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صورة لھا تاریخ : «المعارف» یتمسك بعبدالعزیز حسین مشرفاً على بیت
الكویت في القاھرة

03-03-2017

كتب الخبر: باسم اللوغاني

استعرضنا في مقال األسبوع الماضي جزءاً من رسالة الشیخ عبدهللا الجابر رئیس مجلس المعارف، رحمھ هللا، في عام 1946
إلى الشیخ أحمد الجابر أمیر الكویت، رحمھ هللا، بخصوص تقریر المسؤول التعلیمي في المعھد البریطاني بالقاھرة مستر
"وكلن"، وھو تقریر كان یھدف إلى الحصول على سلطة أكبر في تصریف وإدارة شؤون بیت الكویت في القاھرة. إال أن

مجلس المعارف اجتمع مرتین لمناقشة التقریر، واتخذ قرارات تعكس استقاللیتھ وبعد نظره وفكره الوطني.

ومن ھذه القرارات التي اتخذھا ولم ُنشر إلیھا في السابق قرار برفض تعیین شخص غیر كویتي إلدارة شؤون البیت واإلشراف
علیھ. ورغم أن المستر "وكلن" أشاد باألستاذ عبدالعزیز حسین، رحمھ هللا تعالى، الذي كان یدیر بیت الكویت آنذاك، فإنھ طالب

بتغییره بمسؤول آخر من مصر.

یقول وكلن في التقریر: "لقد درس عبدالعزیز بضع سنوات وتخصص في فرع التربیة في معھد التربیة، وھو مرب حاذق
ومتعلم، ولقد قام بأعباء منصبھ كقّیم لبیت الكویت على أحسن ما یرام، وبقدر إمكانھ، بكل إخالص وشرف".
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ولكنھ مع كل ذلك، اقترح تغییر عبدالعزیز بمسؤول آخر مصري یعمل جنباً إلى جنب مع سیدة بریطانیة، فقال: "ولكن
الشخصیة المطلوبة الشغال ھذا المنصب یجب ان یكون رجال اصلب عود، رجال عملیا اكثر مما یكون تصوریا. وقد عبرت
عن رأي ھذا في عام 1945 عندما كنت في الكویت آلخر مرة ولكن اللجنة ھناك اظھرت رغبتھا الشدیدة بأن یكون الشخص

الذي یشغل ھذا المنصب كویتیا. فاقتراحي ھو ان شاب مصري والسیدة میللور سیقومان بالعمل على احسن وجھ".

إال أن ما ذكره المستر وكلن في تقریره لم یكن لھ تأثیر على مجلس المعارف، الذي رفض تغییر األستاذ عبدالعزیز حسین
وتمسك بھ بشدة.

یقول المجلس في رسالتھ "والیزال المجلس عند رأیھ في ان یكون المشرف ھو االستاذ عبدالعزیز حسین النھ كویتي من جھة
وألنھ جمع كثیرا من الصفات التي تؤھلھ الن یشغل ھذا المنصب".

وھنا البد أن نقف قلیال لنتحدث عن األستاذ عبدالعزیز مال حسین التركیت الشخصیة الكویتیة التي یحترمھا كل من عرفھا. ولد
أ. عبدالعزیز في الحي الشرقي بمدینة الكویت عام 1920 وسط أسرة عرفت بتدینھا الشدید وانكبابھا على العلوم والمعارف،

وكان منھا أئمة لعدة مساجد قدیمة.

سافر أ. عبدالعزیز للدراسة مع أول بعثة تعلیمیة كویتیة إلى القاھرة عام 1939م ومعھ ثالثة آخرون ھم أحمد مشاري العدواني
ویوسف العمر ویوسف المشاري البدر، رحمھم هللا جمیعاً. وفي عام 1943 تخرج في جامعة األزھر، ثم التحق فوراً بالمعھد

العالي للمعلمین، وتخرج فیھ عام 1945.

وفي عام 1946 تم تعیینھ مشرفاً على بیت الكویت بالقاھرة، وأصدر مجلة "البعثة" التي تعد مصدراً مھما لكثیر من
المعلومات عن الكویت.

درس في عام 1950 في بریطانیا، وحصل على شھادة من المعھد العالي للتربیة بعد سنتین. تقلد مناصب كثیرة، منھا مدیراً
لمعارف الكویت، وممثال للكویت في الجامعة العربیة عام 1961، وسفیراً في مصر، ووزیراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء
عام 1963، ثم خرج من الوزارة بعدھا بسنة واحدة، لكنھ عاد للمنصب نفسھ من عام 1971 إلى عام 1985م. توفي رحمھ

هللا بتاریخ 9 یونیو 1996م.


