمة أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة بدعوة من 
رئيس اجلمعية ميروسالف لشاك، أكد فيها التزام املؤسسة بالعمل 
على تعزيز ثقافة السالم العادل الذي يأتي من التزام دولة الكويت 

بالدعم الدائم للسالم في كل أنحاء العالم.

املــؤســســة على  الــتــي تعمل  املــنــاهــج  الكلمة  وشـــرح خــالل هــذه 
إعدادها لتدريس ثقافة السالم في مختلف املراحل الدراسية حول 
العالم، وعرض أمام ممثلي الدول في اجلمعية العامة املنهج النموذج 
الذي أعدته املؤسسة كي يستأنس به اخلبراء في التعليم ويعدون من 

ا. خالله سبعة عشر منهجاً

وأشار إلى أن املؤسسة قامت باخلطوة األولى في مشروع ثقافة 
السالم من أجل أمن أجيال املستقبل، إذ افتتحت في نوفمبر 2017 
كرسي عبدالعزيز سعود البابطني من أجل ثقافة السالم في مدينة 
اجلامعات  بني  املشترك  األوروبــي  املركز  إلى  وُعهد  بإيطاليا،  روما 
من  السالم  ثقافة  تدريس  يباشر  أن  اإلنسان  وحقوق  للدميقراطية 



السيرة واإلجنازات الثقافية

- 71 -

ا  العالم، مضيفاً بلدان  مختلف  من  يضمها  التي  جامعة  املائة  خالل 
السالم،  ثقافة  تدريس  مناهج  املختصني حررت  من  فرق  ثالثة  أن 
السالم  لثقافة  العاملي  املنتدى  ضيوف  إلى  مطبوعة  ستقدم  حيث 
الدولية في مدينة  العدل  الذي ستنظمه املؤسسة في مقر محكمة 
لهاي في شهر يونيو 2019 والذي سيحضره عدد من رؤساء الدول 

والشخصيات السياسية والفكرية والثقافية الفاعلة دولّياًا.

> الشراكة مع معهد السالم الدولي:

األمم  عمل  ببرنامج  املتعلقة  السالم  ثقافة  تنمية  إطــار  في 

في  الرئيسية  الكلمة  البابطني  سعود  العزيز  عبد  ألقى  املتحدة، 

بالتعاون  أقيمت  الــســالم«،  ثقافة  »تطوير  بعنوان  مشتركة  نــدوة 

مع املعهد الدولي للسالم على هامش منتدى األمم املتحدة رفيع 

املستوى بتاريخ 1 سبتمبر 2017.

املتحدة  لــألمم  العامة  اجلمعية  رئيس  الــنــدوة  هــذه  في  شــارك 

املتحدثني  من  عدد  إلى  باإلضافة  أساسّياًا،  متحدثاًا  بيتر طومسون 

اآلخرين، من بينهم: جيليان بيرد املمثل الدائم ألستراليا لدى األمم 

لألمم  العام  األمني  مساعد  تارانكو   - فرنانديز  وأوسكار  املتحدة، 

املتحدة  لدعم بناء السالم. وقد حضر الندوة ممثلو الدول األعضاء 
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باجلمعية العامة وعدد من كبار املسؤولني في األمانة العامة لألمم 

واملجتمع  األكادميية  األوســاط  من  ممثلني  إلــى  باإلضافة  املتحدة، 

املدني والقطاع اخلاص.

وهذه الندوة هي األولى في سلسلة من األنشطة تعمل املؤسسة على 
تنظيمها مستقبالاً في إطار الشراكة بينها وبني املعهد الدولي للسالم.

ثم كانت الندوة الثانية بتاريخ 5 سبتمبر 2018 نظمتها املؤسسة 
بالتعاون مع املعهد الدولي للسالم في مقره بنيويورك على هامش 
لألمم  العامة  اجلمعية  تنظمه  الذي  السالم  لثقافة  الرفيع  املنتدى 
املتحدة، بحضور عدد كبير من ممثلي الدول األعضاء، بعنوان ثقافة 

السالم نحو مسار حقيقي لدعم السالم.

شارك في هذه الندوة مساعد األمني العام لألمم املتحدة فابريز 
هوتشيلد، ورئيس وزراء استراليا األسبق كيفني راد، وممثلة بريطانيا 

لدى األمم املتحدة كارين بيرس.

> كرسي عبد العزيز سعود البابطني من أجل السالم في أوروبا:

تفعيالاً ملشروع »ثقافة السالم من أجل أمن أجيال املستقبل«، مت 
افتتاح كرسي عبد العزيز سعود البابطني من أجل السالم في أوروبا، 
يوم 22 نوفمبر 2017، بجامعة روما الثالثة، حيث عرض عبد العزيز 
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اعتمدته  الــذي  للمقترح  ا  وفقاً الكرسي  عن  تصوراًا  البابطني  سعود 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة. وتتمثل مهمة الكرسي في: 

- تعليم الدارسني القواعد املتبعة من أجل السالم والتوسع فيها وتطويرها.

- تكوين الدارسني ومتكينهم من وسائل حتقيق السالم وفق مهارات خاصة.  

- املساهمة في القضاء على اإلرهاب والفكر التكفيري.

قدم الدرس الفتتاحي للكرسي رئيس البرملان املالطي السابق 
داعمة  كلمات  ا  تباعاً الضيوف  ألقى  ذلــك  وبعد  فــرانــدو.  مايكل 
لنشاط الكرسي: رئيس البرتغال األسبق جورجيو سمبايو )كلمة 
فنشنزو  اإليطالي  الوزير  املباشر(،  املرئي  التصال  طريق  عن 
فرديناند  شـــارل  األســبــق  البلجيكي  اخلــارجــيــة  وزيـــر  ســكــوتــي، 
الفريجي  ، جنيب  احلــوار شمال جنوب  رئيس مؤسسة  نوتومب 
مؤسسة  رئيس  كاباسو  ميكالي  للسالم،  الدولي  للمعهد  ممثال 
البحر األبيض املتوسط، جورج أولريتش أمني عام املركز األوروبي 
املشترك بني اجلامعات حلقوق اإلنسان والدميقراطية، باتريزيا 
وسامي  للشعر،  العاملية  لألكادميية  التنفيذية  الرئيسة  مارتلو 

النصف وزير اإلعالم الكويتي األسبق. 

وتعمل املؤسسة حالّياًا على توسيع نشاط الكرسي ليشمل بقية 
القارات في السنوات القادمة. 
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> املنتدى العاملي لثقافة السالم:

بتاريخ  الثقافية  البابطني  سعود  العزيز  عبد  مؤسسة  أقامت 
2019/6/13 املنتدى العاملي لثقافة السالم حتت عنوان “تعليم 

الدولية  العدل  محكمة  مبقر  الثقافي”  الــتــراث  حلماية  السالم 
سياسية  شخصيات  بحضور  لهــاي  مبدينة   - السالم  قصر   -
ودبلوماسية ورؤساء دول، مثل؛ فخامة الرئيس جورج فيال، رئيس 
مالطا، وفخامة الرئيس فوستني أرشاجن تواديرا، رئيس جمهورية 

إفريقيا الوسطى.

البابطني  سعود  العزيز  عبد  السيد  املؤسسة  رئيس  رحب  وقد 
باحلضور، وأكد أن املنتدى يأتي في إطار التعاون بني مؤسسة عبد 
املتحدة،  لألمم  العامة  واجلمعية  الثقافية،  البابطني  سعود  العزيز 
والهالل  األحمر،  للصليب  الدولية  واللجنة  للسالم،  الدولي  واملعهد 
جاء  املنتدى  هذا  وأن  كارنيجي،  ومؤسسة  ليدن،  وجامعة  األحمر، 
مبباركة من سمو أمير دولة الكويت قائد اإلنسانية، الذي نسير على 

نهجه ونتبع رؤيته في مجال العمل اإلنساني.

العزيز سعود  ثمرة مبادرة مؤسسة عبد  املنتدى  أن  إلى  وأشــار 
البابطني الثقافية حول “ثقافة السالم من أجل أمن أجيال املستقبل” 
التي قدمت في جلستني متتاليتني إلى اجلمعية العامة لألمم املتحدة، 
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إلى  احلضانة  من  الطلبة  بني  السالم  ثقافة  مبادئ  تدريس  بهدف 
اجلامعة.

وفي اجللسة اخلتامية للمنتدى، قدم رئيس املؤسسة السيد عبد 
العزيز سعود البابطني املناهج اخلاصة بتدريس ثقافة السالم العادل 
وقد  الثقافية،  البابطني  سعود  العزيز  عبد  مؤسسة  أجنزتها  التي 
وتوجيه  املدرسني  بإشراف  الطلبة  ليستعملها  املناهج  هذه  أعــدت 
منهم، وقد أعدت في أجزاء لتناسب كافة مستويات املراحل التعليمية 

من الروضة وحتى اجلامعة.

وقال إن هذه املناهج إمنا هي حصيلة تفكير عقل بشري يجمعنا، 
فاملبادرة كويتية عربية وساهم في إجنازها خبراء من العالم بإشراف 
ثقافات  من  أي  العالم،  من  دولــة  من عشرين  أكثر  من  دولية  جلنة 

متعددة.

وقــد جـــاءت هــذه املــنــاهــج خــالصــة أفــضــل مــا هــو مــوجــود في 
التربوية  التواصل  التدريس ومعتمدة من على أفضل وسائل  برامج 
الجتماعية، وميكن لكل دولة في العالم أن تطبقها وأن تضيف إليها 

ما يتناسب مع ثقافتها.

وكان برنامج املنتدى يتضمن ثالث جلسات إضافة إلى اجللسة 
اخلتامية التي تُليت فيها توصيات املنتدى.
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> منح السيد عبدالعزيز سعود البابطني جائزة اللغة العربية في 
األمم املتحدة مبناسبة اليوم العاملي للغة العربية

مت منح الشاعر عبدالعزيز سعود البابطني جائزة اليوم العاملي 
للغة العربية في األمم املتحدة، وذلك في حفل أقيم لالحتفال باليوم 
العاملي للغة العربية والذي يوافق الـ 18 من ديسمبر من كل عام في 
مقر األمم املتحدة بنيويورك، ومدرسة األمم املتحدة الدولية )قسم 
في  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  رئيس  بحضور  العربية(،  اللغة 
دورتها الـ76 عبدالله شاهد )دولة املالديف( وعدد من ممثلي الدول 
العربية املعتمدين في منظمة األمم املتحدة وممثلي الدول األعضاء.

وتسلم اجلائزة مندوب الكويت لدى األمم املتحدة سعادة السفير 
منصور العتيبي نيابة عن الشاعر عبدالعزيز سعود البابطني.

اجلائزة  بهذه  اعتزازه  عن  البابطني  سعود  عبدالعزيز  وأعــرب 
الــتــي هــي جــائــزة للكويت والــوطــن الــعــربــي، وشـــارك خــالل احلفل 
في  العربية  اللغة  دور  فيها عن  الفيديو حتدث  عبر  بكلمة مسجلة 
التواصل احلضاري بني األمم والشعوب، وعرض جهوده في نشرها 
ودعمها وتعزيز حضورها دولياًا، قائالاً »تُعدُّ اللغة العربية من أقدم 
اللغات احلية التي عرفتها البشرية، وقد تفاعلت مع اللغات األخرى؛ 
احلضاري  الــتــواصــل  فــي  ودورهـــا  العربية  اللغة  مبكانة  ــا  واعــتــرافاً
والثقافي مع األمم والشعوب األخرى، اتخذت األمم املتحدة قرارها 
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اللغة  تكون  بأن   1973 العاِم  الهام في شهر ديسمبر من  التاريخي 
العربية لغة رسمية في املنظمة الدولية إلى جانب عدد من اللغات 
ا  احلية األخرى، وذلك أن هذه اللغة هي من بني اللغات األكثر انتشاراً

ا في العالم. واستخداماً

»مؤسسة عبدالعزيز سعود  أن جهوده من خالل  إلى  أشار  كما 
البابطني الثقافية« منذ تأسيسها عام 1989، اجتهت نحو التشجيع 
على تعليم اللغة العربية ونشر ثقافتها وآدابها، والترجمة منها إلى 
لغات أخرى، ومن اللغات األخرى إليها، فقام بإطالق دورات تدريبية 
وتعليمية وكراٍس للغة العربية في أكثر من خمسني جامعة عربية وفي 

كثير من اجلامعات في الدول األوروبية واإلفريقية واآلسيوية.

وكان من أهم أولوياته التعريب في دولة جزر القمر العربية، فقد 
وكتابتها  عربية  أسماء شخصيات  إلى  الشوارع  أسماء  بتغيير  كلف 
إدارات  بتعريب  وكذلك  الفرنسي،  احلرف  بجانب  العربي  باحلرف 
الدولة واملؤسسات الرسمية وكتابة أسمائها باحلرف العربي بجانب 
احلرف الفرنسي، وتزامن ذلك مع تنظيم مئات الدورات التدريبية 
اللغة العربية للقضاة وللمعلمني حتى يتمكنوا من تدريسها في  في 

املدارس العمومية للدولة.

البابطني مبناسبة حصوله  العزيز سعود  تلقى السيد عبد  وقد 
من  كبير  عــدد  من  التهاني  من  العديد  املرموقة  اجلائزة  تلك  على 
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اجلابر  األحــمــد  مشعل  الشيخ  سمو  مثل؛  الكويتية،  الشخصيات 
الصباح، ولي عهد دولة الكويت، ومعالي مرزوق الغامن رئيس مجلس 
مجلس  رئيس  الصباح،  احلمد  خالد  صباح  الشيخ  وسمو  األمـــة، 
الوزراء، وسمو الشيخ حمد جابر العلي الصباح، نائب رئيس مجلس 
احملمد  ناصر  أحمد  الدكتور  الشيخ  وسمو  الدفاع،  ووزيــر  الــوزراء 
الصباح، وزير اخلارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الــوزراء، هذا 
السفير  سعادة  مثل؛  العربية،  الشخصيات  من  عدد  إلى  باإلضافة 
الكويت،  دولة  لدى  التونسية  اجلمهورية  سفير  العجيلي،  الهاشمي 
ومعالي السفير علي بن عبد الله آل محمود، سفير دولة قطر لدى 
العراق  جمهورية  سفير  الصافي،  املنهل  السفير  ومعالي  الكويت، 
الكويتية والعربية  العديد من الشخصيات  إلى  الكويت إضافة  لدى 
والدولية، كما قدم له فخامة الرئيس التونسي، قيس سعيد، التهاني 

مباشرة في قصر قرطاج حني التقاه يوم 24 ديسمبر 2021.
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عبدالعزيز سعود البابطني مع بيتر طومسون رئيس اجلمعية العامة لألمم 

املتحدة في مكتبه بنيويورك )7 سبتمبر 2017(
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عبدالعزيز سعود البابطني بني رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة بيتر 
طومسون وكاتالني آناماريا بوجياي، ممثلة املجر في األمم املتحدة

أثناء إلقاء كلمته في منتدى األمم املتحدة رفيع املستوى املعني بثقافة السالم
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املنتدى رفيع املستوى املعني بثقافة السالم الذي تقيمه اجلمعية العامة
ا لألمم املتحدة سنوّيً

عبدالعزيز سعود البابطني في املعهد الدولي للسالم يتوسط )من اليسار إلى 
اليمني( تيري رود الرسن رئيس املعهد، ومسعود بن مؤمن مندوب بنغالديش 

الدائم في األمم املتحدة، وآدم لوبيل نائب رئيس املعهد الدولي للسالم، وجيليان 
بيرد مندوب أستراليا الدائم في األمم املتحدة، وأوسكار فرنانديز- تارانكو 

مساعد األمني العام لألمم املتحدة لدعم بناء السالم
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عبدالعزيز سعود البابطني أثناء إلقاء كلمته في ندوة املعهد الدولي للسالم.

عبدالعزيز سعود البابطني خالل الندوة املشتركة التي أقيمت بالتعاون مع املعهد 
الدولي للسالم على هامش منتدى األمم املتحدة رفيع املستوى.
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افتتاح كرسي عبدالعزيز سعود البابطني من أجل السالم في أوروبا،
)من اليمني إلى اليسار( مايكل فرندو الرئيس الفخري للبرملان املالطي، لوكا 
بيترو ماركي رئيس جامعة روما الثالثة، عبدالعزيز سعود البابطني، لويجي 

موتشا رئيس مركز ألتييرو سبينالي

جانب من احلضور في حفل افتتاح كرسي عبدالعزيز سعود البابطني
من أجل السالم في أوروبا الذي أقيم يوم 22 نوفمبر 2017

في القاعة الكبرى بجامعة روما الثالثة
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س 
ني إلى اليسار، مايكل فرندو الرئي

ني من أجل السالم في أوروبا، من اليم
ف افتتاح كرسي عبدالعزيز سعود البابط

ضيو
ميية 

س التنفيذي لألكاد
س مركز ألتييرو سبينالي، باتريتزيا مارتيللو الرئي

الفخري للبرملان املالطي ، لويجي موتشا رئي
جنيب 

ني، 
ط ، عبدالعزيز سعود البابط

ض املتوس
س مؤسسة البحر األبي

العاملية للشعر في فيرونا، ميكالي كاباسو رئي
ف وزير اإلعالم الكويتي السابق، تهامي العبدولي املدير 

ص
الفريجي مدير املكتب اإلقليمي للمعهد الدولي للسالم، سامي الن

حلوار شمال جنوب
س مؤسسة ا

خلارجية البلجيكي األسبق ورئي
العام للمؤسسة، شارل- فرديناند نوتومب وزير ا
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عبدالعزيز سعود البابطني مع ميروسالف الشاك رئيس اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة في مكتبه بنيويورك

)5 سبتمبر 2018(
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عبدالعزيز سعود البابطني أثناء إلقاء كلمته في اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
عارًضا املنهج النموذج الذي أعدته مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطني الثقافية 

لتدريس ثقافة السالم في مختلف املراحل الدراسية حول العالم
)5 سبتمبر 2018(
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 عبدالعزيز سعود البابطني  يلقي كلمته في افتتاح املنتدى العاملي لثقافة 
السالم بالهاي 13 يونيو 2019

جانب من حفل افتتاح املنتدى العاملي لثقافة السالم، ويبدو من اليمني: سمو األمير تركي 
الفيصل، فخامة رئيس جمهورية مالطا الدكتور جورج فيال، عبدالعزيز سعود البابطني، فخامة 

رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستان آرشاجن تواديرا، معالي مرزوق علي الغامن، فخامة 
الرئيس التركي األسبق عبدالله غل، فخامة رئيس جمهورية مالطا السابقة، ماري لويز كوليرو.
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اجلامعية  والرسائل  والدراسات  الكتب   -  7
حول شعر

 عبدالعزيز سعود البابطني 

درس كثير من الباحثني حياة الشاعر عبدالعزيز سعود البابطني 
ا جلهوده املتواصلة في سبيل إعادة الشعر إلى صدارة  وشعره تقديراً
القضايا  بعض  حــول  التحليلية  بحوثهم  وكانت  اإلبــداعــي،  املشهد 
النقدية واملضمونية واإليقاعية في دواوينه وقصائده. وقد صدرت 

العديد من الكتب والدراسات واألبحاث، منها: 

أواًل - الكتب

بوح البوادي للشاعر عبدالعزيز  ديوان  »دراســات نقدية في   -  1
النقاد  من  نخبة  بقلم  للديوان،  الكامل  النص  مع  البابطني«  سعود 
د. فــوزي عيسى )مصر(،  له  وقــدم  للنشر  أعــده  العرب،  والباحثني 
الدراسات  الكتاب  يضم   ،1996 اإلسكندرية  للطباعة،  الدلتا  مركز 

واملقالت التالية: 

• حوار مع النص، الدكتور مصطفى ناصف )مصر(، ص 43 - 90.	
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• »بوح البوادي« - دراسة حتليلية - د. محمد مصطفى هداره )مصر(، 	
ص 91 - 106.

• قضايا نقدية حول ديوان »بوح البوادي«، د.محمد عبداملنعم خفاجي، 	
ص 107 - 122.

• البوادي« - د. فوزي عيسى 	 بناء األسلوب الشعري في ديوان »بوح 
)مصر(، ص 123 - 142.

• ديوان »بوح البوادي« قراءة في املضمون واملؤثرات - د. أمين محمد 	
ميدان )مصر(، ص 143 - 158.

• قراءة في ديوان »بوح البوادي« - د. نبيل رشاد نوفل )مصر(، ص 159 - 164.	

• البوادي« - خليفة اخلياري 	 »بوح  ديوان  الشعري في  التراث  صدى 
)تونس(، ص 165 - 176.

• جود الغوادي في »بوح البوادي« - د. عبدامللك مرتاض )اجلزائر(، 	
ص 177 - 187.

• 192، وكان 	  - 191 )الكويت( ص  البغيلي  الــبــوادي« - حمود  »بــوح 
بــتــاريــخ األربــعــاء   ،8025 الــعــدد  )الــقــبــس(  نــشــر فــي صحيفة  قــد 

.1995/1/25

•  بوح البوادي - ناصر كرماني )الكويت( ص 193 ، وكان قد نشر في 	
صحيفة  )القبس( العدد 8096، بتاريخ اجلمعة 1996/1/5.

• فيصل 	  - شعرية  مجموعة  أول  عبر  الشعر  مرافئ  إلــى  الــوصــول   
السعد ص 194 - 199، وكان قد نشر في صحيفة  )القبس(.
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• )الكويت( 	 الغربللـــي  إقبال   - املتوازيـــــة  الشخصيــــــات  صـــــاحب 
العدد  )الــوطــن(  وكــان قد نشر في صحيفة   ،  202  - 200 ص 

7129، بتاريخ  1995/12/15.

•  شوارد »بوح الشاعر« ص 203 - 205 ، وكان قد نشر في  صحيفة 	
األهرام 1995/2/6. 

• الروائع، 	 والتفاعل مع  الرومانسي  الوهج  البوادي« بني  »بوح   ديوان 
روضة عبدالالوي )تونس(، ص 207 - 210 وكان قد نشر في مجلة 

حقائق التونسية العدد 518، بتاريخ 1995/10/6. 

• »بوح البوادي« - ديوان شعر جديد، حمودة الشريف كرمي )تونس( 	
التونسية،  احلــريــة  فــي صحيفة  نشر  قــد  وكــان   ،219  -  211 ص 

.1995/10/19

• )تونس( 	 كــرمي  الشريف  حمودة  الــبــوادي«،  »بــوح  في  القصيدة  بنية 
التونسية  احلــريــة  فــي صحيفة  نشر  قــد  وكـــان   ،230  -  221 ص 

 .1995/10/26

وزارة  بولبرس،  د.لويزة  إعــداد:  الشعري«  العيون  »ملتقى   -  2
النقدية  الدراسات  الكتاب  يضم   .1997 الرباط  الثقافية،  الشؤون 
للشاعر  تكرميية  نـــدوة  تضمنتها  الباحثني  مــن  ملجموعة  التالية 

عبدالعزيز سعود البابطني:

• ديوان »بوح البوادي« فيض عاطفي صادق ، د. محمد التازي سعود 	
)املغرب(، ص 115 - 120.
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• مقولتي الزمان واملكان في ديوان »بوح البوادي«، د. محمد السرغيني 	
)املغرب(، ص 121 - 128.

• »بوح البوادي«: حوار مع النص ، د. مصطفى ناصف )مصر(، ص 	
.134 - 129

• د. 	 الــبــوادي«،  »بــوح  ديــوان  في  والستــــرجاع  التذكـــر   شعرية 
ــرة الــقــراءة/ قــراءة الــذاكــرة -  أحمد الطريبق )املــغــرب(، )ذاك
الزمان واملكان(،  املتوالية اإلحصائية/ قراءة مغايرة - جدلية 

ص 135 - 160.

• دللت العناوين في ديوان عبدالعزيز سعود البابطني، أ. عبداحلكيم 	
السبيع، ص 161 - 171.

• د. 	 احلضرية،  البدوية  للقصيدة  أخــرى  يقظة  نحو  الــبــوادي«  »بــوح 
محمد الدناي )املغرب(، ص 172 - 194.

• محمد 	 د.  البابطني،  سعود  عبدالعزيز  شعر  في  اإليقاعية  البنية 
مصطفى أبوشوارب )مصر(، ص 195 - 202.

3 - »احلركة األدبية في الكويت، مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود 
البابطني لإلبداع الشعري وأشعار رئيسها منوذًجا«، تنسيق ومراجعة: 
د. عبدالله بنصر العلوي، جامعة سيدي محمد بن عبدالله، فاس، 
2006. الكتاب في األصل ندوة علمية تكرميية دولية مبناسبة منح 

من  الفخرية  الدكتوراه  شهادة  البابطني  سعود  عبدالعزيز  األستاذ 
 2006/12/15 بتاريخ  فاس  في  عبدالله  بن  محمد  سيدي  جامعة 

يضم الكتاب دراسات نقدية ملجموعة من الباحثني وهي:
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• املعجم الشعري عند عبدالعزيز سعود البابطني - د..عبدالله بنصر 	
العلوي )املغرب(، ص 81 - 95.

• الذاتية واملوضوعية في شعر عبدالعزيز البابطني، د.عمر املراكشي 	
)املغرب(، ص 96 - 102.

• الصورة الشعرية في إبداع عبدالعزيز سعود البابطني - د. محمد 	
الواسطي )املغرب(، ص 103.

• املفضل 	 د.  البابطني.  سعود  عبدالعزيز  شعر  فــي  بيانية  أساليب 
الكنوني )املغرب(، ص 134.

• لغزيوي 	 علي  د.  البابطني.  شعر  في  األوزان  جماليات  إلــى  مدخل 
)املغرب(، ص 149 - 162.

• جماليات القوافي في شعر عبدالعزيز البابطني - ديوانه )مسافر في 	
ا د. محمد الدناي )املغرب(، ص 163 - 179. القفار( منوذجاً

• في رحاب شعر البابطني - د. فاطمة اجلامعي احلبابي )املغرب(، 	
ص 192 - 219.

• الغزل الراقي في ديوان البابطني - د. ياسني األيوبي )لبنان(، ص 	
.228 - 220

• أحمد 	 د.  شعر/  وعشق  حب  عذرية  البابطني:  عبدالعزيز  جتربة 
العراقي، ص 230 - 248.
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• عبدالوهاب 	 د.  البابطني،  قصيدة  في  الصوفي  احلس  مظاهر  من 
الفياللي )املغرب(، ص 250 - 280.

• عزالعرب 	 د.  البابطني،  سعود  عبدالعزيز  شعر  في  واحلجة  البنية 
حلكيم بناني )املغرب(، ص 281 - 297.

• شعرية الختيار في إبداع الشاعر عبدالعزيز سعود البابطني - 	
د. عبداملالك الشامي، ص 298 - 309.

• حول شعرية عبدالعزيز سعود البابطني: فتنة الوجود، د. عبدالرحمن 	
طنكول )املغرب(، ص 318 - 325.

•	 The theme of Love in Abdulaziz   Al-Babtain Poetry the 
Case of Five Translated Poems, Dr. Ahmed Saber, 326 - 335.

•	 Viajero en los desiertos Antologi’a de Poesiasde Abdulaziz   
Ibn Saud Al-Babtain, Dr. Mustapha Amidi, 336 - 345.

• تقريب بعض أشعار عبدالعزيز البابطني إلى اللغة األملانية - د. خالد 	
لزعر )املغرب(، ص 347 - 356.

• رشيد 	 د.  البابطني  عبدالعزيز  عند  الــشــعــري  اخلــطــاب  مــكــونــات 
العرجيوي )املغرب(، ص 360 - 373.

4 - »البنية اإليقاعية في شعر عبدالعزيز سعود البابطني - قراءة 
في موسيقى اإلطار«، د. محمد مصطفى أبوشوارب )مصر(، 

دار املعرفة اجلامعة،  اإلسكندرية 1997.
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5 - »العذرية البدوية في بوح عبدالعزيز سعود البابطني الشعري،  
فــوزي  صبري  ومعطياته«،  ـــداع  اإلب آلــيــات  فــي  نقدية  قـــراءة 

عبدالله أبوحسني )مصر(، القاهرة )د. ن( 2000.

6 - »بنية الوزن والصوت واإليقاع في ديوان بوح البوادي«، عبدالبر 
العليلي )املغرب(، مطبعة البالبل، فاس 2000.

البابطني من خالل  عروضية لشعر عبدالعزيز سعود  »دراســة   -  7
ديوانه »بوح البوادي««، محجوب موسى )مصر(، املرجاح للنشر 

والتوزيع، الكويت 2002.

القفار للشاعر  ديــوان مسافر في  دراســة في  اإلبــداع،  »فاعلية   -  8
عبدالعزيز سعود البابطني«، محجوب موسى، املرجاح للنشر 

والتوزيع،  الكويت 2008.

البابطني«،  سعود  عبدالعزيز  شعر  وفلسفة  وأغــراض  »سمات   -  9
فاطمة محمد، )د.ن/ د.ت(. 
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ثانًيا - دراسات عن شعر عبدالعزيز سعود البابطني  

د.  البابطني(،  سعود  عبدالعزيز  شعر  في  الــعــذري  )املنحى   -  1
الكلمة:  »محراب  كتاب  نشرت ضمن  )لبنان(،  األيوبي  ياسني 
بحوث ودراسات نقدية في األدب العربي احلديث واملعاصر«، 

ص 265 - ص 278، املكتبة العصرية، بيروت 1999.

البابطني  عــن مؤسسة  كــرو  القاسم محمد  أبــو  مــع  )حـــوار    -  2
للشعر(، أجرى احلوار حسن بن عثمان ونشر في كتاب »حوار 
وشعراء«، إعداد: أبو القاسم محمد كرو )تونس(، ص 15 - ص 

20، دار املغرب العربي، تونس  2001.

3 - )العزف على وتر حزين - دراسة في إيقاع الكلمة في ديوان 
بوح البوادي(، د. محمد عبداحلميد خليفة )مصر(، ونشر في 
كتاب »في إيقاع شعرنا العربي وبيئته«، ص 153 - 187، دار 

الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية 2005.

4 - )البابطني.. مسافر في القفار والزمان(، أ. أحمد فضل شبلول 
)مصر(. بحث ألقي في الندوة التي أقامتها مكتبة اإلسكندرية 
صدور  مبناسبة  البابطني  سعود  عبدالعزيز  للشاعر  ا  تكرمياً
والبحث   .2004/11/1 في  القفار  في  مسافر  الثاني  ديوانه 

منشور في موقع دار ناشري للنشر اإللكتروني.
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5 - )بناء األسلوب الشعري في ديوان »بوح البوادي« لعبدالعزيز سعود 
البابطني(، )قراءة نقدية في ديوان »مسافر في القفار« لعبدالعزيز 
سعود البابطني( ، د.فوزي عيسى )مصر(، )ص 75 - 88( و)ص 93 
- ص 105( من كتاب »في جماليات التلقي: قراءات نقدية في الشعر 

العربي املعاصر«،  دار املعرفة، اإلسكندرية 2009.
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سعود  عبدالعزيز  شعر  حول  اجلامعية  الرسائل   - ثالًثا 

البابطني

1 - قصيدة الغزل في شعر عبدالعزيز سعود البابطني.
أطروحة دبلوم الدراسات العليا - اجلامعة اللبنانية، بيروت 1999.

إعداد: خالد محمد املنصور، إشراف: د. عبداحلميد جيدة.

2 - دراسة وحتليل ديواني البابطني )بالفارسية(.
رسالة ماجستير - كلية اآلداب - جامعة طهران 2008.

إعداد مختار مجاهد )إيران(، إشراف د. محمد علي أذرشب.

3 - الــســيــرة الــذاتــيــة فــي ديــــوان »مــســافــر فــي الــقــفــار« للشاعر 
فر عبر بوابة الذات(. عبدالعزيز سعود البابطني )السَّ

بحث دبلوم الدراسات العليا، نهاية السنة الثانية، وزارة التربية 
الوطنية والتعليم العالي، الرباط 2010.

إعداد: عصام حجلي )املغرب(، إشراف د. عمر املراكشي.

4 - جامع األجناس األدبية في ديواني الشاعر عبدالعزيز سعود البابطني.
رسالة ماجستير - املدرسة العليا لألساتذة - جامعة الرباط 2010.

إعداد: محمد لحق )املغرب(، إشراف د. عمر املراكشي.

5 - الجتاه الوجداني في شعر عبدالعزيز سعود البابطني.
رسالة ماجستير - كلية اآلداب - جامعة اإلسكندرية 2014.

إعداد: إيناس الرفاعي )مصر(، إشراف د. فوزي عيسى.
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6 - شعر عبدالعزيز سعود البابطني.. دراسة أسلوبية.

رسالة ماجستير - كلية اآلداب - جامعة اإلسكندرية 2016.

إعداد: غسان عباس الساعدي )العراق(، إشراف د. فوزي عيسى.

7 - مظاهر الغزل العفيف في شعر عبدالعزيز سعود البابطني.
رسالة ماجستير - كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - جامعة شيراز
إعداد: عّفت مرداني )إيران(، إشراف د. سيد فضل الله ميرقادري. 

للشاعر  الفيافي«  »أغنيات  ديــوان  الفني في  اإلبــداع  8 - عناصر 
عبدالعزيز سعود البابطني.

رسالة ماجستير في اآلداب - قسم اللغة العربية - كلية اآلداب 
- جامعة دمنهور 2019/6/10.

إعداد: آمال فارس إبراهيم الرميسي، إشراف د. محمد مصطفى 
أبوشوارب.
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رابًعا - مؤلفات احتفاء بالشاعر عبدالعزيز سعود البابطني 

الشعراء واألكادمييني والسياسني  املؤلفات احتفاء  تلك  أظهرت 
والثقافية،  اإلنسانية  وأعماله  البابطني  سعود  عبدالعزيز  بالشاعر 

فكان منها: 

رجــاالت  بأقالم  وشــهــادات  صــور  البابطني  سعود  »عبدالعزيز   -  1
الدولة وأعالم الثقافة«، تقدمي: د. أحمد درويش )مصر(، ط1، 
القاهرة، الدار املصرية اللبنانية، 2014 )باللغة العربية(. ومتت 

ترجمته لإلجنليزية،  ط1، دار العني، القاهرة 2015. 

نصوص  الــشــعــراء  قــلــوب  فــي  البابطني  ســعــود  »عبدالعزيز   -  2
محمد مصطفى  د.  وتقدمي   جمع  مجلدات(،  )ثالثة  شعرية« 
والنشر  للطباعة  لدنيا  الوفاء  دار  )مصر(، ط1،  شــوارب  أبو 

السكندرية 2015. 
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الشاعر عبدالعزيز سعود البابطني مع جاللة امللك محمد السادس
ا للعهد( - فـــاس 1994 )عندما كان ولّيً

مع دولة الرئيس الشهيد رفيق احلريري وإلى اليمني معالي األستاذ فوزي حبيش وزير 
الثقافة اللبناني - بيروت 1998
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مع فخامة الرئيس محمد خامتي وبينهما معالي األستاذ عطاء الله مهاجراني وزير الثقافة 
واإلرشاد اإلسالمي - طهران 2000

مع فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وإلى اليمني معالي الدكتور محيي الدين 
عميمور - وزير الثقافة واالتصال اجلزائري - اجلزائر 2000
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مع جاللة امللك عبدالله الثاني بن احلسني - عمان 2001

مع سمو الشيخ سلمان بن حمد ولي عهد مملكة البحرين ويبدو إلى اليمني معالي 
األستاذ نبيل بن يعقوب احلمر وزير اإلعالم - املنامة 2002
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مع جاللة امللك خوان كارلوس ملك إسبانيا - مدريد 2004

 في حفل افتتاح دورة شـــوقي ولمــارتني.. ويبدو من اليمني: د.سعاد الصباح، السيد
 عمرو موسى، ممثل راعــــي الدورة الرئيس جاك شيراك السيد/ رينو دونديو ڤابر- وزير
 الثقافـــة الفــــرنسي، الشاعر عبدالعزيز سعود البابطني، الرئيس اإليراني السابق سيد

 محمد خامتي، د. عادل الطبطبائي - وزير التربية وزير التعليم العالي في الكويت
باريس، 31 أكتوبر 2006
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مع الرئيس البوسني السابق حارث سيالجيتش، سراييفو 2010

عبدالعزيز سعود البابطني، وإلى يساره د. توكيا صيفي، رئيس جلنة الشؤون 
السياسية بالبرملان األوروبي والرئيس البرتغالي السابق جورجي سامبايو

)بروكسل نوفمبر 2013(
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الشاعر عبدالعزيز سعود البابطني مع رئيس جامعة أكسفورد البريطانية اللورد باتن أوف بارنز، 
بعد إطالق اجلامعة اسم عبدالعزيز سعود البابطني على كرسي لوديان، في 15 سبتمبر 2016
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الشاعر عبدالعزيز سعود البابطني مع الكردينال فلوني كبير مستشاري قداسة البابا
روما - أكتوبر 2016

يكتب كلمة في السجل الذهبي ملدينة باليرمو - أكتوبر 2016
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لقاؤه مع فخامة رئيس اجلمهورية التونسية الباجي قايد السبسي بتاريخ 17 يوليو 2017
للتباحث في الشؤون الثقافية

عبدالعزيز سعود البابطني يتسلم جائزة الريادة العاملية لألعمال اإلنسانية من 
رئيس املجلس الوطني للعالقات العربية األميركية بواشنطن )7 سبتمبر 2017(
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لقاؤه مع فخامة رئيسة جمهورية مالطا ماري لويز كوليرو في القصر الرئاسي يوم 2018/7/1، 
مبناسبة دعوة فخامتها حلضور املنتدى الدولي لثقافة السالم الذي ستعقده املؤسسة بالتعاون 

مع اجلمعية العامة لألمم املتحدة بقصر السالم بالهاي في هولندا بتاريخ 2019/6/13

لقاؤه مع فخامة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في قصر قرطاج يوم 
2018/6/29 لدعوته حلضور املنتدى الدولي لثقافة السالم الذي ستعقده املؤسسة 
بتاريخ 2019/6/13 بالهاي - هولندا بالتعاون مع اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
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