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متهيد

داخل  العام  الوضع  عىل  الكتاب  هذا  من  السابق  اجلزء  يف  ركزنا  أن  بعد 
واألعامل  األحداث  أبرز  عن  احلديث  إىل  اجلزء  هذا  يف  ننتقل  املحتلة،  الكويت 
التي قام هبا الكويتيون حكومة وشعبا من أجل حترير دولة الكويت، وكيف كانت 

ردود فعل دول العامل حيال قضية غزو العراق للكويت. 

السعودية ودول  العربية  اململكة  لغزو  العراقي  التخطيط  سنتناول موضوع 
اخلليج العريب، األمر الذي استلزم وقوفا جادا من دول اخلليج عىل كل األصعدة 
احلامية  إجراءات  العراقي، ويأيت عىل مقدمة  العدوان  املنطقة من  من أجل محاية 

تلك حترير دولة الكويت.

من  احلكومة  أعضاء  وبعض  عهده  وويل  األمري  سمو  انتقال  أيضا  ونرصد 
التأييد  الدمام، ويتبع ذلك توثيق جلهود املسؤولني الكويتيني حلشد  اخلفجي إىل 
اخلليجي والعريب والدويل من خالل عرض سلسلة من االجتامعات واملؤمترات 

والقمم بتفاصيلها. 

ثم نسلط الضوء عىل انتقال احلكومة الكويتية من الدمام إىل مقرها املؤقت 
السياسية  الناحية  من  األزمة  إدارة  إىل  الرامية  أعامهلا  أبرز  ونعرض  الطائف،  يف 
ورعاية  التحرير  بعد  ما  ملرحلة  والتحضري  واإلنسانية  والعسكرية  والقانونية 
الكويتي  الشعبي  املؤمتر  عن  نكتب  ذلك  وبعد  واخلارج.  الداخل  يف  الكويتيني 
– 15 أكتوبر 1990م وما صدر فيه من قرارات وما  الذي أقيم يف جدة يف 13 

انبثق عنه من جلان ووفود شعبية تزور دول العامل، للتعريف بقضية الكويت.

والدراسات  البحوث  مركز  بمحفوظات  اجلزء  هذا  كتابة  يف  سنستعني 
الكويتية الذي يعد بحق ذاكرة الكويت. فهو حيتوي عىل حمارض اجتامعات حكومة 
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الكويت يف الطائف، ووقائع مؤمتر جدة وتقارير الوفود الشعبية، وتسجيالت مع 
الوزراء واملسؤولني يف تلك احلقبة. مما سيجعل هذا اجلزء كسابقيه معززا بالوثائق 
واألدلة التي تكشف جمريات األحداث وحقيقة األعامل اخلالدة للشعب الكويتي 

وقيادته يف سبيل حترير البالد.

متهيد
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الف�صل الأول

خطط العراق لحتالل ال�صعودية ودول اخلليج العربية

اسرتاتيجية  يف  األول  اهلدف  أو  األوىل  اخلطوة  الكويت  غزو  عملية  كانت 
العراق العسكرية، فكام هو خمطط له، فإن اخلطوة الثانية ستكون احتالل املنطقة 
كامل  عىل  االستحواذ  عملية  تتبعها  ثم  السعودية،  العربية  اململكة  من  الرشقية 
العامل.  للنفط يف  دولة مصدرة  أكرب  العراق  يصبح  وبالتايل  العربية،  اخلليج  دول 
وأطلق عىل خطة احتالل املنطقة الرشقية للمملكة العربية السعودية اسم "روح 

الفتوح".

ويثبت هذه احلقائق عدد من الوثائق العراقية التي خلفتها قوات االحتالل 
املطرودة من الكويت، وجدت يف مقرات االحتالل كالسفارة العراقية والقصور 
والوزارات التي اختذت مقرات لقيادات يف اجليش العراقي، باإلضافة إىل مذكرات 
القادة العسكريني مثل كتاب "حطام البوابة الرشقية" لوفيق السامرائي، وكتاب 
خططهم  عن  يتحدثون  وهم  وآخرين،  سعيد  وقائدها" حلميد  الكربى  "املنازلة 
فهناك  ذلك،  عىل  عالوة  للسعودية.  الرشقي  الساحل  ومناطق  عرعر  الحتالل 
حمرض اجتامع صدام حسني برئيس وزراء اليمن أبو بكر العطاس الذي يدل عىل 

نواياهم بتقاسم السعودية.

إىل  رسالة  حسني  صدام  بعث  أيام،  بثالثة  للكويت  العراقي  الغزو  قبل 
التنسيق  بشأن  معه  التفاوض  حياول  وكان  رفسنجاين،  هاشمي  اإليراين  الرئيس 
يف موضوع السيطرة عىل اخلليج العريب. وخيربه بأن العراق سيمتلك حدودا برية 
طوهلا 1200 كم، وهو ما يعني كامل الساحل الرشقي للجزيرة العربية وتشمل 
الكويت واملنطقة الرشقية السعودية والبحرين وقطر واإلمارات وعامن. ونرشت 
الرسالة يف جريدة النداء العراقية التي كانت تطبع يف مطابع القبس يف أثناء االحتالل 

متهيد
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العراقي للكويت. وفيام ييل صورة لصفحتني من املقالة التي تتضمن رسالة صدام 
حسني للرئيس اإليراين هاشمي رفسنجاين موقعة بتاريخ 1990/7/30م:

  

الصفحة األوىل من نص رسالة صدام لرفسنجاين، جريدة النداء العراقية، 1990/8/21م.

خطط العراق الحتالل السعودية ودول اخلليج العربية   الفصل األول
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الصفحة األوىل من نص رسالة صدام لرفسنجاين، جريدة النداء العراقية، 1990/8/21م، ويبدو الشاهد يف العمود األول.

خطط العراق الحتالل السعودية ودول اخلليج العربية   الفصل األول
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السيد فاروق الرشع وزير اخلارجية  الرسالة ومضموهنا  ويؤكد صحة هذه 
السوري يف مذكراته "الرواية املفقودة" حيث حتدث عن الرسائل التي كان يتبادهلا 
رفسنجاين  الرئيس  طريق  عن  عليها  حصال  والتي  واإليراين  العراقي  الرئيسان 

عندما زار األسد بدمشق، واصفا مضموهنا كام ييل:

"يف هذه الرسائل املوقعة واملرتمجة إىل العربية  وبالعكس، واملؤرخة هجريا 
أن  اإليرانيني  باجلزء األول منها متجربا ومتغطرسا يطالب  بدأ صدام  وميالديا، 
والرئيس  الفقيه خامنئي  إيراين سامه هو، مؤلف من  إىل مكان حمدد وبوفد  يأتوا 
رفسنجاين ليتفاوضا معه يف شأن حدود طويلة برية وبحرية، وحددها أن )الربية 
حوايل 1200 كم، أما البحرية فهي بحدود 800 كم(. وفهمنا أنا والرئيس ]حافظ 
األسد[ أن صدام كان يريد التفاوض مع اإليرانيني من موقع قوة، وعىل حدود 
بحرية جديدة تصل إىل مضيق هرمز؛ األمر الذي يعني ضمه لإلمارات بكاملها، 

وما بني دولة الكويت ومضيق هرمز املتشاطئ مع سلطنة عامن".)1(

 وقد نرش مركز البحوث والدراسات الكويتية يف سنة 2001م هذه الوثائق 
النظام العراقي.  التي تضم خرائط وتقارير وحمارض اجتامعات تبني بجالء نوايا 

حيث فضحت أعامل التجسس العراقي يف البحرين وعامن.

اخلليج  دول  يف  العراقي  النظام  "أطامع  كتاب  من  أجزاء  ييل  فيام  وأورد 
العربية":

)1(   فاروق الرشع، الرواية املفقودة، ط. 2، بريوت، املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، 2019، 
ص. 216.

خطط العراق الحتالل السعودية ودول اخلليج العربية الفصل األول
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دول  من  وغريها  ال�صعودية  العربية  للمملكة  تف�صيلية  خرائط  جتهيز 

اخلليج العربية

القرارات، وفرض  "تعد اخلرائط أقوى وأهم أدوات االستخبارات واختاذ 
جمالس  من  ونقلها  املعلومات  تسجيل  وسيلة  أهنا  كام  احلروب.  يف  السيطرة 
وسيلة  كوهنا  عن  فضال  املنفذة،  القيادات  إىل  العليا  والقيادة  احلريب  التخطيط 

أساسية حلساب التحركات وتوجيه األعامل العسكرية.

للخرائط  القصوى  لألمهية  العراقية  العسكرية  القيادة  إدراك  ضوء  ويف 
التفصيلية قامت هيئة املساحة العسكرية التابعة للقوات املسلحة العراقية يف إطار 
االستعداد الجتياح الكويت ومن بعدها اململكة العربية السعودية ودول أخرى 
من دول اخلليج العربية )كام كان خمططا لذلك( بإعداد خرائط تفصيلية ألجزاء 
عديدة من اململكة العربية السعودية وقطر والبحرين وغريها . بمقياس رسم 1: 

100.000، انظر ما ييل:

خطط العراق الحتالل السعودية ودول اخلليج العربية الفصل األول



13 1213 12

لوحة اجلبيل.
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لوحة اخلرسانية
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لوحة القطيف

خطط العراق الحتالل السعودية ودول اخلليج العربية الفصل األول



15 1415 14

 

لوحة غرب الظهران.
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لوحة الربود.
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ولقد تم إعداد هذه اخلرائط من خرائط أصلية باللغة اإلنجليزية بمقياس رسم 
1: 250.000. والسبب املنطقي الذي نستنتجه من إعداد هذه اخلرائط باللغة 
العربية، وإعدادها موقعا عليها كافة التفصيالت واخلصائص الطبيعية واملظاهر 
التي تعد رضورية لتقدم القوات املحاربة وفهمها لطبيعة املنطقة،  الطوبوغرافية 
باخلرائط،  املتاحة  املعلومات  لتعرف  العراقية  الوحدات  أمام  الفرصة  إتاحة  هو 
حيث إن معظم أفراد القوات املسلحة العراقية ال جييدون اللغة اإلنجليزية. ومن 
املعلوم عسكريا أن أكثر األمور التي تسهم إسهاما مبارشا يف االستعداد للحرب 

هو إعداد اجلنود وتزويدهم بمعلومات كافية حول تفصيالت املعركة.

الواردة يف وثائق هذا  بالنظر إىل اخلرائط  أنه  إليه  ويؤكد ما سبقت اإلشارة 
الكتاب يتبني أنه قد تم إعدادها من قبل املساحة العسكرية العراقية يف عام 1990 
كام هو مسجل عليها، أي يف عام غزو الكويت واحتالهلا. كام أن استخدام مقياس 
250.000 يف اخلرائط األصلية يتيح تقديم  100.000 بدال من 1:  رسم 1: 
استفادة  أقىص  حيقق  بام  ووضوحا  تفصيال  أكثر  بصورة  والبيانات  املعلومات 
صغريا  للخريطة  الرسم  مقياس  كان  كلام  أنه  علميا  املعروف  فمن  اخلريطة.  من 
قدمت اخلريطة معلومات أكثر تفصيال وبخاصة فيام يتعلق بام يطلق عليه علامء 
اجلغرافيا »حتليل األرض« Terrain Analysis، وهو يتضمن ما جيب معرفته 
خيص  ما  كل  أي  فوقها،  القتال  ممارسة  ألغراض  األرض  من  معينة  قطعة  عن 
السطح والتضاريس التي يمكن أن تؤثر يف العملية احلربية وكل ما تلزم معرفته 
العبور  يكون  وأين  عامة،  بصفة  عربها  للسري  األرض  هذه  صالحية  درجة  عن 
متعذرا أو مستحيال. وكذلك معرفة األماكن التي تصلح إلبرار املعدات والرجال 
املناسبة  املناطق  التي تصلح لإلسقاط اجلوي، وكذلك  البحر، وتلك  عن طريق 
إلقامة التحصينات واملعسكرات، فضال عن الوقاية واالستتار الذي توفره هذه 

األرض.

خطط العراق الحتالل السعودية ودول اخلليج العربية الفصل األول
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أهنا  نجد  للكويت  قبل غزوهم  العراقيون  أعدها  التي  اخلرائط  إىل  وبالنظر 
تشمل حتليال دقيقا لألرض، فهي تبني الصخور والرتبة وأنواعها )طني - رمل 
- صخور مرجانية - تالل رملية..(، ومناطق املنشآت الصناعية، وحقول النفط، 

واجلزر، واملناطق السكنية، والوديان، وغري ذلك من التفصيالت.

تستفيد  ماذا  املجال:  هذا  يف  نفسه  يطرح  الذي  فالسؤال  وذاك  هذا  وقبل 
الطبيعية  للخصائص  تفصيلية  خرائط  إعداد  من  العراقية  العسكرية  املساحة 

والطوبوغرافية للمملكة العربية السعودية وغريها من دول اخلليج العربية؟

لقد استغل العراقيون هذه اخلرائط، وغريها مما مل يكشف النقاب عنه بعد، يف 
حتديد األماكن احليوية التي كانت هدفا للصواريخ العراقية خالل تلك الفرتة، كام 

تم االستفادة منها يف معركة اخلفجي )1991/1/29 – 1991/2/1م(.

التي  واحلسني  سكود  نوع  من  العراقية  الصواريخ  عدد  أن  املعروف  فمن 
أطلقت عىل اململكة العربية السعودية منذ اندالع احلرب يف 17 من يناير 1991 
ذات  ومدنية  عسكرية  أهدافا  مجيعها  استهدفت  صاروخا،  ثالثني  عىل  زاد  قد 
أمهية حيوية، وكان من العسري االستدالل بدقة عىل مواقع تلك األماكن كمبنى 
وزارة الدفاع السعودية الذي انفجر أحد الصواريخ عىل مسافة قريبة منها، لوال 

االستفادة من اخلرائط التي تم إعدادها مسبقا خصيصا هلذا الغرض.

ففي الثالث من فرباير 1991م وبينام كان سكان الرياض ينامون يف هدوء 
ى صوت انفجار عنيف يف أرجاء املدينة بسبب سقوط جسم صاروخ عراقي  دوَّ
القدر أن  الرياض. وشاء  تم تفجري رأسه يف اجلو، عىل أحد األحياء السكنية يف 
هذا  أحدث  وقد  السكنية.  املباين  من  بالقرب  باحة  يف  الصاروخ  أجزاء  تسقط 
الصاروخ حفرة يف أرض تلك الباحة بعمق يزيد عن نصف مرت، وأدى إىل إصابة 
واألردنية،  واليمنية  واملرصية  والكويتية  السعودية  اجلنسيات  من  )29( شخصًا 

ومن بينهم سبعة أطفال.

خطط العراق الحتالل السعودية ودول اخلليج العربية الفصل األول
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اسرتاتيجيا  هدفا  الرياض  مدينة  يف  واحليوية  املهمة  املراكز  بعض  وكانت 
للصواريخ العراقية، ففي الثامن من فرباير 1991 أطلق العراق صاروخا من نوع 
»سكود« يف اجتاه مدينة الرياض وقد متكنت وسائل الدفاع اجلوي من تفجريه يف 

اجلو.

ويف 11 من فرباير 1991 أطلق العراق عىل مدينة الرياض صاروخا من نوع 
سكود، إال أن صاروخا من نوع باتريوت أطلق العرتاضه، ومتكن من االصطدام 
به وحتويل مساره من وسط املدينة إىل خارجها، وعىل الرغم من ذلك فإن جزءا 
مغلقة  قاعة  عىل  الرياض  مدينة  يف  سكن  من  بالقرب  سقط  الصاروخ  هذا  من 
ملسابح رياضية تابعة ملدرسة تقع عىل بعد 25 كيلومرتا من العاصمة السعودية، 

مما أدى إىل إصابة بعض األفراد بجروح.

ويف الرابع والعرشين من فرباير 1991 أطلق العراق ثالثة صواريخ سكود 
باجتاه اململكة العربية السعودية، اثنان عىل حفر الباطن واآلخر عىل الرياض، وقد 
املضادة  التحالف  قوات  مع  باملشاركة  السعودية  اجلوي  الدفاع  وسائل  تصدت 
اجلو  يف  الباطن  حفر  إىل  املوجهني  الصاروخني  تفجري  من  ومتكنت  للصواريخ، 
بواسطة صواريخ باتريوت، وقد تناثرت بقايامها يف مناطق صحراوية، أما حطام 
صاروخ سكود الذي أطلقه العراق جتاه مدينة الرياض فقد سقط إثر تفجريه يف 
اجلو عىل إحدى املدارس التي كانت - بفضل اهلل - خالية من الطالب والعاملني 
من  أمتار  مسافة  تقع عىل  املدرسة  تلك  الفجر. وكانت  بسبب سقوطه يف وقت 

فندق شرياتون الرياض.

التحالف  قوات  اخلامس والعرشين من فرباير 1991م وعندما كانت  ويف 
عىل  سكود  نوع  من  آخر  صاروخا  العراق  أطلق  الكويت  مدينة  مشارف  عىل 
مدينة اخلرب أصاب مبنى فيه جنود أمريكيون أوقع العديد من اإلصابات، وقدر 
عدد القتىل من اجلنود األمريكيني يف حينه بـ 12 قتيال باإلضافة إىل عدد كبري من 
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التي  التفصيلية  العملية تدل عىل دور اخلرائط  اجلرحى. إن دقة اإلصابة يف هذه 
رسمتها مصلحة املساحة العراقية ألرايض اململكة العربية السعودية يف التحديد 

الدقيق لألهداف العسكرية.

وجدير بالتنويه أن النظام العراقي يف الوقت الذي كان يطلق فيه صوارخيه 
عىل مدينة الرياض والظهران وغريمها من املدن السعودية، كان أيضا يطلق بعض 
العربية  الدول  بني  لديه  فرق  ال  أنه  يؤكد  الذي  األمر  إرسائيل،  عىل  صوارخيه 
وإرسائيل فالكل لديه سواء. ومن املؤكد أنه لوال رغبته يف كسب الشعوب العربية 
وتعاطفها معه ضد قوات التحالف وعىل رأسها الواليات املتحدة وبريطانيا، ملا 

أطلق أية صواريخ عىل إرسائيل.

السعودية  العربية  اململكة  عىل  فقط  ليس  -كذلك-  قائام  اخلطر  كان  وقد 
ولكن أيضا عىل دولة البحرين، التي كانت دائام خالل تلك الفرتة املشؤومة تعلن 
عن وجود خطر حمتمل ومقبل من جراء الصواريخ العراقية، ويف ضوء ذلك فقد 

أطلقت صافرات اإلنذار فيها العديد من املرات.

وهكذا استمر احلال طوال فرتة احلرب منذ بدء املعارك اجلوية ضد العراق 
حتى حترير دولة الكويت، حيث مل يدخر العراق وسعا يف توجيه رضباته الصاروخية 
نحو أهداف حيوية حمددة ومرصودة من قبل أجهزته العسكرية مستفيدا يف ذلك 

من اخلرائط التي سبق أن أعدها قبل بدء عملية غزو الكويت.

وجدير بالذكر أنه لوال تفجري الصواريخ العراقية يف اجلو قبل وصوهلا ألهدافها 
االسرتاتيجية بواسطة صواريخ الباتريوت لسقط الكثري منها عىل دولة البحرين، 
فقد نرشت جريدة احلياة يف عددها الصادر رقم 579 بتاريخ 1991/1/20م أن 
بصواريخ  متتالية  تعرضتا هلجامت  قد  البحرين  السعودية ودولة  العربية  اململكة 
املنامة،  إىل  باإلضافة  والظهران  الرياض  مدن  استهدفت  التي  العراقية  سكود 
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لكنها  معظمها،  فأسقطت  ملواجهتها  األمريكية  باتريوت  صواريخ  وانطلقت 
السكان إىل  نزل  الثالث، حيث  املدن  الشديد يف  الذعر  انتشار أجواء من  مل متنع 
املالجئ مرتدين األقنعة الواقية من الغازات السامة، وانطلقت صافرات اإلنذار 

أكثر من مرة يف كل من اململكة العربية السعودية والبحرين.

وقد جرت عدة مناوشات بني القوات العراقية والقوات املتحالفة عىل احلدود 
الكويتية السعودية، منها عمليتان رئيستان قبل عملية اهلجوم عىل اخلفجي، أوالها 
كانت عملية تعرض ضد قاطع النخيب( والثانية باجتاه )مركز عرعر(. ففي صباح 
اخلامس والعرشين من كانون الثاين )يناير( 1991م، تلقى قائد الفيلق السابع أمرا 
للقيام بعملية تعرض ضمن قاطع الفيلق يف منطقة النخيب، تتم باندفاع القطعات 
القطعات  وتدمري  السعودية  األرايض  داخل  مرتا  كيلو  عرشين  ملسافة  املنفذة 
االندفاع  ثم  أمنية  قاعدة  بتأمني  الفيلق  لواء مغاوير  أمامها. وقد كلف  املوجودة 
باجتاه املجمع احلدودي يف )عرعر( والسيطرة عليه وتدمري مجيع املقاومات التي 

تعرتض طريق تقدمه.

عىل  )يناير(  الثاين  كانون  من  والعرشين  السابع  ليلة  يف  العملية  متت  وقد 
السابع.  الفيلق  بإمرة  الثاين الذي كان  الفيلق  اللواء املدرع 45 ولواء مغاوير  يد 
وانسحبت بعد ذلك إىل مواقعها يف فجر اليوم التايل املوافق 28 من كانون الثاين(. 
وذلك بحسب ما ذكره قادة عسكريني يف اجليش العراقي.)2( وانظر اخلريطة التالية 

من نفس املصدر.

)2(   محيد سعيد وآخران، املنازلة الكربى وقائدها: املقدمات والوقائع، ط. 2، دار احلرية للطباعة، 2000، 
ص. 247-245.
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يوجد هنا خريطة
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التي  اخلرائط  من  فيها  العراق  استفاد  التي  العسكرية  العمليات  أهم  ومن 
العربية السعودية وقطر  العربية وبخاصة اململكة  سبق له إعدادها لدول اخلليج 
والبحرين، تلك العملية التي وقعت يف بلدة اخلفجي السعودية التي تبعد )15( 
كيلومرتا جنوب خط احلدود بني الكويت واململكة العربية السعودية، والتي وضع 
خطة تنفيذها صدام حسني، فقد حرض بنفسه إىل البرصة واجتمع بالقادة مبينا هلم 
أمهية االستيالء عىل مدينة اخلفجي. وقد وعده قائد الفيلق املكلف بتنفيذ العملية 
بأن يقدمها هدية له،)3( فبعد دخول حرب حترير الكويت أسبوعها الثالث حتولت 
انطالقا  العراقي  اجليش  بعدما حاول  كبرية  برية  إىل معركة  احلدودية  املناوشات 
من مواقعه يف األرايض الكويتية املحتلة السيطرة عىل بلدة اخلفجي، واستمرت 
املعارك التي بدأت ليل الثالثاء - األربعاء املوافقني 29-30 يناير 1991م أليام 
قالئل استطاعت خالهلا القوات السعودية والقطرية إحكام سيطرهتا عىل البلدة 
وتكبيد العراقيني خسائر ضخمة. كام استسلمت أعداد كبرية من العراقيني. وأقيم 

هلم معسكر خاص داخل الصحراء.

وقد نفذ اهلجوم العراقي عىل مدينة اخلفجي السعودية عىل مخسة حماور ومن 
أهم تلك املحاور: حمور ناحية اخلفجي وحمور آخر إىل الغرب عىل اجلبهة الشاملية 
- شامل اخلفجي. وعىل الرغم من اهلزائم النكراء التي حلقت بالقوات العراقية يف 
تلك املحاوالت، فإنه حيرص يف كل عام عىل االحتفال بانتصاره يف )أم املعارك( 
كام يسميها وهي يف حقيقتها )أم اهلزائم(، ويشريون دائام يف احتفاالهتم تلك إىل 

انتصارهم يف معركة اخلفجي.

ويقدم الدكتور غازي القصيبي يف كتابه »أزمة اخلليج: حماولة للفهم« حتليال 
دقيقا لكارثة الغزو العراقي، ورؤية شاملة ألبعادها السياسية والعسكرية، السيام 

)3(   محيد سعيد وآخران، املنازلة الكربى وقائدها: املقدمات والوقائع، ص. 245، 268.
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املتابعة واملسؤولية، وقريبا من مواقع اختاذ  وأنه كان خالل تلك الفرتة يف موقع 
مدركا  كان  النافذة  ورؤيته  السيايس  بحسه  القصيبي  غازي  فالدكتور  القرار.)4( 
– حسبام جاء يف ذلك الكتاب ص 25 – أن القوات العراقية يف الكويت مل تكن 

تتخذ موقف الدفاع، بل كانت لدهيا نية مبيتة لغزو اململكة العربية السعودية.

اليوم  السعودية منذ  العراقية إىل احلدود  القوات  انطالق  هذا إىل جانب أن 
األول للغزو دليل قوي عىل أن الرغبة يف التقدم إىل اجلنوب كان أمرا واردا عند 

العراقيني.

)4(   كان الدكتور غازي القصيبي يشغل آنذاك منصب سفري اململكة العربية السعودية لدى البحرين.
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خطة »روح الفتوح« لجتياح منابع النفط باململكة العربية ال�صعودية 

يؤكد كل ما أرشنا إليه سابقا حول األطامع التوسعية للنظام العراقي وطموحه 
غري املحدود يف السيطرة واهليمنة عىل املنطقة ما أكده اللواء وفيق السامرائي مدير 
االستخبارات العسكرية العامة السابق يف العراق - الذي كان يعد أحد األعمدة 
الرئيسية للنظام العراقي حيث عمل ألكثر من ثامين سنوات يف القرص اجلمهوري، 
ويف القيادة العامة للقوات املسلحة رئيسا ملجموعة االستخبارات. فقد أشار يف 
الكتاب الذي أصدره يف شهر يوليو من عام 1997م حتت عنوان »حطام البوابة 
قبل  سلفا  أعدت  السعودية  العربية  اململكة  الجتياح  خطة  وجود  إىل  الرشقية« 

الغزو العراقي للكويت لالستيالء عىل منابع النفط.)5(  

وقد أعطيت هذه اخلطة اسام رمزيا هو »روح الفتوح«، وحرصا منا كباحثني 
ُم ما كتبه املؤلف حول هذه اخلطة نصا كام  ُنقدِّ عن احلقيقة بموضوعية وحيادية 
وردت يف الكتاب. يقول اللواء وفيق السامرائي يف الصفحات 322 و 323 من 

الكتاب حتت عنوان فرعي: التقديرات اخلاطئة لفرتة ما بعد االجتياح:

"بعد االجتياح، أخذ يبدو يف اآلفاق خطر تقديرات النظام، عىل املستويات 
واالجتاهات كافة: عربيا، وإقليميا، ودوليا. وترك اإلعالم السعودي الذي جتنب 
التصعيد يف األيام الثالثة األوىل حالة ضبابية مشوبة باحلذر، إال أن الوضع مل يدم 
إال وقتا قصريا جدا يف حساب األزمات الكبرية، واتضح أن اجلميع يف رصاع مع 
املقبول للدفاع جتاه احتامالت استئناف  الوقت الستكامل إجراءات احلد األدنى 

العمليات التعرضية نحو األرايض السعودية الغنية بالنفط.

وعىل الرغم مما أظهرته الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا ودول عربية 
من موقف متشدد فقد بقي أعضاء الفريق السيايس اخلاص املحيط بصدام يؤيدونه 
)5(   اللواء الركن وفيق السامرائي، حطام البوابة الرشقية وحقائق عن الزمن السيئ يف العراق: قراءة جديدة 

يف حريب اخلليج األوىل والثانية، رشكة »دار القبس« للصحافة والنرش والتوزيع، 1997م.
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بقناعتهم أن ما جيري ما هو إال عملية استعراض للقوة إلرغامنا عىل االنسحاب 
من الكويت، واستكامل إجراءاهتم العقابية من عقوبات اقتصادية وتآمر، وفرض 
رشوط عسكرية وأمنية وسياسية، وتدمري منشآتنا العلمية، وبالتايل اإلطاحة بنظام 
يف  اآلخر  الطرف  فسيرتدد  بالقوة  واسعة  تظاهرة  إجراء  من  متكنا  وكلام  احلكم، 
استخدام القوة، وتتحول األزمة إىل مداوالت سياسية طويلة تفيض إىل احلصول 
عىل مكتسبات )إقليمية - جغرافية - سياسية – اقتصادية( يف احلد األدنى، وقد 
العراق.  مع  وبناء عالقة جديدة  الواقع  باألمر  للقبول  األمريكية  اإلدارة  تضطر 
فاملسألة كام وصفها صدام يف إحدى املرات ال حتتاج إال »العض عىل الربطم« - 

املقصود الشفة السفىل- يف إشارة إىل الصرب واملطاولة.

سلفا  املعدة  اخلطط  بوضع  ينادي  تيار  ظهر  لالجتياح،  الثاين  األسبوع  ويف 
ملواصلة االجتياح جنوبا لالستيالء عىل منابع النفط السعودية واملساومة هبا )عىل 
املجيد، وحسني كامل، وسبعاوي  به: عيل حسن  املنادين  أبرز  الكويت(. وكان 
بالفعل ولكن  املخابرات - أخ صدام(، وطه اجلزراوي. وجرى  إبراهيم )مدير 
– تشكيل جلنة من التخطيط واحلركات والقوة اجلوية،  بعد مرور بضعة أسابيع 
خطط  وجتديد  لدراسة  العسكرية  واالستخبارات  الكياموي،  الصنف  ومديرية 
عىل  املطلة  السعودية  والسواحل  النفط  مناطق  عىل  لالستيالء  جنوبا  االندفاع 

اخلليج، وطلب من االستخبارات إعداد آخر املواقف املنقحة عام ييل:

حمطات حتلية املياه السعودية.   -1

والبحرية  واجلوية  الربية  احللفاء  قوات  تدفق  ومراحل  انتشار  أماكن   -2
وحجومها يف السعودية ومنطقة اخلليج.

األهداف املناسبة للرضبات الكياموية، ومل جتر اإلشارة إىل أهداف الرضبات   -3
البيولوجية حيث ال تتوافر أية معلومات عنها لدى القوات املسلحة عدا 

االستخبارات وقيادة الصواريخ، فضال عن اجلهات ذات العالقة. 
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ومدى  اخلليج  دول  وبخاصة  املقابل،  الطرف  لدى  النوايا  عن  معلومات   -4
للمواطنني  النفيس  والوضع  أراضيها،  عىل  احلرب  خلوض  استعدادها 

اخلليجيني.

معلومات مفصلة عن طوبوغرافية األرض، بعد أن ظهرت يف الدراسات   -5
السابقة نقاط إهيام عن صالحية األرض عىل املحور الساحيل الستيعاب 

قوات مدرعة كبرية. 

عرض  وجرى  املتواصلة،  شبه  االجتامعات  من  سلسلة  اللجنة  وعقدت 
اخلطط يف اجتامع خاص للقيادة العامة للقوات املسلحة، واختذ القرار بام ييل:

املصادقة عىل اخلطط املفصلة.  -

احللفاء،  لقوات  البرشي  االنتشار  كثافة  نقاط  أعىل  االستخبارات  تتابع   -
اختيار  ذلك  من  )وواضح  االستخبارات،  مهام  أسبقيات  أعىل  واعتباره 

ومتابعة أهداف الرضبات البيولوجية دون الدخول بالتسمية(.

تنفذ اخلطط يف حينه بأمر من القائد العام للقوات املسلحة مع اإلشارة إىل   -
احتاملني:

إذا ما وجدت الظروف مناسبة لتحقيق النرص.  -1

قواتنا  تتهيأ  للحلفاء  الربي  اهلجوم  وامتصاص  احتواء  حالة  يف   -2
تطرأ  تعديالت  وأية  اخلطط  بموجب  الواسع  املقابل  للتعرض 

عليها.

تعطى العملية االسم الرمزي )روح الفتوح(.  -3

ونظرا لتصاعد وترية حتّشد احللفاء جرى رصف النظر عن تطبيق العملية قبل 
احتواء اهلجوم الربي للحلفاء جتنبا الحتامالت الفشل وإلعطاء فسحة كافية من 
الوقت للمناورات السياسية املوجهة من قبل النظام، عىل أن تتخذ االستعدادات 
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الربي،  احللفاء  هجوم  واحتواء  فشل  فور  تنفيذها  يف  الفورية  للمبارشة  الالزمة 
الوثيقة  )انظر  للحلفاء".  هزيمة  إىل  يتحول  رسيع  تراجع  إىل  التوقف  وقلب 

التالية(.
 

صفحتان من كتاب وفيق السامرائي حطام البوابة الرشقية ص. 323-322.

خطط العراق الحتالل السعودية ودول اخلليج العربية الفصل األول



29 2829 28

العراقي  للنظام  التوسعية  باألطامع  اخلاصة  االستنتاجات  صحة  يؤكد  ومما 
من  أوىل  مرحلة  سوى  يكن  مل  الكويت  غزو  أن  التيقن  من  ويزيد  املنطقة،  يف 
مراحل أخرى تالية الحتالل دول أخرى يف املنطقة، أو أجزاء منها، ما تشري إليه 
مندحرة  العراقية  القوات  هروب  بعد  عليها  احلصول  أمكن  التي  الوثائق  بعض 
ومهزومة من الكويت خملفة وراءها كميات هائلة من الوثائق التي تكشف عن 
هذه  إحدى  وتشري  العريب.  اخلليج  دول  جتاه  العراقي  للنظام  العدوانية  النوايا 
الوثائق إىل أنه يف اجتامع عقد بعد ظهر يوم االثنني املوافق الرابع عرش من يناير 
انتهاء فرتة اإلنذار املوجه إىل العراق لالنسحاب من  من عام 1991م )أي قبل 
رئيس  يقول  اليمنيني،  القياديني  بيوم واحد( بني صدام حسني وبعض  الكويت 
النظام العراقي لرئيس الوفد اليمني: »ممكن حتويل اليمن إىل جوار العراق« )انظر 

الوثيقة التالية(.
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حمرض اجتامع صدام حسني وأبوبكر العطاس رئيس وزراء اليمن.
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الصفحة األوىل من املحرض.
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الصفحة 16 من املحرض.
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إن تلك العبارة التي قاهلا صدام يف اجتامع رسمي ال حتتمل أكثر من تفسري، 
فهي تنطق بام كان جيول يف ذهنه وما كان يعد له من خطط أفشلها املوقف الدويل 
األسبوع  منذ  العاملي  واإلمجاع  الدويل  التحالف  لوال  أنه  والواقع  للحق؛  املؤيد 
والصالبة  الكويت،  من  العراق  انسحاب  رضورة  عىل  العراقي  للغزو  األول 
واحلزم يف مواجهة االحتالل والتصدي له بقوة لتغريت خريطة املنطقة، ولتمكن 
صدام حسني بعد غزوه للكويت من تنفيذ اخلطوات التالية من خطته يف اهليمنة 

والسيطرة عىل منابع النفط.

ويستدل عىل ذلك من السلوك العراقي بعد الغزو واالحتالل؛ لقد كان هذا 
لغنائم  متهيدا  الكويت  وهي  األوىل  بالغنيمة  لإلفالت  حماولة  عن  يعرب  السلوك 
أخرى إذا تقاعس املجتمع الدويل يف مواجهته، واملغامرات اجلديدة يف املنطقة تتم 
الكويت  العربية والدولية يف قضية  بحسب ما تسفر عنه األحداث والتحركات 
للكويت سار يف  بام حدث  بالتنديد  اكتفى  الدويل  املجتمع  أن  تبني  فإذا  املحتلة. 
غيه ويف تنفيذ خمططه التوسعي، ومن أجل ذلك أرسع العراق بشكل مذهل يف 
عىل  والقضاء  الكويت  ضم  خطوات  يف  باإلرساع  الواقع  األمر  ترسيخ  حماولة 
هويتها الدولية املستقلة اعتقادا من رئيس النظام العراقي بقبول املجتمع الدويل 

هلذا األمر.

التج�ص�س على دولة البحرين قبل الغزو وبعده

يؤكد  السامرائي  وفيق  اللواء  أصدره  الذي  الكتاب  من  آخر  موقع  ويف 
عىل  اجلوار  وحسن  وتتناىف  رشعية،  غري  بطرق  العراقي  النظام  جتسس  املؤلف 
دولة البحرين قبل الغزو العراقي لدولة الكويت، حيث يقول املؤلف ما نصه عند 

مناقشته ملوضوع التوازن العسكري بني قوات التحالف والقوات العراقية:

"وطبقا للمعلومات املستقاة من مصدر برشي موثوق عمل قريبا من غرفة 
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عمليات القيادة العامة لدولة البحرين، تم استمكان أعداد وأنواع وأماكن انتشار 
الطائرات املقاتلة يف قاعدة الشيخ عيسى اجلوية، وطلبت رئاسة اجلمهورية توجيه 

رضبة صاروخية ثالثية عىل القاعدة".

ويضيف املؤلف قائال:

"مل تكن هنالك مشكلة يف املعلومات، فقد عمل أحد ضباط االستخبارات 
عىل  التجسس  إدارة  وتوىل  مدين،  موظف  بغطاء  هناك  سفارتنا  يف  عميد  برتبة 

أوضاع البحرين إضافة إىل نشاطه جتاه إيران.

تم إطالق الصواريخ الثالثة عىل القاعدة، إال أهنا - وكام هو متوقع - أخطأت 
أهدافها ومل حتقق نتيجة تذكر.

كانت عالقتنا سابقا بالبحرين وثيقة، كام زار عدنان خري اهلل، وزير الدفاع، 
البحرين خالل احلرب مع إيران واستقبل استقباال حارا، حيث رأى البحرينيون 

يف العراق قوة تصد عنهم النفوذ اإليراين فإذا به يتحول ضدهم.

إن قدر الكويت يف جماورهتا للعراق هو الذي جعلها اهلدف األول لالجتياح، 
ولو كانت دولة أخرى غريها ملا تغري يف األمر يشء.

وانقلب املوقف يف البحرين رأسا عىل عقب برسعة، ووقفت القيادة البحرينية 
يف صدارة الدول املتحمسة الستخدام القوة حرصا لتدمري القوة العراقية". )انتهى 

كالم السامرائي(.
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القت�صاد  على  بالتاآمر  املتحدة  العربية  الإمارات  لدولة  العراق  اتهام 

العراقي والإ�صرار به والتخطيط لغزوه بعد احتالل الكويت

يف الشهور األوىل من عام 1990 نجح النظام العراقي يف إهيام العامل العريب 
بأن قضيته األوىل هي قضية فلسطني، ثم عقدت القمة العربية الطارئة يف بغداد 
العراق، وأكدت حقه يف اختاذ  الفرتة من 28 إىل 31 مايو 1990م فساندت  يف 

اإلجراءات الكفيلة بتأمني أمنه الوطني ومحايته.

لألزمة  بإحكام  واملخطط  املتعمد  التفجري  بدأ  التطورات  هذه  خضم  ويف 
مع الكويت واإلمارات العربية املتحدة. ففي حترك مفاجئ بعث وزير اخلارجية 
العراقي طارق عزيز يف 15 من شهر يوليو من عام 1990م مذكرة إىل الشاذيل 
القليبي أمني عام اجلامعة العربية آنذاك وجه فيها عدة اهتامات للكويت من بينها 
إقامة منشآت نفطية وعسكرية يف األرايض العراقية وغري ذلك.)6( إال أن ما يثري 
الكويت - دولة  إىل جانب  اهتمت -  املذكرة  أن  للريبة والشك  الدهشة ويدعو 
اإلمارات العربية املتحدة باالشرتاك معا يف عملية مدبرة إلغراق السوق النفطية 
بمزيد من اإلنتاج خارج حصتها املقررة باألوبك ، األمر الذي أدى - كام تشري 
املذكرة - إىل تدهور سعر برميل النفط ، مما أصاب العراق بخسارة بلغت يف الفرتة 
بني 1981-1990م ما يقرب من 89 مليار دوالر. ومن أجل ذلك طالب العراق 
بإلغاء الديون املستحقة عليه، ووضع خطة عربية لتعويض العراق عن خسائره يف 

احلرب العراقية اإليرانية.

ومل يكن من الصعب عىل أي حملل أن يلحظ اللهجة العدائية للمذكرة من 
اجلانب العراقي ضد الكويت أوال، واإلمارات العربية املتحدة ثانيا.

ومل تقترص تلك اللهجة العدائية ضد الكويت واإلمارات عىل تلك املذكرة، 

)6(   انظر تفاصيل هذا املوضوع يف اجلزء األول من هذا الكتاب.

خطط العراق الحتالل السعودية ودول اخلليج العربية الفصل األول



37 3637 36

بل إن صدام كان حيرص يف لقاءاته كلها مع املسؤولني والقادة العرب واألجانب 
ويف خطبه عىل اهتام الكويت وقطر واإلمارات واململكة العربية السعودية بالتآمر 

عىل العراق، وأهنام يقودان معسكر العدوان ضد الشعب العراقي.)7( 

دولة  العراق  أرشك  ملاذا  هو:  املجال  هذا  يف  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 
اهتمها  وملاذا  هلا؟  االهتامات  ووجه  القضية  هذه  يف  املتحدة  العربية  اإلمارات 
بالتآمر عىل اقتصاده رغم عدم وجود قضايا مشرتكة بني العراق واإلمارات العربية 
املتحدة، خاصة وأن مجيع التقارير االقتصادية ونرشات النفط العربية والدولية مل 

ترش إىل زيادة يف إنتاج النفط لدولة اإلمارات العربية املتحدة؟

زادت  قد  املتحدة  العربية  اإلمارات  كانت  إذا  أنه  لالستغراب  املثري  ومن 
التي  السنوات  تسع  خالل  النفط  أسعار  انخفاض  إىل  أدى  مما  النفطي  إنتاجها 
أشارت إليها املذكرة العراقية فأين كان العراق طوال هذه الفرتة؟ وملاذا مل تتم إثارة 
هذا املوضوع يف العديد من االجتامعات التي عقدهتا منظمة أوبك؟ واألكثر من 
ذلك أن انخفاض أسعار النفط ال تترضر منه العراق فقط، وإنام كذلك الكويت 

واإلمارات العربية املتحدة وكل البلدان املصدرة للنفط.

ربام يتعذر حاليا اإلجابة عن هذه التساؤالت، ولكننا نعتقد جازمني أنه يف 
املستقبل القريب سيكشف التاريخ - مثلام كشف عن خطة »روح الفتوح« لغزو 
منابع النفط يف اململكة العربية السعودية - عن خطط أخرى تؤكد النزعة العدوانية 

التوسعية الصدامية كانت معدة لغزو دول أخرى يف املنطقة.

انظر كتاب حممد مظفر، األدمهي الطريق إىل حرب اخلليج ، من موهايف إىل الكويت، ط.1، عاّمن، األهلية   )7(
للنرش والتوزيع 1997، ص. 30، 46، 105، 123، 175، 176، 236، 253، وص. 3، 8 من حمرض 

لقاء صدام مع الدكتور أسامة الباز.
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التج�ص�س على �صلطنة عمان

مل تكن هذه النيات الرشيرة التي يبيتها النظام العراقي نحو الدول اخلليجية 
سبقت  التي  القليلة  الشهور  يف  العراقي  النظام  افتعلها  التي  األحداث  وليدة 
االجتياح العراقي للكويت يف أغسطس 1990م، بل حصاد سنوات طويلة من 
وكبرية  صغرية  كل  ومعرفة  الدول،  هذه  عىل  للتجسس  العراقي  النظام  ختطيط 
عنها، وصبغ هذه املعلومات التي يتم مجعها بوساطة السفارات العراقية وأجهزة 
واألهلية  احلكومية  ومؤسساهتا  الدول  هذه  مرافق  مجيع  يف  املنبثة  املخابرات 
بالصبغة االستخباراتية، من حيث كون كثري من هذه املعلومات من شؤون تلك 
الدول الداخلية التي ال تعني النظام العراقي يف قليل أو كثري سوى ما هتدف إليه 
من تصوير هذه الدول وكأهنا دول معادية، وكأن ما تقوم به من نشاطات وما تبنيه 
من عالقات وما تعتنقه من مبادئ وتوجهات إن هو إال خضوع وتسليم من هذه 
الدول لقوى أجنبية يدعي النظام العراقي أهنا قوى معادية، وأن من حق العراق 
أن تفعل ما تشاء بحق هذه الدول ما دامت هذه هي صورهتا وذلك هو هنجها يف 

نظر أجهزة االستخبارات العراقية.

وليس أدل عىل ذلك من الدور الذي لعبته السفارة العراقية يف دولة الكويت، 
هذا الدور الذي جتاوز كل األعراف الدبلوماسية املتعارف عليها وجتاوز عالقات 
األخوة وحسن اجلوار، إذ كانت هذه السفارة مركزا مهام ألجهزة االستخبارات 
خمتلف  يف  املنبثني  العراقيني  العمالء  من  واسعة  شبكة  تتبعها  وكانت  العراقية، 
أجهزة الدولة ومؤسساهتا احلكومية واملدنية حتت ستار العمل فضال عن العديد 
من الوفود املختلفة التي كانت تقوم بزيارات للمرافق احليوية يف الكويت حتت 
زعم تبادل اخلربة، واإلفادة من التقدم التقني والعلمي املتوافر يف خمتلف قطاعات 

الدولة.
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عن  وكبرية  صغرية  كل  معرفة  االستخبارية  العمليات  تلك  حصاد  وكان 
الكويت هبدف توظيف هذه املعلومات يف الغدر بالكويت والعدوان عليها، وقد 
سهلت تلك املعلومات مهمة اجليش العراقي عند اجتياحه للكويت صبيحة الثاين 
من أغسطس عام 1990م. فقد كشف كثري من أتباع االستخبارات العراقية يف 
والبائع  واملمثل  واملهندس  اجلامعة  أستاذ  منهم  كان  وقد  أنفسهم،  عن  الكويت 

املتجول واملذيع وغري ذلك من أصناف البرش.

ومل يكن األمر قارصا عىل الكويت وحدها، ومل تكن سفارة النظام العراقي يف 
الكويت هي املكلفة هبذه املهمة االستخبارية دون باقي سفارات العراق يف دول 
حيث  الدول،  تلك  يف  العراقية  السفارات  مهمة  هذه  كانت  بل  العربية،  اخلليج 
كانت دول اخلليج العربية مجيعها تعطي األمان لتلك السفارات وتعتربها سفارة 
إذ مل يكن يدور  أيا كانت،  دولة صديقة وشقيقة؛ وبالتايل تسهل هلا كل مطالبها 
بخلد أحد من املسؤولني يف تلك الدول أن النظام العراقي يبيت الرش للجميع وال 
يستثني أحدا من عملياته االستخبارية املنافية لكل املبادئ األخالقية واألعراف 
هذه  مجيع  كانت  التي  اجلوار  وحسن  األخوة  لعالقات  واملناقضة  الدبلوماسية، 

الدول تفرتض مراعاة النظام العراقي هلا.

وبني أيدينا دليل دامغ عىل تلك النيات الرشيرة وذلك املسلك الشائن جتاه 
دولة عربية شقيقة هي سلطنة عامن فقد استطعنا احلصول عىل »التقرير السيايس 
واالقتصادي لسفارة العراق لدى سلطنة عامن العام 1978« ، ويقع هذا التقرير 
السفارة  أوراق  ضمن  عليه  العثور  تم  وقد  الكبري،  القطع  من  صفحة   57 يف 
التقرير  وهذا  الغاشم.  العراقي  العدوان  من  حتريرها  بعد  بالكويت  العراقية 
الثورة وأجهزة  قيادة  اجلمهورية وجملس  رئاسة  إىل  العراقية  اخلارجية  موجه من 
أن  يؤكد  العالقة، مما  العراقية ذات  والعديد من اجلهات  العراقية  االستخبارات 
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الدولة، وأنه هيمها أن  مجيع هذه اجلهات كانت هلا نشاطات استخبارية يف تلك 
ما تم مجعه من معلومات كي توظفها يف عملياهتا غري املرشوعة ضد  تقف عىل 

تلك الدول.

ومل تقترص فائدة هذا العمل التجسس عىل سفارة العراق يف سلطنة عامن، بل 
إن مجيع السفارات العراقية يف دول اخلليج العريب كانت معنية هبذا األمر، وليس 
أدل عىل ذلك من أن هذا التقرير تم تزويد سفارات النظام العراقي لدى جمموعة 
دول اخلليج العربية بنسخ منه بحسب ما هو وارد يف توجيه هذا التقرير جلهات 
كانت  الدول  تلك  يف  العراقية  االستخبارات  شبكة  أن  يؤكد  مما  العالقة  ذوات 
تعمل كمنظومة متكاملة تتبادل املعلومات فيام بينها كي تضعها يف خدمة خمططات 
النظام العراقي العدوانية جتاه هذه الدول، إذ كانت تصف األنظمة القائمة يف هذه 

الدول بأبشع األوصاف وأكثرها خسة ودناءة.

الشقيقة معلومات مفصلة  إليه عن سلطنة عامن  املشار  التقرير  وقد تضمن 
عن القوات املسلحة العامنية: تكوينها، ونظامها، وعدد أفرادها، وتسليحها. وأهنا 
خاضعة لضباط أجانب يتولون قيادهتا كام تضمن معلومات عن اإلعالم العامين 
والوجود الثقايف األجنبي يف عامن، وأن أجهزة اإلعالم العامنية ووسائطها الثقافية 
مصاحله،  خلدمة  وموظفة  األجنبي،  للنفوذ  خاضعة  كلها  وجمالت  صحف  من 
وأهنا ذات هوية رجعية متخلفة مرتبطة باإلمربيالية. كام أن التقرير يدين السياسة 
القوى  فلك  يف  وتدور  الربيطاين  للنفوذ  خاضعة  بأهنا  عامن،  لسلطنة  اخلارجية 

االستعامرية.

ويميض التقرير عىل هذا النمط املعادي يف تتبع كل أوجه النشاط يف السلطنة 
ها كل حتركاهتا الداخلية واخلارجية ومفرسا هلا عىل هواه. ومل يتوقف األمر  مشوِّ
عند هذا احلد وإنام يميض إىل ما هو أبعد من ذلك، فيدعو إىل التوسع يف الوجود 

خطط العراق الحتالل السعودية ودول اخلليج العربية الفصل األول
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العراقي يف سلطنة عامن يف خمتلف جماالت احلياة االقتصادية واالجتامعية والثقافية 
واإلعالمية، ومن ذلك حث اجلهات العراقية املختصة عىل إغراق السوق العامنية 
بالسلع العراقية، ومد خطوط املواصالت الربية والبحرية واجلوية إىل السلطنة، 
املسؤولة  الشخصيات  وبخاصة  العامنيني  بدعوة  واالهتامم  حركتها  وتكثيف 
هبدف  العراق  لزيارة  املناسبات  شتى  يف  واالجتامعية  االقتصادية  والفعاليات 
احتوائهم والوقوف منهم بطريق مبارش أو غري مبارش عىل ما لدهيم من إمكانات 
وما ينتوونه أو خيططون له، مع التوصية بفتح فرع لبنك الرافدين يف السلطنة كي 
النشاط  العمالء ومتويل  التآمر واستدراج  بؤر  الفرع بؤرة أخرى من  يكون هذا 
القطاع  عىل  بالسيطرة  واالهتامم  املرصفية  التعامالت  غطاء  حتت  االستخبارايت 
التعليمي عن طريق تزويد عامن باملعلمني وافتتاح مدارس عراقية يف بعض مناطق 
والتمثيليات  األفالم  من  العراقية  اإلعالم  وسائط  تصدير  عن  فضال  السلطنة، 
واألغاين، وإقامة نشاطات ثقافية مشرتكة عىل أن تكون هذه النشاطات بعيدة عن 
الصبغة السياسية حتى يسهل انتشارها وتقبلها وعدم تنبه السلطات إىل مراميها 

البعيدة.

ويواكب ذلك النشاط زحف آخر يف امليدان الريايض بتبادل الزيارات للفرق 
ومعروف  بالسلطنة،  الريايض  املجال  يف  العراقي  الوجود  وتكثيف  الرياضية 
الكويت  عىل  العراقي  العدوان  يف  خطريا  دورا  لعبوا  العراقيني  الرياضيني  أن 
الرياضيني  جتاه  العدوانية  األعامل  من  الكثري  ومارسوا  أثنائه،  ويف  العدوان  قبل 

الكويتيني واملنشآت الرياضية الكويتية.

ومل يوفروا أي جمال من املجاالت احليوية يف السلطنة إال وأوصوا باخرتاقه، 
وتبادل  الثنائي  التعاون  دعوى  حتت  عمالئهم  بوساطة  عليه  السيطرة  وحماولة 

اخلربة إىل آخر تلك املقوالت العراقية الكاذبة.
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بأعداد كبرية من عمالئه يف  يدفع  زال  ما  العراق  أن  التقرير  ويصدق ذلك 
األخرية  السنوات  يف  لوحظ  وقد  التخصصات،  كل  يف  وأطباء  أساتذة  صورة 
مسؤويل  فبعض  العربية،  اخلليج  دول  يف  العراقي  للوجود  الكبري  االنتشار 
اإلدارات احلكومية والرشكات اخلاصة، ومقدمي الربامج التلفزيونية واإلذاعية 
هم عراقيون، وكثري من هؤالء ليسوا بعيدين عن أن يكونوا يف خدمة األهداف 

التي ترمي إليها اخلطط االستخباراتية العراقية )انظر الوثيقة التالية(." )8(

اختذت  حينام  صنعا  أحسنت  قد  العربية  اخلليج  دول  فإن  ذلك،  عىل  وبناء 
الدول  جيوش  باستدعاء  العراق  أطامع  من  دوهلا  حلامية  وحازما  حاسام  موقفا 
أساسية يف عملية حتييد اخلطر  الكويت خطوة  والعربية. وقد كان حترير  الغربية 
العراقي عليها، ولوال ذلك الترصف البُتلعت كام ابتلعت الكويت يف ظل ضعف 
البنية والقدرة العسكرية اخلليجية آنذاك، وعدم جدية كثري من الدول العربية يف 
الدفاع عن اخلليج. وال شك أن وقوف دول اخلليج يف صف الكويت عمل نبيل 

أثبت تالحم الشعب اخلليجي وحكامه، وإيامهنم باملصري املشرتك.
 

والدراسات  البحوث  مركز   ،1 ط.  العربية،  اخلليج  دول  يف  العراقي  النظام  أطامع  الباحثني،  من  نخبة   )8(
الكويتية، 2001.
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صفحة من التقرير السيايس االقتصادي التجسيس الصادر عن سفارة العراق بمسقط.
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صفحة من التقرير السيايس االقتصادي التجسيس الصادر عن سفارة العراق بمسقط.

خطط العراق الحتالل السعودية ودول اخلليج العربية الفصل األول



45 4445 44

 

صفحة من التقرير السيايس االقتصادي التجسيس الصادر عن سفارة العراق بمسقط.
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صفحة من التقرير السيايس االقتصادي التجسيس الصادر عن سفارة العراق بمسقط.
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صفحة من التقرير السيايس االقتصادي التجسيس الصادر عن سفارة العراق بمسقط. )9(

البحوث  مركز  الكويت،   ،1 ط.  العربية،  اخلليج  دول  يف  العراقي  النظام  أطامع  الباحثني،  من  نخبة   )9(
والدراسات الكويتية، 2001.
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الف�صل الثاين

اإعادة متركز احلكومة الكويتية يف الدمام بال�صعودية 

توافد معظم أعضاء احلكومة الكويتية ورئيسها وأمري الكويت يف اخلفجي ثم 
انتقلوا إىل الدمام، حيث قام األمري وويل عهده بعدة إجراءات. وبعد ذلك بأسبوع 
إىل جدة، حيث بارشوا أعامهلم الرامية لتحرير الكويت. وسنقوم فيام ييل بعرض 

التفاصيل من خالل شهادات الوزراء ورئيس الوزراء والوثائق.

يقول وزير النفط الدكتور رشيد العمريي أنه عندما وصلت القيادة الكويتية 
إىل اخلفجي، مل يكن لدهيا أمواال بسبب ظروف اخلروج من الكويت، فطلب منه 
املحدودة  العربية  الزيت  رشكة  إىل  النفط،  وزير  بصفته  يذهب  أن  سعد  الشيخ 
يطلب  الكويت والسعودية، وأن  املشرتك بني  تدير احلقل  التي كانت  )اليابانية( 
من الرشكة قرضا لتدبري األمور مؤقتا، وكانت املفاجأة أن الرشكة اليابانية قدمت 

150 ألف ريال سعودي فقط، العتقادها أن الكويت ذهبت ولن ترجع.   

أمري  بضيافة  أيام  عرشة  حوايل  الدمام  يف  الكويتية  احلكومة  أعضاء  مكث 
املنطقة الرشقية سمو األمري امللكي حممد بن فهد آل سعود يف قرصه قرص اخلليج. 
ويف تلك الفرتة رست شائعة بأن القوات العراقية قامت بتصفية أعضاء احلكومة 
يطلب  بأن  اخلارجية  وزير  األمحد  صباح  الشيخ  بسمو  حدا  ما  وهذا  الكويتية. 

إحضار كامريا لتصوير الوزراء وإثبات كوهنم أحياء يف السعودية. )10(

ومن اإلجراءات القانونية التي قام به سمو األمري الشيخ جابر األمحد الصباح 
أمريي  أمر  صدر  1990م  أغسطس  من  الثالث  ففي  عدة،  أمريية  أوامر  إصدار 

YouTube، https:// ،2012 10(   رشيد العمريي، مقابلة يف برنامج توك شوك، قناة اليوم، 19 مارس(
 .)2019/11/14 الدخول  )تاريخ   www.youtube.com/watch?v=JXgWlJldAlU
ويقول الدكتور العمريي أن هذه الرشكة قد دفعت الثمن غاليا بسبب عدم جتديد الكويت هلا عند انتهاء 

عقدها.
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يتوىل  وأن  السعودية،  العربية  اململكة  يف  مؤقتة  بصفة  احلكومة  تنعقد  بأن  يقيض 
الوزراء مبارشة أعامهلم. )11(

باختاذ مجيع اإلجراءات  املالية  العدل ووزير  أمر سمو األمري وزيَر  وكذلك 
سواء  ومؤسساهتا  الكويتية  احلكومة  أموال  عىل  واحلصول  للمحافظة  القانونية 
التي تكفل  الكاملة  أو خارجها، واختاذ اإلجراءات  الكويت  ما كان منها داخل 
أو  أو ترشيع،  أمر،  أي  واعترب سموه  أو جهة،  أي سلطة  يد  عدم وقوعها حتت 
وغري  باطال  الكويت  أرض  عىل  والية  هلا  أن  تزعم  جهة  أي  عن  يصدر  نظام 
قابل للتنفيذ. ويسمى هذا اإلجراء بامللكية احلامئية. كام أمر سموه أن يتم ترتيب 
األوضاع املالية وفقا للموارد املتاحة. وفيام ييل نص األمر األمريي الذي صدر يف 

مساء  يوم 1990/8/3م:

"فوجئ العامل فجر الثاين من أغسطس اجلاري بالغزو العراقي لدولة الكويت 
بام يمثل اعتداء شائنا عىل دولة عربية مسلمة. ولقد استنكرت دول العامل أمجع، 
رشقه وغربه، هذا العدوان، ورفضت مجيع املنظامت العربية واإلسالمية والدولية 
عىل األخص جامعة الدول العربية واألمم املتحدة ومؤمتر القمة العريب يف قرارات 
حاسمة ما ترتب عىل هذا الغزو من آثار. ووقف املجتمع الدويل بأرسه ضد)12(  
أي مساس باستقالل دولة الكويت وسيادهتا الكاملة عىل أرضها يف ظل حكومتها 

الرشعية وبقيادة أمريها.

وإذا كان شعب الكويت قد هّب مدافعا عن وطنه والذود عن ترابه مضحيا 
بالدم واملال، وهنض مجيع املواطنني لتحرير أرض الكويت واستبقاء رايته عالية 

https:// ،2008/8/1 ،11(   وكالة األنباء الكويتية كونا، الكويتيون والذكرى الـ 18 للغزو الصدامي لبالدهم(
 www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1928580&language=ar

)تاريخ الدخول 2019/12/2(.
)12(   جاء ذلك األمر األمريي بعد صدور عدة قرارات خليجية وعربية وأممية يف اليوم األول والثاين من الغزو 

العراقي، وهو ما سنعرضه بشكل تفصييل فيام ييل من فصول.
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خفاقة بالعزة والكرامة، وذلك يف وحدة وعزم وإرصار، مما جيعلنا عىل يقني وثقة 
يف عودة األوضاع يف دولة الكويت إىل ما كانت عليه يف القريب العاجل إن شاء 
اهلل، إال أن الظروف احلالية قد استدعت ترتيب بعض األمور يف شأن مقر احلكومة 

املؤقت، وأدائها لواجباهتا يف خدمة املواطنني واملقيمني.

ومن أجل ذلك، وبعد االطالع عىل الدستور، وعىل األمر األمريي الصادر 
يف 27 شوال 1406هـ املوافق 3 يوليه 1986م.

أصدرنا األمر التايل:

تنعقد حكومة الكويت بصفة مؤقتة يف اململكة العربية السعودية أو يف  مادة أوىل: 
أي مكان آخر خيتاره األمري.

إليه وتقديم  املعهودة  مبارشَة األعامل  فيام خيّصه،  كٌل  الوزراء،  يتوىل  مادة ثانية: 
اخلدمات الالزمة للكويتيني واملقيمني عىل أرض دولة الكويت ومن 
يتواجد منهم باخلارج، وذلك يف إطار الظروف القائمة واإلمكانات 
املتاحة، ويامرسون صالحياهتم يف ذلك مع مراعاة النظم املعمول هبا 

يف دولة املقر والقواعد واألعراف الدولية.

مع عدم اإلخالل بأحكام املادة السابقة يتوىل كٌل من وزير املالية أو  مادة ثالثة: 
وزير العدل والشؤون القانونية جمتمعني أو منفردين أو من يفوضه كٌل 
منها وفقا للقواعد التي يقررها جملس الوزراء اختاذ كافة االجراءات 
الكويتية  احلكومة  أمــوال  عىل  واحلصول  للمحافظة  القانونية 
منها  جزء  أو  كلها  اململوكة  والرشكات  العامة  وهيئاهتا  ومؤسساهتا 
للدولة، سواء ما كان منها بداخل دولة الكويت أو باخلارج، وحترير 
َد هلا من أرصدة أو حقوق أو ممتلكات وفتح حسابات هلا بذلك  ما مُجِّ

يف البنوك التي يعتمدها جملس الوزراء.
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القانونية أو من  العدل والشؤون  املالية أو وزير  يعمل كل من وزير  مادة رابعة: 
اخلاصة  والرشكات  املؤسسات  أموال  محاية  عىل  منهام  أي  يفوضه 
عىل  حصوهلم  وضــامن  واملنقولة  العقارية  الكويتيني  ــراد  واألف
َد منها باخلارج، واختاذ اإلجراءات الكاملة  مستحقاهتم، وحترير ما مُجِّ
بعدم وقوعها حتت يد أية سلطة أو جهة أخرى، ويكون هلم يف ذلك 

صالحيات الوكيل العام الرسمي.
مادة خامسة: يقع منعدما أي ترشيع أو نظام أو قرار أو إجراء يصدر عن أية سلطة 
سيادهتا  يمس  ما  أو  الكويت  أرض  عىل  والية  هلا  أن  تزعم  جهة  أو 
الرشعية  احلكومة  عن  يصدر  ما  إال  ذلك  يف  يتبع  وال  واستقالهلا، 

لدولة الكويت. 
أو عقد  للتنفيذ أي ترصف  قابل  يعترب باطال بطالنا مطلقا وغري  كام    
املادي أو املعنوي ودون الرضاء الكامل؛ أي  أو تعامل يتم باإلكراه 
شخص اعتباري أو طبيعي كويتي. وجيوز إثبات ذلك بكافة الدالئل 

وطرق اإلثبات.
من  بقرارات  املتاحة  للموارد  وفقا  للدولة  املالية  األوضاع  ترتب  سادسة:  مادة 

جملس الوزراء.
مادة سابعة: يوقف العمل بأي نص خيالف أحكام هذا األمر ويعمل به من تاريخ 
الدبلوماسية  بالطرق  ويبلغ  الرسمية،  اجلريدة  يف  وينرش  صدوره 

حلكومات الدول األخرى. 

جابر األمحد اجلابر الصباح
أمري دولة الكويت 

صدر يف 12 حمرم 1411هـ
املوافق 3 أغسطس 1990م".  )13(

)13(   جريدة الكويت اليوم، العدد األول، السنة السابعة والثالثون، 16 ديسمرب 1990م، ص. 4-2.
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بداية العمل الإعالمي وتاأ�صي�س اإذاعة كويتية يف اخلفجي

ما إن وصل سمو األمري وسمو الشيخ سعد إىل اخلفجي، حتى قام الشيخ 
إىل  إياهم  داعيا  الكويتيني  وخاطب  الكويتية  الرسية  باإلذاعة  باالتصال  سعد 
الصمود والثبات إىل حني اسرتجاع الكويت. وهذا نص خطابه الذي أعيد إذاعته 

مرارا يف 1990/8/2م وبثته أيضا إذاعة البي يب يس:

")إن اهلل يدافع عن الذين آمنوا. إن اهلل ال حيب كل خوان كفور(. )صدق 
اهلل العظيم(.

أهيا الشعب الكويتي العظيم

يا أبناء شعبنا الويّف

إخواين وأخوايت

إن وطننا العزيز يواجه أوقاتا عصيبة. إن كويت املحبة والسالم تواجه غزوا 
وحشيا من أعداء املحبة والسالم.

إن كويت العروبة واإلسالم تتعرض لعدوان غادر مل نكن أبدا نتوقع حدوثه 
جيوشهم  أرسلوا  أن  جزاؤنا  فكان  حمنتهم،  يف  معهم  برشف  وقفنا  لنا  إخوة  من 
أبناء  لقتل  بل  العربية  األمة  عن  عدوان  لصد  ال  اآلمنة،  ديارنا  إىل  ودباباهتم 
الكويت،  إىل شوارع  أرَسلوا جحافلهم ومدرعاهتم  الكويت وأطفاهلا ونسائها. 
البلد الصغري املسامل اآلمن ليسفكوا الدم عىل أرضه التي كانت دائام أرض السالم 

والتآخي والتعايش جلميع العرب ومجيع املسلمني.

إخواين وأخوايت

لقد واجهت الكويت عرب تارخيها الطويل حمنا قاسية وحماوالت غاشمة للغدر 
والعدوان. وكلها باءت بالفشل بفضل اهلل وكريم عنايته ورعايته. وبتامسك أهل 

الكويت وتالمحهم واستعدادهم للموت يف سبيل أرضها الطيبة.

إعادة متركز احلكومة الكويتية يف الدمام بالسعودية الفصل الثاين



53 5253 52

إخواين وأخوايت

إن رجال جيشكم البواسل سريدون العدوان ويردون الغزاة عىل أعقاهبم. 
فلنقف مجيعا من ورائهم يدًا واحدة وقلبا واحدا ندافع عن كويتنا احلبيبة ونحميها 
ومستقبل  جدودنا،  ومثوى  آبائنا،  موطن  ديرتنا،  عن  ندافع  وقلوبنا،  بأرواحنا 

أطفالنا.

البالد  أمري  السمو  قائدنا حرضة صاحب  اهلل وتأييده وراء  بعون  وسنميض 
َر أرضنا  حفظه اهلل نردُّ املعتدين ونحارهبم يف كل مكان من كويتنا احلبيبة حتى ُنَطهِّ
العدوان  ضد  املعركة  يف  وحدنا  ولسنا  خارسين.  أعقاهبم  عىل  ونردهم  الطيبة 
إىل  يقف  كله  والعامل  معنا،  املسلمون  وإخواننا  معنا،  العرب  فإخواننا  واملعتدين 
جانبنا يديُن العدوان الغاشم عىل الكويت وفوق هؤالء مجيعا؛ اهلُل معنا وهو القائل 
يف كتابه الكريم: )وال هَتِنوا وال حتزنوا وأنتم األعَلون إن كنتم مؤمنني( )صدق اهلل 

العظيم(. )وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون(. والسالم عليكم".)14( 

أسس  يوم،  أول  يف  الداخل  يف  الكويتية  الرسية  اإلذاعات  انقطاع  وبعد 
والتطمينات  األخبار  لتبث  اخلفجي  منطقة  يف  إذاعة  الكويتية  احلكومة  أعضاء 
للشعب الكويتي الصامد. وكانت أوىل أعامهلا بث كلمة صاحب السمو الشيخ 
تاريخ 1990/8/5م. وكان يقوم عىل هذه اإلذاعة يف  الصباح يف  جابر األمحد 
البداية الوزير حييى السميط والشيخ نارص املحمد الصباح والشيخ صباح اخلالد 
الكويت  من  خرجوا  الذين  الكويتيون  اإلعالميون  يستلمها  أن  قبل  الصباح، 
الصباح  األمحد  املحمد  نارص  الشيخ  ييل شهادة سمو  وفيام  اإلذاعة.  لتويل مهمة 
بثتها  التي  حول قصة تلك اإلذاعة ونص كلمة سمو األمري الشيخ جابر األمحد 

اإلذاعة:
)14(   سجل وثائقي جلريمة غزو الكويت: الشهر األول )2 أغسطس – 1 سبتمرب 1990م(، كتاب صادر 
عن جريدة الرشق القطرية، إعداد: خريي نور الدين وبخيت عيل املري وقسم أرشيف الرشق وبإرشاف 

نارص حممد العثامن، ط. 2، 1990، ص. 14.
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الف�صل الثالث

اجلهود يف ح�صد التاأييد العربي والدويل للكويت يف بداية الغزو

يف اليوم األول من الغزو العراقي للكويت عمل أصحاب السمو الشيخ جابر 
هذه  ملواجهة  والرتتيبات  االتصاالت  من  العديد  صباح  والشيخ  سعد  والشيخ 
الكارثة. ثم تبع ذلك سفر ويل العهد إىل جدة، ثم إىل مرص حلضور اجتامع مؤمتر 
القمة العربية العاجل الذي دعا إليه الرئيس حممد حسني مبارك. وكانت املبادرة 
عبدالرمحن  الدكتور  الدولة  ووزير  اخلارجية  وزير  عهده  وويل  لألمري  الرسيعة 
العويض والسفري حممد أبواحلسن والسفري سعود نارص الصباح وغريهم يف األيام 
األوىل للغزو ذات أمهية بالغة ألهنا متكنت من تأمني املوقف العريب والدويل املساند 
للكويت، والذي عىل أساسه انطلقت عملية التحرير واستعادة دولة الكويت حرة 

مستقلة. 

جل�صة وزراء اخلارجية العرب الطارئة يف القاهرة يف 2-1990/8/3م

كان وزراء اخلارجية العرب جمتمعني يف القاهرة حلضور اجتامع خيص منظمة 
طارئة  جلسة  عقدت  للكويت  العراق  غزو  أخبار  إثر  وعىل  اإلسالمي.  املؤمتر 
صباحا  العارشة  الساعة  إنرتكونتينينتال يف  سمرياميس  فندق  العرب يف  للوزراء 
عبدالرمحن  الدكتور  الكويت  عن  حارضا  كان  وقد  1990/8/2م.  يوم  من 
إدانة غزو  قرار  الذي قدم مرشوع  الوزراء  الدولة لشؤون جملس  العويض وزير 
العراق للكويت وتم التصويت لصاحله بـ 14 صوت. وقد كتب كل من الدكتور 
عصمت عبداملجيد وفاروق الرشع والدكتور عمرو موسى يف مذكراهتم تفاصيل 

هذه اجللسة، التي تبني مواقف الدول وتوضح صالبة املوقف الكويتي.

ونبدأ مع شهادة وزير خارجية مرص آنذاك الدكتور عصمت عبداملجيد الذي 
قال:
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"أعود مرة أخرى إىل االتصال التلفوين الذي تلقيته من سفري الكويت فجر 
للكويت،  العراقية  القوات  اجتياح  فيه  أبلغني  الذي  1990م  أغسطس   2 يوم 
وأن طلبًا سُيقّدم إىل اجلامعة العربية التي كانت أمانتها العامة ما زالت يف تونس، 
وزراء  اجتامع  حلضور  بالقاهرة  القليبي  الشاذيل  العام  أمينها  وجود  وصادف 
خارجية منظمة املؤمتر اإلسالمي، وذلك من أجل عقد جلسة طارئة عاجلة لوزراء 
اخلارجية العرب يف القاهرة. وكان الوزراء العرب يف القاهرة حلضور اجتامعات 
املؤمتر اإلسالمي. اتصلُت بعدد من مساعدي بالوزارة الذين توجهوا عىل الفور 
إىل مكاتبهم من أجل اإلعداد ملشاركتنا يف اجتامع وزراء اخلارجية العرب الذي 
اتفق عىل عقده بفندق »سمرياميس« الساعة العارشة صباحا. وجرت االتصاالت 
العربية  الدول  جلامعة  العامة  األمانة  وأعضاء  الوزارة  يف  املسئولني  بني  الالزمة 

للرتتيب لعقد االجتامع يف املوعد املذكور بعدما تم إبالغ مجيع الوزراء العرب.

طلب الدكتور سعدون محادي، نائب رئيس الوزراء العراقي الذي كان قد 
اخلارجية  وزراء  اجتامع  إىل  بالده  وفد  لرتؤس  خاصة  بطائرة  القاهرة  إىل  وصل 
العرب، عقَد لقاء خاص بيننا قبل االجتامع. وقال يل يف ذلك اللقاء: »إن شمسا 
مرشوع  تبني  أو  تقديم  عدم  مرص  مصلحة  ومن  اخلليج.  عىل  سترشق  جديدة 
القرار«. وقد أبديُت له دهشتي من هذا الكالم، وقلت إنه غري مقبول، وأضفُت 
أنني كنت أتصور أنه يعرف مرص ومكانتها وهي ال تقبل مثل هذا الكالم، وعىل 
مبارك  حسني  الرئيس  أن  وأبلغته  االنسحاب.  إىل  ويسارع  يرتاجع  أن  العراق 
ومل  كارثة.  وقوع  تاليف  عىل  حريص  وسيادته  القرار،  دعم  بشأن  تعليامته  أصدر 

يقبل السيد سعدون محادي هذا الكالم ومتسك بموقفه.

التايل  اليوم  كانت اجللسة األخرية يف هذه االجتامعات والتي عقدت مساء 
3 أغسطس أكثر اجللسات إثارة. استهل الدكتور سعدون محادي حديثه مكررا 
وجود  عىل  ومعرتضا  اخلليج(  عىل  سترشق  التي  اجلديدة  )الشمس  عن  كالمه 

اجلهود يف حشد التأييد العريب والدويل للكويت يف بداية الغزو الفصل الثالث 
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الدكتور عبدالرمحن العويض كممثل للكويت. وذكر أن احلكومة التي يمثلها )قد 
أزاهلا شعب الكويت وحلت حملها حكومة جديدة من شعب الكويت، وكل ما 
بني عىل باطل فهو باطل(. ومن سخريات القدر أن سعدون محادي كرر يف هذا 

الصدد رضورة التمسك بام سامه )الرشعية يف التمثيل(.

السيد محادي  السيد فاروق الرشع وزير خارجية سوريا عىل اعرتاض  ورد 
السيد  )أن  النقطة سيكون جدال عقيام(، ومضيفا:  )أن اجلدل حول هذه  معتربا 
العويض هو بيننا اآلن وال أعتقد أن هناك اعرتاضا عليه سوى من وفد واحد عضو 

يف هذا املجلس(. ودعا إىل مناقشة املسائل اجلوهرية واالبتعاد عن املتاهات.

وانتقل املجلس بعد ذلك إىل مناقشة مرشوع القرار الذي تقدمت به الكويت 
يف اليوم األول، وتم إدخال بعض التعديالت عليه يف ذلك اليوم. ويدين مرشوع 
القرار العدوان العراقي عىل الكويت، ويطالب العراق باالنسحاب الفوري ورفع 
األمر إىل امللوك والرؤساء العرب للنظر يف عقد قمة طارئة وبحث سبل التوصل 
عىل  باحلفاظ  التمسك  القرار  مرشوع  ويؤكد  ومقبول.  دائم  تفاويض  حل  إىل 
السيادة اإلقليمية للدول األعضاء ومبدأ عدم اللجوء إىل القوة لفض املنازعات. 

كام يؤكد رفض التدخل األجنبي يف الشئون العربية.

حتدث ممثل العراق فذكر أن القرار لن يقدم ولن يؤخر، وكرر اهتامه حكومة 
الكويت بأهنا عملت عىل إضعاف العراق من خالل خمطط اشرتكت فيه كل من 
الكويت  داخل  قامت  أن »حركة شعبية«  املتحدة وإرسائيل. وأضاف  الواليات 
انطبقت  )لو  أنه  وأعلن  ساعدها.  قد  العراق  وأن  هناك  السلطة  بتغيري  وقامت 
السامء عىل األرض فلن نرتاجع عام فعلناه(. وطالب احلكومات العربية بأن تراعي 

مشاعر الرأي العام العريب؛ إذ إن األكثرية الساحقة منه تتعاطف مع العراق.

للتصويت  القرار  مرشوع  طرح  مواقفها،  الدول  معظم  أوضحت  وبعدما 
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فوافقت عليه أربع عرشة دولة. وهنا طلب سعدون محادي ممثل العراق الكلمة 
جامعة  ميثاق  من  السادسة  املادة  بنص  ومستشهدا  القرار  مرشوع  سقوط  معلنًا 
الدول العربية التي تقول يف فقرهتا الثانية )ويقرر املجلس التدابري الالزمة لدفع 
هذا االعتداء ويصدر القرار باإلمجاع، فإذا كان االعتداء من إحدى دول اجلامعة، 
مل  طاملا  أنه  محادي  وذكر  املعتدية(.  الدولة  رأي  األصوات  حساب  يف  يدخل  ال 

حيصل القرار عىل اإلمجاع فيعني أنه سقط وفشل.

وأمام  التاريخ  أمام  كنا سنواجه مسئولياتنا كوزراء عرب  أعرف كيف  وال 
األمة العربية لو قدر ملثل هذا الدفع العراقي أن يفوز. وال أعلم كيف كانت صورة 
اجلامعة العربية ستبدو أمام أعني شعوبنا العربية إذا كنا قد أعلنا فشل جملس اجلامعة 

يف اختاذ قرار يف مواجهة اجتياح كامل من دولة عربية ألخرى عضو يف اجلامعة.

الدفع  عىل  ألرد  الكلمة  الفور  عىل  طلبُت  فقد  حيدث.  مل  ذلك  أن  اهلل  أمحد 
العراقي، وذكرت أن السيد سعدون محادي قد فاته أمر مهم؛ فاملادة السادسة التي 
وأن  العدوان،  مواجهة حالة  املجلس يف  يتخذها  تدابري  تتحدث عن  اليها  أشار 
القرار الذي صدر بغالبية 14 صوتا مل يتضمن أي تدبري أو إجراء واحد، بل جاء 
يف مجلته قراءة يف ميثاق جامعة الدول العربية وتأكيدا للمبادئ التي نص عليها. 
ولذلك فإن قرارا من هذا النوع تنطبق عليه قاعدة ا الغالبية البسيطة التي يعمل هبا 
يف إقرار قرارات اجلامعة بصفة عامة يف ما عدا األحوال التي ينص امليثاق عىل أهنا 
تتطلب غالبية أخرى معينة. واعرتض مندوب العراق مرة أخرى عىل ما ذكرت 

مؤكدا أن القرار حيتاج إىل اإلمجاع.

اضطررت إىل احلديث بإسهاب مرة أخرى مؤكدا أن القرار مل يتضمن اختاذ 
تدابري معينة يف مواجهة العراق. وذكرت أنه إذا ما عدنا اىل القرار فسنجد أن هناك 
اإلقليمية،  بالسيادة  التمسك  تؤكد  وأخرى  االنسحاب،  إىل  العراق  تدعو  فقرة 
يتحدث  التي  التدابري  هي  أين  وتساءلت:  الرؤساء.  إىل  األمر  ترفع  واألخرى 
عنها مندوب العراق؟ وأضفُت أن مفهوم التدابري أمر مستقر عليه، واستشهدُت 
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العقوبات  وتشمل  املعتدي  مواجهة  يف  تتخذ  أن  يمكن  التي  العديدة  بالتدابري 
االقتصادية والديبلوماسية وإجراءات عن طريق القوات البحرية والربية. ومثل 
هذه التدابري التي مل يتحدث عنها القرار من قريب أو بعيد بينها املواد 39، 40، 
املادة  أن  املتحدة. وذكرُت  األمم  ميثاق  السابع من  الفصل  41، 42 من أحكام 
40 تتحدث عن تدابري مؤقتة، فإذا مل تأت بنتيجة يذهب جملس األمن إىل أبعد من 
ذلك باختاذ تدابري ال تتطلب استخدام القوات املسلحة، أشارت إليها املادة 41 
مثل وقف الصالت االقتصادية واملواصالت احلديدية والبحرية واجلوية والربية 
وفقا  للمجلس،  جاز  بالغرض  التدابري  هذه  تف  مل  وإذا  والالسلكية،  والربقية 
للامدة 42 أن يتخذ بطريق القوات اجلوية والبحرية ما يلزم حلفظ السلم واألمن 

الدويل.

واعرتض محادي وقال إنه حاصل عىل درجة الدكتوراه يف القانون وال يقبل 
هذا التفسري وتساءل: )ما عالقتنا نحن باألمم املتحدة؟(.

املشرتك  الدفاع  الثانية من معاهدة  املادة  التي أوجدهتا  العالقة  قمت برشح 
والتعاون االقتصادي بني الدول العربية - التي استند إليها مرشوع القرار الكويتي 
يف ديباجته. وميثاق اجلامعة العربية من جهة، وميثاق األمم املتحدة من جهة أخرى. 
وتلوت نص الفقرة الثانية من املادة الثانية من معاهدة الدفاع املشرتك العربية التي 
تقول: )... وتطبيقا ألحكام املادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية واملادة 
احلادية واخلمسني من ميثاق األمم املتحدة خيطر عىل الفور جملس اجلامعة وجملس 

األمن بوقوع االعتداء وما اختذ يف صدده من تدابري وإجراءات(. 

أرشُت إىل أنني شخصيا قد شاركت يف املفاوضات اخلاصة بصياغة معاهدة 
الدفاع املشرتك عام 1950، وأكدت الرابطة العضوية بني املادة السادسة وميثاق 
اجلامعة وأحكام ميثاق األمم املتحدة اخلاصة برد العدوان، وذلك من خالل نص 

املادة الثانية من معاهدة الدفاع املشرتك العريب.

عىل  التصويت  شأن  يف  قانونيا  تفسريا  العامة  األمانة  تعد  أن  محادي  طلب 
مرشوع القرار الذي قدم وحصل عىل غالبية أربعة عرش صوتا، وما إذا كان القرار 
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حيتاج إىل اإلمجاع أو الغالبية البسيطة.

تدخل األمري سعود الفيصل وطلب االحتكام إىل املجلس يف ما يتعلق بنوع 
القدومي  السيد فاروق  للقرار. وعندما طرح رئيس اجللسة  املطلوب  التصويت 
املوضوع عىل املجلس وافقت الغالبية عىل أن القرار ال حيتاج إىل أكثر من الغالبية 

إلقراره، وأعلن رئيس اجللسة أنه بناء عىل ذلك فإن القرار يعد نافذا". )15(

ويقدم الدكتور عمرو موسى مزيدا من التفاصيل حول هذه اجللسة املهمة 
فيها  ويسلط  الكويت  عىل  العراق  عدوان  إلدانة  القانونية  القاعدة  أفرزت  التي 

الضوء عىل دور الدكتور عبدالرمحن العويض:

"يف هناية يوليو من سنة 1990م حرضت من نيويورك إىل مرص للمشاركة 
انعقد  الذي  القاهرة  الدول اإلسالمية يف  التاسع عرش لوزراء خارجية  يف املؤمتر 
إجيابية يف هذا  األجواء  كانت  أغسطس 1990م.  إىل 5  يوليو  الفرتة من 31  يف 
االجتامع، وبينام نحن منهمكون يف إعداد مرشوع البيان اخلتامي، جاءت األنباء 
مع فجر يوم 2 أغسطس لتؤكد أن القوات العراقية قد دخلت الكويت بالفعل، 
اإلسالمي  املؤمتر  يف  يشاركون  كانوا  الذين  العربية  الدول  خارجية  وزراء  فهرع 
ومعهم األمني العام للجامعة العربية الشاذيل القليبي لعقد جلسة طارئة لوزراء 
تزال يف تونس حتى  ما  أمانة اجلامعة كانت  بأن  بالقاهرة، علام  العرب  اخلارجية 

تلك اللحظة.

جتهيز  تم  العربية  اجلامعة  أمانة  وأعضاء  املرصية  اخلارجية  بني  بالتنسيق 
العرب  اخلارجية  إنرتكونتيننتال الجتامع وزراء  فندق سمرياميس  كبرية يف  قاعة 
يف الساعة العارشة من صباح نفس اليوم، وقد حرضته - باعتباري رئيس الوفد 
االجتامع  هذا  حرض  الذي  املرصي  الوفد  ضمن   - املتحدة  األمم  لدى  املرصي 
سعود  األمري  عىل  واضحا  االنزعاج  كان  املجيد.  عبد  عصمت  الدكتور  برئاسة 
الفيصل، وزير خارجية اململكة العربية السعودية . ترأس االجتامع وزير خارجية 

)15(   عصمت عبداملجيد، زمن االنكسار واالنتصار: مذكرات دبلومايس عن أحداث مرصية وعربية ودولية: 
نصف قرن من التحوالت الكربى، ط. 1، بريوت، دار النهار، 1998، ص. 236-232.
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فلسطني فاروق القدومي؛ باعتبار أن فلسطني كانت رئيس هذه الدورة يف اجلامعة 
األزمة  هذه  يف  العراقي  اجلانب  مع  يتعاطف  القدومي  أن  واضحا  كان  العربية. 

الكبرية.

فيه،  مشاركا  العراقي  اخلارجية  وزير  يكن  ومل  الصباحي،  االجتامع  انعقد 
نبيل نجم  القاهرة،  العراق لدى  الوزارة، ومعه سفري  يمثله أحد وكالء  بل كان 
التكريتي، ومل تصلهام تعليامت من بغداد؛ ألهنام جاءا إىل اجتامع وزراء خارجية 
الدول اإلسالمية بتعليامت تتعلق بأعامله. أما هذا االجتامع الطارئ فال تعليامت 
لدهيام بخصوصه. انتهت اجللسة الصباحية من دون أي نتيجة تذكر؛ ألن األمر 
كله كان مفاجئا هلؤالء الوزراء، ومل تصلهم تعليامت حمددة من الرؤساء وامللوك، 

الذين مل يكونوا بدورهم قد استوعبوا ما جرى يف ساعات الصباح الباكرة.

لكن حدث بعد ذلك أن تقدم ممثل الكويت الدكتور عبد الرمحن العويض 
العراقي عىل دولة الكويت، ويرفض أي  العدوان  ُيديُن  بمرشوع قرار لالجتامع 
آثار مرتتبة عليه، وال يعرتف بتبعاته، ويطالب العراق باالنسحاب الفوري، غري 
أغسطس  األول من  قبل  فيها  كانت  التي  املواقع  إىل  العراقية  للقوات  املرشوط، 
قمة  اجتامع  عقد  يف  للنظر  العرب؛  والرؤساء  امللوك  إىل  األمر  ويرفع  1990م. 
طارئ ملناقشة العدوان، وبحث سبل التوصل إىل حل عادل هلذه األزمة، ويرفض 

رفضا قاطعا أي تدخل، أو حماولة تدخل أجنبي، يف الشئون العربية. 

مهامجة  ويف  بالده  موقف  عن  صلبا  مدافعا  يقال،  واحلق  العويض،  وكان 
العدوان عليها وعىل سيادهتا، قادرا عىل جماهبة احلجج العراقية وتفنيدها مما أثار 
باالجتامع،  الذي كان حييط  الكآبة  املأساة وجو  برغم  إعجاب معظم احلارضين 
أعِجبُت  التطورات. وقد  املرتتبة عىل هذه  الوخيمة  للنتائج  بالتحسب  والشعور 

شخصيا بأداء العويض". )16(

الرشوق،  دار  القاهرة،   ،2 ط.  الدبلوماسية،  وسنوات  النشأة  األول:  الكتاب  كتابَِيه:  موسى،  عمرو     )16(
2017، ص. 241-240.
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أما نص قرار تلك اجللسة فهو كام ييل:

إن جملس جامعة الدول العربية يف دورته غري العادية املفتتحة بتاريخ 11 حمرم 
من  املقدم  الطلب  وبناء عىل  القاهرة،  املوافق 1990/8/2م يف  1411 هجرية 
دولة الكويت لعقد دورة غري عادية ملجلس اجلامعة للنظر يف العدوان العراقي عىل 
الكويت. وبناء عىل املادتني اخلامسة والسادسة من ميثاق جامعة الدول العربية. 
وبناء عىل املادة الثانية من معاهدة الدفاع املشرتك والتعاون االقتصادي بني دول 
اجلامعة. وبناء عىل املادة الثانية من ميثاق التضامن العريب الذي وافق عليه مؤمتر 

القمة العريب الثالث يف الدار البيضاء، يقرر:

إدانة العدوان العراقي عىل دولة الكويت ورفض أية آثار مرتتبة عليه وعدم   -
االعرتاف بتبعاته.

استنكار سفك الدماء وتدمري املنشآت.  -
إىل  العراقية  للقوات  املرشوط  وغري  الفوري  باالنسحاب  العراق  مطالبة   -

مواقعها قبل 10 حمرم 1411 هجرية املوافق 1990/8/1م.
العربية  الدول  رؤساء  والسمو  والفخامة  اجلاللة  أصحاب  إىل  األمر  رفع   -
للنظر يف عقد اجتامع قمة طارئ ملناقشة العدوان وبحث سبل التوصل إىل 
حل تفاويض دائم ومقبول من الطرفني املعنيني يستلهم تراث األمة العربية 

وروح اإلخوة والتضامن ويسرتشد بالنظام القانوين العريب القائم.
تأكيد متسكه املتني باحلفاظ عىل السيادة والسالمة اإلقليمية للدول األعضاء   -
وجتديد حرصه عىل املبادئ والتي تضمنها ميثاق جامعة الدول العربية بعدم 
النزاعات التي تنشأ بني الدول األعضاء واحرتام  اللجوء إىل القوة لفض 

النظم الداخلية القائمة فيها وعدم القيام بأي عمل يرمي إىل تغيريها.
الشؤون  يف  أجنبي  تدخل  حماولة  أو  تدخل  ألي  القاطع  املجلس  رفض   -

العربية.
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تكليف األمني العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وإخطار املجلس بام يستجد.  -
اعتبار املجلس بدورته غري العادية يف حالة انعقاد مستمر".  -

فيام حتفظت عليه األردن،  بأغلبية 14 صوتًا  القرار  املجلس عىل هذا  وافق 
يف  ليبيا  تشارك  ومل  واليمن.  وموريتانيا  والسودان  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة 

االجتامع واستبعد العراق عن التصويت. )17(

املجل�س الوزاري اخلليجي 3 اأغ�صط�س 1990م

قام وزراء اخلارجية لدول جملس التعاون اخلليجي املوجودين يف القاهرة من 
طارئة  جلسة  بعقد  اإلسالمي  التعاون  منظمة  دول  خارجية  وزراء  اجتامع  أجل 
العدوان  فيه  يدين  بيانا  وأصدروا  للكويت،  العراقي  الغزو  موضوع  لتباحث 
العامين  اخلارجية  وزير  برئاسة  االجتامع  وكان  الفوري.  باالنسحاب  ويطالبه 

يوسف علوي. وفيام ييل نص البيان:

طارئة  دورة  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجلس  الوزاري  املجلس  عقد 
يف اليوم 12 حمرم 1411 هجرية املوافق 3 من أغسطس 1990م برئاسة معايل 
يوسف بن علوي عبداهلل وزير الدولة للشؤون اخلارجية بسلطنة عامن وبحضور 
معايل راشد بن عبد اهلل النعيمي وزير الدولة للشؤون اخلارجية بدولة اإلمارات 
دولة  خارجية  وزير  خليفة  آل  مبارك  بن  حممد  الشيخ  ومعايل  املتحدة  العربية 
اململكة  خارجية  وزير  الفيصل  سعود  األمري  امللكي  السمو  وصاحب  البحرين 
العربية السعودية ومعايل مبارك بن عيل اخلاطر وزير خارجية دولة قطر ومعايل 
الدكتور عبد الرمحن العويض وزير الدولة لشؤون جملس الوزراء بدولة الكويت، 
وذلك للنظر يف الوضع اخلطري الناجم عن العدوان العراقي عىل الكويت واآلثار 

)17(   سجل وثائقي جلريمة غزو الكويت: الشهر األول )2 أغسطس – 1 سبتمرب 1990م(، كتاب صادر 
عن جريدة الرشق القطرية، إعداد: خريي نور الدين وبخيت عيل املري وقسم أرشيف الرشق وبإرشاف 

نارص حممد العثامن، ط. 2، 1990، ص. 19-18.
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املرتتبة عىل هذا العدوان وما يمثله من انتهاك صارخ عىل سيادة واستقالل دولة 
املتحدة  واألمم  العربية  واجلامعة  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جملس  يف  عضو 

وخرق سافر لكافة املواثيق واألعراف والقوانني العربية واالسالمية والدولية.

ويف الوقت الذي يعرب فيه املجلس عن استنكاره البالغ وأسفه الشديد هلذا 
العدوان الذي تم من قبل دولة عربية شقيقة عىل دولة عربية شقيقة أخرى متجاهلة 
كل األوارص والروابط التي جتمع بني الدول العربية الشقيقة وتتناىف مع عالقات 
العراقي  العدوان  هذا  إدانة  عىل  الوزاري  املجلس  يؤكد  اجلوار  وحسن  االخوة 
غري  الفوري  باالنسحاب  العراق  ويطالب  الشقيقة  الكويت  دولة  عىل  الغاشم 
املرشوط للقوات العراقية إىل مواقعها قبل تاريخ األول من أغسطس 1990م. 
كام يرفض املجلس هذا العدوان وأية آثار مرتتبة عليه مع عدم االعرتاف بتبعاته. 

ويطالب جامعة الدول العربية باختاذ موقف عريب موّحد انطالقا من مبادئ 
وروح ميثاق جامعة الدول العربية إلهناء العدوان وإزالة آثاره من أجل احلفاظ 

عىل السيادة والسالمة اإلقليمية لدولة الكويت الشقيقة".

يف  للكويت  العراقي  للغزو  إدانته  اخلليجي  الوزاري  املجلس  جدد  وقد 
اجتامعه بجدة يف تاريخ 7 أغسطس 1990م. )18(

)18(   سجل وثائقي جلريمة غزو الكويت: الشهر األول )2 أغسطس – 1 سبتمرب 1990م(، كتاب صادر 
عن جريدة الرشق القطرية، إعداد: خريي نور الدين وبخيت عيل املري وقسم أرشيف الرشق وبإرشاف 

نارص حممد العثامن، ط. 2، 1990، ص. 18، 32.
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جمل�س الأمن بتاريخ 1990/8/2م و 1990/8/6م و1990/8/9م

قدمت الكويت عرب مندوهبا يف جملس األمن السيد حممد عبداهلل أبواحلسن 
طلبا باختاذ قرار يدين الغزو العراقي للكويت، أتبعه برسائل متعددة طوال فرتة 
الغزو العراقي للكويت. )19( وجاءت االستجابة رسيعة من الدول األعضاء دائمة 
العضوية )5 أعضاء( وغري الدائمة )10 أعضاء(. ففي إطار بند احلالة بني العراق 
والكويت حتت الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ويف فقراته التنفيذية اختذ 
املجلُس قرار إدانة العراق، وطالبه بسحب مجيع قواته من الكويت دون قيد أو 
رشط، ودعا كال من العراق والكويت للبدء فورا يف املفاوضات حلل خالفاهتم، 

وأيد جهود جامعة الدول العربية. ومحل هذا القرار رقم 660.

األمن  "جملس  بعنوان  دراسة  العتيبي  عياد  منصور  الكويتي  السفري  وكتب 
يف مواجهة العدوان العراقي عىل دولة الكويت وتداعياته )1990-2008م("، 
العراق  غزو  موضوع  يف  اختذت  التي  األممية  القرارات  تفاصيل  فيها  أوضح 
للكويت. وقال أن عدد األصوات الغالبة التي أيدت الكويت يف أول اجتامع هلا 
هبذا اخلصوص كان 14 صوتًا. ومل تشارك اليمن أحد األعضاء غري الدائمني يف 
املجلس بالتصويت، حيث أهنا مل تتخذ موقفًا مؤيدا أو معارضا أو ممتنعا. ومل يكن 
مندوهبا ليشارك يف اجللسة بدعوى أن ال تعليامت لديه، مما يعني احتامل تعطيل 
بمجرد  بإقناعه  أبواحلسن  حممد  الكويتي  ومنهم  السفراء  من  عدد  فقام  اجللسة. 

اجللوس. )20( 

)19(   انظر كتاب "الدبلوماسية الكويتية يف مواجهة العدوان العراقي عىل الكويت" من إصدار املركز اإلعالمي 
الكويتي يف القاهرة، 1992، لقراءة رسائل الفريق الدبلومايس الكويتي بقيادة الشيخ صباح األمحد وزير 

اخلارجية واملندوب الكويتي يف نيويورك السفري حممد أبواحلسن إىل جملس األمن. 
)20(   منصور عياد العتيبي، جملس األمن يف مواجهة العدوان العراقي عىل دولة الكويت وتداعياته )1990-

2008م(، ط. 1، الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2009، ص. 23-26، واقرأ نص 
القرار يف ص. 313.
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نتيجة التصويت عىل قرار 660 املدين للغزو العراقي )املصدر: منصور العتيبي، 
جملس األمن يف مواجهة العدوان العراقي، ص. 26.(
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ثم أصدر جملس األمن قرارا ثانيا بتاريخ 1990/8/6م محل الرقم 661. 
املتحدة  السابع من ميثاق األمم  الفصل  املادة 41 من  فّعَل  أنه  وتكمن أمهيته يف 
التي تنص عىل فرض نظام شامل من العقوبات إلجبار العراق عىل االلتزام بتنفيذ 
متطلبات القرار 660 الذي يدعوه لالنسحاب الفوري من الكويت دون قيد أو 

رشط. 

وتشمل العقوبات املفروضة عىل العراق: حرض عىل الواردات والصادرات 
من وإىل العراق ألية سلع أو منتجات بام فيها النفط العراقي والكويتي، باستثناء 
يف  ترغب  التي  الدول  تقوم  أن  برشط  إنسانية،  ألسباب  والطبية  الغذائية  املواد 
تصدير هذه املواد بإخطار جلنة العقوبات املعينة ملتابعة تنفيذ القرار 661، وتشمل 

العقوبات أيضا جتميد أموال العراق واألصول اململوكة له يف اخلارج.

أيد تطبيق القرار 13 دولة وهي/ )الصني وفرنسا وروسيا واململكة املتحدة 
وماليزيا  وفنلندا  وأثيوبيا  العاج  وساحل  وكولومبيا  وكندا  املتحدة  والواليات 
ورومانيا وزائري "مجهورية الكونغو الديمقراطية"(. وامتنعت دولتان ومها: اليمن 

وكوبا.)21(

العراق  إىل  الكويت  دولة  بإعالن ضم  العراقي ومتاديه  النظام  وبعد صلف 
ونص  1990/8/9م.  بتاريخ   662 الرقم  محل  قرار  صدر  حمافظة  وجعلها 
الكويت  سيادة  واستعادة  العراق  احتالل  إهناء  عىل  املجلس  تصميم  عىل  القرار 
وقرر  للكويت،  الرشعية  احلكومة  سلطة  استعادة  عىل  القرار  وأكد  واستقالهلا. 
أيضا أن ضم العراق للكويت الغ وباطل، وطالب العراق بإلغاء إجراء الضم. 
الدول  جلميع  مطالبته  عىل  للقرار  الثانية  التنفيذية  الفقرة  يف  املجلس  وشدد  كام 
أو  إجراء  أي  اختاذ  واالمتناع عن  الضم  االعرتاف هبذا  بعدم  الدولية  واملنظامت 

)21(   منصور عياد العتيبي، جملس األمن يف مواجهة العدوان العراقي عىل دولة الكويت وتداعياته )1990-
2008م(، ص. 27-29. واقرأ نص القرار يف ص. 314.
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اإلقدام عىل أية معامالت قد تفرس عىل أهنا اعرتاف غري مبارش. وقد تم تأييد هذا 
القرار باإلمجاع الذي شمل اليمن وكوبا.

وأوضح السفري منصور العتيبي أنه رغم عدم متتع الكويت بعضوية جملس 
األمن يف تلك الفرتة إال أن وفد الكويت الدائم يف نيويورك كان يشارك بفاعلية يف 
املشاورات غري الرسمية حول مشاريع القرارات. وكان ينقل وجهة نظر احلكومة 
الكويتية بشأن هذه املشاريع إىل الدول األعضاء يف املجلس، ويساهم يف صياغة 
املعنية،  الدول  مع  بالتنسيق  أخرى  فقرات  حذف  أو  إضافة  ويقرتح  الفقرات، 
تقترص  مل  الكويت  جهود  أن  كام  املتحدة.  والواليات  بريطانيا  خاص  وبشكل 
عىل املسامهة يف صياغة مشاريع القرارات، بل تعدهتا إلقناع الدول األعضاء يف 
القرارات،  هذه  لصالح  للتصويت  العواصم  يف  أو  نيويورك  يف  سواء  املجلس، 
وحشد الدعم والتأييد هلا. وهذا النشاط الدبلومايس املتواصل والتنسيق املستمر 
مع أعضاء املجلس جعل كثريا من دبلوماسيي الدول األعضاء يف األمم املتحدة 
يطلقون عىل الكويت العضو السادس عرش يف املجلس إعجابا بجهودها وتأثريها 
يتعلق  ما  لكل  الدقيقة  ملتابعتها  وتقديرا  املجلس.  ومشاورات  مداوالت  عىل 

بتطورات بند احلالة بني العراق والكويت.)22(

موؤمتر �صحفي اأقامه �صفري الكويت يف وا�صنطن

دعا الشيخ سعود نارص الصباح سفري دولة الكويت يف واشنطن الصحفيني 
إىل مؤمتر صحفي يف أول أيام االحتالل العراقي للكويت، وذلك يف مبنى سفارة 
عام  متحدثا  املتحدة  للواليات  وجهها  كلمة  وألقى  واشنطن.  يف  الكويت  دولة 
تعرضت له الكويت من عدو حسبته صديقا. وطمأن عن صحة األمري وويل عهده 
)22(   منصور عياد العتيبي، جملس األمن يف مواجهة العدوان العراقي عىل دولة الكويت وتداعياته )1990-
املتحدة يف  "دور األمم  القرار يف ص. 316؛ وانظر أيضا كتاب  2008م(، ص. 30-31. واقرأ نص 
إقرار السلم واألمن الدوليني: دراسة حالة الكويت والعراق" من إصدار مركز البحوث والدراسات 

الكويتية، 1995.
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ووزير خارجيته وعن وجودهم يف مكان آمن عىل خالف ما يشاع من تعرضهم 
لألرس، وأنه يتحدث إليهم باستمرار وأن آخر مكاملة كانت قبل نصف ساعة من 

بدء هذا املؤمتر. 

وناشد السفري سعود مجيع األصدقاء حول العامل بام فيهم الواليات املتحدة 
بمساعدة الكويت يف حمنتها، حيث أن املحتل العراقي قد وضع يده عىل كل البالد 
كامل  بل  وحدها  الكويت  خيص  ال  اخلطر  هذا  أن  وقال  مرافقها.  عىل  وسيطر 
املنطقة، وأن العراق ينوي استكامل العملية العسكرية، فال بد من اإلرساع بتوفري 
احلامية. ثم أتاح للصحفيني توجيه أسئلتهم ورد عليها بحسب ما هو متاح لديه 

من معلومات.

الكويت، هل  التي تريدها  املساعدة  وعندما سأل أحد الصحفيني عن نوع 
تتضمن التدخل العسكري األمريكي؟ وهل طلبت الكويت التدخل العسكري؟ 

فأجاب السفري باإلجياب، وأن اإلدارة تعمل عىل دراسة هذا األمر. 

املقاومة  بأن  السفري  فأجاب  الكويتية،  املقاومة  عن  فكان  الثاين  السؤال  أما 
جارية عىل كل املستويات دفاعا عن البالد واألهل، وأن هناك الكثري من اجلرحى. 
وسأل صحفي آخر عن وقوع آبار النفط بيد العراقيني، فأجاب بنعم. وحني سئل 
السفري عن دوافع العراق الحتالل الكويت قال: بأنه الطمع باهليمنة عىل كامل 
املنطقة. وقال السفري أيضا أن الواليات املتحدة مجدت حسابات الكويت والعراق 

بناء عىل طلب الكويت.)23(

نظر  وجهة  ناقلًة  الساعة  مدار  عىل  دورها  الكويتية  السفارة  ومارست 
احلكومة الرشعية، ومنسقة مع اإلدارة األمريكية. وظهر السفري الكويتي الشيخ 
(23) Press Conference By Sheikh Saud Nasir Al-Sabah Kuwait Ambassador 

to the United States The Kuwaiti Embassy, Washington, DC, Thurs-
day August 2 1990, in NSI News Center One Chronology of a Crisis 
2/8/1990.
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 This برنامج  يف   ABC قناة  ومنها  التلفاز.  شاشات  عىل  الصباح  نارص  سعود 
بتاريخ 1990/8/5م، حيث حتدث عن   Week with David Brinkley
مأساة الكويت، ورضورة مساعدهتا ومحاية املواطنني والدول املجاورة من خطر 
عام  له  إجابة  ويف  املنطقة.  كامل  عىل  سيطرته  فرض  إىل  الطامح  العراقي  النظام 
الواقع يسيطر  أنه يف  السعودية أجاب  النفط يف  إذا كان هدف صدام أخذ منابع 
الكويت  دولة  جنوب  يف  والسعودية  الكويت  بني  مشرتك  نفط  عىل  االحتالل 
)املنطقة املحايدة(، وبالتايل فإن ذلك يشكل خطرا اقتصاديا عامليا. وكرر السفري 

مناشدة الكويت للواليات املتحدة بالتدخل العسكري.)24(

منظمة املوؤمتر الإ�صالمي 1990/8/4م

يف الوقت الذي كان وزراء خارجية دول منظمة املؤمتر اإلسالمي جمتمعني 
يف القاهرة حلضور املؤمتر التاسع عرش تداولوا موضوع غزو العراق للكويت التي 
الوزراء.  جملس  لشؤون  الدولة  وزير  العويض  عبدالرمحن  الدكتور  يمثلها  كان 
وأصدر األمني العام للمنظمة الدكتور حامد الغابد )من مجهورية النيجر( البيان 

التايل:

"منذ ظهور التوتر يف العالقات العراقية الكويتية دعا األمني العام الطرفني 
يتابع اآلن بقلق شديد الوضع اخلطري  إىل التمسك باحلكمة وضبط النفس وهو 

الذي نشأ يف املنطقة والناجم عن اللجوء إىل القوة لتسوية خالف ثنائي.

ويعرب األمني العام يف هذا الشأن ما ورد يف ميثاق منظمة املؤمتر اإلسالمي إذ 
أن هذه األحداث حتمل يف طياهتا أخطار جسيمة عىل األمن والسالم واالستقرار 

يف كامل منطقة اخلليج.

ر األمني العام يف هذا الشأن بام ورد يف ميثاق منظمة املؤمتر اإلسالمي  وُيذكِّ

(24) Gulf Crisis, NSI News Center One Chronology of a Crisis, 4-5/8/1990.
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التهديد  أو  القوة  استخدام  األعضاء يف عالقاهتا عن  الدول  بامتناع  االلتزام  من 
باستعامهلا ضد وحدة وسالمة األرايض أو االستقالل السيايس ألية دولة عضو.

لذا؛ فإن األمني العام يدعو إىل الوقوف الفوري لكل العمليات العسكرية 
املعرتف هبا دوليا بني  العمليات إىل احلدود  التي قامت هبذه  القوات  وانسحاب 

العراق والكويت.

وانطالقا من تعاليم اإلسالم التي تدعو إىل السالم واإلخاء والوحدة واستنادا 
إىل أحكام ميثاق املؤمتر اإلسالمي هييب األمني العام بالطرفني االلتزام بالبحث 
عن طرق احلوار عن حل ُمرٍض هلذا النزاع الذي جاء ليعكر صفو عالقات حسن 

اجلوار والوئام والتعاون التي سادت باستمرار بني البلدين".

ثم صدرت من منظمة املؤمتر اإلسالمي إدانة لغزو العراق للكويت. فجاء 
من ضمن البيان:

بني  نشبت  التي  املأساوية  األحداث  أنباء  األسف  بعميق  املؤمتر  "تلقى 
والتي  والكويت،  العراق  مها  اإلسالمي  املؤمتر  منظمة  أعضاء  من  عضوين 
أخوية  عربية  جهود  كانت  وقت  يف  املؤمتر  هذا  انعقاد  خالل  وقوعها  تصادف 
الشقيقني  البلدين  التي نشبت بني  ترتيبها الحتواء األزمة  خملصة قد نجحت يف 

والتوصل إىل تسوية سلمية مرضية للخالف بينهام.

يعرب املؤمتر عن تأييده للبيان الذي أصدره معايل األمني العام للمنظمة يف 
هذا الصدد يوم 11 املحرم 1411هـ املوافق 2 أغسطس 1990م.

عليه  مرتتبة  آثار  أية  ويرفض  الكويت  عىل  العراقي  العدوان  املؤمتر  ويدين 
من  العراقية  للقوات  الفوري  باالنسحاب  ويطالب  بتبعاته.  االعرتاف  عدم  مع 
 1 املوافق  1411هـ  املحرم   10 قبل  مواقعها  إىل  والعودة  الكويتية  األرايض 

أغسطس 1990م.
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وااللتزام بمبادئ ميثاق منظمة املؤمتر اإلسالمي، وبصفة خاصة يف ما نصت 
عليه من رضورة تسوية املنازعات بني الدول األعضاء بالوسائل السلمية وعدم 

التدخل يف الشؤون الداخلية ألي دولة.

تغيري  حماولة  وعدم  اجلوار  حسن  مقتضيات  بمراعاة  البلدين  يطالب  كام 
النظام الداخيل يف أي منها بالقوة، واحرتام سيادة واستقالل ووحدة أرايض كل 
ضد  باستخدامها  التهديد  أو  القوة  استخدام  عن  األعضاء  الدول  وامتناع  دولة 

وحدة وسالمة األرايض واالستقالل السيايس ألي منها.

قواهتا  سحب  عىل  عزمها  العراقية  احلكومة  بإعالن  علام  املؤمتر  أحيط  وإذ 
املسلحة من الكويت؛ فإن املؤمتر سيتابع تنفيذ هذا التعهد دون قيد أو رشط من 
اجلانب العراقي مؤيدا نظام احلكم الرشعي يف الكويت بقيادة الشيخ جابر األمحد 
التام مع  يؤكد تضامنه  اخلامسة كام  القمة اإلسالمية  الكويت ورئيس  دولة  أمري 

أمري الكويت وحكومتها وشعبها".)25( 

موؤمتر القمة العربية الطارئ يف القاهرة يف 9-10 اأغ�صط�س 1990م

باالتصاالت  حافال  كان  للكويت  العراقي  الغزو  بداية  من  أسبوع  انقىض 
من  املعتدية  قواته  لسحب  حسني  صدام  مع  العربية  الدبلوماسية  واملساعي 
الكويت دون أن تصل إىل نتيجة أمام تعنت وصلف رئيس العراق. وقدمت خالل 
األسبوع عدد من املقرتحات التي مل تكن معقولة فرفضها الكويتيون كام رفضوا 
أية مفاوضات قبل انسحاب العراقيني من البالد. ويف أثناء هذا األسبوع أعرب 
جملس التعاون اخلليجي واململكة العربية السعودية والواليات املتحدة األمريكية 
واململكة املتحدة وعدد من الدول الكربى إدانتها العتداء العراق. كام وصدرت 

 ،1 ط.  وثائقي،  كتاب  للتحرير:  االحتالل  من  الكويت  حرب  موسوعة  األمحد،  يوسف  عبدالعزيز     )25(
الكويت، د. ن.، 1992م، ص. 48-47.
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ثالثة قرارات إدانة من جملس األمن وفرض عقوبات شاملة عىل العراق وجتميد 
القوات  وبدأت  املحتلة.  والكويت  العراق  من  النفط  استرياد  وحرض  أرصدهتا 
فصارت  اخلليج.)26(  دول  بقية  حلامية  واخلليج  السعودية  يف  بالتحشد  الغربية 
العراقي عىل  الظروف متهيئة الختاذ إجراءات حقيقية وقانونية إلزالة االحتالل 

الكويت، وبمبادرة وغطاء عريب من جامعة الدول العربية.

ويف يوم 9 أغسطس 1990م انعقد مؤمتر القمة الطارئ يف مقر األمانة العامة 
جلامعة الدول العربية يف القاهرة حرضه معظم الرؤساء وامللوك العرب ومل حيرض 

صدام حسني الذي أناب عنه طه رمضان. 

يتوصلوا  مل  انتهت  وحني  كلامهتم  القادة  بعض  ألقى  الصباحية  اجللسة  ويف 
إىل قرار، وحتولت اجللسة املسائية إىل جلسة مغلقة. ويف يوم 10 أغسطس انتهت 
رشعية  الكويتي  املوقف  أعطى  بأغلبية  حاسم  عريب  قرار  وصدر  املؤمتر  أعامل 
إضافية ملوقفها العادل وعرب عن حقها وحق  اململكة العربية السعودية باالستعانة 
نص  ييل  فيام  وسنقدم  الكويت.  من  العراقي  االحتالل  لطرد  الصديقة  بالقوات 
كلمة رئيس اجللسة فخامة الرئيس حممد حسني مبارك ثم كلمة سمو األمري الشيخ 
آل سعود،  بن عبدالعزيز  فهد  امللك  ثم نص كلمة جاللة  الصباح،  جابر األمحد 

ويعقبها قرار مؤمتر القمة، ثم جزء من حمرض اجللسة ملغلقة يف مؤمتر القمة.

•كلمة رئيس املؤمتر فخامة الرئيس حممد حسني مبارك: 	

"بسم اهلل الرمحن الرحيم

نفتتح مؤمتر القمة غري العادي الذي يعقد للنظر يف التطورات اخلطرية التي 
يشهدها العامل العريب بغرض تطويق األزمة احلالية التي هتدد أمن وسالمة املنطقة، 

– 1 سبتمرب 1990م(، ص. 12- الشهر األول )2 أغسطس  الكويت:  )26(   سجل وثائقي جلريمة غزو 
.40
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وحماولة إجياد حل هلا يستند إىل الرشعية الدولية.

اسمحوا يل أن أرحب بكم أهيا اإلخوة يف بلدكم الثاين مرص، وأن أعرب   
لكم عن خالص االمتنان والتقدير الستجابتكم اجلامعية والتلقائية لدعوتنا لعقد 
هذا املؤمتر الطارئ بني العراق ودول الكويت الشقيقني والتي حتتل يف قلوبنا مجيعا 

مكانة ال ختتلف عن مكانة اآلخر.

ولذا فنحن ال ننحاز لطرف عىل حساب طرف آخر، ألن مفهوم األمة لدينا 
يستلزم أن نسلم أوال وقبل كل يشء بأن مجيع األقطار العربية حتتل نفس املوقع 
يف اإلطار العريب، وأهنا تشكل حلقات متكافئة يف منظومة األرسة العربية برصف 
النظر عام متلكه من عنارص القوة البرشية أو املادية أو العسكرية ألن القوة هي قوة 
العرب مجيعا، وليست قوة طرف أو آخر أو قوة دولة عىل حساب دولة أخرى. 

وبغري هذا ال ينبغي لنا أن نستخدم تعبري األمة العربية.

أهيا اإلخوة األعزاء..

لسنا بحاجة إىل اخلوض يف تفاصيل األحداث التي وقعت يف الشهر املايض 
أبعادها  نعرفها مجيعا، وندرك  فتلك وقائع  الشهر  انقضت من هذا  التي  واأليام 
ونتائجها كام أننا نعلم علم اليقني أهنا أصبحت تستأثر باهتامم العامل برشقه وغربه 
إىل  حققوها  التي  املنجزات  وحتول  واملستقبل  احلارض  يف  واستقرارهم  بأمنهم 

هزائم تذروها الرياح وتذهب سدى.

وحيوية  رضورية  أراها  معينة  نقاط  إىل  أشري  أن  العجالة  هذه  يف  ويكفي 
للخروج من هذا املأزق:

إن اخليار أمامنا واضح؛ بني عمل عريب فعال يصون املصالح العليا لألمة  أوال: 
العربية وحيفظ لنا العراق والكويت معا عىل أساس املبادئ التي ارتضيناها 
فيصال بني املباح واملحرم وبني احلق والباطل؛ وإما تدخل خارجي ال حول 
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لنا فيه وال سيطرة لنا عليه وال يمكن أن يكون املحرك إليه هو احلفاظ عىل 
كيان العرب وحقوقهم، بل إنه سوف يسرتشد بالرضورة بأهداف القوى 
أو  املطروحة  البدائل  به وتسانده. وبعبارة أخرى فليس من  التي تضطلع 
املقبول أن يبقى الوضع عىل ما هو عليه، ألنه وضع خمتل متفجر يتفاقم كل 

يوم من سيئ إىل أسوأ وحيمل بني ثناياه خماطر مجة لنا مجيعا.

إن املظلة العربية للخروج من هذا املأزق متثل اخليار املأمول ومعاهدة الدفاع  ثانيا: 
قرابة  املتصلة  واملامرسة  العريب  العرف  يف  كرسناه  الذي  والبديل  املشرتك 
عوامل  أفرزت  التي  باملنازعات  مليئة  مشحونة  فرتة  وكانت  قرن.  نصف 
عىل  العربية  األقطار  وحصول  الثانية  العاملية  احلرب  انتهاء  منها  متشابكة 
استقالهلا واالختالف يف الرؤية يف كثري من القضايا السياسية واالجتامعية 

واالقتصادية.

إنه إذا كان هدف الوحدة العربية هدفا عزيزا غاليا علينا مجيعا فإنه البد أن  ثالثا: 
نضع له إطاره السليم وآلياته ووسائل حتقيقه بالتدريج الذي يأخذ األمر 
الواقع بعني االعتبار وااللتزام بتوفر عنرص الرتاخي لدى كافة األطراف. 
فلم يعد من اجلائز أن تتحقق الوحدة بقوة السالح كام كان حيدث يف األزمان 
الغابرة. كام أنه ليس من اجلائز أن تفرض عىل شعب بعينه العتبارات تارخيية 

أو جغرافية أو اقتصادية معينة أو حتت ضغط أو إكراه .

بالنظر  مرفوض  مبدأ  العربية هو  داخل األرسة  القوة  إىل  اللجوء  مبدأ  إن  رابعا: 
إىل اخلطورة التي يمثلها للنظام العريب كله فهو ينهي متاما مفهوم التضامن 
العريب مرغام عىل التفكري يف أخيه العريب عىل أساس أنه قد يشكل خطرا 
الذي  األساس  بنسف  كفيلة  اهلواجس  وتلك  ومصاحله.  أمنه  وعىل  عليه 
يقوم عليه كيان األمة الواحدة. ويتصل هبذا املبدأ قضية أخرى ال تقل عنه 
للدول  الداخلية  الشؤون  يف  التدخل  بعدم  االلتزام  رضورة  وهي  أمهية؛ 
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العربية إذ أن هذا التدخل كان من األساليب التي تلجأ إليها القوى الكربى 
عند تعاملها مع الدول الصغرية لتعصف بسيادهتا وهتيمن عىل شؤوهنا.

وهلذا فقد عنى ميثاق األمم املتحدة الذي وضع يف أعقاب احلرب العاملية    
الثانية بإدراك أمهية هذا االجتاه.

وحيرضنا يف هذا املقام أن األخ الرئيس صدام حسني قد عني عناية خاصة    
هبذا التحريم الستخدام القوة بني األقطار العربية فنراه حيرص عىل إصدار 
إعالن قومي يف الثامن من فرباير )شباط( 1980م نص يف مادته الثانية عىل 

ما ييل باحلرف الواحد:

أية دولة  أية دولة عربية ضد  القوات املسلحة من قبل  اللجوء إىل  )حتريم    
العربية  الدول  بني  تنشأ  أن  يمكن  منازعات  أي  وفض  أخرى،  عربية 
واملصلحة  املشرتك  القومي  العمل  مبادئ  ظالل  ويف  السلمية،  بالوسائل 

العربية العليا(. 

وقد تكرر هذا االلتزام عىل لسان األخ الرئيس يف مناسبات عديدة بصورة    
تثبت أنه يشكل حجر الزاوية يف فكر القيادة العربية ومنهجها.

خامسا: إن مبدأ االستيالء عىل األرض بالقوة يشكل هتديدا جسيام لألمة العربية 
يف  تسوقها  التي  للحجج  وإضعافا  األساسية  بقضاياها  وإرضارا  بالذات 
حاجة  يف  ولسنا  ومصاحلها.  حقوقها  حلامية  تسعى  وهي  الدولية  املحافل 
والتقدم  تفاصيلها.  بكل  مجيعا  لنا  معروفة  فهي  األرضار  هذه  حتديد  إىل 
بذلت  وقد  واإلبداع.  اإلنجاز  عىل  قادرا  اإلنسان  جيعل  الذي  والعنرص 
نتفق  العريب  القومي  لألمن  مشرتكة  رؤية  إىل  للتوصل  عديدة  حماوالت 

عليها ونتبناها ونلتزم هبا.

سادسًا : وقد تطرقنا إىل هذا املوضوع يف كثري من مداوالتنا يف مؤمتر قمة بغداد 
األخري. وال زال هناك الكثري الذي يمكن إضافته حتى تتبلور تلك الرؤية 
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املتكاملة؛ مستوحاة من املواثيق التي وقعناها، ومن إيامننا بالعالقة املصريية 
التي تربطنا، وتعريفنا لألخطار التي تواجهنا، وعندما نتوصل إىل صياغة 
عىل  نتفق  أن  عندئذ  طبيعيا  يكون  فإنه  العريب  لألمن  املوحد  املفهوم  هذا 
اقتسام املسؤولية والتبعات. كل يف حدود قدرته وطاقته. طاملا أننا سوف 
حيمي  العريب  القومي  لألمن  منيع  نظام  إقامة  عن  النامجة  املشاكل  نقتسم 

مصاحلنا ويذود عن ديارنا ومقدساتنا.

سابعا: إننا جيب أن نويل اهتامما خاصا بأمن مجيع األقطار العربية يف اخلليج وتعزيز 
أبنائها باألمان واالستقرار. فمن املقطوع به أن األحداث األخرية  شعور 
لألخطار  رؤيتهم  وبدلت  والطمأنينة.  باألمن  بإحساسهم  عصفت  قد 
املحدقة هبم ومصادرها ولطبيعة العالقات بني األقطار اخلليجية والبلدان 

املجاورة.

بموقفنا  ملتزمون  أننا  إىل  اخلليج  دول  كل  يف  أشقاؤنا  يطمئن  أن  وأحب    
معهم بحزم ورصامة يف سعيهم املرشوع لتعزيز أمنهم واستقرارهم والذود 
عن حقوقهم ومصاحلهم. عسى أن يكونوا عىل اقتناع تام بأن مظلة احلامية 
العربية هي األكرب واألفضل لنا مجيعا، وإنه ليس هناك يف احلقيقة والواقع 

بديل عنها أو منافس هلا.

ثامنا: إننا ال نستطيع أن نفكر ونتحرك بمعزل عام يدور حولنا يف عامل اليوم، أو 
نتحدث بلغة ال تتفق مع مفاهيم العرص الذي يشهد تغريات جذرية عميقة 
من ساعة إىل أخرى، ألن احلركة السياسية يف أي من املناطق اإلقليمية ال 
يمكن أن تنفصل عن احلركة العاملية األشمل. ولذلك فإن علينا أن هنتدي 
يرفعها، ويف  التي  والقيم  الدويل  املجتمع  برؤية  واملحرم  املتاح  تقدير  عند 
اإلنسان  حقوق  واحرتام  العدوان  ورفض  القوة  استخدام  نبذ  مقدمتها 

وااللتزام بالرشعية.
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عىل  نتغلب  أن  يتمنى  صديق  وبني  بأبصاره،  إلينا  يتجه  بأرسه  العامل  إن  تاسعا: 
وحاسد  خطرها،  ويسترشي  تستفحل  أن  قبل  الفتنة  عىل  ونقيض  أحزاننا 
يف  وتورطوا  أنفسهم  عىل  انقلبوا  الذين  الواحدة  األرسة  أبناء  يف  يتشفى 
أو منترص ومهزوم. فكلنا  أن يسفر عن غالب و مغلوب،  قتال ال يمكن 

خارسون ملصاحلنا وأمتنا وهيبتنا لدى سائر األمم والشعوب.

عارشا: إن الطريق ُمعّبد للتوصل إىل اتفاق حول النقاط الرئيسية التي تؤدي إىل 
اخلروج من هذا املأزق، فإذا خلصت النوايا وصحت العزائم فإن لدينا من 

الصيغ ما يتيح لنا أن نضع حدا هلذه األزمة خالل أيام معدودة.

ولنا يف القرار الذي أصدره جملس اجلامعة العربية يف الثالث من هذا الشهر 
بداية نستطيع أن نبنى عليها ونضيف إليها. واملهم يف كل هذا - أن يكون واضحا 
أنه ال حل لألزمة وال خروج من املأزق إال بانسحاب القوات العراقية من أرض 
رقيب،  أو  عليها  معقب  دون  لشعبه  الداخلية  الكويت  شؤون  وترك  الكويت 
واحرتام الوضع الرشعي للحكومة. كام كان قائام قبل وقوع الغزو العراقي، وكام 
هو معرتف به من العامل أمجع. وإلغاء كافة القرارات واإلجراءات التي صدرت 

عىل خالف ذلك.

أهيا اإلخوة األعزاء

العريب.  النضال  مراحل  أدق  من  مرحلة  يف  اخلطر  نواقيس  دقت  لقد 
فجر  إىل  بأبصارنا  نرنو  ونحن  تواجهنا  التي  والتحديات  التهديدات  وتعاظمت 
جديد يسوده السالم والتقدم. فهل تعجز أمتنا صاحبة الرتاث احلضاري اهلائل 
التي  والتهديدات  التحديات  حقيقة  استيعاب  عن  احلافل  الروحي  والرصيد 
تصادف طريقها، وأن تنرصف شعوبنا إىل خالفات مصطنعة وعداوات مفتعلة 
التي  الكربى  القومية  األهداف  عن  وتبتعد  وتراثنا  تارخينا  يف  جذور  هلا  ]ليس[ 
ترسخ وجودها وتعمق كياهنا وتصون مصاحلها؟ كال، لن يكون هذا. لن يكون 
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العاجز والتائه يف ظلامت اجلهل، ولن تكون  القرن احلادي والعرشين هو  عريب 
األمة العربية هي الرجل املريض يف هذا العرص ولن تضيع سدى أرواح الشهداء 
الذين سقطوا فداء أوطاهنم وأمتهم يف كل شرب من األرض العربية الطيبة، ولن 

يضل طريقنا أو خيطئ رؤية أهدافنا. 
إن أهدافنا مزيد من القوة، مزيد من العزة بكل شعب عريب. ووسيلتنا مزيد 
من التضامن العريب الشامل الذي يظل مجيع أفراد األرسة الكبرية أينام كانوا وحتت 

أي ظروف.
إيامننا جازم بأن كل ما يصيب شعبا عربيا برضر هو رضر علينا مجيعا وبنفس 
الزلل  من  الرفيعة  القيم  وحتفظها  املبادئ  وتصوهنا  اهلل  يرعاها  مسريتنا  القدر. 
ومجع  صفوفنا  توحيد  إىل  تدفعنا  نقية  ورسائرنا  مطهرة  طاهرة  وأرضنا  واخلطأ. 
كلمتنا عىل طريق احلق واخلري. فلنمِض للعمل يف هذه اللحظات العصيبة مزودين 
بدعاء شعوبنا بأن يلهمنا اهلل الرؤية ويمنحنا القوة لتحقيق ما يتطلع إليه كل عريب 

أينام كان موقعه وموطنه. واهلل يوفقنا وهيدي خطانا ويرعى عملنا. 
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته".)27(

•كلمة جاللة امللك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ورسالته: 	
كان جالل امللك فهد حارضا يف مؤمتر القمة، وسبق له أن حتدث بكلمة إىل 
فخامة  قال  اجللسة  استئناف  بعد  1990/8/6م.  بتاريخ  السعوديني  املواطنني 
"قدم لنا خادم احلرمني رسالة لرئيس املؤمتر أدعو السيد  الرئيس حسني مبارك: 
جلامعة  العام  األمني  وقام  الرسالة".  هذه  لتالوة  العربية  للجامعة  العام  األمني 

الدولة العربية الشاذيل القليبي بقراءهتا. وهي كام ييل:

"فخامة األخ الرئيس حممد حسني مبارك رئيس مؤمتر القمة العريب الطارئ 
حفظه اهلل،

 ،1 ط.  وثائقي،  كتاب  للتحرير:  االحتالل  من  الكويت  حرب  موسوعة  األمحد،  يوسف  عبدالعزيز     )27(
الكويت، د. ن.، 1992م، ص. 76 -82.
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السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد،

لقد ارتأيت توفريا للوقت ومراعاة لدقة الوع الذي ال حيتمل إلقاء خطابات 
ارتأيت أن  املواقف احلاسمة لتصحيح األمور.  املبادرة إىل اختاذ  بقدر ما يتطلب 
آمل من فخامتكم التلطف بتوزيع الكلمة املرفقة إىل عنايتكم عىل رؤساء الوفود 
املشاركة يف هذا املؤمتر، وهي الكلمة التي وجهتها إىل إخوانكم أبناء اململكة العربية 
السعودية يف أعقاب اجتياح القوات العراقية لدولة الكويت الشقيقة وما نجم عن 
تلك الكارثة من أخطار وإجراءات وخيمة عىل األمة العربية ومستقبلها، والتي 
يا  العربية السعودية من هذا الكارثة. ونحن مطالبون اآلن  حتدد موقف اململكة 
فخامة األخ باختاذ املوقف احلاسم املؤدي إىل سحب القوات العراقية من الكويت 

الشقيق وعودة الرشعية إليه، وهو ما نرجوه من مؤمترنا املوقر هذا.

بقبول  سدد اهلل خطاكم إىل كل ما حيقق اآلمال املرجوة. تقبل فخامة األخ 
حتيايت وتقديري.

أخوكم خادم احلرمني الرشيفني، فهد بن عبدالعزيز آل سعود، ملك اململكة 
العربية السعودية.)28( 

نص الرسالة:  

"بسم اهلل الرمحن الرحيم 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني سيدنا 
حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

أهيا اإلخوة املواطنون، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

)28(   سامي عصاصة، وثائق حرب اخلليج: حقيقة ما جرى يف مؤمتر القمة العريب يف القاهرة، ط. 1، بريوت، 
مكتبة بيسان، 1994، ص. 29-28.
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املؤسفة  األحداث  املجريات  متابعتكم  خالل  من  تدركون  أنكم  شك  ال 
الطارئة عىل صعيد منطقة اخلليج العريب خالل األيام القالئل املاضية مدى خطورة 

املوقف الذي تواجهه األمة العربية يف ظل الظروف الراهنة.

ما  كل  بذلت  قد  السعودية  العربية  اململكة  حكومة  أن  تعلمون  شك  وال 
العراقية  تستطيعه من اجلهود واملحاوالت مع كل من احلكومتني يف اجلمهورية 
ودولة الكويت من أجل تطويق اخلالف الناشئ بني البلدين. وقد أجريت يف هذا 
االجتاه العديد من االتصاالت اهلاتفية واملباحثات األخوية بني األشقاء ونتج عن 
اململكة يف  العراق والكويت عىل أرض  الثنائي بني وفدي  انعقاد االجتامع  ذلك 
حماوالت متواصلة لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر واحليلولة دون تصعيد 

األمور.

وقد أسهم بعض األشقاء من ملوك ورؤساء الدول العربية يف هذا السبيل 
وتعزيز  العربية  األمة  بوحدة  اجلميع  إيامن  من  انطالقا  ومشكورة  كبرية  بجهود 
املصريية، غري  النجاح يف خدمة قضاياها  تضامنها وتعاوهنا عىل كل ما حيقق هلا 
إليه، بل  أن األمور قد سارت مع شديد األسف عكس االجتاه الذي كنا نسعى 
وعكس تطلعات شعوب األمة االسالمية واألمة العربية ومجيع دول العامل املحبة 
للسالم. وجرت األحداث األليمة املؤسفة منذ فجر يوم اخلميس املوافق احلادي 
عرش من شهر حمرم لعام 1411 هـ املقابل للثاين من شهر آب )أغسطس( لعام 
1990م عىل نحو فاجأ العامل بأرسه عندما اجتاحت القوات العراقية دولة الكويت 
الشقيقة يف أبشع عدوان عرفته األمة العربية يف تارخيها احلديث، مما أدى إىل ترشيد 

أبناء شعب الكويت الشقيق ومعاناته القاسية.

الذي  للعدوان  استيائها  اذ تعرب عن عميق  السعودية  العربية  اململكة  وأن 
تعرضت إليه دولة الكويت اجلارة الشقيقة، فإهنا تعلن عن رفضها القاطع لكل ما 
أعقب هذا االعتداء من إجراءات وإعالنات لوضع رفضته مجيع البيانات الصادرة 
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من القيادات العربية واجلامعة العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي وجملس التعاون 
لدول اخلليج العربية. كام رفضته مجيع اهليئات واملنظامت العربية والدولية. 

وتؤكد اململكة العربية السعودية مطالبتها بعودة األوضاع يف دولة الكويت 
الشقيقة إىل ما كانت عليه قبل االجتياح العراقي، وعودة األرسة احلاكمة بقيادة 

صاحب السمو الشيخ جابر األمحد الصباح أمري دولة الكويت وحكومته.

حممد  الرئيس  فخامة  إليها  دعا  التي  الطارئة  العربية  القمة  تسفر  أن  آملني 
آمال  التي حتقق  النتائج  الشقيقة عن  العربية  حسني مبارك رئيس مجهورية مرص 

األمة العربية وتعزز مسريهتا نحو التضامن ووحدة الكلمة.

أهيا اإلخوة

لقد أعقب ذلك احلدث املؤسف إقدام العراق عىل حشد قوات كبرية عىل 
وانطالقا من حرص  املرير،  الواقع  وأمام هذا  السعودية.  العربية  اململكة  حدود 
منها  ورغبة  واالقتصادية،  احليوية  مقوماهتا  ومحاية  أراضيها  سالمة  عىل  اململكة 
وانطالقا  املسلحة،  لقواهتا  التدريب  مستوى  ورفع  الدفاعية  قدراهتا  تعزيز  يف 
يف  القوة  إىل  اللجوء  وعدم  السلم  إىل  اجلنوح  عىل  اململكة  حكومة  حرص  من 
قوات  اشرتاك  يف  رغبتها  عن  السعودية  العربية  اململكة  أعربت  اخلالفات،  حل 
عربية شقيقة وأخرى صديقة حيث بادرت حكومة الواليات املتحدة األمريكية 
كام بادرت احلكومة الربيطانية ودول أخرى، بحكم عالقات الصداقة التي تربط 
بني اململكة العربية السعودية وهذه الدول، إىل إرسال قوات جوية وبرية ملساندة 
القوات املسلحة السعودية يف أداء واجبها ضد أي اعتداء. مع التأكيد التام عىل أن 
هذا االجراء ليس موجها ضد أي أحد، وإنام هو ألغراض دفاعية حمضة تفرضها 

الظروف الراهنة التي تواجهها اململكة العربية السعودية. 

املشرتكة  التدريبات  يف  ستشارك  التي  القوات  أن  إىل  هنا  اإلشارة  وجتدر 
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بينها وبني القوات املسلحة السعودية سيكون تواجدها مؤقتا عىل أرايض اململكة 
وستغادرها فور ما ترغب اململكة يف ذلك. 

نسأل اهلل أن يسدد خطانا إىل كل ما فيه خري ديننا وسالمة أوطاننا، ويأخذ 
بأيدينا إىل سواء السبيل.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته". )29(

•كلمة سمو األمري الشيخ جابر األمحد الصباح: 	

"بسم اهلل الرمحن الرحيم

واحلمد هلل رب العاملني الذي ال حيمد عىل مكروه سواه، والصالة والسالم 
عىل خاتم األنبياء واملرسلني.

السالم عليكم مجيعا ورمحة اهلل وبركاته،

فخامة رئيس املؤمتر األخ العزيز الرئيس حممد حسني مبارك رئيس مجهورية 
مرص العربية،

اإلخوة األعزاء أصحاب اجلاللة والفخامة والسمو،

حلرصكم  الكويتي  الشعب  وتقدير  شكر  لكم  وأنقل  حتية،  أطيب  أحييكم 
عىل املشاركة يف هذه القمة الطارئة هبدف اختاذ اخلطوات الكفيلة بإهناء االحتالل 
العراقي لبلدي الكويت وإزالة كافة ما ترتب عليه من آثار، متكينا للسلطة الرشعية 

من ممارسة صالحياهتا.

كام أسجل عظيم الشكر والتقدير لفخامة األخ الرئيس حممد حسني مبارك 
الذي  الوقت  العربية جامدة، يف  األمة  تقف  أن  مل ترض شهامته وعروبته  الذي 

)29(   عبدالعزيز يوسف األمحد، موسوعة حرب الكويت من االحتالل للتحرير، ص. 89-87.
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استنهض العدوان العراقي الغاشم عىل الكويت مهم دول العامل قاطبة، فتحركت 
عىل خمتلف املستويات إلدانة العدوان ومعاقبة املعتدي، وإجباره عىل سحب قواته 

الغازية من أرايض الكويت.

أهيا اإلخوة،

إنني عىل يقني من أن العدوان العراقي عىل بلدنا قد أثار يف نفوسكم أعمق 
مشاعر األمل واالستنكار، وكان ومازال مصدر قلق ومعاناة لكم، وليس أدل عىل 
الرئيس  التي وجهها فخامة األخ  الفورية للدعوة الكريمة  ذلك من استجابتكم 
حممد حسني مبارك الستضافة هذا املؤمتر عىل أرض الكنانة، أرض العروبة وبلد 
املبادئ الثابتة والدور القيادي الرائد يف العمل الصادق خلري األمة العربية وعزهتا 

وكرامتها ...

أهيا اإلخوة، 

بلدي  عىل  العراقي  العدوان  قبل  جرى  ما  برسد  عليكم  أطيل  أن  أود  ال 
الكويت، هذا العدوان الذي مل نكن نتصور أبدا أن يقوم به بلد عريب شقيق عىل 
جاره البلد العريب، الذي شد أزره ووقف إىل جانبه يف حمنته، ومل نتخيل مطلقا أن 
ما اّدعاه العراق من خالفات يف وجهات النظر حول أمور أخرى يمكن أن يتخذه 
العراق مربرا الحتالل الكويت التي عملت دائام من أجل أمن املنطقة واستقرارها، 
وضحت بالغايل والنفيس يف الدفاع عن قضايا أمتنا العربية واإلسالمية، ومل تتوان 

أبدا يف مساعدة األشقاء واألصدقاء.

أهيا اإلخوة،

إن الكويت مل يصدر عنها أي قول أو فعل يمكن أن يشكل استفزازا للعراق أو 
مربرا للهجوم العراقي عليها واحتالل كامل أراضيها، بل إن الكويت قد رحبت 
العرب وجتاوبت  القادة  قام هبا األخوة  التي  باملساعي احلميدة  األزمة  بداية  منذ 
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معها، كام استجابت ملساعي الوساطة التي تبلورت يف املبادرة املشرتكة لألخوين 
الكريمني خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبد العزيز وفخامة الرئيس حممد 

حسني مبارك.

هناية  يف  عقد  الذي  جده  اجتامع  يف  إجيابية  بروح  الكويت  شاركت  ولقد 
الكويت  وأعلنت  الشقيقة،  السعودية  العربية  اململكة  برعاية  املايض  يوليو  شهر 
املشكلة رغم تصلب  العراق حلل  ملتابعة االتصاالت واملباحثات مع  استعدادها 

اجلانب العراقي وحماولته فرض رشوط وطلبات هنائية.

عودة  من  قليلة  ساعات  بعد  أمجع  العامل  فوجئ  كام  الكويت  فوجئت  ولقد 
وبحرا  برا  للكويت  الشامل  العراقي  بالغزو  جدة،  من  املفاوض  الكويتي  الوفد 
وجوا، حيث زحفت عىل بالدنا مئات الدبابات واجتاحها عرشات األلوف من 
اجلنود، وعصفت بأجوائها املساملة مئات الطائرات املقاتلة تنرش الرعب والدمار، 
كل ذلك رغم الوعود والتأكيدات التي أعطاها الرئيس العراقي للعديد من قادة 
الدول العربية واألجنبية بعدم استعامل القوة ضد الكويت من أجل حل املشكلة. 
وقد أشار فخامة األخ الرئيس حممد حسني مبارك يف خطابه التارخيي أمس األول 
إىل تلك الوعود والتأكيدات التي مل تكن سوى ستار أخفى النظام العراقي خلفه 

خمططاته لغزو الكويت واحتالل أراضيها.

ولقد اتضح جليا لنا وللعامل أمجع أن اهلدف األسايس من العدوان العراقي 
عىل بالدنا مل يكن حل نزاع عىل احلدود وال تسوية خالف عىل أسعار النفط، وإنام 
كان خطة مبيتة لغزو الكويت واحتالل كامل أراضيها، وإسقاط النظام الرشعي 
فيها متهيدا لضمها إىل العراق، وهو ما أعلنه العراق بالفعل يوم أمس األول، وهو 
بالتأكيد  تتجاوز  سوف  توسعية  نزعة  العراق  لدى  أن  عىل  قاطعة  داللة  يدل  ما 

حدود الكويت إىل دول عربية أخرى.
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ولقد متثل ذلك أيضا يف األسلوب الالإنساين الذي اتبعته القوات العراقية 
الغازية يف إرهاب املواطنني الكويتيني، والبطش هبم، وجلوئها إىل السلب والنهب 
واالعتداء عىل حرمة املساكن وأعراض الناس، كام جلب النظام العراقي إىل بالدنا 
مئات من املرتزقة ليس هبدف الغزو فحسب وإنام من أجل االحتالل واالستيطان 
يف بالدنا، وانترش أفرادها يف الشوارع والطرقات يوسعون الناس رضبا وإذالال 
ضعفا  وال  الرجال،  من  للمسنني  كرامة  وال  للنساء  حرمة  يراعون  ال  وتنكيال، 

لألطفال والصغار.

أهيا اإلخوة،

لكافة  صارخ  وانتهاك  له،  مربر  ال  سافر  عدوان  لبالدنا  العراقي  الغزو  إن 
املبادئ واملواثيق العربية والدولية، وهو فوق ذلك وصمة خزي وعار يف تاريخ 
األمة العربية، وال شك أنكم أهيا األخوة تشاركونني مشاعر األمل واألسى التي 
تعترص قلبي، ألن هذا العدوان الغاشم قد قام به أخ عريب وجار قريب ساعدناه 
وأعامل  األخطار  من  الكثري  ذلك  من جّراء  وأيدناه يف حمنته، وحتملنا  يف ضيقه، 
التخريب ملنشآتنا ومرافئنا احليوية. فلم نرتاجع عن مساعدته، ومل نرتدد يف دعمه 
وتأييده، واعتربنا ذلك واجب األخوة والعروبة، وحق اجلوار، فلام زال عنه اخلطر 

كافأنا عىل حسن صنيعنا بإرسال جيوشه لغزو بالدنا واحتالل أراضينا.

فهل هذه هي األخوة؟ وهل هذه هي العروبة؟ وهل هذا هو حق اجلوار؟ إن 
العدوان العراقي عىل بلدنا انحط بالسلوك البرشي إىل الدرك األسفل من رشيعة 
القبيح  الغاب، وهو جتسيد ملا تروجه وسائل اإلعالم املعادية عن صورة العريب 
املواثيق، حتركه  باألخ والصديق وال حيرتم  يغدر  ذمة،  يرعى عهدا وال  الذي ال 

نوازع الرش واجلشع ويستأسد عىل الضعيف والصغري.

بالغة اخلطورة، ليس  الكويت يشكل سابقة  بلدنا  العراقي عىل  العدوان  إن 
عىل املنطقة فحسب بل عىل العامل بأرسه، ولقد وضع هذا العدوان األمة العربية 
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عىل عتبة مصري قاتم إن سمح له باالستمرار واإلفالت من العقاب.

وجيب عىل العامل بأرسه أن ال يسمح أبدا بغزو البلدان واحتالل الدول وإخضاع 
يف  االمرباطوريات،  وبناء  العظمة  وأحالم  التوسعية  النزعات  إلشباع  الشعوب 
عهد يشهد العامل فيه توجها صادقا نحو السالم والوفاق والتعايش السلمي بني 

األمم والشعوب، ونبذ أساليب العنف والقتل والدمار بكافة أشكاهلا.

الفئة  مقاتلة  وجوب  عن  وبارئكم  ربكم  أمام  مسؤولون  األخوة  أهيا  إنكم 
الباغية حتى تفيء إىل أمر اهلل، وإنكم املسؤولون أمام أمتكم وأمام شعوبكم وأمام 
ضامئركم وأمام العامل أمجع عن وجوب العمل فورا عىل إهناء االحتالل العراقي 
لبلدنا الكويت وعودة نظامها الرشعي إليه وإزالة كافة ما ترتب عىل هذا العدوان 

الغاشم.

وإنكم لتتحملون مسؤولية حتصني أوطانكم ومحاية شعوبكم من هذا الرش 
املستطري الذي إن مل تتخذوا اليوم االجراءات العاجلة لوقفه عند حده ومنعه من 

التامدي يف عدوانه وغيه فإنه آتيكم ال حمالة بوسيلة أو بأخرى.

أهيا اإلخوة األعزاء،

واحدا  صفا  فلنقف  التأخري.  أو  الرتدد  حيتمل  ال  واضح  أمامنا  الطريق  إن 
احلاسمة  االجراءات  اليوم  ولنتخذ  الكويت،  عىل  الغاشم  العدوان  هذا  ندين 
وذلك  الدويل،  واملجتمع  العربية  األمة  إلرادة  االنصياع  عىل  العراق  جترب  التي 
باالنسحاب الفوري غري املرشوط من مجيع أرايض الكويت، حتى تتمكن السلطة 
الرشعية من مبارشة صالحياهتا الكاملة دون أي تدخل خارجي يف شؤوننا. وما مل 
يتخذ مؤمترنا هذا اإلجراءات الفعالة الكفيلة بتحقيق ذلك، فإن واجبنا جتاه وطننا 
وشعبنا، ومسؤوليتنا أمام اهلل حتتم علينا اللجوء إىل أي إجراءات متكننا من حترير 

بلدنا واسرتجاع حقوقنا كاملة.
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أهيا اإلخوة األفاضل،

خطري  مبارك  حسني  حممد  الرئيس  األخ  فخامة  أوضحه  كام  املوقف  إن 
ومتفجر، وال حيتمل تسويفا أو تأخريا، وإن خسارة أمتنا ستكون جسيمة.

فهل نستطيع أن نكون عىل مستوى مسؤولية محاية أمن أوطاننا وأمننا؟

أرجو أن نكون كذلك، وأرجو أن يتحقق ذلك دون هتاون أو تأخري.

الذي حيق  اهلل  بعون  بنرصه، ونسرتجع وطننا وحقوقنا  اهلل  يؤيدنا  ولسوف 
احلق ويزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته".)30(

ويل  ونابه  القاعة،  من  خرج  كلمته  جابر  الشيخ  األمري  أهنى سمو  أن  وبعد 
عهده سمو الشيخ سعد العبداهلل الصباح، حيث قام بالرد عىل حديث رئيس وفد 

العراق، واملشاركة يف التصويت عىل قرار تأييد الكويت. 

وعن سبب خروج سمو األمري من املؤمتر يتحدث مستشاره اخلاص السيد 
عبدالرمحن سامل العتيقي قائال: "كنت برفقة سمو األمري، وحرضنا اجتامع الصباح 
يوم 1990/8/9م وكان يوم مجعة. وبعد االجتامع األول، وبعدما انتهت صالة 
اجلمعة وذهب الناس للغداء ثم  االجتامع يف غرفة الرؤساء. وجد سمو األمري أن 
احلوار الدائر بني الرؤساء، وخاصة منطلقات الرئيس القذايف يعكس صورة غري 
إىل  القاهرة  ينسحب من االجتامع ويغادر  أن  فقرر سمو األمري يف وقتها  مرحية. 
السعودية وُيبقي سمو ويل العهد مع سعادة وزير اخلارجية الشيخ صباح ملتابعة 

املؤمتر".

)30(   كلامت حرضة صاحب السمو أمري البالد الشيخ جابر األمحد اجلابر الصباح، إصدار خاص بمناسبة 
رعاية حرضة صاحب السمو أمري البالد افتتاح مبنى وكالة األنباء الكويتية )كونا( اجلديد 22 ذو القعدة 

1417 – 31 مارس 1997، ص. 210-206.
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ويتحدث بمزيد من التفصيل قائال: "كان الرؤساء كلهم جمتمعني يف الغرفة 
بالصدفة  القذايف. وكنت موجودا معهم  الرئيس حسني مبارك والرئيس  ما عدا 
بسبب وجودي أصال مع األمري وسمو ويل العهد داخل هذه الغرفة قبل أن يتوافد 
إليها الرؤساء بعد انتهائهم من الغداء. سمعنا صوت جلبة وصياح خارج الغرفة 
مبارك  الرئيس  يدفعه  القذايف  معمر  ودخل  الباب  ُفتح  أن  إىل  مستغربني،  وكنا 
دفعًا وهو يتفلت ال يريد أن يدخل. فكان يقول بصوت عاٍل: )ال تدخل قوات 
االستعامر إىل األرض العربية! وما أجلس إال بعد خروج القوات االستعامرية... 

إلخ(.

حسني  الرئيس  خاصة  وبصفة  هيديه،  أن  حياول  القادة  من  واحد  وكل 
مبارك، والقذايف ال يريد أن هيدأ. كان الرؤساء يريدون أن جُيلسوه من أجل أن 
يوضحوا له، ألن بعد ذلك سيكون انتقال إىل قاعة االجتامع. فإذا كان هذا أحد 
القادة يتحدث هبذا األسلوب فمعناه أن كل عملية احلوار ستكون فاسدة. فحاول 
أ القذايف، ويقول له اجلس ونحن نرشح لك  الشيخ سعد هبدوئه املعهود أن هُيدِّ
الظروف، وأننا لسنا حريصني عىل وجود قوات أجنبية، ولكن الظروف أجلأتنا... 
فيحاول أن يرشح له. والقذايف يتفلت ويريد أن خيرج من الغرفة وكأنه يريد أن 
قواعد  انفعلت وخرجت عن  أنا  األثناء  مبارك. يف هذه  الرئيس حسني  يصارع 
أحدث  مما  اجلس،  معمر  يا  له  وقلت  القذايف  وجه  يف  ورصخت  الربوتوكول 
صدمة لدى احلارضين. فجلس القذايف وقال يل: من تكون أنت؟ فرددت عليه 
قائال: سأقول لك كلمة واحدة افهمها مني. هؤالء الرجال القادة من دول اخلليج 
أهلهم ربوهم تربية أصولية ال تسمح هلم بالتطاول عليك بنفس األسلوب الذي 
لقاءاتنا.  لسابق  جيدا  تعرفني  فأنت  هويتي  عن  سؤالك  أما  عليهم.  فيه  تتطاول 
أن  مستعد  جمروح،  كويتي  كمواطن  أكلمك  اآلن  وأنا  له،  معنى  ال  ذلك  ولكن 
أستعني بمن كان إلخراج هذه القوة الغاشمة التي فتكت بأهيل وبلدي وهتكت 
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فأنا  الوضع  أن هيدئ  يريد  العهد  دام سمو ويل  ما  اآلن  سرتي وعريض. ولكن 
أترك الساحة بعد أن هدأت".)31(

قرار القمة العربية الطارئة بالقاهرة:

الكويتي  القمة عن إصدار قرار تارخيي يقف إىل اجلانب احلق  انعقاد  أسفر 
ويدين العدوان العراقي. وفيام ييل نص القرار ثم الدول التي أيدته واألخرى التي 

صوتت ضده أو امتنعت عن التصويت:

حمرم  من  عرش  التاسع  يف  بالقاهرة  املنعقدة  العادية  غري  العربية  القمة  "إن 
سنة 1411هـ املوافقة العارش من أغسطس آب 1990م بعد االطالع عىل قرار 
جملس جامعة الدول العربية، الذي انعقد يف دورة غري عادية، يف القاهرة، يوَمي 2 

و3 أغسطس 1990م.

وبعد االطالع عىل البيان، الصادر عن املؤمتر التاسع عرش، لوزراء خارجية 
الدول اإلسالمية، الذي صدر يف القاهرة، يف الثاين من أغسطس 1990م.

وانطالقًا من أحكام ميثاق اجلامعة العربية، وبشكل خاص للفقرة الرابعة من 
مادة الدفاع املشرتك والتعاون االقتصادي، بني دول اجلامعة العربية.

املادة  الرابعة من  الفقرة  املتحدة، وبشكل خاص  ميثاق األمم  وانطالقًا من 
الثانية، واملادَتني 25 و 51.

وإدراكًا للمسؤولية التارخيية اجلسيمة، التي متليها الظروف الصعبة، النامجة 
عن االجتياح العراقي للكويت، وانعكاساته اخلطرية عىل الوطن العريب، واألمن 

القومي العريب، ومصالح األّمة العربية العليا.

https:// )31(   عبدالرمحن سامل العتيقي، مقابلة تلفزيونية أجراها يوسف اجلاسم الصقر، اجلزء الثالث، 
www.youtube.com/watch?v=haGIlh5K8BQ )تاريخ الدخول 2019/11/23(.
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قررت ما ييل : 

منظمة  وبيان  1990/8/3م  يف  الصادر  العربية،  الدول  جملس  قرار  تأكيد 
املؤمتر اإلسالمي، الصادر يف 1990/8/4.

 ،1990/8/2 بتاريخ   ،  660 رقم  األمن،  جملس  بقرارات  االلتزام  تأكيد 
ورقم 661، بتاريخ 1990/8/6، ورقم 662، بتاريخ 1990/8/9، بوصفها 

تعبريًا عن الرشعية الدولية.

بقرار  االعرتاف  وعدم  الشقيقة.  الكويت  دولة  عىل  العراقي  العدوان  إدانة 
العراق ضم الكويت إليه، وال بأي نتائج أخرى، مرتتبة عىل غزو القوات العراقية 
لألرايض الكويتية. ومطالبة العراق بسحب قواته منها، فورًا، وإعادهتا إىل مواقعها 

السابقة عىل تاريخ 1990/8/1.

تأكيد سيادة الكويت واستقالله وسالمته اإلقليمية، باعتباره دولة عضوًا يف 
جامعة الدول العربية، ويف األمم املتحدة. والتمسك بعودة نظام احلكم الرشعي، 

الذي كان قائاًم يف الكويت، قْبل الغزو العراقي .

العراق  حشد  واستنكار  العربية،  اخلليج  لدول  العراقية  التهديدات  شجب 
العريب  التضامن  وتأكيد  السعودية.  العربية  اململكة  حدود  عىل  املسلحة  لقواته 
التي  اإلجراءات،  وتأييد  األخرى.  العربية  اخلليج  دول  ومع  معها  الكامل 
حلق  إعاماًل  األخرى،  العربية  اخلليج  ودول  السعودية،  العربية  اململكة  تتخذها 
الدفاع الرشعي، وفقًا ألحكام املادة الثانية من معاهدة الدفاع املشرتك والتعاون 
االقتصادي، بني دول اجلامعة العربية، واملادة 51 من ميثاق األمم املتحدة، ولقرار 
جملس األمن رقم 661 بتاريخ 1990/8/6، عىل أن يتم وقف هذه اإلجراءات، 
السلطة الرشعية  الكويت، وعودة  العراقية من  للقوات  الكامل  فور االنسحاب 

للكويت.
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االستجابة لطلب اململكة العربية السعودية، ودول اخلليج العربية األخرى، 
وسالمتها  أراضيها  عن  دفاعًا  املسلحة  القوات  ملساندة  عربية،  قوات  بنقل 

اإلقليمية، ضد أي عدوان خارجي.

هذا  تنفيذ  بمتابعة  العربية  اجلامعة  عام  أمني  الطارئة  العربية  القمة  تكليف 
القرار. ورفع تقرير عنه، خالل مخسة عرش يومًا، إىل جملس اجلامعة، الختاذ ما يراه 

يف هذا الشأن".)32(

جزء من حم�صر القمة العربية الطارئة 1990/8/10م

كتب السفري عمرو موسى، الذي كان حارضا يف هذه القمة كمساعد للرئيس 
املرصي حسني مبارك يف مذكراته، ما ييل:

"سيطر حسني مبارك بقوة عىل املؤمتر، خصوصا يف اجللسة املسائية اخلتامية؛ 
حيث أعطى الكلمة لرئيس الوفد العراقي، طه ياسني رمضان، ثم لرئيس الوفد 
الباب ملناقشة  السامل الصباح. ثم فتح  العبداهلل  الشيخ سعد  العهد  الكويتي، ويل 

عامة حول األزمة تالها بحث مرشوع القرار.

ومرة أخرى أشيد باألداء الكويتي، وباملوقف القوي، بل العنيف لويل العهد 
يف رفض االحتالل والعزم عىل املقاومة، وذلك يف مقابل موقف االستعالء الذي 

اختذه طه ياسني رمضان والثقة الزائدة يف قوة العراق العسكرية.

ساد اهلرج واملرج القاعة، والكل يريد احلديث. وهذا مؤيد وذاك معارض، 
لدينا  )إن  وقال:  اجللسة.  رئيس  باعتباره  احلزم  بمنتهى  مبارك  الرئيس  فتدخل 
فارتفعت  للتصويت(.  اآلن  أطرحه  وسوف  الصباح،  يف  وزعناه  قرار،  مرشوع 
أصوات تناشده تأجيل طرح القرار للتصويت؛ ألن املناقشة مل تستوف حقها بعد، 

)32(   سجل وثائقي جلريمة غزو الكويت: الشهر األول )2 أغسطس – 1 سبتمرب 1990م(، ص. 41.
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واملوضوع فيه خطر والظروف أشد خطرا. 

وعلق الرئيس مبارك بأنه ال يسمع مناقشة جادة، وإنام يسمع مهاترات، وأن 
قراره بوصفه رئيسا للجلسة هو طرح املوضوع للتصويت. وطلب من املوافقني 
عىل مرشوع القرار أن يرفعوا أيدهيم. وعّد الرئيس مبارك األيدي املرفوعة أمامه، 
)ترفع  قائال:  ثم أضاف  أغلبية موافقة.  "أحد عرش" غري مرص،  وقال: )حدارش 

اجللسة(". )33(

العربية  القمة  السابع" الفلسطينية جزءا من حمرض مؤمتر  اليوم  "جملة  وثقت 
املنعقد يف القاهرة بتاريخ 1990/8/10م، وفيام ييل نصه:

•كلمة فهر بن تيمور آل سعيد )رئيس وفد سلطنة عامن(: 	

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

فخامة الرئيس حممد حسني مبارك، رئيس املؤمتر، أصحاب اجلاللة والفخامة 
والسمو، أهيا السادة،

أود يف البداية أن أعرب باألصالة عن بلدي سلطنة عامن، ونيابة عن دول جملس 
التعاون لدول اخلليج العربية، وعن الشكر والتقدير جلمهورية مرص العربية رئيسًا 
وحكومة وشعبًا عىل ما حظينا به منذ وصولنا إىل أرض الكنانة املعطاءة من كرم 
أمتنا  عليه  تعلق  الذي  املؤمتر  هلذا  اجليد  واإلعداد  االستقبال  وحسن  الضيافة 
للقلق يف  القضايا وأكثرها مدعاًة  للتصدي لقضية من أهم  آمااًل عظيمة  العربية 
العربية  الدول  جامعة  يف  العضو  الكويت،  دولة  احتالل  وهي  املعارص،  تارخيها 
واألمم املتحدة والرشيك يف جملس التعاون لدول اخلليج العربية من قبل حكومة 

العراق.

)33(   عمرو موسى، كتابيه: الكتاب األول، ص. 246-245.
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فخامة الرئيس، 

دولة  من  الشديد  لألسف  الكويت  لدولة  الغاشم  االحتالل  هذا  جاء  لقد 
شقيقة كان األمل يعلق عليها أن تكون سندًا لألشقاء، خاصة يف ظل وعد متكرر 
وتطمينات من قبل املسؤولني العراقيني، بأن العراق قد ختىل عن سياسة التدخل 
حال  يف  القوة  استخدام  بعدم  وتأكيداهتا  العربية،  للدول  الداخلية  الشؤون  يف 

النزاعات العربية.

فخامة الرئيس،

العربية،  الدول  يمثله من هتديد ألمن كافة  العراقي للكويت وما  الغزو  إن 
ومن بينها دول اخلليج العربية، فهو يعترب بحق سابقة خطرية يف العالقات العربية. 
والسكوت عليها وحماباهتا عمل من شأنه تقويض العمل العريب وهدم ما تبقى من 

التضامن ووحدة الصف والذي قام عليهام العمل العريب املشرتك.

فخامة الرئيس، 

إن زعزعة األمن واالستقرار يف منطقة اخلليج الذي ترتب عىل الغزو العراقي 
للكويت فتح األبواب واسعة الحتامالت خطرية أقلها انقساٌم يف وحدة الصف، 

وإذكاء الرصاع الداخيل للنظام العريب العام. 

إن من أبرز نتائج االحتالل العراقي للكويت هو حتويل أنظار العامل عن قضايانا 
الفلسطينية  األرايض  يف  املهاجرين  اليهود  توطني  يف  املتمثلة  األساسية  القومية 
العربية املحتلة، كام أنه يضعف الزخم الدويل املنارص للقضية الفلسطينية العادلة 

الذي خلقته االنتفاضة املباركة للشعب الفلسطيني.

فخام الرئيس،

لدولة  دولة  احتالل  وهو  غريه،  دون  واحد  موضوع  أمامه  هذا  مؤمترنا  إن 
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أخرى كالمها عضو يف جامعتنا العربية. وإن املسؤولية التارخيية امللقاة عىل عاتق 
الشقيقة  الكويت  لدولة  الرشعية  وإعادة  االحتالل  التصدي هلذا  املؤمتر هو  هذا 
ممثلة يف سمو األمري الشيخ جابر األمحد الصباح وحكومته التي ارتضاها شعب 

الكويت وفقًا لدستوره.

فخامة الرئيس، أصحاب اجلاللة والفخامة والسمو، أهيا السادة،

فورًا  العراقية  اجليوش  انسحاب  عىل  للعمل  سانحة  فرصة  املؤمتر  أمام  إن 
منعًا  العريب  الصف  وحدة  عىل  حرصا  نصاهبا،  إىل  األمور  وعودة  رشط،  بدون 
عن  األنظار  حتول  هامشية  أمور  إىل  االنرصاف  دون  العريب  املوقف  يف  للتدهور 

األخطار التي هتددنا مجيعًا دون استثناء.

فخامة الرئيس،

إن جملس التعاون بدول اخلليج العربية ومرص وسوريا واملغرب والصومال 
قدمت مرشوع قرار يصدر عن املؤمتر، كام أنه قد تم إضافة عىل الفقرتني اخلامسة 
القرار  هذا  مرشوع  قدمت  التي  الدول  باسم  نرجو  لذا  املرشوع  من  والسادسة 

عرضه عىل املؤمتر للموافقة عليه. 

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وشكرًا فخامة الرئيس.

•كلمة عمر البشري )رئيس السودان(: 	

يتطلب  الذي  األمر  للخطر  القومي  األمن  تعرض  القائمة  التهديدات  إن 
حتركا رسيعا، إن التدخل األجنبي ظاهرة هلا إفرازات تتخطى حدود محاية بعض 
تفرض  العريب  اإلنسان  بأكملها. وكرامة  املنطقة  واستقالل  لتمس سيادة  الدول 
احتواء األزمة يف إطار عريب خالص منعا الستغالل القوى األجنبية التي ال بد أن 

تنسحب فورا.
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ال بد من احلكمة وضبط النفس وجتنب اختاذ قرارات تعمق األزمة الراهنة. 
ومرشوع القرار الذي أمامنا ال يساعد عىل حل األزمة عربية بل خارجها، وهو 
ال يشكل أساسا سليام لوفاق عريب ألنه يعتمد عىل قرارات جملس األمن وتدويل 
األزمة وإضفاء الرشعية عىل التدخل األجنبي )حتفظ عىل النقاط 1 و 2 و 3 و5(. 

أقرتح إيفاد جلنة من القادة العرب اىل العراق.

•كلمة امللك فهد: 	

كنت ناوي أن ال أتكلم، ولكن واجبي أن أدافع عن وطني وأشقائي، فرشيعة 
الغاب وجدت اذا كان القوي يأكل الضعيف. لقد سبق أن قلت أنه إذا كان األمر 
العقل  حتكم  إذا  معاجلته  تصعب  الذي  باألمر  ليس  فإنه  حدث،  وترصف  خطأ 

والتفكري السليم.

احتلت بلد وأزيلت معاملها بالقوة ومل نتحدث إال فيام يمكن أن نصلح من 
خطأ ونزول صفحة إىل ما هو أصلح.

أريد أن أرد عىل ما ختبط فيه الرئيس السوداين ومساسه بأمن السعودية، نحن 
طلبنا من عرب وغري عرب من مجيع العامل جيشا مدربا لالستفادة من تدريبه يف 

حالة االعتداء عىل اململكة وليس الغرض منه اهلجوم.

أما عن استقدام القوات األجنبية فإين أرد عليه بالنفي ألهنا أتت بدعوة منا 
ملساعدتنا يف حالة تعرضنا هلجوم. إن هذه القوات مساندة لقوات اململكة عند أي 

اعتداء عليها، وليست معدة هلجوم عليها.

أما التخبط بكرامة السعودية أعرتض عليها وأحتج عليها من أي إنسان.

•كلمة امللك حسني: 	

ُأِعدَّ كلمة هبذه املناسبة ولكن األخطار واملشاعر تنتابني يف كل األوقات  مل 
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وخاصة منذ بدأت هذه املرحلة التي أعتربها أخطر ما واجهته األمة العربية حتى 
اآلن. القضية ليست حمصورة يف جزء من الوطن العريب، وهي يف نظري نتيجة ملا 
عشناه يف هذا العامل. وأملنا يف أن يكون منطلقا للناس يف كل مكان نحو االستقرار 
بالنسبة  تستحق  بام  قضايانا  تعالج  بأن  كبرية  آمالنا  وكانت  والرفاه.  والتقدم 
عصب  هي  التي  الطاقة  ومصادر  العرب  حيتلها  التي  الرقعة  وألمهية  خلطورهتا 

احلياة، لقد تغريت املعادلة ومل تظهر الصورة النهائية حتى اآلن.

احلركة  طليعتها  يف  جتاهبنا؛  وحديثة  قديمة  أخطارا  هناك  أن  اعتقادي  يف 
الصهيونية واحتالل فلسطني كاملة وأراض عربية أخرى، ومنها التأثري الصهيوين 
عىل دوائر صنع القرارات وختطيط السياسات يف العامل ويف مقدمتها سيل املهاجرين 
وما  األرض،  من  ضيقة  رقعة  عىل  واملستمر  املنهمر  املادي  والدعم  فلسطني  إىل 

نجاهبه جياهبه إخوان لنا برشف ومسؤولية تارخيية.

أما الطاقة ومصادرها فهي مهمة للغاية يف تكوين العامل اجلديد، إذن باإلضافة 
العربية  الطاقة  مصادر  عىل  اهليمنة  وإعادة  األطامع  هناك  الصهيوين  اخلطر  إىل 

واإلنسان والنظام العربيني.

وهناك أطامع أخرى ومشاكل يف عاملنا العريب مع آخرين من اجلريان هلا عالقة 
باملياه ومصادرها واستمرار وصوهلا. وكم متنيت عىل إخواين يف الفرتة األخرية أن 
لتعيش  البناء  نعيد  الشك والتعاون حمل اخلالف، وأن  الثقة حمل  نسعى إلحالل 
االستعامر.  لنا  خلفه  ما  معاجلة  ومسؤولية  أخوية  بروح  ونحاول  براحة  األمة 
متنيت أن ينظر إخواين بإمكانياهتم املادية يف اقتناء السالح ليس توجسا من شقيق 
ولكن ضمن نظرة واسعة إىل الوطن الكبري والدفاع عنه وإال ال يعود لذلك قيمة 

ووزن.

متنيت أن نتصارح يف كل قضايانا وسعيت لذلك بكل طاقايت. وأنا واثق أن 
إخوة أعزاء هلم نفس التوجه والغايات.
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هناك حقائق منها أن العراق أمىض أعواما يدافع عن هذا النظام العريب ويقدم 
الشهداء حلامية الوطن العريب من اخلطر، هذا مجيل ال جيب أن ننساه، وما أن انتهت 
املعركة التي نأمل أن تصل اىل حل مقبول مع إخوة يف االسالم حتى بدأت تسلط 
من  النفسية  التعبئة  من  حالة  فعشنا  واإلساءة  التشويه  وحماوالت  األضواء  عليه 
قبل كل العامل ضد العراق. وأعتقد أن اهلدف من ذلك هو حتجيم العراق والقضاء 
عليه كقوة جديدة واعدة يف الوطن الكبري. هناك مأساة نعيشها اآلن وتضعنا يف 

امتحان صعب ال نعرف اذا كنا سننجح يف اجتيازه أم ال؟

هل بإمكاننا أن نتصدى للمهمة وأن نحل قضايانا بأنفسنا أم هناك عزم عىل 
أن نخرج من هنا بالفشل ونقول للعامل أننا لسنا مؤهلني ملعاجلة مشاكلنا، جيب أن 

نجيب عن هذا السؤال برصاحة.

أشقاؤنا يف اخلليج مجيعا عشت معهم سنني طويلة يف ظروف خمتلفة، وقفوا 
إىل جانبنا ووقفنا إىل جانبهم، ونحن يف األردن جزء من الوطن الكبري ومن احلركة 
العربية نعتز بأننا جنود نحمل عىل هامتنا بفخر شعار اجلندي العريب، استقرارهم 
استقرار لنا، وعزهم عزنا، مل أجد برصاحة ملاذا مل نتمكن من معاجلة األمر، تصديت 
للعملية بتكليف من إخواين، وبرصاحة مل أمكن من إنجاز ما متنيت. ولسنا نحن 
من بدأ بالشجب والتنديد والتهديد الذي يؤدي بنا إىل أن نقول للعامل نحن أعجز 

عن معاجلة القضايا العربية.

هل  منها،  واحد  تنفيذ  السنني  عرشات  منذ  تنتظر  وهي  قرارات  صدرت 
املطلوب من لقائنا هنا أن ينتهي بالفشل ليترصف العامل كام يريد؟ هل نحن عىل 

إدراك كامل ملا يعني هذا أم نحن نعيش يف عامل آخر.

سيساحمني إخويت يف الكويت واخلليج، أنا منكم ولكم، أذكر مواقفكم مني 
أنا أحتدث عن قوة عربية كجزء من قواتنا تتجمع مع  أنساها،  ومن األردن وال 
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قوات أجنبية عىل أرض الكويت، وعندما يسألنا مواطننا عام يسمع من صلة هذه 
التوازن االسرتاتيجي الذي يريد أن يغري برضبة  القوات وقياداهتا باحلديث عن 
سيقول  ماذا  اإلنسان،  ويبقى  مجيعا  سنذهب  نقول؟  ماذا  العريب  الوضع  معامل 

عنا؟

كان يل رشف تعريب اجليش األردين يف أول حركة لتصحيح املسار، ثم جاء 
للعامل نحن  لنقول  السنني  بعد كل هذه  نعود  فهل  وتأميمها  السويس  قناة  حترير 

أعجز عن حل مشاكلنا ونسهل هلذا العامل أن يعود فيسيطر وهييمن علينا.

كررت ذلك وبلدي فقري ماديا وبحاجة للسالح وكذلك األخوة يف األرض 
املحتلة، يف هذه الفرتة ازداد القتل والبطش. نقف عىل 480 كلم يف املواجهة، ويف 
وقت تقدمت إرسائيل يف كل جمال بدأنا ننحدر، إنه أمر عجيب ويف غاية اخلطورة. 
والتهديد وكذلك األردن، ال  التجريح  أين واجهُت كثريًا من  اآلن  قلت وأقول 
ليشء إال ألين شعرُت بواجبي يف أن أساهم ما استطعت يف خدمة حل املشكلة 
عربية وتطويقها وأنا ال أدري بام سيأيت به املستقبل، وأكرر: أنا لن أكون عالة عىل 
بلدي، سأكون جنديا عربيا يف صفوف الشعب العريب الذي يشعر بأنه األول يف 
مواجهة األخطار والتحديات، أن اجتامعنا هو لتطويق وضع خطري يتطور برسعة 
وستبقى آثاره السلبية لنعاين منها وتعاين منها أمتنا آلجال طويلة، جيب تأمني احلل 

العريب قبل أن تفوت الفرصة.

•كلمة حافظ األسد: 	

كالمي سيكون قليال خاصة بعد يوم عمل، الوضع خطري جدا وأخطر مما 
يتصور الكثري أو بعضنا عىل األقل. وأخطر مما يرتك انطباعا يف النفس عند الذين 

يتحدثون عن اخلطر.

عندما نتحدث عن اخلطر نخرج بأحكام ال تشري إىل وجود انطباع دقيق جيسد 
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إليها. وقد اطلعت عىل كلامت قيلت حول  الدولية كنا أرشنا  التغريات  حجمه. 
املتزايد  الصهيوين  النفوذ  التغريات  هذه  يف  ما  أهم  بغداد،  قمة  يف  املوضوع  هذا 
الدور األكرب يف  واملتنامي لدرجة نستطيع معها أن نتصور أن الصهيونية متارس 
صنع القرار، وقد تنادينا لنهيئ الطاقات ونتأقلم مع التغريات ولندافع عن أنفسنا 

ومصاحلنا ومبادئنا بقدرة وكفاءة، وانا أحتدث يف هذا االجتاه مرارا.

أنا واآلخرين الذين تنادوا كنا متفائلني، ووسط هذه اآلمال العريضة انفجر 
هذا احلدث الكبري الذي اجتمعنا من أجله.

االنحياز  بدافع  جاء  وقد  حارضا  واحدا  مسؤوال  نتصور  أن  الصعب  من 
ألحد، كلنا إخوة، العراق أخ لنا والكويت أخ لنا شأهنام شأن البقية، وبقدر حرصنا 
عىل األخوة، جيب أن نتمسك بمواقف ذات طابع مبدئي، ونتعاون مجيعا يف هذا 
لنا وللعراق  فائدة  أكثر  بام هو  للخروج  الطريق األسلم واألمثل  التمسك، ألنه 

الشقيق، والكويت الشقيق.

مجيعنا نعتز بالعراق وال أشك يف هذا، ومجيعنا نعتز بالكويت، كل عىل قدر 
طاقاته وعطائه، وكل منهام غايل علينا ألننا أمة واحدة، ومل نكن نوافق عىل كلمة 

شعوب عربية، فكان هناك تطابق بني الشعب واألمة.

ال أعتقد من املفيد كثريا العودة إىل املايض وتفاصيله، املهم أن تكون مناقشتنا 
الشقيقني، نحن  وإنام ملصلحة  لننحاز ألحد  نأت  موضوعية هادفة وواعدة، ومل 

منحازون لألخوة بكل أجزائها وليس لبعضها.

ما  ولكن  العريب،  احلل  عىل  نحرص  احلال  بطبيعة  ورد:  ما  عىل  وتعليقا 
معنى هذا االجتامع؟ أليس من أجل تقرير حل عريب هو الذي تدارسناه فرادى 

وجمتمعني؟

الذي سيصدر هو حل عريب،  إن مناقشاتنا تدور حول حل عريب، وقرارنا 
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وهلذا أرى أنه ليس من املوضوعية أن يركز بعض األخوة عىل التصوير وكأننا يف 
مناقشاتنا ننفذ قرارا خارجيا، يأتينا من جهات دولية غري عربية، ألن هذا ليس هو 

الواقع.

حتدثنا حول أمهية عقد القمة، واملخاطر، واحللول، قبل أن نأيت هنا، وها هنا 
نتابع مناقشاتنا يف مرص.

إذن حوارنا وقرارنا هو صناعتنا نحن وليس صناعة األجنبي وأربأ ببعض 
الذين حتدثوا أن تكون رغبتهم اهتامهم لبعضنا، بام يف ذلك أنا.

إذن لو عشنا هبذا الوهم ال نعمل شيئا، األجانب موجودون، جيب أن نقف 
إىل أن خيرج األجانب، جيب أن ال حيدث يشء ما مل خيرج األجانب، وكأننا ال نملك 
نستطيع  بأننا ال  يوحي  أن كالمنا  إال  العربية،  نملك شؤوننا  األمر شيئا، ال  من 
إخراج األجانب بقرار نتخذه اآلن. نحن أحرار، وغيارى للعمل، وأكرر: طاملا 

نحن نقرر فاحلل والقرار عريب.

اجلميع يعرفون ما بني سوريا والقوى األجنبية التي وجدت مؤخرا، من سوء 
املشرتكة  السوق  ومن  الدول،  تلك  من  معاقبة  سوريا  زالت  وما  طويل،  تفاهم 
وعقوبات  مقاييسهم،  بحسب  هام  يشء  كل  رشاء  علينا  وحمظور  )األوروبية( 
باإلرهاب حتى  تتهامن  املقدمة هتمة اإلرهاب وسوريا وليبيا  واسعة ضدنا، ويف 

هذه اللحظة.

ستظل  ومستقبال  وحارضا  ماضيا  سوريا  أن  العريب،  اللقاء  هذا  يف  أؤكد 
ضد اإلرهاب، ولكن األمر يتعلق بمفهوم اإلرهاب، وطالبنا بأن حيدد املجتمع 
الدويل مفهوم اإلرهاب، ألننا يف رصاع مع عدو يستهدفنا، هذا الرصاع يستلزم 
أعامال وكفاحا متعدد اجلوانب، بعضهم يسميها إرهابا، فلُنثِر ذلك يف هيئة دولية 
توقف  أن  سوريا  من  مطلوبا  كان  لقد  التحرري،  والعمل  اإلرهاب  بني  لنفرق 

اجلهود يف حشد التأييد العريب والدويل للكويت يف بداية الغزو الفصل الثالث



111 110111 110

العمل التحرري، وأن توقف دعمها لكل من يامرسه ضد الصهيونية دفاعا عن 
فلسطني.

ال يصح أن نتناقش حتت ضغط أننا ننجز ما يريده آخرون غري عرب، سواء 
كان منهم من وصل إىل املنطقة بشكل قوات عسكرية أم مل يصل، فلنأخذ حريتنا 

كاملة يف إبداء رأينا. 

ذلك،  نتجاوز  وأن  عربيا  نختلف  أن  اعتدنا  متوقعا،  يكن  مل  حدث  انفجر 
وهذا غري االجتهاد، املطلوب أن نعرص أو نحرض أساليب اخلالف بام يتالءم مع 
واقع احلياة واستمرار تطورها، ولكننا مل نعتد عىل مثل ما حدث، بل كان جديدا 
وغريبا عىل ما هو معروف من خالفاتنا منذ احلرب العاملية األوىل، بعد أن تكّون 
الوطن بدوله األن، ال أذكر حدثا مماثال، وجاء يف فرتة يغمرين شعور بأننا سائرون 
نحو التضامن اجلدي إزاء اخلطر البني لنا مجيعا، وهو خطر أكرب من كل خالف 
مهام كرُب، الذي يقرتب إىل الصفر مما هو آت، وخاصة أن هذه التطورات الدولية 
ال دور لنا فيها، بينام لعدونا دور يف إحداث التطور، هذه الدول انتقلت من موقع 

آلخر، إنام يتعلق األمر بالتغريات الفكرية والنفسية والقيمية املتصاعدة.

يف  جديدة  صهيونية  هناك  ستكون  الصهيونية،  خطر  عن  نتحدث  سنظل 
فلسطني  يف  قاعدهتا  ببناء  علينا  وانترصت  عنها  نتحدث  كنا  مما  أخطر  املستقبل 

لتحقيق احللم الصهيوين، ومن هنا كان غرابة احلدث.

هناك  للعروبة.  بانتامئه  كبري  الكويت  وكذلك  جميد،  كبري  العراق  يف  شعبنا 
أمور واضحة، نريد أن نتالىف اخلطر الذي حتدث عنه إخوتنا، كلنا يف اخلطر، ويف 
املقدمة العراق الشقيق، وبعض إخواننا يشاركونني يف ذلك، وعندما أقول العراق 
يف املقدمة فال نستطيع أن ننفصل عن رضر يصيبه، وعندما نتصور أن هناك خطرا 
يصيب العراق يصيبنا فال بد أن نعمل عىل جتنبه، ومن العبث ونحن نسعى، أن 
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نقول اخرجوا أهيا الغربيون الذين جئتم، اي أن نطلب إقناع »بوش« وإعادة قواته 
هذه  جاءت  ملاذا  بيدنا،  األمر  احلل.  أنه  اقتنعنا  إذا  هذا  عربيا،  أخا  نقنع  أن  قبل 
القوات إىل املنطقة؟ ليس من بيننا من يرغب بمجيء األجانب إىل بالده، حتى لو 
كانوا أصدقاء، إال لرضورة قاسية جدا، ويف بعض احلاالت اضطر بعض األخوة 

لإلتيان بقوات أجنبية للمنطقة، فلامذا نتوقف هذه املرة وهي األخطر قوميًا؟

عالقة سوريا مع املعسكر الغريب فاترة بل باردة جدا، ولكن بعض إخواننا 
الذين طلبوا جميء القوات شعروا باخلطر ملا حدث، ولو طمأناهم رسيعا ملا جاؤوا 

بتلك القوات.

إن كل ترصف من جانب، حيمل ما ال حيتمل من جانب عريب آخر، ومل نستطع 
تقديم ما يوفر الطمأنينة لبعض أشقائنا.

نحن دول عدة لكل منها سيادهتا واستقالهلا، وهلا احلق عندما تتعرض خلطر 
خطري أن تترصف بام تراه مالئام، وهو ما حدث.

والقلق  اخلطر  أوال،  هذا  يستدعي  اخلطر  كان  اذا  أوال،  التقييم  يف  أتفق  قد 
هو الذي دفع بعض اإلخوة هلذا الطلب، قانونيا ليس من حقنا حماسبتهم، بل أن 
نطلب من اإلخوة املعنيني أن ال تشكل هذه اإلجراءات أو تستهدف قطرا عربيا 
للمشاركة  هو  فالطلب  االعتبار،  بعني  مأخوذ  األمر  هذا  فإن  فهمت  وكام  آخر، 

ببعض األمور الفنية والدفاع عن اإلخوة املعنيني اذا ما هومجوا.

ملاذا نبدأ بالقوات األجنبية دون أن نوفر املعطيات لسحبها؟ أوال ألن بعض 
ال  ولكن  عربية،  قوات  استدعاء  القرار  مرشوع  يف  أن  صحيح  قلقون،  إخواننا 
عىل  نسجل  ال  لكي  القوات  هذه  مثل  ترسل  أن  جيب  الطمأنينة،  توفري  يمكنها 

أنفسنا أن األجانب جاؤوا حلامية إخواننا، حتى لو كانت مسامهتنا رمزية.

السبب  لنعالج  إذن  العكس،  وليس  باألجانب،  جاء  الذي  هو  احلدث 
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واحلدث، واذا كانت نواياهم سيئة جيب أن نحذرهم، مل نستقل منذ زمن طويل، 
ولنتذكر ذلك دائام، وهذا ال يعني جمرد الشعور باخلطر تاليف األخطار. جيب أن 
نواياهم  خاصة  وجودهم،  أسباب  ذريعة  بإزالة  وقت،  بأرسع  األجانب  خيرج 
السيئة. أكثريتنا ال تريد أن تقول أن دولة الكويت زالت، ونصدق عىل ما حدث 
لنحقق  إذن،  مل أسمع خالف ذلك.  الرشعية،  العراق، وعودة  انسحاب  ونقره. 
هذا، وفيه إنقاذ لنا، وللعراق أوال. اذا كانت مؤامرة عىل العراق فهي علينا مجيعا، 
ويقتيض األمر أن نتحدث برصاحة مع أشقائنا يف العراق مهام كان بيننا. فسيصيبنا 

ما يصيبهم من أذى أو خري.

يبدأ باالنسحاب وعودة دولة الكويت ملا كانت عليه،  التصدي لكل خطر 
هذا ألف باء املعاجلة، وأي قفز عىل ذلك ال يوصلنا ألي نتيجة ذات بال، وال ينقذ 
العراق أو سوريا أو أي ُقطر من اخلطر. اخلطر القادم كبري، وعندما تنفجر الرشارة 

قد تكون فائدة بعضنا قليلة، ولنقل ذلك يف الوقت املناسب.

بمجرد عودة الكويت، جيب أن خترج القوات التي جاءت إىل املنطقة، ولن 
التي يستطيعون حتقيق  الذريعة  القوات  بيد هذه  يعارض ذلك أحد، ولن يكون 

مآرهبم بواسطتها، أو أن يكونوا ضيوفا ال نريدهم.

ال أريد القول أكثر، ولكنني بصدق العريب األصيل أحتدث من قلب ليس فيه 
زغب، وطاهر، جيب أن ننقذ أنفسنا بوقت رسيع.

جيب أن تعود الكويت بأرضها وحكومتها، ونناضل فورا إلخراج القوات 
األجنبية، التي اضطرتنا ظروف، نأمل أن تكون عابرة، ألن نستنجد هبا. 
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•كلمة طه ياسني رمضان )نائب صدام حسني(: 	

أجد  لكني  املشكلة،  جوانب  حول  الواضح  بحديثي  االكتفاء  بودي  كان 
للعراق  الكويتي  الدعم  عن  البعض  حديث  حول  الضوء،  إلقاء  يف  رضورة 
أموال  كل  أن  نوضح  أن  بد  وال  إيران.  مع  احلرب  يف  معنا  الكويت  ووقوف 
الدعم مسجلة كديون عىل العراق. وطلبنا، السيد الرئيس وانا، إعادة النظر بتلك 
الديون، ومل يستجب لطلبنا، فام معنى أن يتم التربع بـ 10 ماليني دوالر ألعامل 
الفاو، بينام دفعت املاليني إليران مضاعفة خالل كارثة الزالزل، بل إن الكويت 
1987م  عام  ويف  العراق،  مع  تفعله  مل  الذي  األمر  باألعياد  احتفاالهتا  ألغت 
ذهبت إىل الكويت، عندما كانت أرايض العراق حمتلة، وكانوا يطلقون عىل ذلك 
العام، عام احلسم والقضاء عىل العراق، كنت مزودًا بوثيقة عن ديوننا املرتتبة من 
أن  بالتفصيل  وقلت  الرشيفني،  احلرمني  خلادم  احلادثة  ونقلت  األسلحة،  رشاء 
مستحقات السالح هي 9 مليارات دوالر، ويتوجب علينا دفعها يف الوقت الذي 
ال تزيد مواردنا عن 8 مليارات دوالر، فكيف نقوم بسداد الديون إىل جانب حتمل 
النفقات االقتصادية وإطعام الشعب العراقي، وقيل يل أن هنالك عجزا يف ميزانية 
الكويت، وخصصوا 20 مليون دوالر، إال أننا رفضناها. هذا ونسمع اليوم عن 

وجود 220 مليار دوالر استثامرات كويتية يف اخلارج.

يف هذا الوقت هنالك أقطار عربية، تعاين سياسيا من جراء أزماهتا االقتصادية، 
وبعضها يمكن إيقافه عىل قدميه، بمبلغ نصف مليار دوالر، يف هذا احلني يدفع 
للحاكم الرتكي 20 مليار دوالر، من أجل دفعه إلغالق أنبوب النفط العراقي، 
وقطع رزق شعب العراق. ويقال أن هنالك عونًا للعراق، هل هذا عدل؟ أليس 
اقتسام موارده بشكل  العريب، جيب  الشعب  باطن األرض، ملكا لكل  النفط يف 
وهنالك  تستجدي،  رشائح  وهنالك  واحدة،  عربية  أمة  أننا  نقول  كيف  عادل، 
بحاجة  وفرنسا  واليابان  إرسائيل،  لصالح  البنوك  يف  جممدة  خيالية  عربية  أموال 
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دوالر  مليار  نصف  بمبلغ  منهام  كل  طالب  واألردن،  املحتلة  األرض  لودائع؟ 
كودائع لدعم االقتصاد، هل يسود االستقرار واحلب بني شقيقني أحدمها متخم 

واآلخر يتسول؟

قاموا  بينام  يوافقوا،  مل  لكنهم  الكويت،  وبني  بيننا  اجلوي  املمر  بفتح  طالبنا 
إيران، بمجرد زيارة من وزير اخلارجية  البحري مع  بفتح املمر اجلوي والطريق 
اإليراين، وبعد احتالل الفاو وردتنا معلومات عن انزال إيراين يف جزيرة بوبيان 
رفضوا  لكنهم  مساعدتنا،  الكويتيني  من  فطلبنا  للعراق،  البحري  املنفذ  إلغالق 
ذلك، ومل نترصف حيال ذلك، لكي ال يقال أن الشقيق الكبري اعتدى عىل شقيقه 
وجتويع  العراق  تركيع  هبدف  التآمر  حدود  إىل  األمر  يصل  عندما  أما  الصغري. 
عوائل الشهداء، فال يمكن أن نقف مكتويف األيدي، حتى لو كانت الدنيا كلها 
التآمر  بدأ  العسكري  التآمر  ضدنا، قطع األعناق وال قطع األرزاق، وبعد فشل 
يوميا  برميل  مليون  املحدد ب 1.5  السقف  تتجاوز  أن  يعني  ماذا  االقتصادي. 
قصد  ذلك  يف  أليس  أقل،  بأسعار  برميل  مليون   2 لتبيع  دوالرا،   18 بـ  مسّعرة 

لإلرضار بالعراق، هل هذا اجتهاد أم عمل جتاري؟

حول  عامن  قمة  يف  صدام  الرئيس  خطاب  وبعد  باملؤامرة،  مرتبط  هذا  كل 
اخلليج  إىل  األساطيل جاءت  الكويت،  اخلليج، حتركت  األمريكية يف  األساطيل 
بطلب، واليوم زالت مربراته، ملاذا هي باقية حتى اآلن عىل قدم وساق، هل هناك 
تباع  نفطنا  صادرات  من  نسبة  أكرب  إن  العكس،  عىل  أمريكا،  ضد  نفطي  حظر 
ألمريكا، كام أنه ال يوجد أي خطر عىل مستقبل تدفق النفط عىل أمريكا وأعواهنا، 
من  العراق  عىل  ملتآمرين  صوتية  تسجيالت  هنالك  األمور،  هذه  كل  إىل  إضافة 
عراقية  أرض  من  التآمر  نقبل  فكيف  البعري،  ظهر  قصم  نستطع  مل  إذا  الكويت، 
مقتطعة، عراقنا يمتد نفطه من الشامل إىل اجلنوب، ولسنا طامعني يف آبار اآلخرين، 
القوات األجنبية جاءت سابقا بدعوة واآلن كذلك، وليس صحيحا ما يقال أهنا 
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لبنان، وهي  السورية من  القوات  بإرادتنا، منذ 15 سنة نطالب بخروج  تزج  ال 
تقولون هذا جيوز،  العراقية  احلالة  أحد، ويف  يستدعيها  أن  دون  من  دخلته  التي 
الكويت  لبنان عىل سوريا، كام حصل مع حكام  يتآمر سكان  الذي مل  الوقت  يف 

السابقني، والذين نحن عىل استعداد لتقديم أدلة عىل تآمرهم عىل العراق.

املحتلة  العربية  األرايض  من  اإلرسائيلية  القوات  بانسحاب  نطالب  نحن 
التزامات  غياب  العراق سوف هيامجها، يف  أن  تعتقد  اخلليج  دول  كان  إذا  أوال، 
عربية فلامذا احلديث عن حل عريب، وملاذا ُيعقد هذا االجتامع، لقد جاءت القوات 

األجنبية بإرادة عربية.

العدوان علينا، ولنرتك لكل مسؤول أن  إذا كان سيأيت ملباركة  اتركوا احلل 
سنرضب  فإننا  األمريكية،  القوات  قبل  من  العراق  رضب  وإذا  ضمريه،  يواجه 

املصالح األمريكية يف كل مكان، كام سنرضب قواهتا يف املنطقة.

كالم بسيط جدا، سنرضب أينام يصل ذراعنا، وسنرضب إرسائيل التي تصبغ 
طائراهتا بألوان طائرات امريكية.

دعوة  أن  نقول  نحن  ذلك،  عىل  الضوء  تسلط  قبلنا  من  املقدمة  املقرتحات 
القوات األجنبية اىل املنطقة، يف الوقت الذي أعلنت أمريكا وإرسائيل احلرب عىل 
العراق، هو تسهيل ملهمة العدوان. ولن نحمل أية دولة عربية مسألة الدفاع عنا، ال 
نتمنى أن يتحمل العرب وزر إعطاء تأشرية هلذه القوات، أو تسهيل مهمتها فوق 
أن  جيب  القوات  هذه  وجدت،  وأينام  أمريكية  قوة  أية  سنرضب  ألننا  أراضيهم، 
خترج مثلام دخلت بطلب. ونحن نؤكد أن ال نوايا لدينا ملهامجة أي ُقطر خليجي، 
وتستطيع القوة العربية تطمينهم إىل ذلك. وبعد هذا يمكن أن ينطلق البحث اجلاد، 
ونقوهلا برصاحة أن وجود هذه القوات األجنبية فوق األرايض العربية هو عدوان 
عىل العراق ونحن لن نخاف وسوف نقاتل العدوان األمريكي – الصهيوين ومعنا 

الشعب العريب وسوف ترون ذلك.
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•كلمة الشيخ سعد العبداهلل الصباح: 	

مل أكن أنوي احلديث مرة أخرى لوال أن رئيس وفد العراق أجربين عىل ذلك 
بعد أن استمعنا مجيعا إىل حديثه امليلء باملغالطات والبعيد عن احلقيقة.

وفد  رئيس  ركز  لقد  الصورة،  إيضاح  أجل  من  النقاط  بعض  وسأتناول 
العراق عىل املوضوع الرئييس الذي اجتمعنا من أجله وهو الغزو، وأمتنى لو ملك 
الشجاعة القول عن السبب الذي من أجله تم الغزو، ولكنه خلط ودار من أجل 

أن جيد مربرا إلرسال قواته إىل الكويت.

املادة واملكاسب ونيس أن هناك قيام  الغزو هو  أعتقد أن هدفه احلقيقي من 
وأخالقا ومبادئ، تتالشى أمامها املصالح، هكذا اعتمدنا نحن سياسة الكويت.

يتحدث عن الديون ويعرف العامل احلقيقة، مل نتعود احلديث عن تفاصيل ما 
الكثري بسبب هذا  القومي جتاه األشقاء. وقد حتملنا  بواجبنا  إيامنا  للعراق  قدمنا 
الدعم املادي واملعنوي وأراد البعض منا أن نتخىل عن هذه السياسة ورفضنا ألن 

ما يصيب العراق اليوم سيصيبنا غدا.

أننا حتدثنا  الرئيس صدام حسني  القروض: مل أنكر خالل لقاءايت مع  حول 
عن قروض الكويت وقلت له برصاحة يا سيادة الرئيس جيب أن تبقى هذه الديون 
إعادة  برجمة  أجل  من  الغربيني  للدائنني  وكشفها  سجالتكم  يف  العراق  ملصلحة 

جدولة ديون اآلخرين وقد تفهم الرئيس رأينا.

ملاذا مل يتحدث سابقا؟ هل نيس املسؤولون يف العراق أن الكالم مذاع، أروي 
لكم قصة حول تقدير العراق لدولة الكويت ففي زياريت للعراق وخالل اجتامع 
مشرتك وبعد أن استعرض دور الكويت سياسيا واقتصاديا وعسكريا، قال الرئيس 
من  »اخلبزة،  هذه  أن  يعرف  كي  واجليش  احلزبية  الكوادر  بتثقيف  بدأنا  العراقي 
أشقائنا يف الكويت. وقال: أخشى يف يوم من األيام إذا قمنا بعمل ضد الكويت 
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يقف شعب العراق ويقول ال ألنكم افهمتمونا العكس، فلامذا تغريت الصورة، 
ويف آخر يوم حتدث الرئيس عن احلدود وترسيمها فأجابه األمري مل نأت لبحث 
ما  أشهر  ثالثة  بعد  ستسمع  الرئيس  فأجاب  املختصة،  للجان  ونرتكه  املوضوع 

يرضيك. مل نسمع ما يرضينا بل ما يشقينا. 

طارق  وزع  بتونس  اجلامعة  جملس  اجتامع  أثناء  ويف  1990/7/15م  يف 
باالهتامات  مليئة  نسخة  لنا  وردت  وفعال  األعضاء  عىل  لتوزيعها  مذكرة  عزيز 

واملغالطات الغريبة.

وردينا  ذلك  نتحاشى  نحن  كنا  املوضوع  يف  اجلامعة  العراق  أدخل  وطاملا 
البحث  عىل  يركز  العراقي  الرد  فكان  احلقائق  لتقيص  عربية  جلنة  تشكيل  بطلب 
اإلخوة  يعرف  أن  اجلامعة ومن حقنا  األمر عىل  أنت طرحت  واهلل  قلنا  الثنائي، 
احلقائق. أنا أشكر فهد ومبارك ملساعيهام اخلرية لتقريب وجهات النظر بيننا، وأنا 
موافق عىل عقد اجتامع يف جدة، لسنا ضد أي لقاء عراقي - كويتي ونرحب به 
يف أي مكان. ذهبت إىل جدة والتقيت عزة إبراهيم الدوري ثنائيا ثم عقدنا لقاء 
مشرتكا وأحد األعضاء الذين حرضوا االجتامع موجود اآلن يف القاعة، قلت لعزة 
فلندرس ما ورد يف املذكرة العراقية من اهتامات للسياسة الكويتية التي تتمشى مع 

اإلمربيالية والصهيونية قلت منذ متى هذا التميش منذ أسبوع فقط!

قلت له هذا التصور خطأ... قلت له تقولون أن الكويت جتاوزت األرايض 
العراقية وبإمكانك إرسال من تريد الستطالع املواقع احلصينة واالطالع عىل ما 

تقولون من وجود خمافر ومزارع وثكنات وإذا أردتم نرسل جلنة عربية.

أو  عرب  خرباء  جلنة  تشكيل  يمكن  ولكن  نظر  وجهة  فالزيادة  النفط  أما 
أجانب يعرفون إنتاج العراق والكويت ونرتك احلكم هلم.

جزيرة بوبيان: كان تعاوننا خالل احلرب ملا فيه املصلحة العامة، جاءنا طلب 
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من وزير الدفاع العراقي لزميله الكويتي فقلنا نحن نتحمل مسؤولية الدفاع عن 
أمور معروفة  الكويتي هذه  الوفد  ثم أضاف أحد أعضاء  لنا،  اجلزيرة واتركوها 
وال نريد مهامجة بعضنا البعض. أما األسطول األمريكي فهو قوة موجودة يف املياه 
الدولية منذ سنة 40 أو 45، وهي موجودة وال تستطيع أية دولة إجبار أمريكا عىل 
سحب قواهتا. إهنا موجودة يف اخلليج والبحر األمحر، وملاذا نتحمل نحن مسؤولية 

ذلك؟

هل  )بوبيان(  واجلزيرة  العراق  أرايض  ودخول  احلدود  عىل  التجاوز  إن 
يسوى )أي يربر( أن تفاجأ الكويت هبجوم عراقي بعد اجتامع جدة وبعد عوديت 
بست ساعات؟ التآمر رددت عليه أما الوثائق واملستندات أي يوم قامت الكويت 
بالتآمر عىل العراق؟ لكن السبب معروف يف إرسال قواهتم وإرهاب املواطنني ومل 
يتمكنوا من احلصول عىل تأييد كويتي واحد لغزوهم، فطلعوا بقصة العقيد عالء. 
أما وجود أرصدة يف اخلارج فهي ليست لألمري أو ألي مسؤول وإنام تقع حتت 

قانون األجيال القادمة، ومل نستخدمها للتآمر عىل أحد.

نعم  أقول  الكويت،  حيفظ  بام  منكم  العون  أجد  مل  إذا  األجنبية:  القوات 
سأستعني هبا وسأستخدم أي أسلوب خيدم إخواين املواطنني.

•طه ياسني رمضان: 	

ال أعرتف بوجوده )أي بسعد العبداهلل( ولكن كالمه سهل عيل األمر.

•معمر القذايف: 	

إذا ظللنا نتبادل الردود لن نخلص. 

•يارس عرفات: 	

تبقى  وأن  العريب،  والتضامن  األمن  حول  بأفكار  خطابات  يف  تقدمُت  لقد 
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اجلامعة العربية كإطار حلل عريب يصون كرامتنا، األزمة وحللها بالنهاية، عملت 
يف هذه األزمة ليس ابتداء من اليوم أو أمس أو األسبوع املايض. لقد كنت وسيطا 
عندما حدثت املشكلة عام 1972م وحتركت بني العراق والكويت وتوصلنا إىل 
بداية حل عندما وافق الرئيس البكر ونائبه صدام أن يذهب معي وزير اخلارجية 

العراقي إىل الكويت.

لقد جلت يف املناطق املشار إليها مشيا عىل األقدام منذ ذلك احلني وأنا أعيش 
من  هناك  واإلمارات..  السعودية  وبني  اليمنيني  بني  دخلت  وكاجلرس  املشكلة. 
إىل  األمور  تصل  األزمة  حلل  حتركنا  وإذا  ويتوعدهم..  الفلسطينيني  ضد  ينفجر 
كأنه  العراق  جليش  استخبارية  وثائق  قدمنا  بأننا  تتهمنا  الصهيونية  الصحف  أن 

منتظرين أنا ألن أعطيه معلومات. طيب ما عنده 120 ألف عراقي بالكويت.

ثم  فلسطينيا  ليبيا  مرشوعا  وقدمنا  تتحرك  أن  جيب  له  وقلت  معمر  يعرف 
جئت ملبارك ثم إىل حسني.. أناشدكم.. ال حتملوا شعبنا والقضية واالنتفاضة أكثر 
مما نتحمل، أكثر ما يتحملون هم.. احلملة عنيفة علينا، عندما أقابل الرئيس صدام 
حسني تنزل محلة عيل.. اللهم إين بلغت عندما تنطلق الرصاصة األوىل وتشتعل 

منطقة اخلليج ال يعتقد من هو يف موريتانيا أنه سيكون بعيدا عنها.

مجيعنا بدون استثناء حكاما وشعوبا سندفع هذا الثمن غاليا فاحلشد خميف: 
168 مقاتلة إرسائيلية حتركت نحو قواعد أمريكية برتكيا، 3 حامالت طائرات. 
إيراين  متطرف  يرضب  أن  يدري  من  ايران،  يف  إخواننا  اهتم  ال  وأنا  يدري  من 
صاروخا هنا وصاروخا هناك. ستشتعل الدنيا. أليس مهمتنا القرارات.. أخذتم 
قرار جملس األمن واإلسالمي واجلامعة.. هل هذا ما نريده.. ما نريده هو اجلهد 
ونحن  مصاحلهام.  يريدان  وإنام  مصلحتنا  يريد  الرشق  وال  الغرب  ال  املخلص، 
كقادة بجب أن نجد وسيلة لنزع الفتيل بشكل مرشف للجميع يصون املصالح 

واحلقوق الوطنية واألمن واحلق العريب.
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من  باملائة   75 هلم  املجاهدين  بأن  يقول  أفغانستان  ملشكلة  بحل  جئت  مرة 
يسمعوا  مل  قالوا ال،  باملائة،  الشيوعي 25  واحلزب  اهلل  ونجيب  ائتالفية  حكومة 
كالمي. وال أريد أن أذكر بام حدث. مل يأت احلل اإلسالمي - العريب وإال لكنا 
أنقذنا أفغانستان. وما حدث هو أن العمالقني اتفقا يف مالطا وأصبح املجاهدون 
بدون حقوق، وصاروا جتار حشيش يف نظر جملة تايم األمريكية. وهناك مشكلة 
كشمري.. ماذا جيب أن نعمل اآلن.. بال شك املهم نزع الفتيل واحلل يكون عربيا 

وليس دوليا.

إذا حصل احلل الدويل فلن تكون اخلرائط كام هي عليه اآلن بل سيقسموها؛ 
الفرنسيون سيأخذون حصتهم واإليطاليون. هذا اجتامع تارخيي جيب أن ال نكرس 
سرتوح  الكارثة،  فستكون  األمور  فلتت  وإذا  كرامتنا،  نصون  بل  بعضنا،  عظام 

األردن هبجوم إرسائييل.

احلدود  نحو  سحب  االرسائييل  واجليش  االنتفاضة  قمع  يشتد  بدأ  اآلن 
والنقب والرشيط احلدودي، هذا اجليش العراقي، هل صمدت البرصة بالسالح 
املتقدم، ال بل صمدت بلحم الرجال العراقيني آالف الشهداء... هناك شالل دم 
مل يتوقف، بعض األخوة قدموا املساعدات، هذا دليل أننا كأمة يف الشدة ترص 

الصفوف.

إذا عجزنا عن فرض السالم العريب بني األشقاء فسيصيب العالقات العربية 
الشلل ويتدخل األجنبي ليس هناك فراغ يف العامل فإذا مل تسده أنت غريك يسده، 

سيكون هنالك حل مفروض علينا إذا مل يكن هناك حل عريب..  

نشكل جلنة...
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•مبارك: مل يوافق أحد. 	

وجملس  املغاربية(  القمة  )رئيس  جديد  بن  من  اقرتاح  يكمل[  ]عرفات 
القادمة  اجللسة  فستكون  اجللسة  هذه  يف  نتفق  مل  إذا  جاهز،  وأنا  العريب  التعاون 
جلسة رثاء، هل نرتك املنطقة تشتعل، األزمة ككرة الثلج تكرب. أرجو من خادم 
احلرمني الرشيفني أن يبارك هذه اخلطوة لكي نحل مشاكلنا بأيدينا فالقرار لوحده 

ال يفيد، هل بوش يريد مصلحة السعودية؟ ال واهلل.

بيان املجموعة األوروبية اليوم ركز عىل مصلحتهم ومل يقولوا شيئا آخر فأين 
مصلحتنا، هل نرى أنفسنا.

أخذت مقرتحات من هنا وذهبت لبغداد ووجدت روحا طيبة، محلت رسالة 
رسمية، آخر مرة حتدثت مع مبارك وجاء عزة ابراهيم الدوري للقاهرة، ثم حتدثت 
مع معمر... بالكلمة الطيبة نحن أرسة واحدة اذا اشتعلت النار يف غرفة من الدار 

فستشمل الغرف األخرى.

•مبارك: . 	

استمعنا.. املرشوع الوحيد أمامي هو مرشوع عامن. 

عرفات: أنا قدمت مقرتحا )جلنة مساعي محيدة(.

•القذايف: 	

هم موافقون عىل املشاركة. 

•عيل صالح: 	

املوضوع خطري جدا.
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•مبارك:  	

كلنا نقول ذلك وجئنا الحتواء األزمة. 

•عيل صالح: 	

أملنا يف اليمن شديد، مل نأت من أجل أن ننكرس بل لنتصاَف وحلل املشكلة 
مانع  فال  املشكلة  حيل  القرار  كان  إذا  ويرقبنا،  إلينا  ينظر  والعامل  العرب  سلميا. 

لدينا... أما احلل وتطويق األزمة فأقرتح قمة مغلقة إلجياد خمارج.

يمثلون  القادة  واإلسالمي،  املتحدة  األمم  يف  وردت  والشجب  اإلدانة 
مسؤولية تارخيية، لسنا مع االعتداء واستخدام القوة.

•مبارك: من يوافق عىل جلسة مغلقة. 	

•صالح: عندي مقرتحات حمددة. 	

•مبارك: الزم نتبع النظام. 	

•القذايف: نقطة نظام، القرار إما باإلمجاع أو ال. 	

نخلص  أن  نريد  بل  جييب  وال  يودي  ال  القرار  وبينكم  بيني   .... •مبارك:  	
وبس.

اجلزائر -  السودان - موريتانيا -  اليمن -  ليبيا -  ضد وامتناع: األردن - 
فلسطني - العراق - تونس غائبة..

 - - سوريا  مرص   - البحرين   - - عامن  الكويت   - قطر   - السعودية  مع: 
املغرب - اإلمارات . الصومال - لبنان – جيبويت.

)ترفع اجللسة(.)34( 
)34(   فؤاد مطر، مرشفا، موسوعة حرب اخلليج: اليوميات – الوثائق – احلقائق، ط. 1، بريوت، املؤسسة 
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ويضيف الدكتور عصمت عبداملجيد يف مذكراته:

العرب  القمة  مؤمتر  القاهرة  استضافت  مبارك  الرئيس  من  دعوة  عىل  "بناء 
 9-8 يف   الكويت  عىل  العراقي  العدوان  يف  للبحث  املخصص  العادي  غري 
أغسطس 1990م وأود أن أشري إىل ما حدث قبل بدء أعامل القمة ملا حيمله ذلك 

من دالئل عىل األجواء املتوترة السائدة حينذاك.
فلقد ترأست اجتامعا لوزراء اخلارجية العرب، بصفتي ممثال للدولة املضيفة. 
عزيز  طارق  السيد  شن  وقد  القمة.  افتتاح  قبل  متبع  تقليد  االجتامع  هذا  وعقد 
محلة عنيفة عىل الكويت وعىل الشيخ صباح األمحد شخصيا. وقد أدت األجواء 
املشحونة بالتوتر واحلملة اجلارحة التي شنها السيد طارق عزيز إىل إصابة الشيخ 
صباح األمحد بوعكة صحية وأغمي عليه فدخل عىل  إثرها الفريق الطبي التابع 
لرئاسة اجلمهورية بعد نقله إىل مكتبي وقدم إليه اإلسعافات الالزمة. وكان هذا 

التهجم احلاصل حمل استنكار وزراء اخلارجية مجيعا".)35(

�صهادة �صمو ال�صيخ �صعد العبداهلل ال�صباح ويل العهد حول ما بعد الغزو

من  كثري  الصباح  العبداهلل  الشيخ سعد  قدمها سمو  التي  التالية  الشهادة  يف 
التفاصيل التي حيسن إيرادها:

هاتفيا  باالتصال  فقمت  جدة،)36(  إىل  ذهب  إبراهيم  عزت  إن  "سمعت 
موعد  وحتديد  جدة،  يف  إليهم  قادم  ألنني  طائرة  منه  وطلبت  عبداهلل،  باألمري 
الطائرة ستكون يف  فقالوا:  فهد.  امللك  ملقابلة  أخذ موعد  منه  الطائرة كام طلبت 
الطائرة، ووجدت  فأخذت  الساعة 3،  فهد  امللك  مع  الظهران، وموعدك  مطار 

والدراسات،  واالستشارات  والتوثيق  لإلعالم  مطر  فؤاد  مركز  ولندن،  والنرش،  للدراسات  العربية 
1994، ج. 2، ص. 158-164؛ وانظر أيضا سامي عصاصة، وثائق حرب اخلليج: حقيقة ما جرى يف 

مؤمتر القمة العريب يف القاهرة، ط. 1، بريوت، مكتبة بيسان، 1994.
)35(   عصمت عبداملجيد، زمن االنكسار واالنتصار، ص. 237-236.

)36(   كان ذلك يف أول أيام الغزو.
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األمري عبداهلل رأسا يف مطار جدة، وذهبنا للملك، فقلت للملك كل ما حصل، 
وفهمت منه اإلجراءات التي ستتخذ. فقال األمري عبداهلل: أنا غدًا سأجيء إليكم 
اللقاء  عن  السمو  لصاحب  تقرير  وقدمت  رجعت  بزيارته.  فرحبت  الدمام،  يف 
واملقابلة التي متت بيني وبني امللك فهد. وقلت إن األمري عبداهلل سيأيت غدا قبل 
الغداء، ويف املوعد وصل األمري عبداهلل واستقبلناه واإلخوان يف مطار الظهران، 
والتقى صاحب السمو حوايل ساعة. ويف ذلك الوقت كانت مباحثات تعقد بني 
عبداهلل:  األمري  يل  قال  الطريق  ويف  قرار.  يتخذوا  حتى  واألمريكان  السعوديني 
ربنا  فقلت:  التاريخ،  ستدخل  التي  اجللسات  من  جلسة  يف  جمتمعني  اآلن  نحن 

يوفقكم إن شاء اهلل.

]د. ميمونة الصباح: زيارة عزت إبراهيم بعد العدوان مبارشة إىل السعودية 
ما الغرض منها؟[

]سمو الشيخ سعد العبداهلل الصباح[: كانت هناك اتصاالت من امللك فهد 
عزت  فأرسل  اهلاتف،  خالل  من  يتم  ال  هذا  فقال:  قواته،  صدام  يسحب  حتى 
حصل  ما  إبراهيم:  عزت  فقال  إجيابية،  رسالة  هناك  أن  امللك  فظن  إبراهيم، 
أن  امللك  ففهم  به؟  جئتنا  ما  هذا  فقالوا:  العراق،  من  جزء  والكويت  حصل، 
ببياهنم بعد.  الواقع، ألهنم مل يدلوا  أمام األمر  لنقل رسالة ليضعهم  الرجل جاء 
وكان  العربية،  الدول  خارجية  وزراء  اجتامع  واجلمعة  اخلميس  يومي  كان  وقد 
موقف مرتدي بالنسبة للقرارات، ثم أدىل بيان مرصي يوم اجلمعة مساء، فقالوا: 
انتظروا رجوع امللك حسني، ألنه يف اإلسكندرية وجيب أال نستعجل، حتى وصل 
إخواننا إىل حالة من اليأس بسبب التأخري واملامطلة، فقالوا انتظروا سعدون .)37( 
وصل سعدون من العراق، وظنوا إن لديه رأي، وعندما وجدوا أنه يريد املساومة 
الدول  خارجية  وزراء  اجتامع  ذاته  الوقت  يف  وكان  القرار.  اختذوا  واملامطلة، 

)37(   أي سعدون محادي، وهو مسؤول حزب البعث العريب االشرتاكي يف القطر العراقي يف ذلك الوقت.
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اإلسالمية فأيدوا قرار اجلامعة العربية.

عندما كان الرئيس مبارك يف اإلسكندرية، سمعت أن عزت إبراهيم ذاهب 
هناك، فقلت أنا أيضا ذاهب لإلسكندرية ملقابلة الرئيس مبارك. وذهبت يف نفس 
إبراهيم، هذا من كالم وزير خارجية مرص، وكان  ]فيه[ عزت  الذي كان  اليوم 
يومها د. عصمت عبداملجيد، فأخذين من املطار إىل قرص التني العرص قبل العشاء 
بساعتني، ورشحت للرئيس كل ما حصل، ثم دعاين للعشاء، وبعد العشاء قلت 
له: أنا عازم عىل الرجوع الليلة إىل الدمام، فقال: أنا ال أنصح، فالظروف صعبة. 
فقلت:  الكويتيني.  ترى  أن  جيب  العويض:  د.  فقال  لدينا.  تفطر  حتى  تظل  فلو 
سأبيت ألرى الكويتيني ألهنم سيأتون من القاهرة. فأخذ الرئيس طائرة هليكوبرت 
وذهب إىل برج العرب، ونمت بالقرص. ويف الصباح انتظرت إخواين الكويتيني، 

حيث وصلوا متأخرين يف الساعة الثالثة وحتدثت معهم فيام حصل.

ويف العرص سمعُت خطاب الرئيس بدعوته قادة األمة العربية الجتامع مؤمتر 
قمة عاجل واستثنائي للبحث، وقد ال نظهر بنتيجة، وكنت قلق احلقيقة.

مؤمتر  من  اهلدف  ما  طمني  وقلت  بالرئيس،  بالقاهرة  هاتفيا  فاتصلت 
اآلن  لدينا  ونحن  خصوصا  الكويت  قضية  وتضيع  نتشاجر،  أن  وخويف  القمة؟ 
أنا  نريد جتسيد قرار وزراء اخلارجية، فقلت:  قرار وزراء اخلارجية. فقال: نحن 
مبنى  يف  موجود  أنا  فقال:  رأسا.  سأجيء  املطار  ومن  إليك،  القاهرة  قادم  اآلن 
احلكومة املركزية. فأخذت الطائرة ونزلت رأسا يف مطار القاهرة، فرشح يل اهلدف 
من مؤمتر القمة، وهو لتجسيد القرارات املتخذة من وزراء اخلارجية. ذهبُت إىل 

الفندق، واتصلت بصاحب السمو بالدمام.

ذهب  املطار،  يف  مبارك  حسني  والرئيس  فاستقبلناه  السمو  صاحب  وصل 
َل لتأخر الوفود.  لريتاح. هذا يوم اخلميس 8/9 عىل أساس أن يعقد اجتامع فُؤجِّ
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فجاءت فرتة العشاء من قبل الرئيس مبارك، وكان صاحب السمو تعبان من عناء 
وبني  بيني  قرار  اختذت  بل  وحاولت،  سموه.  عن  نيابة  للعشاء  فذهبت  السفر. 
نفيس أال ألقي التحية عىل من وقفوا مع العراق. ولكن كنت أفكر كيف أجتنبهم 
إذا سلمت ووقفوا والعادة جرت عىل أن تأخذ الوفود كلها كام هي واقفة. فاحلمد 
إليه  فاجتهت  خليفة  الشيخ  ووجدت  بزاوية،  جمموعة  كل  ووجدهتم  دخلت  هلل 
وجلست معه حتى وقت العشاء، فاستعجلت إىل غرفة الطعام، فتناولنا العشاء 
صباحا  الربنامج:  فكان  االجتامع.  اجلمعة  غدا  يكون  أن  عىل  عام  كالم  وكان 
اجللسة االفتتاحية كلمة الرئيس، ويف اجللسة الثانية كلمتي  وكلمة العراق وبعض 
الدول، بعد اجللسة االفتتاحية رفعت اجللسة للصالة عىل أن نجتمع بعد الصالة، 
يف  إال  أخرى  مرة  نجتمع  ومل  أتابعها،  وكنت  ومناورات  مشاورات  جرت  ثم 

الساعة الرابعة مساء.

أخرى،  مرة  عليه  بالرد  العراقي، وقمت  املندوب  ورد عيل  كلمتي  فألقيت 
ثم تكلم رئيس الوفد اللبناين، ثم السوداين، وامللك حسني، والرئيس السوري. 
العراق  إىل  للذهاب  جلنة  تشكل  ال  ملاذا  مضمونه  اقرتاحا  قدم  عرفات  ويارس 
ومقابلة صدام، فردوا عليه بأن رئيس وفد العراق هنا وهو خمول. لكن الرئيس 
وأن  الذهاب،  حتب  هل  اجلزائري:  فسأل  أبوعامر  جياري  أن  أراد  مبارك  حسني 
حسني،  للملك  بالنسبة  احلال  وكذلك  ال.  فقال:  اللجنة؟  يف  عضوا  تكون 
والسوري واللبناين، فالكل اعتذر. امللك حسني بالذات قال: ال أريد الذهاب إىل 
العراق ففشل اقرتاح أبو عامر، وطرح اقرتاح ثاين وقمنا بالتصويت عليه، فكانت 
النتيجة 12 ضد 5؛ قبل هذا االقرتاح، فرفع الرئيس اجللسة. ويف هذه األثناء وقع 
الشجار من القذايف وغريه بأن هذا االقرتاح ليس باإلمجاع ...إلخ. أما نحن فقد 

فرحنا بالقرار الذي قمنا بالتصويت عليه، وكان االقرتاح من اجلانب العامين.

ولكن أنا أقول لكم، أنني عندما حرضت االجتامع كان جيول ببايل إنه بعد 
فاالحتالل  نبحث؟  ماذا  واحتالهلا،  الكويت  عىل  الغادر  العدوان  حصل  الذي 

اجلهود يف حشد التأييد العريب والدويل للكويت يف بداية الغزو الفصل الثالث 



127 126127 126

موضوع  أن  االسرتاحة  فرتة  يف  وجدت  األسف  فمع  نناقش؟  وماذا  واضح، 
الكويت بعيد جدا عنهم، فأصبُت بصدمة لن أنساها مدى عمري.

قد  الصباح  يف  وكنت  االفتتاحية،  اجللسة  بعد  الظهر  سافر  السمو  صاحب 
رددت الزيارة وهي زيارة شكر لإلخوان مجيعا رؤساء الدول التي أيدت البيان. 
رجعت بعد ذلك إىل الدمام،)38( وأقمت عدة أيام. ثم قال اإلخوان ]الوزراء[ أن 
األمر رضوري للقيام بجولة ثانية حيث نذهب إىل سوريا وتركيا وليبيا واملغرب 

واجلزائر وتونس. 

توكلنا عىل اهلل وذهبنا إىل سوريا، ثم تركيا، ثم املغرب رأسا. وهناك نصحني 
امللك بأن ال أذهب إىل موريتانيا ففيها عدد كبري من العراقيني، وال يوجد هبا أمن. 

ومن املغرب إىل اجلزائر حيث قابلت كل اإلخوان ثم تونس ثم ليبيا.

ويف ليبيا كان الرتتيب عىل أن أتناول الغداء ثم أقابل القذايف. ومن ثم أسافر. 
وهناك أيضا نصحني اإلخوان بالبقاء ملقابلة الرئيس، فتناولنا الغداء عنده، وقابلته 
يف مكتبه الظهر، وحكيت له كل يشء عىل أساس أن أقابله بعد اجتامع املساء. ويف 
املوعد ذهبت إليه يف خيمته املقامة يف اخلارج، وكان معي األخ نارص الروضان، 

فتحدثنا عن كل يشء وحتدث هو عن دخول القوات األجنبية وكان موافق.

ثم سافرنا من ليبيا إىل تونس، ثم مرص. وعندما رجعنا قالوا: مجاعتك انتقلوا 
للطائف. واستمرينا بالطائف نقوم بزيارات ولقاءات.

]د. ميمونة: بالنسبة ملا تفضلت به عن موضوع القمة، والذي حصل من أن 
البعض كان يدعو إىل وقف حرب التحرير، عىل أن تكون مفاوضات حضارية. 
الغداء من  أن أستفرس من سموك عام جرى خالل مأدبة  أريد  املناسبة  ويف هذه 

شجار واستخدام لبعض األلفاظ وأن الوفد العراقي قد هدد[.

)38(  يقصد سموه الطائف.
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]سمو ويل العهد الشيخ سعد العبداهلل السامل الصباح:[ هذا يف االسرتاحة، 
وقد  البيان،  أو  اجلدول  إلعداد  العربية  الدول  خارجية  لوزراء  اجتامع  كان  فقد 
حرض أبو نارص ]سمو الشيخ صباح األمحد[ االجتامع. وأنا كنت يف تلك األثناء 
أجتول، أذهب لصاحب السمو ثم أرجع أجتول وأالحظ، وأول يشء لفت نظري، 
العتيقي،  عبدالرمحن  وكذلك  عنده،  وكنت  جالسا  السمو  صاحب  كان  عندما 
دخل امللك حسني القاعة وظل مقابال سمو األمري 7 دقائق، ثم فجأة قام وجاء 
لتحية صاحب السمو قبلها يف ليلة العشاء، وأنا أنتظر سياريت، رأيته قادم، فرتكت 
ألتقي  ال  حتى  املكان  تركي  سبب  وعرف  الحظني  وقد  فيه،  أقف  الذي  املكان 

معه، فركب سيارته وذهب، ثم جاءت سياريت.
أرجع إىل القصة؛ عندما سلم عىل صاحب السمو وسلم عيل قال: أنا رأيتك 
يف األمس ومل يعجبني وضعك، فقلت له ال تلمني، فقال: وال تلمني أنا. هذا ما 
قاله. جلس، فنزلنا عليه باحلديث أنا والعتيقي، مل يستطع البقاء 8 دقائق وذهب. 
أما ما حصل يف اجتامع وزراء خارجية الدول العربية، فأنا مل أحرض، ولكن 
جاء من يبلغني بأن بونارص أغمي عليه ونقلوه، وصحته اآلن هلل احلمد أفضل. 
أنا من غري شعور قلت: املسألة وصلت، فذهبت إىل املكان الذي اجتمعوا فيه، 
وكانت الغرفة كلها شبابيك كبرية زجاج. الحظني يف هذه األثناء سعود الفيصل، 
خرج من القاعة وقال يل: ال تدخل، فقلت اتركني أدخل، فقال: ال تدخل، وقال 
يل عن أبو نارص )صباح األمحد( أنه أغمي عليه، هذه هي القصة. ولكن ما قيل 
عن التشاجر والرضب باألطباق فقد سألت أبو نارص، وقال: جاءتني هذه احلالة 
مرتني؛ مرة من املرات يف بلد آخر بسبب اإلرهاق والتعب، والقلق واالنفعال. 
قد يكون األمر جمرد إلقاء كلامت من قبل سعدون، وطارق عزيز، لكن موضوع 

األطباق غري صحيح.
التي حتس  األساسية  القضايا  بعض  هناك  العمر  الغنيم: طويل  عبداهلل  ]د. 
سموك إهنا فعال كانت نقاط مرحلية يف أداء احلكومة خالل فرتة الطائف، يا ريت 
نتوقف عندها، ابتداًء من دخول القوات األمريكية إىل السعودية إىل بداية إعالن 
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السعودية ألهنم ظلوا أربعة أيام قبل صدور اإلعالن، وهذه مسألة حرجة بالنسبة 
لنا الذين كنا بالداخل. 

القمة  اجتامع  يف  الصباح:[  السامل  العبداهلل  سعد  الشيخ  العهد  ويل  ]سمو 
بالدول  واالستعانة  العربية،  الدول  كيان  عن  الدفاع  موضوع  نوقش  بالقاهرة 
الشقيقة والصديقة، إذا تعرض كياهنا ألي عدوان، وكان هذا بندا من بني البنود 

التي قدمت يف االقرتاح الذي صوتنا عليه.
األيام  من  يوم  يف  علمي  حسب  كنت  أو  السعودية،  إىل  بعدها  رجعت 
امللك فهد، وكنا نتحدث عن هذا املوضوع، فقال: عندما وقع  بالطائف، زرت 
ى هاتفا من سفارهتم،  العدوان العراقي عىل الكويت، فقام برسد القصة؛ كيف تلقَّ
وكيف تابع العملية، وكيف اتصل بامللك حسني، وكان عندما يطلب صدام ال 
جيده، ثم حتدث مع صدام ومل يكن مرتاحا من حديثه، وطلب منه رضورة سحب 
اهلاتف،  خالل  من  يناقش  ال  املوضوع  هذا  بأن  صدام  وردد  العراقية.  القوات 
فبعث عزت إبراهيم، وعندما وجد امللك بأن االجتامع مع عزت إبراهيم ال طائل 

من ورائه أحس بخطورة الوضع، فطلب القوات األمريكية. 
وقبل طلب هذه القوات جاءته معلومات عن نوايا صدام، فأراد التأكد قبل 
استعدادهم  أبدوا  فلام  وفرنسا،  وبريطانيا،  أمريكا،  الدول  رؤساء  موقف  طلب 
للدفاع عن كيان اململكة العربية السعودية، أعلن موقفه. وأفاد بأنه قد مر بأربعة 
أيام مل يعرف من خالهلا حقيقة األمر، أو حقيقة الوضع، فهل هذه الدول ستقدم 
لنا املساعدة أم ال، وهل أقوم باختاذ موقف ضد صدام، فأراد أن يتأكد حيث مرت 

عليه أيام حرجة".)39(

* * * *

)39(   سمو الشيخ سعد العبداهلل السامل الصباح، مقابلة مسجلة مع سموه أجراها أ.د. عبداهلل الغنيم، وأ.د. 
امليال،  ميمونة الصباح، وأ.د. نجاة اجلاسم، وأ.د. بدرية العويض، وأ.د. عبداهلل الشاجيي، وأ.د. أمحد 
يوم األربعاء 9 ديسمرب 1992، الكويت، مرشوع توثيق أعامل حكومة الكويت خالل فرتة االحتالل 

العراقي، مركز البحوث والدراسات الكويتية.
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كان ذلك هو املشهد من زاوية الكويت والدول العربية. أما املشهد من املنظور 
لوكالة  اليومية  اإلخبارية  النرشات  عىل  االعتامد  خالال  من  بإجياز  فقدمه  الغريب 
NSI Newscenter One، وهي متتد من 1 أغسطس إىل 1990/2/28م، 
بوش  الرئيس  من  الصادرة  الرسمية  والبيانات  الصحفية  الترصحيات  وتغطي 
املؤمترات  وحمارض  تشيني،  ديك  دفاعه  ووزير  بيكر  جيمس  خارجيته  ووزير 
املقاالت الصحفية يف الصحف واملجالت األمريكية  أبرز  الصحفية. كام وتقدم 
الشهرية، باإلضافة إىل رصد للتطورات والترصحيات الصادرة عن القادة والدول 
يف العامل. وسنقترص يف هذا الفصل عىل تقديم ردود الفعل السياسية والعسكرية 

التي حدثت من 1990/8/2م إىل 1990/8/8م.

اجلهود يف حشد التأييد العريب والدويل للكويت يف بداية الغزو الفصل الثالث 
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من  العامل  دول  وبع�س  الأمريكية  املتحدة  للوليات  املبدئية  املواقف 

العدوان العراقي

اختذت معظم دول العامل موقفا مبدئيا رسيعا من جريمة غزو العراق للكويت 
تنقل  اإلخبارية  الوكاالت  وأصبحت  حدوثها.  من  قليلة  ساعات  مرور  بعد 
بكثافة ترصحيات املسؤولني حول العامل. وسيطر هذا اخلرب عىل قنوات التلفزيون 
والصحافة العاملية، وذلك بسبب فداحة األمر وخطورته من النواحي اإلنسانية 
القومي  األمن  عىل  خطرا  للكويت  العراق  غزُو  وُعدَّ  واالقتصادية.  والسياسية 
األمريكي.)40( ونقلت الكويت رغبتها الرصحية يف التدخل العسكري األمريكي،  

وكذلك فعلت اململكة العربية السعودية.)41(

أمر  الرئيس جورج بوش )األب( هو إصدار  به  قام  إجراء عميل  أول  كان 
واملؤسسات  العراق  أرصدة  بتجميد  والبنوك  األمريكية  اجلهات  جلميع  تنفيذي 
الرسمية التابعة هلا يف الواليات املتحدة األمريكية، وبالتوقف الفوري عن تقديم 
أي نوع من املساعدة للعراق واملؤسسات التابعة هلا سواء كانت مالية أو ضامنات 

أو رخص تصدير أو استرياد.)42(

األمريكي  الرئيس  قبل  من  ثان  تنفيذي  أمر  الكويت صدر  وكإجراء حيمي 
بتجميد مجيع مصالح حكومة الكويت يف الواليات املتحدة األمريكية حلاميتها من 

ترصف العراق هبا.)43(
(40) Gulf Crisis, NSI News Center One Chronology of a Crisis, 4-5/8/1990.
(41)	 Dick	Cheney	Secretary	of	Defence,	Office	of	the	Assistant	Secretary	of	

Defence,	 DoD	News	 Briefing,	 7	August	 1990	Gulf	 Crisis,	NSI	News	
Center, 7/8/1990.

(42)	 Executive	Order	No.	12722,	the	White	House,	Office	of	the	Press	Secr -
tary (Aspen, Colorado) in NSI News Center One Chronology of a Cri-
sis, 2/8/1990.

(43)	 Executive	Order	No.	12723,	the	White	House,	Office	of	the	Press	Secr -
tary (Aspen, Colorado) in NSI News Center One Chronology of a Cri-
sis, 2/8/1990.
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وجرت اتصاالت متعددة مع رؤساء دول من بينها دول عربية باإلضافة إىل 
رئيسة الوزراء الربيطانية مارجاريت ثاترش. وحتدث امللك فهد بن عبدالعزيز آل 
الرئيس بوش من خالل مكاملة هاتفية استغرقت نصف ساعة.  أيضا مع  سعود 
هذا  معاجلة  سبل  وناقشا  مطلقا،  للكويت  العراق  غزو  قبول  عدم  عىل  واتفقا 
املوقف. وطالب الرئيس بوش العراق باالنسحاب الفوري من الكويت دون قيد 

أو رشط.
وصلت رئيسة الوزراء الربيطانية مارجاريت ثاترش إىل مدينة أسبني يف والية 
كولورادو، حيث كان يوجد الرئيس األمريكي بوش، وأقاما مؤمترا صحفيا عربا 
فيه عن رفضهام هلذا الغزو، مطالبني بانسحاب العراق وعودة احلكومة الكويتية 
الرشعية إىل بالدها. وعند سؤال الصحفيني للرئيس بوش يف يوم 1990/8/2م 
السابق  من  بأنه  أجاب  الكويت  من  العراق  إلخراج  عسكريا  للتدخل  نيته  عن 
الدبلوماسية  للوسائل  سيلجأ  احلايل  الوقت  يف  ولكن  األمر  هذا  تقرير  ألوانه 

والسياسية واالقتصادية، وأن احلل العسكري غري مستبعد.)44(
املعدات  أنواع  مجيع  شحنات  السوفييتي  االحتاد  أوقف  التايل  اليوم  ويف 
مقاطعة  بفرض  أورويب  قرار  1990/8/4م  يف  وتاله  للعراق.)45(  العسكرية 
للعراق.  العسكرية  واملعدات  األسلحة  بيع  وحظر  والكويتي،  العراقي  للنفط 

وقامت كندا بإجراء مماثل.
تأخرت  التي  العربية  الدول  ملوقف  الشديد  استغرابه  بوش  الرئيس  وأبدى 
األنباء  وصلت  1990/8/6م  ويف  قرار.)46(  اختاذ  أجل  من  يومني  من  ألكثر 

باعتقال العراقيني لـ 39 أمريكيا من الكويت ونقلهم إىل بغداد.)47(
(44)	 The	White	House,	Office	of	 the	Press,	Aspen,	Colorado,	Remarks	by	

the President and Prime Minister Margaret Thatcher In Press Availabil-
ity, 2 August, 1990 in NSI News Center One Chronology of a Crisis, 
2/8/1990.

(45) Gulf Crisis, NSI News Center, 3/8/1990.
(46) Gulf Crisis, NSI News Center, 4/8/1990, 5/8/1990.
(47)  Gulf Crisis, NSI News Center, 6/8/1990.
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واخلليج  ال�صعودية  حماية  اأجل  من  الأمريكي  الع�صكري  احل�صد  بداية 

العربي

بعد مخسة أيام من احتالل العراق للكويت أي يف 1990/8/7م، وبطلب 
جملس  من  أممية  قرارات  صدور  وبعد  السعودية،  العربية  واململكة  الكويت  من 
األمن بإدانة االحتالل وعده خطرا عىل السلم الدويل واالقتصاد العاملي )القراران 
طالئع  وصلت  1990/8/10م،  يف  العربية  القمة  قرار  وقبل  و661(،   660
العريب من  السعودية ومياه اخلليج  العربية  اململكة  القوات األمريكية إىل أرايض 
اململكة  ومحاية  عسكريا،  االقتصادية  املقاطعة  قرار  دعم  األول  غرضني:  أجل 

العربية السعودية. ومل يتخذ القرار بعد بتحرير الكويت عسكريا.

طائرات  حاملة  حتملهم  بحرية  جندي   2.100 من  الطالئع  هذه  وتتكون 
ومخسة   ،15-F وطائرات  آيزهناور،  طائرات  وحاملة  ساراتوجا،  اسم  حتمل 
رادارات أواكس، وطائرات مراقبة، ومدمرة حتمل اسم وسكونسن، وغريها من 
قوات. وقد رافق ذلك وصول وزير الدفاع األمريكي ديك تشيني بصحبة قادة 
من اجليش األمريكي منهم اجلنرال نورمان شوارتزكوف، حيث قابل امللك فهد 

وويل عهده ووزير الدفاع وغريه من املسؤولني السعوديني.)48(

وافقت بريطانيا يف 1990/8/7م عىل إرسال قوات عسكرية للمشاركة يف 
محاية اململكة العربية السعودية.

املتحدة يف 1990/8/8م بأن عدد قواهتا يف السعودية  رصحت الواليات 
وإسبانيا  وإيطاليا  الغربية  أملانيا  وافقت  كام  شهر.  خالل  ألفا  مخسني  إىل  سيزداد 
عىل السامح ألمريكا باستخدام جماهلا اجلوي وقواعدها يف عملية نقل الطائرات 
(48) Gulf Crisis, NSI News Center, 6/8/1990;  Dick Cheney Secretary of D -

fence	and	General	Colin	Powell,	Office	of	the	Assistant	Secretary	of	De-
fence,	DoD	News	Briefing,	7	August	1990	Gulf	Crisis,	NSI	News	Center,	
7/8/1990.
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واالحتاد  اليابان  من  كل  وأعلنت  العريب.  اخلليج  إىل  احلربية  واملعدات  واجلنود 
الرئيس بوش بإرسال قوات إىل  السوفييتي والدول األوروبية عن دعمها لقرار 
اخلليج حلامية دول اخلليج العربية ووقف نوايا العراق باحتالل الساحل الرشقي 

للخليج العريب.)49(

وقد تم كل هذا ودول عربية تعارض حتى االعرتاف بجريمة الغزو العراقي 
واألردن  فلسطني  مثل  بالذات  عليها  بيضاء  أياد  هلا  كان  مسلمة  عربية  لدولة 

والسودان واليمن وموريتانيا وتونس واجلزائر وليبيا. 

احلرمني  خادم  واجه  فقد  وشجاعا،  تارخييا  قرارا  السعودي  القرار  كان 
الرشيفني امللك فهد موجة رفض إلدخال قوات أجنبية إىل أرايض اململكة. وكان 
موقف الدول العربية آنفة الذكر وكثري من الشعوب العربية من قضية غزو الكويت 
والدفاع عن السعودية وشجب العدوان العراقي يف غاية الغرابة، والتناقض مع 
املبادئ التي يتبنوهنا حيال القضية الفلسطينية. األمر الذي أوضح بجالء مكنون 

أنفسهم جتاه شعوب وبلدان اخلليج العريب.

(49) Gulf Crisis, NSI News Center, 8/8/1990; George Bush, The Defense of 
Saudi Arabia, The White House, Washington, D.C., August 8 1990, in 
Gulf Crisis, NSI News Center, 8/8/1990.
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الف�صل الرابع

اأعمال احلكومة الكويتية يف املنفى بالطائف

انتقلت احلكومة الكويتية بمعية سمو األمري من الدمام إىل جدة يف األسبوع 
الثاين من الغزو. وقد وقع االختيار عىل مدينة الطائف بسبب عدم قدرة صواريخ 
سكود العراقية عىل الوصول هلذا املوقع لوقوعه خارج مدى تلك الصواريخ التي 

رضبت الحقا املنطقة الرشقية وحفر الباطن والرياض.

ومن الطائف كانت احلكومة تعقد جلساهتا يف فندق "شرياتون اهلدا"، الذي 
يسكن يف غرفه وأجنحته سمو األمري وويل عهده ووزراء احلكومة الكويتية. كانت 
احلكومة من هناك تصدر قرارات تتعلق بقضية الكويت، وأخرى ختص مساعدة 
وخدمة املواطنني الكويتيني يف الداخل واخلارج. ويف نفس الوقت كان الوزراء 
ورئيسهم وسمو األمري يقومون بعمل جوالت سياسية حول دول العامل، وبعث 
الدولية ومن سفارات دولة الكويت يف  واستقبال رسائل وبرقيات من اجلهات 
العامل، واستقبال وفود وشخصيات من أجل العمل عىل حترير الكويت ومراعاة 
التطورات  بأبرز  علاًم  الوزراء  السادة  إحاطة  يتم  وكذلك  الكويتيني،  شؤون 
له  مما  وخارجها  الكويت  داخل  حتدث  التي  واملعلومات  واألخبار  واألوضاع 
عالقة بقضية الكويت. عالوة عىل تكليف السادة الوزراء بعمل لقاءات صحفية 
وندوات والقيام بالرد عىل احلرب اإلعالمية العراقية وتفنيد االدعاءات، وغريها 

من مهام.
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الصباح  السامل  العبداهلل  سعد  الشيخ  سمو  برئاسة  الكويتية  احلكومة  كانت 
وبعضوية كل من السادة الوزراء:

1- الشيخ صباح األمحد الصباح -  نائب رئيس جملس الوزراء وزير اخلارجية
2- الشيخ نواف األمحد اجلابر الصباح - وزير الدفاع
3- الشيخ سامل صباح السامل الصباح  - وزير الداخلية

4- الشيخ نارص حممد األمحد الصباح - وزير الدولة للشؤون اخلارجية
5- الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح - وزير اإلعالم حتى 1990/11/24م

6- الشيخ جابر عبداهلل اجلابر الصباح - وزير الشؤون االجتامعية والعمل
7- الشيخ عيل اخلليفة العذيب الصباح - وزير املالية

8- ضاري عبداهلل العثامن -  وزير العدل والشؤون القانونية
9- أ.د. عبداهلل يوسف الغنيم -  وزير الرتبية

10- د. عبدالرمحن عبداهلل العويض - وزير الدولة لشؤون جملس الوزراء
11- جاسم حممد املوسى -  وزير األشغال العامة

12- حبيب جوهر حيات -  وزير املواصالت
13- سليامن عبدالرزاق املطوع -  وزير التخطيط

14- نارص عبداهلل الروضان -  وزير التجارة والصناعة
15- حييى فهد السميط -  وزير الدولة لشؤون اإلسكان

16- د. رشيد سامل العمريي -  وزير النفط
17- فهد عبداهلل احلساوي -  وزير الشؤون البلدية

18- د. عبدالوهاب سليامن الفوزان - وزير الصحة العامة
19- محود عبداهلل الرقبة -  وزير الكهرباء واملاء

20- حممد نارص احلمضان -  وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
21- د. عيل عبداهلل الشمالن -  وزير التعليم العايل

22- بدر جاسم اليعقوب -  وزير الدولة لشؤون املجلس الوطني
وأضيفت له حقيبة وزارة اإلعالم يف 1990/11/24م   

أعامل احلكومة الكويتية يف املنفى بالطائف الفصل الرابــع
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يوم  الطائف  يف  املؤقت  املقر  يف  الكويتية  احلكومة  اجتامعات  أوىل  ُعقدت 
اجلمعة من تاريخ 1990/8/31م الساعة السابعة مساء. وتوالت االجتامعات 
تلك  حمارض  عىل  الفصل  هذا  يف  وسأعتمد  اجتامعًا،  ومخسني  ستة  عددها  ليبلغ 
والدراسات  البحوث  مركز  حمفوظات  من  وهي  اجللسات،  أو  االجتامعات 

الكويتية، مقدمًا أبرز ما جاء يف تلك املحارض، مصنفًا إياها بحسب املوضوع:

�صرف احلكومة مبالغ الإعا�صة للكويتيني يف اخلارج وتعوي�س املقيمني

مبالغ شهرية إلعاشة  تقرر رصف  بتاريخ 1990/8/31م  اجتامع  أول  يف 
الكويتيني يف اململكة العربية السعودية ودول اخلليج العربية بواقع:

مبلغ شهري لإلعاشة عىل النحو التايل: أ( 

رب األرسة )الزوج أو الزوجة( 1200 ريال شهريا.  )1

أفراد األرسة )21 سنة فأكثر( 600 ريال شهريا.  )2

أفراد األرسة )أقل من 21 سنة( 300 ريال شهريا.  )3

مبلغ شهري للسكن )بدل نقدي(: ب( 

األرسة التي تتكون من مخسة أفراد فأقل )1500( ريال شهريا.  )1

األرسة التي تتكون من أكثر من مخسة أفراد )2000( ريال شهريا.  )2

عىل أن يتم رصف بدالت السكن لثالثة أشهر مقدما.  

أرسة  رب  لكل  واحدة  ملرة  ريال  آالف  مخسة  وقدره  مبلغ  رصف  يتم  ت( 
يتطلبها  التي  الرضورات  عىل  وللحصول  التأثيث  عملية  يف  للمساعدة 

السكن.

األفراد غري املرتبطني بأرس: ث( 

يرصف هلم مبلغ وقدره )1200( ريال لكل منهم شاملة اإلعاشة والسكن    
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عىل أن يعطى يف املرة األوىل مبلغ إضايف وقدره )1000( ريال للحصول 
عىل حاجاته الرضورية.

تعامل أرس العسكريني ممن ال حيملون اجلنسية الكويتية معاملة الكويتيني. جـ( 
هلم  يرصف  خاصة  مهامت  يف  أو  اجلبهة  عىل  املوجودين  العسكريني  مجيع  ح( 
مبلغ )1200 ريال( شهريا )يشمل ذلك العسكريني يف اجليش والرشطة 

واحلرس الوطني(.
ووزير  املالية  وزير  من  كل  بعضويتها  تضم  جلنة  تتشكل  بأن  أيضا  وقرر 
األشغال  ووزير  اإلسكان  لشؤون  الدولة  ووزير  والعمل  االجتامعية  الشؤون 
مسؤولة  وتكون  املذكور،  القرار  لتنفيذ  الالزمة  الرتتيبات  وضع  تتوىل  العامة 
عن إعاشة وإسكان الرعايا الكويتيني يف اململكة العربية السعودية ودول جملس 

التعاون، عىل أن يتم إبالغ السفارات الكويتية هبذه الدول هبذا القرار.)50(

وقرر املجلس أيضا يف جلسة 1990/9/2م تطبيق هذا القرار عىل الرعايا 
أيضا،  التعاون  جملس  دول  خارج  منهم  يعيش  ومن  اخلليج  دول  يف  الكويتيني 
عىل أن تبلغ مجيع سفارات دولة الكويت يف اخلارج بمضمون قرار املجلس هبذا 

الشأن.)51(

كام وأحيط املجلس علام  يف جلسة 1990/9/9م بقرار سمو األمري الشيخ 
كانوا  الذين  والسوريني  املرصيني  العامل  إىل  خاصة  مكرمة  بمنح  الصباح  جابر 
للكويت،  العراقي  الغزو  بسبب  مدخراهتم  فقدوا  والذين  الكويت  يف  يعملون 

وهي منحة مالية قيمتها 500 دوالر أمريكي لكل عامل.)52(

املوافق 1990/8/31م  اجلمعة  يوم  الطائف  املؤقت يف  املقر  املنعقد يف  الوزراء  اجتامع جملس  )50(   حمرض 
الساعة 7 مساء )90/1(. حمفوظ لدى مركز البحوث والدراسات الكويتية.

)51(   حمرض اجتامع جملس الوزراء املنعقد يف املقر املؤقت يف الطائف يوم األحد املوافق 1990/9/2م الساعة 
11 صباحا )90/3(. 

)52(   حمرض اجتامع جملس الوزراء املنعقد يف املقر املؤقت يف الطائف يوم األحد املوافق 1990/9/9م الساعة 
11 صباحا )90/10(. 
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�صرف م�صاعدات ورواتب واأدوية للكويتيني ال�صامدين

يوم  جلسة  يف  الكويت  داخل  للمواطنني  املايل  الوضع  موضوع  أثري 
1990/9/3م حيث حتدث الشيخ صباح األمحد عن رضورة إجياد جهة مركزية 
يف الكويت تتكون من أشخاص مشهود هلم بالكفاءة والنزاهة تتوىل عملية تنظيم 
وتتوىل  الكويت،  يف  املواطنني  إىل  الكويتية  احلكومة  من  مالية  مساعدات  تقديم 
كذلك رصف رواتب العاملني يف املراكز احلساسة والرضورية هناك مثل العاملني 

يف قطاع الكهرباء واملاء أو يف املستشفيات.

املجلس  الفوزان  عبدالوهاب  د.  الصحة  وزير  أحاط  ذلك،  إىل  باإلضافة 
حول  السعودية  العربية  باململكة  العامة  الصحة  وزارة  وكيل  مع  باتصاالته  علام 
توفري  عىل  املوافقة  أخذ  تم  حيث  الكويت،  إىل  إلرساهلا  أدوية  توفري  موضوع 
األدوية املطلوبة، ويتم التنسيق مع وزير الدفاع الشيخ نواف األمحد إلرساهلا إىل 

اجلهات املطلوبة.)53(

حتمل تكاليف عالج املواطنني الكويتيني يف اخلارج

العامة  الصحة  وزارة  كتاب  املجلس يف جلسة 1990/12/1م عىل  اطلع 
املؤرخ 1990/12/1م املتضمن طلب املوافقة عىل ختصيص ميزانية قدرها عرشة 
ماليني جنيه اسرتليني لتغطية تكاليف ونفقات عالج املواطنني الكويتيني الذين 
حتتاج حالتهم املرضية إىل عناية طبية ختصصية ال تتوفر يف الدول التي يقيمون فيها 
املوافقة عىل اعتامد  العامة. وقرر املجلس  وغري متوفرة يف املستشفيات احلكومية 

مبلغ وقدره مخسة ماليني لتغطية تكاليف العالج.)54(

1990/9/4م  املوافق  الثالثاء  يوم  الطائف  يف  املؤقت  املقر  يف  املنعقد  الوزراء  جملس  اجتامع  حمرض     )53(
الساعة 12 صباحا )90/5(. وانظر اجلزء الثالث من هذا الكتاب.

املوافق 1990/12/1م  السبت  يوم  الطائف  املؤقت يف  املقر  املنعقد يف  الوزراء  اجتامع جملس  )54(   حمرض 
الساعة 11 صباحا )90/46(.
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اجلي�س  وتقوية  الكويت  لتحرير  التحالف  لقوات  املالية  الأعباء  حتمل 

الكويتي

ومن ضمن وقائع االجتامع األول "]إحاطة[ سمو ويل العهد ورئيس جملس 
الوزراء املجلَس علام بقرب زيارة كل من وزير اخلارجية ووزير املالية يف الواليات 
 22( قدره  برأسامل  صندوق  إنشاء  موضوع  لبحث  للمنطقة  األمريكية  املتحدة 
مليار( لتغطية تكاليف القوات املتعددة اجلنسيات، وملساعدة الدول التي ترضرت 

من األزمة الراهنة )مرص – األردن - تركيا(". )55(

لوزارة  مالية  خمصصات  الوزراء  جملس  اعتمد  1990/9/3م  جلسة  ويف 
الدفاع هتدف إىل تدعيم اجليش الكويتي بمزيد من السالح والتدريب من أجل 
الصباح  األمحد  نواف  الشيخ  الدفاع  وزير  أحاط  فقد  الكويت.  حترير  حرب 
املجلس علاًم بام تضمنه كتاب مكتب االرتباط الكويتي يف واشنطن بشأن املبلغ 
الواليات  مع  عليها  التعاقد  السابق  الطائرات  لصفقة  تسديدا  دفعه  املطلوب 
املتحدة األمريكية والبالغة )556.169.000( دوالر، تدفع عىل شكل أربعة 

أقساط شهرية من سبتمرب إىل ديسمرب بواقع )139.042.250( دوالر.)56(

مبلغ  اعتامد  الدفاع  وزارة  طلب  املجلس  بحث  1990/9/9م  جلسة  ويف 
لتجهيز وإصالح طائرات القوة اجلوية الكويتية )مرشوع كاظمة(. وبعد البحث 
ملرشوع  دينار  مليون   99 وقدره  مبلغ  اعتامد  عىل  باملوافقة  قراره  املجلس  أصدر 
كاظمة عىل أن يتوىل وزير الدفاع ووزير املالية التنسيق فيام بينهام لتخفيض املبلغ 
املدفوع  املبلغ  يكون  أن  عىل  1990/9/16م  جلسة  يف  املوافقة  ومتت  املذكور. 

71.284.822 دينار كويتي.)57(
املوافق 1990/8/31م  اجلمعة  يوم  الطائف  املؤقت يف  املقر  املنعقد يف  الوزراء  اجتامع جملس  )55(   حمرض 

الساعة 7 مساء )90/1(. 
)56(   حمرض اجتامع جملس الوزراء املنعقد يف املقر املؤقت يف الطائف يوم االثنني املوافق 1990/9/3م الساعة 

11 صباحا )90/4(.
1990/9/16م  املوافق  األحد  يوم  الطائف  يف  املؤقت  املقر  يف  املنعقد  الوزراء  جملس  اجتامع  حمرض     )57(
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املالية عيل  املجلس إىل رشح وزير  ويف نفس جلسة 1990/9/9م استمع 
اخلليفة الصباح عن نتائج اجتامع اللجنة الوزارية املكونة من وزراء املالية يف كل 
الكويت  ودولة  املتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة  السعودية  العربية  اململكة  من 
واسرتاتيجية  عميل  جدول  وفق  املالية  املتطلبات  بدراسة  واخلاصة  قطر  ودولة 
احلليفة  للدول  العاجلة  واملساعدات  العسكرية  األعباء  تكاليف  تغطي  حمددة 

واملساعدات االقتصادية للدول املترضرة لرفعها إىل مؤمتر قمة خليجية عاجلة.

ويف جلسة 1990/9/13م تم اعتامد مبلغ 38.184.345 دوالر أمريكي 
قيمة 40 دبابة من يوغوسالفيا، ومبلغ 4.167.470 جنيه اسرتليني قيمة 136 
سيارة عسكرية نوع شتاير من النمسا، وذلك تنفيذا للعقود التي سبق وأن التزمت 

هبا الوزارة واخلاصة بتزويد اجليش الكويتي ببعض املعدات العسكرية.)58(

وسجلت املحارض زيارات متعددة قام هبا سمو الشيخ سعد رئيس ووزير 
الدفاع الشيخ نواف األمحد الصباح إىل القوات املسلحة الكويتية املرابطة يف اجلبهة 
عىل احلدود الكويتية السعودية، والتقائه بأبنائه أفراد القوات املسلحة، كام أحاط 
املجلس علاًم باخلطوات اجلارية لتعزيز قدرات القوات اجلوية والبحرية والربية 

الكويتية، والربنامج الزمني اخلاص بإعادة بناء هذه القوات.)59(

خترج متطوعون كويتيون من دورة عسكرية أقيمت يف الدمام، وحرض احلفل 
وزير الدفاع الشيخ نواف األمحد بتاريخ 1990/11/26م.)60(

الساعة 10 مسا )90/13(.
)58(   حمرض اجتامع جملس الوزراء املنعقد يف املقر املؤقت يف الطائف يوم اخلميس املوافق 1990/9/13م 

الساعة 8 مساء )90/11(.
)59(   حمرض اجتامع جملس الوزراء املنعقد يف املقر املؤقت يف الطائف يوم اخلميس املوافق 1990/11/8م 

الساعة 11 صباحا )90/39(.
)60(   حمرض اجتامع جملس الوزراء املنعقد يف املقر املؤقت يف الطائف يوم السبت املوافق 1990/11/24م 

الساعة 11 صباحا )90/43(.
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ال�صتمرار يف تقدمي املعونات وامل�صاعدات املالية للدول املحتاجة واملنظمات 

اخلريية

رغم تعرض الكويت لالحتالل العراقي إال أهنا مل تتخَل عن مبادئها والتزاماهتا 
كانت  أية مساعدات  تقطع  فلم  منها،  أكثر حاجة  بمساعدات من هم  اإلنسانية 
احلسنة  القروض  وتقديم  األموال  برصف  واستمرت  الغزو  قبل  للدول  تقدمها 
والتربع للمنظامت اخلريية. وامتدت التربعات للنازحني من الكويت من املقيمني 
الكويت. فقد  التي وقفت ضد  الدولة  فيها والذين كانوا موجودين يف األردن؛ 
إىل  مالية  مساعدات  تقديم  موضوع  1990/9/15م  جلسة  يف  املجلس  بحث 
األردن،  واملوجودين يف  الكويت  من  النازحني  برعاية  اخلاصة  الدولية  املنظامت 
عىل  املوافقة  ومتت  قاسية.  معيشية  ظروف  من  النازحني  هؤالء  يعانيه  ملا  وذلك 

التربع لكل من:

منظمة الصليب األمحر الدولية بمبلغ وقدره مليون دوالر.  -1
رابطة مجعيات اهلالل والصليب األمحر بمبلغ وقدره مليون دوالر.  -2

من  النازحني  موضوع  اجللسة  نفس  يف  املجلس  ناقش  ذلك،  إىل  باإلضافة 
بلداهنم،  إىل  نقل  وسائل  يملكون  وال  األردن  خميامت  يف  واملوجودين  الكويت 
قرر  النازحني  هؤالء  معاناة  من  التخفيف  يف  اإلسهام  يف  املجلس  من  ورغبة 

املجلس ختصيص مليون دوالر للمسامهة يف نقل النازحني إىل بالدهم.)61(

يف  الكويت  حصة  سداد  1990/9/19م  جلسة  يف  الوزراء  جملس  وقرر 
التربع  موضوع  وترك  دوالر،  ألف   200 والبالغة  العام  هلذا  اليونيسيف  منظمة 

ألمر صاحب السمو األمري.)62(

املوافق 1990/9/15م  السبت  يوم  الطائف  املؤقت يف  املقر  املنعقد يف  الوزراء  اجتامع جملس  )61(   حمرض 
الساعة 7 مساء )90/12(.

)62(   حمرض اجتامع جملس الوزراء املنعقد يف املقر املؤقت يف الطائف يوم األربعاء املوافق 1990/9/19م 
الساعة 8 مساء )90/16(. حمفوظ لدى مركز البحوث والدراسات الكويتية.
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كام أحاط سمو ويل العهد الشيخ سعد يف جلسة 1990/9/22م املجلَس 
علاًم برغبة صاحب السمو أمري البالد حفظه اهلل بإلغاء الفوائد املستحقة عىل ديون 
دولة الكويت لبلدان العامل الثالث، وكذلك رغبة سموه دراسة إمكانية ختفيض 

األصول بالنسبة للدول األشد فقرًا.

تقدمي منح مالية لبع�س الدول العربية والإ�صالمية 

وعىل الصعيد نفسه قرر املجلس يف جلسة 1990/9/22م تقديم منح مالية 
لبعض الدول العربية واإلسالمية والتي تأثرت بنتيجة ملواقفها من الغزو العراقي 
القرار  فجاء  الشأن،  هبذا  املتحدة  األمم  قرارات  بتطبيق  والتزاماهتا  للكويت، 

كالتايل:

مجهورية مرص العربية متنح مبلغا وقدره )50.000.000( مخسون مليون   -1
دوالر أمريكي توزع كالتايل:

مبارشة  تدفع  أمريكي  دوالر  مليون  أربعني   )40.000.000( أ - 
للحكومة املرصية.

)10.000.000( عرشة مليون دوالر أمريكي تدفع لسفارة دولة  ب - 
الركاب ثم  العربية لرشاء حافالت نقل  الكويت يف مجهورية مرص 

تسليمها إىل املسؤولني يف مجهورية مرص العربية.

 )500.000.000( وقدره  مبلغا  كذلك  العربية  مرص  مجهورية  وُمنحت 
املجلس  قرر  حيث  األمري،  سمو  رغبة  عىل  بناء  أمريكي  دوالر  مليون  مخسامئة 

املوافقة عىل املنحة يف جلسة 1990/9/23م.)63(

اجلمهورية العربية السورية متنح مبلغًاَ وقدره )500.000.000( مخسامئة   -2
مليون دوالر أمريكي.

1990/9/23م  املوافق  األحد  يوم  الطائف  يف  املؤقت  املقر  يف  املنعقد  الوزراء  جملس  اجتامع  حمرض     )63(
الساعة 8 مساء )90/19(.
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اجلمهورية الرتكية متنح مبلغا وقدره )300.000.000( ثالثامئة مليون   -3
دوالر أمريكي.

ثالثة وثالثون  مبلغا وقدره )33.333.333(  اللبنانية متنح  اجلمهورية   -4
أمريكي،  دوالر  وثالثون  وثالثامئة  ألفا  وثالثون  وثالثة  وثالثامئة  مليون 
وهو ما يمثل حصة دولة الكويت من املنحة املقدمة من دول جملس التعاون 
دوالر  مليون  مائة   )100.000.000( والبالغة  اللبنانية  اجلمهورية  إىل 
السعودية  العربية  اململكة  هي:  دول  ثالث  عىل  وزعت  والتي  أمريكي، 

ودولة اإلمارات العربية املتحدة ودولة الكويت.

مليون  مائتني   )200.000.000( وقدره  مبلغا  متنح  املغربية  اململكة   -5
دوالر أمريكي.)64(

طرح فكرة �صمو ال�صيخ �صعد عقد موؤمتر �صعبي كويتي

 ويف يوم 1990/9/1م أحيط جملس الوزراء الكويتي علام بمناقشة سمو 
ويل العهد ورئيس جملس الوزراء مع سمو ويل العهد السعودي صاحب السمو 
بعض  يضم  كويتي  شعبي  مؤمتر  عقد  فكرة  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  األمري  امللكي 
الشخصيات العامة الكويتية يف اململكة العربية السعودية، وبموافقته عىل ذلك. 
احلرمني  خادم  حكومة  إىل  بالشكر  تقدم  أنه  الكويتي  العهد  ويل  سمو  بني  كام 
الكويتيني  الرعايا  التي قدمتها احلكومة السعودية إىل  الكريمة  للرعاية  الرشيفني 

يف اململكة. )65(

ويف جلسة 1990/9/18م حتدث سمو ويل العهد ورئيس جملس الوزراء 
الشيخ سعد عن الرتتيبات للمؤمتر الشعبي يف قرص املؤمترات بجدة، واإلمكانيات 

املوافق 1990/9/22م  السبت  يوم  الطائف  املؤقت يف  املقر  املنعقد يف  الوزراء  اجتامع جملس  )64(   حمرض 
الساعة 7:30 مساء )90/18(.

)65(   حمرض اجتامع جملس الوزراء املنعقد يف املقر املؤقت يف الطائف يوم السبت املوافق 1990/9/1م الساعة 
10 مساء )90/2(. 
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مكاتب  اللجان،  مكاتب  املؤمتر،  قاعات  النقل،  اإلسكان،  مثل  هناك  املتوفرة 
الكويتي(،  الشعبي  )املؤمتر  تسميته  االتفاق عىل  تم  وقد  املوظفني واإلعالميني. 

وقدم اقرتاحا بإنشاء جلان مثل:

جلنة الشؤون اخلارجية.  -

اللجنة االقتصادية.  -

اللجنة العسكرية.  -

اللجنة اإلعالمية.  -

جلنة النفط.  -

جلنة العودة.  -

اللجنة  يف  ممثلني  اخلاص  القطاع  من  أعضاء   8 يكون  بأن  اقرتاح  م  وُقدِّ
التحضريية.)66(

وأبلغ سمو الشيخ سعد املجلَس عن موعد انعقاد املؤمتر الشعبي وهو تاريخ 
املقرتحة  األسامء  للمجلس  سموه  بني  كام  جدة.  مدينة  يف  1990/10/13م 
أعضاء  أسامء  وكذلك  املساعد،  العام  واألمني  للمؤمتر  عام  أمني  بتعيني  اخلاصة 

اللجنة التحضريية للمؤمتر، ومل ترد يف املحرض األسامء.)67(
ويف جلسة 1990/9/26م أحيَط املجلُس علاًم بموافقة السيد عبدالرمحن 
خليفة  الدكتور  وبموافقة  الشعبي،  املؤمتر  عام  أمني  منصب  تويل  الغنيم  خالد 

الوقيان عىل تويل منصب األمني العام املساعد للمؤمتر الشعبي.)68(

املوافق 1990/9/18م  الثالثاء  يوم  الطائف  املؤقت يف  املقر  املنعقد يف  الوزراء  )66(   حمرض اجتامع جملس 
الساعة 11 صباحا )90/15(.

املوافق 1990/9/24م  االثنني  يوم  الطائف  املؤقت يف  املقر  املنعقد يف  الوزراء  اجتامع جملس  )67(   حمرض 
الساعة 11 صباحا )90/20(. حمفوظ لدى مركز البحوث والدراسات الكويتية.

)68(   حمرض اجتامع جملس الوزراء املنعقد يف املقر املؤقت يف الطائف يوم األربعاء املوافق 1990/9/26م 
الساعة 8:30 مساء )90/21(.
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ثم أخذ املجلس يف جلسة 1990/9/28م علام بقرار رئيس الوزراء بتشكيل 
األمانة العامة للمؤمتر الشعبي الكويتي وفقا للتايل:

أواًل: 
أمينا عامًا السيد عبدالرمحن خالد الغنيم    -1

أمينا عامًا مساعدًا الدكتور خليفة عبداهلل الوقيان    -2
منسقًا عامًا السيد عبداللطيف عبداهلل الروضان   -3

ثانيًا:
األمانة  جهاز  لتكوين  الالزمة  االجراءات  اختاذ  العام  األمني  يتوىل   -
العامة للمؤمتر ضامنا حلسن سري العمل وأداء املهام املناطة باألمانة 

العامة.
ثالثًا:

لتدعيم  الكويتية  الكفاءات  من  يراه  بمن  يستعني  أن  العام  لألمني   -
وتيسري أعامل األمانة وحتقيق أهدافها.

رابعًا:
ميزانية للرصف عىل متطلباهتا واحتياجاهتا  العامة  خيصص لألمانة   -

حيددها جملس الوزراء.
خامسًا:

العام  العام واألمني  الوزراء مكافآت األمني  حتدد بقرار من جملس   -
املساعد وغريمها ممن تستعني هبم األمانة العامة ألداء مهامها.

سادسًا:
يعمل هبذا القرار من تاريخ صدوره وينرش باجلريدة الرسمية.  -

وعىل الصعيد نفسه:

للمؤمتر  العامة  لألمانة  ريال  مليوين  مبلغ  ختصيص  عىل  املوافقة   -
الشعبي للرصف منها عىل متطلباهتا واحتياجاهتا وأداء مهامها عىل 
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وحساباهتا  مرصوفاهتا  عن  شهريا  تقريرا  العامة  األمانة  تقدم  أن 
لوزارة املالية.

تأجيل البت يف حتديد مكافآت األمني العام واألمني العام املساعد وغريمها 
ممن تستعني هبم األمانة يف أداء مهامها إىل اجتامع الحق.)69(

ويف أوىل جلسات املجلس بعد انتهاء املؤمتر قدم سمو رئيس جملس الوزراء 
إنجاح  سبيل  يف  جهود  من  بذلوه  ما  عىل  املجلس  ألعضاء  الشكر  سعد  الشيخ 
هذا  بني  كام  والصف.  واهلدف  الكلمة  وحدة  يف  متثلت  والتي  الشعبي،  املؤمتر 
املؤمتر قوة الكويتيني والتي متثلت بوحدهتم وتعاوهنم وتآزرهم، حيث ترجم هذا 
إىل عمل ملموس شهد له كل من حرض هذا املؤمتر سواء من مراقبني ومراسلني 

ومدعوين.

هذا وقد شكر أعضاء احلكومة سمو الرئيس عىل هذه اللفتة الكريمة وأرجعوا 
نجاح املؤمتر إىل جهود سمو الرئيس التي كان هلا األثر األكرب يف إنجاح هذا املؤمتر 

بالصورة املرشفة، وإجهاض حماوالت من كان حياول االصطياد باملاء العكر.)70(

العمل  وتطوير  الكويتية  املقاومة  تخ�س  اأخبار  اإذاعة  م�صكلة  معاجلة 

الإعالمي

أشار وزير التخطيط سليامن املطوع يف اجتامع يوم 1990/9/1م إىل موضوع 
ما تذيعه إذاعة دولة الكويت وإذاعات دول جملس التعاون عن نشاطات املقاومة 
يفيد جيش  بام  نية  بحسن  املعلومات  بعض  وإذاعة  الكويت،  داخل  الكويتية يف 
االحتالل ويكون له تأثري سلبي عىل نشاطات املقاومة. كام أشار إىل موضوع تقييم 

)69(   حمرض اجتامع جملس الوزراء املنعقد يف املقر املؤقت يف الطائف يوم األحد املوافق 28/]9[/1990م 
الساعة 7 مساء )90/34(.

)70(   حمرض اجتامع جملس الوزراء املنعقد يف املقر املؤقت يف الطائف يوم اخلميس املوافق 1990/10/19م 
الساعة 8:30 مساء )90/29(.

أعامل احلكومة الكويتية يف املنفى بالطائف الفصل الرابــع



149 148149 148

ملواجهة  إعالمية  واألنباء من خدمة  القبس  الكويت وصحيفتي  إذاعة  تقدمه  ما 
العدوان العراقي الغاشم. وصدر القرار بتكليف وزير اإلعالم التنسيق مع إذاعة 
يكلف  وأن  املقاومة،  عن  أخبار  من  يذاع  ما  بشأن  الكويت  وصحف  الكويت 
وكيل وزارة اخلارجية االتصال يف الدول اخلليجية والطلب منهم عدم إذاعة أي 

أخبار عن املقاومة ألهنا ترض باملقاومة. )71(

سمو  لقاء  بمجريات  علام  املجلس  املطوع  سليامن  التخطيط  وزير  وأحاط 
األمري الشيخ جابر الصباح يف الطائف بوزير اخلارجية الربيطاين دوغالس هريد، 
التي الحظها املسؤولون  السلبيات  حيث قال أن وزير اخلارجية قد وعد بتاليف 
حتيز  لوحظ  حيث  الكويت،  قضية  خيص  فيام  الربيطانية  اإلذاعة  عىل  الكويتيون 
البي  مراسل  إىل  ُنِقَل  أمر  العراق. وهو  إىل جانب  األخبار  الربيطانية يف  اإلذاعة 
املسؤولون  به  يزودها  التي  األخبار  مجيع  لبث  استعداده  أبدى  الـذي  يس  يب 

الكويتيون.)72(

وقرر املجلس يف جلسة 1990/9/9م تكليف وزير الدولة لشؤون املجلس 
الوطني بدر اليعقوب االتصال ببعض الشخصيات الكويتية املثقفة والتي هلا خربة 
لالتفاق معهم عىل زيارة اململكة املتحدة لتكثيف العمل اإلعالمي الكويتي هناك 

وإبراز قضية الكويت بصورة تعود بالفائدة عىل الوطن.)73(

ويف نفس املجال اإلعالمي، قام املجلس بتنظيم مؤمتر صحفي لسفراء دولة 
العامل يعقد يف مدينة جدة يف يومي األربعاء واخلميس 19- الكويت لدى دول 

)71(   حمرض اجتامع جملس الوزراء املنعقد يف املقر املؤقت يف الطائف يوم السبت املوافق 1990/9/1م الساعة 
10 مساء )90/2(. حمفوظ لدى مركز البحوث والدراسات الكويتية.

)72(   حمرض اجتامع جملس الوزراء املنعقد يف املقر املؤقت يف الطائف يوم األحد املوافق 1990/9/2م الساعة 
11 صباحا )90/3(. 

)73(   حمرض اجتامع جملس الوزراء املنعقد يف املقر املؤقت يف الطائف يوم األحد املوافق 1990/9/9م الساعة 
11 صباحا )90/10(.
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التي وفرت السكن  1990/9/20م، وذلك بموافقة اململكة العربية السعودية 
للسفراء الكويتيني ومكان عقد املؤمتر.

كميزانية  سعودي  ريال  مليون  مبلغ  ختصيص  عىل  املجلس  وافق  وكذلك 
لوزارة الشؤون من أجل الرصف عىل حضور املؤمترات ولضامن مشاركة الكويت 

فيها.)74(

حث الدول واملنظمات على ا�صتبعاد العراق من امل�صابقات الريا�صية

يف جلسة 1990/9/6م أحاط وزير الشؤون االجتامعية والعمل الشيخ جابر 
عبداهلل اجلابر الصباح املجلس علاًم باخلطوات التي يتخذها املسؤولون الكويتيون 
بشأن حث الدول املشاِركة بآسياد آسيا، املقرر إقامته خالل شهر سبتمرب 1990م 
والتي  باآلسياد،  العراق  إرشاك  عدم  عىل  الشعبية،  الصني  بجمهورية  بكني  يف 
أدت إىل موافقة غالبية الدول املشاركة عىل االقرتاح، باستثناء إندونيسيا وماليزيا 
اللتان مل تقررا بعد. وقد قرر املجلس تكليف وزير الشؤون االجتامعية والعمل 
عىل  املوافقة  عىل  حلثهام  وإندونيسيا  ماليزيا  يف  الكويت  دولة  بسفاريت  باالتصال 

االقرتاح، وذلك بالتنسيق مع سفراء دول جملس التعاون هناك.)75(

ويف جلسة 1990/9/20م بعث سمو ويل العهد بربقيتني إىل كل من الشيخ 
أمحد فهد األمحد الصباح واألمري فيصل بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود تضمنتا 
شكر سموه عىل اجلهود التي بذلوها يف إبعاد العراق عن دورة األلعاب اآلسيوية 

وتعليق عضويته يف اللجنة األوملبية اآلسيوية.)76(

املوافق 1990/9/15م  السبت  يوم  الطائف  املؤقت يف  املقر  املنعقد يف  الوزراء  اجتامع جملس  )74(   حمرض 
الساعة 7  مساء )90/12(.

1990/9/6م  املوافق  اخلميس  يوم  الطائف  يف  املؤقت  املقر  يف  املنعقد  الوزراء  جملس  اجتامع  حمرض     )75(
الساعة 11 صباحا )90/6(.

)76(   حمرض اجتامع جملس الوزراء املنعقد يف املقر املؤقت يف الطائف يوم اخلميس املوافق 1990/9/20م 
الساعة 8 مساء )90/17(.
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تعليم الطلبة الكويتيني يف اخلارج

عبداهلل  الدكتور  الرتبية  وزيُر  أطلع  ليوم 1990/9/7م  املسائية  اجللسة  يف 
يوسف الغنيم املجلَس عىل مرشوع أعده بخصوص إدخال الطلبة الكويتيني يف 
دول جملس التعاون اخلليجي إىل املدارس. وقد قرر املجلس إيفاد وزير الرتبية إىل 

دول جملس التعاون ومجهورية مرص العربية من أجل أخذ املوافقة.)77(
دفع  اجللسات عىل االستمرار يف  الوزراء يف عدد من  وافق جملس  وكذلك 
الدارسني يف جامعات خارج  الكويتيني  للطلبة  الدراسية واملخصصات  الرسوم 
الشمالن  عيل  الدكتور  العايل  التعليم  وزير  امللف  هذا  يتوىل  وكان  الكويت، 

بالتنسيق مع سفارات دولة الكويت املعنية.

جمع الوثائق التاريخية الكويتية

أطلع وزيُر الرتبية الدكتور عبداهلل يوسف الغنيم املجلَس عىل مذكرة أعدها 
بشأن مجع الوثائق التارخيية اخلاصة بالكويت، وإعداد دراسة موثقة وموسعة حول 
ودحض  أراضيها،  عىل  السيادة  يف  الكويت  حق  تثبيت  هبدف  احلدود،  مشكلة 

االدعاءات العراقية بشأن حقوقها املزعومة يف األرايض الكويتية. 

لتنفيذ هذا االقرتاح واستعرض عددًا  العملية  كام بحث املجلس اخلطوات 
من املتخصصني ممن يمكن أن يسهموا يف هذا العمل الوطني. وبعد البحث قرر 
املجلس املوافقة عىل ما ورد يف املذكرة املشار إليها وتكليف وزير الرتبية بمتابعة 
تشكيل فريق العمل الالزم ألداء هذه املهمة واستكامل اخلطوات التنفيذية املناسبة 
لتنفيذ املرشوع، باإلضافة إىل ختصيص ميزانية قدرها نصف مليون دوالر أمريكي 

للمرشوع.)78(
1990/9/7م  املوافق  اخلميس  يوم  الطائف  يف  املؤقت  املقر  يف  املنعقد  الوزراء  جملس  اجتامع  حمرض     )77(

الساعة 7 مساء )90/8(.
)78(   حمرض اجتامع جملس الوزراء املنعقد يف املقر املؤقت يف الطائف يوم اخلميس املوافق 1990/10/25م 

الساعة 7 مساء )90/32(. 
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"الكويت  كتاب  صدور  يف  الغنيم  عبداهلل  الدكتور  جهود  تكللت  وقد 
وجودا وحدودا" يف أثناء الغزو العراقي يف بداية 1991م بثالث لغات عن مركز 
فريقا علميا من  له  بعد أن مجع  دراسات  الرشق األوسط بجامعة عني شمس، 
أساتذة متمرسني سبق وأن عملوا يف اللجنة املشكلة من احلكومة املرصية إلثبات 
حممد  أ.د.  املرحوم  الكتاب  بتحرير  وقام  املرصية.  طابة  بمنطقة  مرص  أحقية 
صفي الدين أبو العز. وصدر أيضا كتاب "نشأة الكويت" للباحث اهلولندي بن 
الوطني  للمركز  نواة  بلغتني. وكان هذان املرشوعان  اهلولندية  سلوت يف اليدن 
البحوث  مركز  إىل  ذلك  بعد  حتول  الذي  الكويت  عىل  العراقي  العدوان  لوثائق 
يف  سامهت  جدا  كثرية  علمية  دراسات  إنتاج  من  فتمكن  الكويتية،  والدراسات 

تدعيم سيادة الكويت عىل أراضيها، وبيان استقالهلا.

كرثة النازحني من الكويت واتخاذ قرار بتخفيف املقاومة الع�صكرية

البطش  سياسة  زيادة  موضوع  1990/9/15م  جلسة  يف  املجلس  بحث 
واإلرهاب التي يامرسها الغزاة العراقيني ضد املواطنني يف داخل الكويت، وكذلك 
موضوع فتح سلطات االحتالل العراقية للحدود بني الكويت والسعودية، وذلك 
خلروج املواطنني، وبالتايل تفريغ البالد من سكاهنا. ونظرا لألعداد الكبرية التي 
دخلت السعودية خالل أقل من 24 ساعة والتي بلغ عددها حسب إفادة وزير 
التي  نتيجة لسياسة اإلرهاب  السامل 2041 مواطن  الشيخ سامل صباح  الداخلية 
العراقي، وملا هلذا اإلجراء من خطورة عىل الرتكيبة السكانية يف  يامرسها املحتل 

الكويت، فقد قرر املجلس ما ييل:

إصدار بيان من جملس الوزراء يندد باإلجراءات التعسفية وسياسة البطش   -1
املواطنني  إلرغام  بالكويت  العراقية  االحتالل  سلطات  متارسها  التي 

الكويتيني عىل اخلروج من الكويت.
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البيان إىل كل من )األمم املتحدة، اجلامعة العربية،  إرسال نسخة من هذا   -2
منظمة املؤمتر اإلسالمي، منظمة دول عدم االنحياز(.

منطقة  بزيارة  القيام  والصناعة  التجارة  ووزير  الداخلية  وزير  تكليف   -3
احلقائق ورفع  النازحني هناك، ولتقيص  املواطنني  أحوال  لبحث  اخلفجي 

توصياهتام هبذا الشأن إىل جملس الوزراء.

الطلب من مندوب الكويت يف األمم املتحدة العمل عىل عقد اجتامع عاجل   -4
االجتامع  هذا  بني  التنسيق  يتم  أن  عىل  املوضوع،  لبحث  األمن  ملجلس 
واالجتامع الذي تسعى فرنسا لعقده لبحث موضوع اقتحام منازل السفراء، 

بحيث يبحث كل موضوع بصفة مستقلة.)79(

جلسة  يف  بالدهم  من  الكويتيني  النازحني  قضية  املجلس  بحث 
إىل   4000 بني  ما  بلغ  قد  النازحني  عدد  بأن  علام  وأحيطوا  1990/9/16م. 
6000 خالل اليومني املاضيني. ويقوم املسؤولون يف اخلفجي بنصب خيام إليواء 
التعاون وسوف  النازحني، حيث أن لدى بعضهم أقارب يف دول جملس  هؤالء 

يتوجهون إليهم. 

وأفاد وزير الدولة لشؤون اإلسكان حييى السميط أنه اتصل بسفري الكويت 
امللز إليواء  السعودية باستخدام ملعب  السلطات  بالرياض طالبا منه أن تسمح 

الرعايا الكويتيني مؤقتا ريثام يتم تدبري أماكن لسكنهم.

من  الكويت  تفريغ  من  وخشية  الكويتيني  النازحني  عدد  ازدياد  إثر  وعىل 
الكويتيني قال سمو رئيس الوزراء الشيخ سعد: جيب حماولة احلد من اهلجرة من 
البلد، وإذا زدنا املقاومة زادت السلطات العراقية من تعسفها عىل املقاومة. إذن 
املقاومة ال تؤدي إىل نتائج ملموسة، لذلك جيب ختفيف املقاومة التي لن تؤدي 

املوافق 1990/9/15م  السبت  يوم  الطائف  املؤقت يف  املقر  املنعقد يف  الوزراء  اجتامع جملس  )79(   حمرض 
الساعة 7 مساء )90/12(.
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املقاومة  النزوح. جيب أن يقترص األمر عىل  التنكيل وبالتايل  املزيد من  سوى إىل 
السلبية والعصيان املدين.)80(

بداية التخطيط لكويت ما بعد التحرير واإعادة الإعمار

جلسة  يف  بالنيابة  الوزراء  جملس  رئيس  األمحد  صباح  الشيخ  طرح 
الغزاة  من  حتريره  بعد  الوطن  أرض  إىل  العودة  موضوع  1990/10/19م 
الكويت  يف  الوضع  عىل  انعكاسات  هناك  يكون  سوف  أنه  وأوضح  العراقيني. 
من مجيع النواحي نتيجة هلذا الغزو، حيث أننا سوف َنِجُد كويتًا خمتلفة متاما عن 
الكويت قبل الغزو يف 1990/8/2م، لذا جيب العمل عىل وضع تصور حول 
دنس  من  حتريره  بعد  الوطن  أرض  إىل  العودة  لدى  اتباعها  الواجب  اخلطوات 
النواحي. وبعد البحث أصدر املجلس  الغزاة، عىل أن يشمل هذا التصور مجيع 

القرار التايل:

املوضوع  هذا  بحث  للحكومة  املؤقت  املقر  يف  املوجودون  الوزراء  يتوىل 
بصورة شاملة وعامة، ووضع تصور هبذا الشأن يعرض عىل جملس الوزراء الختاذ 
بالنيابة  الوزراء  جملس  لشؤون  الدولة  وزير  يتوىل  أن  عىل  بشأنه،  مناسبا  يراه  ما 

دعوة الوزراء لعقد االجتامع املذكور.

بعد مرور شهرين من  التفكري هبا  بدأ  فقد  إعادة اإلعامر،  وفيام خيص خطة 
وثقة  والتخريب،  للتدمري  الكويت  تعرض  عن  األنباء  وتنامي  العراقي  الغزو 
القيادة والشعب الكويتي بعودة احلق إىل أصحابه. ففي جلسة 1990/10/19م 
صباح  الشيخ  اخلارجية  ووزير  الوزراء  جملس  رئيس  نائب  معايل  من  كل  أحاط 
لقاء كل من وزير  الشيخ عيل اخلليفة املجلس علام بفحوى  املالية  األمحد ووزير 
والتنمية  لإلعامر  الدويل  البنك  من  كل  يف  املسئولني  مع  التخطيط  ووزير  املالية 
1990/9/16م  املوافق  األحد  يوم  الطائف  يف  املؤقت  املقر  يف  املنعقد  الوزراء  جملس  اجتامع  حمرض     )80(

الساعة 10 مساء )90/13(.
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والبنتاجون، وما انتهوا إليه بالنسبة للتحضري إىل العودة إىل الكويت، واألسلوب 
لو ترك  أنه  للتعامل مع هذه اجلهات، حيث  أنه األفضل  يعتقدون  الذي  األمثل 
األمر لكل وزارة يف أن تقرر ماذا تريد من األجهزة واملعدات فإنه جيب احلصول 
عىل ترخيص لكل سلعة، وسوف يكون هناك صعوبة، حيث جيب احلصول عىل 
ترخيص معني من بنك إنجلرتا أو البنك الفدرايل األمريكي. كام جيب احلصول 
عىل ترخيص عند دخول هذه السلعة من القوات التي سوف تكون موجودة يف 
الكويت بعد حتريرها، وكذلك أيضا تراخيص بالنسبة للعاملة التي سوف يسمح 
هلا بالدخول اىل الكويت، لذا فإنه من األفضل أن يكون هناك فريق كويتي يشمل 
الوزارات ذات العالقة، بحيث متثل كل وزارة بعدد من موظفيها الذين جييدون 
مع  والتنسيق  واشنطن  إىل  للذهاب  عالية  كفاءة  ويكونوا عىل  االنجليزية،  اللغة 
والبنتاغون  الدويل  البنك  مسئويل  مع  االلتقاء  بشأن  السلطان  محد  فوزي  السيد 
املجلس  أصدر  البحث  وبعد  املختلفة.  السلع  من  الوزارات  هذه  حاجة  لبحث 

القرار التايل:

 – – الكهرباء واملاء  – النفط  – الدفاع  الداخلية  تكليف كل من وزراء   -
– التجارة والصناعة  – املواصالت  – البلدية  – الصحة العامة  األشغال العامة 
– احلرس الوطني ترشيح أربعة من موظفي الوزارة لتشكيل فريق عمل كويتي 
الدويل  البنك  مسؤويل  مع  وااللتقاء  األمريكية  املتحدة  الواليات  إىل  للذهاب 
العودة  عند  الوزارات  تلك  باحتياجات  اخلاصة  األمور  لبحث  والبنتاغون 

للكويت.)81(
خطة  مسمى  حتت  التحرير  بعد  ما  لكويت  خططهم  الوزراء  السادة  قدم 
تفي  ميزانيات  احلكومة  ورصدت  الدولة.  قطاعات  مجيع  وشملت  الطوارئ، 
بأغراض إعادة البناء واإلصالح وغريها من إجراءات تكفل عودة احلياة الطبيعية 

)81(   حمرض اجتامع جملس الوزراء املنعقد يف املقر املؤقت يف الطائف يوم اخلميس املوافق 1990/10/19م 
الساعة 8:30 مساء )90/29(.

أعامل احلكومة الكويتية يف املنفى بالطائف الفصل الرابــع



155 154155 154

ملرافق الكويت وتسد حاجة املواطنني من خدمات وسلع رضورية، وذلك قبل 
التحرير بثالثة أشهر. وكان هذا املوضوع هو أكثر اهتاممات احلكومة يف ديسمرب 

ويناير وفرباير.)82(

 اإخ�صاع الأموال اململوكة للكويتيني وغريهم من املقيمني يف دولة الكويت 

للملكية احلمائية

ويف جلسة 1990/10/19م أطلع وزير العدل والشؤون القانونية ضاري 
اململوكة  األموال  خضوع  بشأن  بالقانون  مرسوم  مرشوع  عىل  املجلس  العثامن 
للكويتيني وغريهم من املقيمني يف دولة الكويت للملكية احلامئية، والذي يفرتض 
أن يتم إقراره وإصداره من قبل احلكومة الكويتية قبل أن يتبنى جملس األمن قرارا 
بشأن التعويضات التي جيب عىل احلكومة العراقية دفعها للمترضرين من جراء 
الكويت  مندوب  االتفاق عىل هذا مع  تم  قد  وأنه  الكويت،  العراقي عىل  الغزو 

الدائم لدى األمم املتحدة.
دولة  مندوب  عليه  اطلع  قد  القانون  مرشوع  بأن  املالية  وزير  أوضح  كام 
األمن  جملس  يف  املسؤولون  عليه  أطلع  بدوره  والذي  نيويورك،  يف  الكويت 
املقرتح إصداره من جملس  القرار  التنسيق معهم بشأن  للمراجعة، وذلك هبدف 

األمن. ووافق جملس الوزراء عىل هذا املرسوم.
ويف نفس اجللسة  صدر مرسوم  بالقانون رقم 2 أ /90 بشأن عدم االلتزام 
بإعادة قيمة األوراق النقدية املرسوقة من خزائن بنك الكويت املركزي، فقد أثار 
أ /90 وعدم  القانون رقم 2  املالية يف جلسة 1990/10/19م موضوع  وزير 
تضمنه مادة خاصة بإمكانية استبدال احلكومة لألوراق النقدية املرسوقة من بنك 
الدولة املركزي، خاصة وأن االتفاق الذي تم بني حكومة دولة الكويت والبنوك 
املركزية يف دول جملس التعاون بعد الغزو العراقي عىل الكويت بالنسبة الستبدال 

)82(   حمرض اجتامع جملس الوزراء املنعقد يف املقر املؤقت يف الطائف يوم اخلميس املوافق 1990/12/18م 
الساعة 5 مساء )90/51(.
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العملة الكويتية بعملة هذه الدول، وقد يكون من ضمن املبالغ التي تسلمتها هذه 
عن  اإلعالن  وقبل  املركزي  البنك  من  املرسوقة  النقدية  األوراق  بعض  البنوك 
أرقام األوراق النقدية املرسوقة، وأيضا لعدم استطاعة هذه البنوك فرز األوراق 
النقدية ملعرفة املرسوق من غريه؛ وبالتايل هناك التزام عىل احلكومة الكويتية اجتاه 
هذه البنوك باستبدال العملة الكويتية التي بحوزهتا خاصة وأن رشاء هذه البنوك 
للعملة الكويتية كان قد تم بناء عىل تكليف من احلكومة الكويتية هلا. وبعد البحث 

أصدر املجلس القرار التايل: 
التي  النقدية  األوراق  قبول  بشأن  ضوابط  اقرتاح  املالية  وزير  تكليف   -
عىل  وعرضها  املركزي  الكويت  بنك  من  العراقية  االحتالل  سلطات  رسقتها 

جملس الوزراء العتامدها.)83(

متابعة اأو�صاع الأ�صرى واملفقودين الكويتيني الذين حتتجزهم ال�صلطات 

العراقية:

الكويت  مندوب  تقرير  عىل  1990/12/26م  جلسة  يف  املجلس  اطلع 
يف  واملؤرخ   10031 املرقم  أبواحلسن  حممد  السيد  املتحدة  األمم  يف  الدائم 
أوضاع  معاجلة  بشأن  املقرتحات  بعض  تضمن  والذي  1990/12/15م، 
األرسى واملفقودين الكويتيني من العسكريني واملدنيني الذين حتتجزهم سلطات 
االحتالل العراقي. كام استمع املجلس إىل رشح من مندوب الكويت الدائم يف 
األمم املتحدة حول هذا املوضوع. وقد بحث املجلس األبعاد القانونية والسياسية 
هلذا املوضوع يف ضوء التطورات التي تشهدها الساحة السياسية يف هذه املرحلة 
واالعتبارات املختلفة األخرى والنتائج التي قد تنشأ عن إثارة هذا األمر يف هذا 
الوقت أو اغفاله، عىل نحو يضمن اإلفراج عن هؤالء األبرياء دون قيد أو رشط. 

وبعد املناقشة قرر املجلس ما ييل:
)83(   حمرض اجتامع جملس الوزراء املنعقد يف املقر املؤقت يف الطائف يوم اخلميس املوافق 1990/10/19م 

الساعة 8:30 مساء )90/29(.
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ال  الذين  الكويتيني  املواطنني  عن  والرسيع  الكامل  اإلفراج  لتحقيق  سعيا 
زالت السلطات العراقية حتتجزهم لدهيا بدون ذنب، وحرصا عىل ترتيب املسئولية 
وسالمتهم  الصحية  األرسى  بأحوال  يتعلق  فيام  العراق  عىل  والقانونية  األدبية 
الستخدامهم  العراقي  النظام  عىل  الفرصة  تفويت  أجل  ومن  عودهتم،  وضامن 
كورقة ضاغطة للمساومة واالبتزاز يف مرحلة املفاوضات التي تعقب االنسحاب 

من الكويت، فقد قرر املجلس ما ييل: 

تكليف جلنة حقوق اإلنسان املشكلة برئاسة وكيل وزارة العدل والشئون   -1
الداخلية، ويضاف  القانونية وعضوية ممثلني عن وزارة اخلارجية ووزارة 
املختلفة  اجلهات  مع  بالتنسيق  لتتوىل  الدفاع  وزارة  عن  ممثل  لعضويتها 
املعنية اختاذ ما يلزم نحو حرص األرسى واملفقودين من املواطنني الكويتيني 
من عسكريني ومدنيني ممن حتتجزهم سلطات االحتالل العراقي، وحتديد 

تواريخ فقداهنم أو أرسهم، وأماكن وجودهم )ما أمكن(. 

الطلب من هيئة األمم املتحدة إصدار قرار من جملس األمن الدويل لتطبيق   -2
أحكام اتفاقية جنيف الثالثة عىل األرسى واملحتجزين، والتشاور مع أعضاء 
جملس األمن حول طلب عدم رفع العقوبات عن العراق بعد تطبيقه لقرار 

جملس األمن 660 إال بعد عودة األرسى و املحتجزين من الكويتيني. 

تزويد اللجنة الدولية للصليب األمحر ببيانات عن أعداد وأسامء األرسى   -3
االحتالل  سلطات  لدى  التدخل  منها  والطلب  الكويتيني  واملحتجزين 
العراقي وزيارهتم وتفقد أحواهلم و الطلب منها كذلك إصدار بيان يوضح 

احلقائق املتعلقة بموقف العراق من عدم التعاون مع اللجنة.)84(

)84(   حمرض اجتامع جملس الوزراء املنعقد يف املقر املؤقت يف الطائف يوم األربعاء املوافق 1990/12/26م 
الساعة 11 صباحا )90/53(.
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املطالبة بتعوي�س الكويت عن ال�صرقات والدمار الناجم عن الغزو العراقي 

الغا�صم:

من  تقرير  عىل  املجلس  اطلع  1990/12/26م  بتاريخ  اجللسة  نفس  ويف 
مندوب الكويت الدائم لدى األمم املتحدة السيد حممد أبواحلسن املرقم 10023 
عن  بتعويضها  الكويت  مطالبة  أسلوب  بشأن  1990/12/15م  يف  واملؤرخ 
الدمار الذي حلق هبا جراء الغزو العراقي الغاشم. وقد ناقش املجلس ما ورد يف 
التقرير يف ضوء رشح قدمه املندوب الدائم يف األمم املتحدة حول رضورة التمييز 
نقله  يستطع  مل  ما  لكل  الكويت  داخل  العراقي  اجليش  به  قام  الذي  التدمري  بني 
للعراق وبني املواد واملعدات األخرى التي قام برسقتها مثل الطائرات واملعدات 
طلب  وليس  باسرتجاعها  املطالبة  يفضل  والتي  وغريها،  واملقتنيات  واألسلحة 

التعويض عنها. وبعد البحث واملناقشة قرر املجلس ما ييل:

واالرضار  اخلسائر  مجيع  عن  الكويت  بتعويض  العراقية  السلطات  مطالبة 
وذلك  للكويت  العراقي  واالحتالل  الغزو  عىل  ترتبت  التي  واملعنوية  املادية 

كاآليت:

كافة  واسرتداد  الرسمية.  والسجالت  والوثائق  املستندات  مجيع  إعادة   -1
املرسوقات واملقتنيات ذات القيمة املعنوية كاملة اىل الكويت 

إعادة مجيع الطائرات واألسلحة واآلليات واملعدات واألجهزة العسكرية،   -2
البضائع  وكافة  واملعدات  واألجهزة  املدنية  الطائرات  مجيع  وكذلك 
والتجهيزات واملواد التي قامت السلطات العراقية برسقتها من الوزارات 
فرتة  خالل  الكويت  يف  التجارية  والرشكات  احلكومية  واملؤسسات 

االحتالل.

التعويض املادي للكويت عام قامت به السلطات العراقية من أعامل التدمري   -3
للمنشآت واملعدات واملمتلكات احلكومية واخلاصة طيلة فرتة االحتالل. 
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وهذا يشمل الكويتيني واملقيمني يف الكويت من اجلنسيات األخرى.

ولضامن انصياع العراق للمطالبة سابقة الذكر، فيكون من املناسب التشاور    
مع أعضاء جملس األمن بام يكفل استمرار احلصار االقتصادي املفروض عىل 
العراق حتى يتم استعادة الكويت مجيع املرسوقات املشار إليها وتعويضها 

عن الدمار الذي حل هبا نتيجة الغزو والعدوان العراقي. 

تكليف سفراء الكويت يف الدول اخلمس دائمة العضوية يف جملس األمن   -4
بنقل هذا التوجه للمسئولني فيها، وبعد ذلك إىل الدول األخرى األعضاء يف 
دول جملس األمن وهي )اهلند - زمبابوي - النمسا - بلجيكا - األكوادور 
- كوبا - رومانيا - زائري - كوت ديفوار(. وذلك بقصد إقناعهم بعدالة 
حتى  العراق  عىل  املفروض  االقتصادي  احلصار  وربط  الكويتي،  املطلب 

قيامه بتسديد التعويضات وإعادة كافة املرسوقات إىل الكويت.

التأكيد دائام يف ترصحيات الوزراء واملسؤولني الكويتيني يف وسائل اإلعالم   -5
الكويتية والصحف العربية واالجنبية عىل هذا املطلب هبدف تقبله وتفهمه 
من الرأي العام. ومن جانب آخر؛ فهذا من شأنه أيضا تقليل التدمري الذي 

يمكن أن يقوم به العراقيون قبل انسحاهبم من الكويت.)85(

ذهاب �صمو الأمري اإىل جمل�س الأمن يف نيويورك بتاريخ 1990/9/27م

قام سمو األمري الشيخ جابر األمحد الصباح برتؤس الوفد الكويتي متجها 
بتاريخ 1990/9/27م،  بنيويورك  املتحدة  إىل مقر جملس األمن يف هيئة األمم 
العامة دورهتا اخلامسة واألربعني. وألقى سموه أمام زعامء  حيث تعقد اجلمعية 
العامل خطابا بليغا ناشد فيه إخراج الكويت من حمنتها وطرد العدو املحتل تطبيقا 

ملواثيق األمم املتحدة.

)85(   حمرض اجتامع جملس الوزراء املنعقد يف املقر املؤقت يف الطائف يوم األربعاء املوافق 1990/12/26م 
الساعة 11 صباحا )90/53(.
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وفيام ييل كلمة سموه:
"بسم اهلل الرمحن الرحيم

إليه، وهو الذي ال  باسم اهلل نبدأ نحن املسلمني خطواتنا، وباحلمد نتقرب 
حيمد عىل مكروه سواه.

رئيسا  بانتخابك  التهنئة  الكويت  شعب  ومن  الرئيس  السيد  أهيا  منا  لكم 
للدورة اخلامسة واألربعني للجمعية العامة لألمم املتحدة.

إنك تنتمي إىل بلد صديق تربطه بالكويت أوثق الروابط، ونستمد معا قوة 
عىل  بقدرتك  لواثقون  إننا  الدولية،  والرشيعة  العدل  مبادئ  من  دولنا  وفاعلية 
حتقيق األهداف التي يتطلع اليها املجتمع الدويل من هذه الدورة، ويف وسط هذه 

الظروف الدولية املعقدة.
كذلك أوجه الشكر لرئيس الدورة السابقة اجلنرال جاريا عىل حسن إدارته 

وحكمته املعروفة يف معاجلة القضايا التي هتم أرستنا الدولية.

ومن دواعي رسوري أيضا أن أتوجه بالشكر والعرفان لسعادة األمني العام 
السالم  قضايا  خدمة  يف  واملميزة  احلثيثة  جهوده  عىل  كويالر  دي  برييز  خافيري 
واألمن الدوليني وحرصه عىل تطوير دور وفاعلية املنظمة الدولية يف أداء املهام 

السامية التي أنيط هبا املؤسسون األوائل.

السيد الرئيس

الدولية،  منظمتنا  إىل  اجلديد  العضو  ليختنشتاين  بانضامم  نرحب  أن  يرسنا 
األمم  منظمة  ذلك  يعزز  أن  راجني  والتقدم  االزدهار  الصديق  لشعبها  ونتمنى 

املتحدة بام يضمن فاعلية وشمولية العمل الدويل املشرتك.

السيد الرئيس

بلدي  هبا  يمر  عصيبة  ظروف  يف  املنرب  هذا  فوق  من  اليوم  أخاطبكم  إنني 
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املسامل، ووسط جتربة نادرة تعيشها منظمة األمم منذ تأسيسها دفاعا عن الرشعية 
بقرارات  تصدى  الذي  الدويل  األمن  جملس  موقف  خالل  من  وذلك  الدولية، 

حاسمة ملواجهة العدوان السافر عىل دولة الكويت.

الظروف  هذه  ظل  يف  األمن  جملس  لعبه  الذي  احليوي  الدور  أن  شك  وال 
ينحرس،  يتطور وال  أن  نأمل  والعامل أمجع، هو دور  بالكويت  والتي متر  العصيبة 

يسود وال ينكرس، بام يؤدي إىل ترسيخ قواعد العدالة الدولية.

لقد جئت اليوم حامال رسالة شعب أحب السالم وعمل من أجله، ومد يد 
العون لكل من استحقها وسعى للخري والصلح بني من تنازعوا، وتعرض أمنه 
واستقراره ليد العبث إيامنا منه برسالة نبيلة أمرنا هبا ديننا اإلسالمي احلنيف وحتثنا 

عليها املواثيق والعهود وتلزمنا هبا األخالق.

جئتكم برسالة شعب كانت أرضه باألمس القريب منارة للتعايش السلمي 
سوى  تنشد  ال  التي  اآلمنة  الشعوب  ملتقى  داره  وكانت  األمم،  بني  واإلخاء 
مأواه،  األمل يف  هائم حيتضن  اليوم بني رشيد  والعمل، وها هو  الكريم  العيش 
وبني سجني ومناضل يرفض بدمه وروحه أن يستسلم ويستكني لالحتالل مهام 

بلغ عنفوانه وبطشه.

السيد الرئيس

حمنة الكويت هي قصة مأساوية متعددة الوجوه، مل يقترص أثرها عىل الكويتيني 
فقط بل جتاوزت ذلك لتصيب شعوبا أخرى، بل هي هددت وزعزعت االستقرار 

يف العامل بصورة عامة ومنطقة اخلليج بصفة خاصة.

لكم  شاكرا  الدويل  العمل  قيادة  دفة  وهو  املحفل  هذا  إىل  هنا  جئت  لذلك 
الساحق معنا، والذي تتضح معامله يف قرارات جملس  العاملي  التضامن  عىل هذا 
دوليا  ليشكل موقفا  مثيل،  له  يسبق  مل  والتي صدرت بشكل  الصلة  ذات  األمن 

أعامل احلكومة الكويتية يف املنفى بالطائف الفصل الرابــع



163 162163 162

صلبا يرفض أن يرى الرشعية والقوانني وقواعد اجلرية واألعراف تغتاهلا مدافع 
عىل  العراقي  العدوان  خصوصية  ويعكس  الدبابات،  جنازير  وتدوسها  الغزاة، 
بلد  اجتاح  أن  الثانية  العاملية  احلرب  منذ  التاريخ  يشهد  مل  حيث  الكويت،  دولة 
إليه  ضمها  إىل  وسعى  املتحدة،  األمم  يف  وعضوا  سيادة،  ذات  مستقلة  دولة  ما 
وإزالة  السياسية،  العامل  خريطة  من  وكياهنا  اسمها  حمو  وحياول  الغاشمة،  بالقوة 
معامل هويتها التي حتددها مؤسساهتا وبنياهنا السيايس واالقتصادي واالجتامعي، 

وجيري كل هذا ونحن يف هناية القرن العرشين.

داخل  نعيشهام  اللذين  والعذاب  املحنة  هول  عىل  ألطلعكم  اليكم  جئت 
وألترك  العادلة،  بالدي  قضية  عليكم  وعارضا  املحتلة،  احلبيبة  أرضنا  وخارج 
لضامئركم وبني أيديكم مصري شعب وأمة. وأنا عىل يقني بأنكم لن ترضوا عن 
إطالقا يف  ترتددوا  لن  أنكم  كام  بديال،  أرضه  املرشوعة يف حترير  مساندة حقوقه 
اختاذ اإلجراءات الكفيلة بحمل املعتدين والغزاة عىل إعادة الرشعية، والرتاجع 

عن مهجيتهم وانحرافهم.

السيد الرئيس

وحماولته  هلا  واحتالله  الكويت  دولة  عىل  العراقي  النظام  عدوان  يكن  مل 
الباطلة لضمها إىل أراضيه ضاربا بعرض احلائط كل القوانني واملواثيق واألعراف 
املنظمة  هذه  سجالت  هنا  وحتفظه  البلدين  بني  عقد  ما  ومنها   - واملعاهدات 
بل كانت خطة  النزاع بني دولتني عىل جزء من األرض  مل يكن ذلك  الدولية - 
مبيتة لالحتالل السافر والسطو املسلح عىل دولة بأكملها، ومن دولة كنا نرتبط 
معها بمواثيق دولية ضمن إطار جامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي 

واألمم املتحدة وسائر املنظامت العاملية.

بلدي  زائفة وملفقة ضد  العراقي حججا واهية ومزاعم  النظام  اختلق  لقد 
هو  املزاعم،  تلك  ببطالن  إيامننا  ورغم  ذلك  عىل  جوابنا  وكان  واملسامل،  اآلمن 
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اقرتاح سلطة حتكيم عربية حمايدة نأمتن إليها أمرنا، ونعرض عليها خالفاتنا، لكن 
العراق سارع إىل رفض ذلك. وكان آخر مسعانا يف طريق السالم هو املباحثات 
الثنائية يف جدة باململكة العربية السعودية وأعربنا خالهلا عن حرص الكويت عىل 
كانت  العراقية  النية  أن  غري  العريب،  اإلطار  وضمن  العراق  مع  مشاكلها  تسوية 
الكويت  اجتياح ربوع  إىل  لتصل  الرشعية  القانونية واجلوانب  تتجاوز األشكال 
الدمار  وإشاعة  األعراض  وهتك  وأمواهلا،  أبنائها  ودماء  سيادهتا  واستباحة 
مواطني  ومن  منهم  اآلالف  مئات  وترشيد  أرضها  بأبناء  والتنكيل  واالرهاب، 
الدول األخرى الضيوف علينا، والذين سلبهم مدخراهتم، وأزهق أرواح املئات 
والتعذيب  اإلرهاب  محلة  الساعة  هذه  حتى  تزال  وال  بعضهم،  وارهتن  منهم 
املذابح  أنباء  يوم  كل  تصلنا  حيث  الطيبة،  األرض  تلك  عىل  مستمرة  واإلذالل 
واستمرار السطو املسلح الشامل عىل مقومات الدولة واألفراد، مما دفع قوى اخلري 
والعدل والسالم يف العامل إىل حماولة التعرف عىل مأساة أولئك األبرياء فبادرت 
اللجنة الدولية للصليب األمحر وبموجب مسؤوليتها املستمدة من اتفاقية جنيف 
إرسال  حماولة  إىل  احلرب،  وقت  املدنيني  بحامية  واخلاصة  1949م  لعام  الرابعة 
فريق عنها لتقديم تقرير عن حالتهم، لكن املعتدي وإمعانا منه يف هنجه الالانساين 
للقيام  الكويت  إىل  عنها  مندوبني  ترسل  أن  الدولية  اللجنة  هلذه  السامح  رفض 
الكويت  بزيارة  املتحدة  لألمم  العام  األمني  ملبعوثي  السامح  رفض  كام  بمهامهتا، 

وتفقد أحوال السكان فيها.

الدولية  واملواثيق  للقوانني  املعتدي  من  آخر  انتهاكا  يمثل  الترصف  هذا  إن 
واالنسانية مما يستوجب وقفة حازمة ضده، ولكن عزاؤنا الوحيد هو موقف دول 
العامل بجانب احلق الكويتي، حيث أصدرت جامعة الدول العربية، ومؤمتر وزراء 
خارجية الدول االسالمية، وجملس األمن، القرارات املناسبة التي أدانت بموجبها 
العدوان العراقي وطالبت بإلغاء قرار الضم وانسحاب القوات العراقية الغازية 
فورا دون قيد أو رشط إىل احلدود التي كانت قبل العدوان حتى تتمكن السلطة 
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الرشعية من ممارسة اختصاصاهتا ومهامها كام كانت قبل الغزو. 

املحتل  ضد  األيب  الكويتي  الشعب  وقفة  واعتزازنا  فخرنا  من  يزيد  ومما 
وسيادته  أرضه  عن  دفاعا  الدمار  أسلحة  أنواع  بمختلف  املدجج  الغاصب 

واستقالل دولته.

السيد الرئيس

مناشدا  املنصة  فوق هذه  هنا من  قدمتها  التي  املبادرة  لقد مىض عامان عىل 
من  الظروف  خمتلف  حرمتها  دول  وأعبائها  وطأهتا  من  تعاين  التي  الديون  إلغاء 
التقدم يف هذا  بعض  تم حتقيق  قد  كان  وإذا  الضغوط،  عليها  وتكالبت  الرخاء، 
املشكلة ونطاقها مصدر هتديد خطري حلياة ماليني  يزال حجم  أنه ال  إال  اإلطار 
البرش، وهو التهديد الذي وبال شك يواجه أيضا االستقرار واألمن العامليني، إذ 
توصل بعض املفكرين منذ زمن طويل إىل الربط الوثيق بني االستقرار االقتصادي 
واالستقرار السيايس، وحسبنا أن ننظر يف كل ذلك إىل النتائج العامة ملؤمتر باريس 
الذي عقدته األمم املتحدة هذا الشهر بشأن مشكالت الدول األقل نموا لندرك 
حجم املشكلة والطابع امللح إلحراز التقدم امللموس نحو معاجلتها بشكل فعال 
خيدم مصالح البرشية مجعاء، هلذا فإن الكويت من جانبها وانسجاما مع اقرتاحنا 
السابق قررت إلغاء كافة الفوائد عىل قروضها، كام ستبحث أصول القروض مع 
الدول األشد فقرا، وذلك من أجل ختفيف عبء الديون التي تقع عىل كاهل تلك 

الدول.

السيد الرئيس

لقد كان بلدي يترشف عند أوىل سنوات استقالله بأنه يف طليعة الدول التي 
التنمية للدول األخرى، وكان حجم تلك املساعدات  تقدم املساعدات يف جمال 
يشكل أعىل املعدالت، بالنسبة للناتج القومي االمجايل، إذ بلغ 8.2 باملائة، وهذا 
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يؤكد حرص دولة الكويت عىل املسامهة يف رفع مستوى الشعوب النامية أو أهنا 
سابقة يف بناء البنية االقتصادية للدول األخرى.

السيد الرئيس

وعىل  املسامل،  وشعبها  الكويت  عىل  والعدوان  اخلراب  سلبيات  تقترص  مل 
بل  لنا،  العاملي كام جتىل  االستقرار  ثم وضع  اخلليج، ومن  منطقة  استقرار وأمن 
تعدت كل ذلك لتصيب قضايا مصريية كنا وال نزال نتطلع إىل أن يضع املجتمع 
لبنان  جنوب  احتالل  ومأساة  الفلسطيني  الشعب  قضية  مثل  هلا  حلوال  الدويل 

الشقيق.

السيد الرئيس

إن الكويت التي عرفتموها ستبقى عىل عهدكم هبا دائام، وفية ملبادئها، غيورة 
عىل قيمها، خملصة ألصدقائها، حمرتمة لعهودها ومواثيقها.

املناسبة  هذه  أغتنم  أن  الرئيس  سيادة  يا  يل  اسمحوا  هذه  كلمتي  ختام  ويف 
املنرب  هذا  عىل  من  أخاطبهم  األوفياء،  الكويت  أبناء  وعشرييت  أهيل  ألخاطب 
العريق منرب احلق والعدل، منرب اإلشعاع واألمل، مؤكدا هلم أن اهلل سبحانه وتعاىل 
ومنارصة  املتحدة  األمم  منظمة  وبفضل  وعزيمتهم،  سواعدهم  بفضل  نارصنا 
األشقاء واألصدقاء ومجيع اخلريين والرشفاء يف العامل، وأن خروج الغزاة ال ريب 
فيه بإذن اهلل العيل القدير، وسنعود إىل كويتنا كام عهدناها دار أمن وأمان، وواحة 
أصيلة وارفة الظالل يستظل حتتها كل الطيبني والرشفاء من الكويتيني وإخواهنم 
املقيمني، يعملون يدا واحدة من أجل اخلري والبناء مصداقا لقوله عز شأنه: )يا أهيا 

الذين آمنوا إن تنرصوا اهلل ينرصكم ويثبت أقدامكم(. صدق اهلل العظيم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته". )86(

)86(   كلامت حرضة صاحب السمو أمري البالد الشيخ جابر األمحد اجلابر الصباح، إصدار خاص بمناسبة 
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بتاريخ  واشنطن  يف  بوش  جورج  األمريكي  بالرئيس  سموه  التقى  ثم 
ورئيسها  املتحدة  الواليات  موقف  فيه  شكر  خطابا  وألقى  1990/9/28م، 

وشعبها الداعم للكويت. وفيام ييل نصه:

"بسم اهلل الرمحن الرحيم

السيد الرئيس

لقد سعدت بزيارة عاصمة بالدكم العظيمة، وكنت أمتنى أن نسعد بلقائكم 
يف مدينة الكويت عاصمة بالدنا، لوال أن حالت ظروف العدوان العراقي علينا 
دون ذلك - مؤقتا إن شاء اهلل - فال زلنا نتطلع، ويتطلع معنا شعب الكويت، أن 

نستقبل فخامتكم عىل أرض الكويت املحررة.

عن  العظيم  ولشعبكم  لكم  التعبري  أكرر  أن  الرئيس  فخامة  يا  ليرسين  وإنه 
مشاعر التقدير والصداقة العميقة التي تكنها الكويت، ولقد أثبت وقوفنا معًا يف 
وجه الغدر والعدوان أن عالقة بلدينا تقف عىل قاعدة صلبة من القيم واملبادئ 
بني  وتنامي  قام  ما  هديه  عىل  سار  الذي  الدليل  بدورها  كانت  والتي  املشرتكة، 

الواليات املتحدة والكويت من تعاون مثمر يف شتى امليادين.
إن موقفكم املبدئي الشجاع واحلاسم يف وجه العدوان العراقي عىل الكويت 
اإلنسانية  باملبادئ  األمريكي  الشعب  والتزام  إيامن  لتواصل  انعكاس صادق  هو 
التي أسست عليها ومن أجلها الواليات املتحدة األمريكية. إن وقوف املجتمع 
الدويل متحدا إىل جانبنا ضد العدوان واالحتالل اللذين يمثالن أقىص درجات 
اخلرق حلقوق اإلنسان، لدليل أكيد عىل عزم دول وشعوب العامل أمجع عىل وضع 
حد هنائي للعدوان املسلح كأداة من أدوات السياسة اخلارجية ألية دولة، خاصة 
وقد ولج العامل يف حقبة تسودها أجواء السالم والتوافق والتعاون والتفاؤل، وإننا 

رعاية حرضة صاحب السمو أمري البالد افتتاح مبنى وكالة األنباء الكويتية )كونا( اجلديد 22 ذو القعدة 
1417 – 31 مارس 1997، ص. 218-211.
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لننظر بإعجاب إىل دور فخامتكم وبالدكم يف إرساء وتعزيز أسس هذه احلقبة.
فخامة الرئيس

إن موقفكم العادل إىل جانبنا يف هذه املحنة، يمثل رفضا قاطعا للعدوان بكل 
صوره وأشكاله، أيا كان مصدره، ومهام كانت ذرائعه.

ملوقفكم  وتأييد  وحدة  من  الصديق  األمريكي  الشعب  أظهره  ما  إن 
حقوق  كانت  والذي  الكويت  بلدي  عىل  العراق  عدوان  إزاء  وإلجراءاتكم 
الشعب  به  عرف  ما  مع  متاما  منسجام  ضحاياه،  وأهم  أول  الكويتي  اإلنسان 
األمريكي من إيامن ثابت بمقاييس العدل واإلنصاف، ذلك االيامن الذي جيمع 

بني دول وشعوب العامل املتحرض.
ولقد رسين ما أظهرته حمادثاتنا مع فخامتكم صباح هذا اليوم من تطابق تام 
يف وجهات النظر حول األمور التي تم التطرق إليها، األمر الذي يعرب وبصدق 

عن املستوى املتقدم الذي ارتقت إليه العالقات بني بلدينا وشعبينا الصديقني.
وشكرا فخامة الرئيس". )87(

املتحدة،  األمم  مقر  يف  للطفولة  العاملي  القمة  مؤمتر  حرض  بيوم  ذلك  وبعد 
وألقى كلمة عن قضايا الطفولة بالعامل، وعن أطفال الكويت الذين هم ضحايا 

العدوان العراقي، وفيام ييل نص الكلمة:
"بسم اهلل الرمحن الرحيم

أرجو أن تسمحوا يل، وبعد أن ناقشنا باهتامم وموضوعية قضايا الطفولة يف 
العامل يف هذه القمة الدولية األوىل، التي متثل يف نظرنا بدء عقد دويل من العمل 
احلكومي والشعبي الواسع خلري األطفال يف العامل، أن أوجه بالغ االمتنان والتقدير 

لعقد مثل هذه القمة يف هذا املكان الذي جيمع كل األمم.
ويف الدعوة لعقد مثل هذه القمة الدولية يظهر التعاون الدويل جليا واضحا بني 
)87(   كلامت حرضة صاحب السمو أمري البالد الشيخ جابر األمحد اجلابر الصباح، إصدار خاص بمناسبة 
رعاية حرضة صاحب السمو أمري البالد افتتاح مبنى وكالة األنباء الكويتية )كونا( اجلديد 22 ذو القعدة 

1417 – 31 مارس 1997، ص. 220-219.
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دول العامل الثالث والدول املتقدمة، وهو طابع العرص القادم وعنوانه يف السنوات 
القادمة، أال وهو التعاون الدويل من أجل السالم واحلرية وحق الشعوب يف أن 

تقرر مصريها.
السيد الرئيس

وباملجتمع،  باألرسة  عناية  األمر  حقيقة  يف  تعني  بالطفل  العناية  قضية  إن 
والطفل هو ثروة املجتمع احلقيقية وهو مستقبله، وإن كنا نريد عاملا أكثر رحابة 
وتساحما ونموا، فعلينا أن نؤكد أمهية الطفل وحقوقه، والتي هي جزء ال يتجزأ 

من حقوق اإلنسان.
السيد الرئيس

لقد قدمت الكويت لألطفال يف العديد من دول العامل ما وسعها يف جماالت 
شتى عن طريق دعم املنظامت العاملية املعنية برعاية الطفولة يف العامل، سواء كان 
هذا الدعم ماليا أو طبيا أو تعليميا، كام احتضنت الكويت اجلمعية الكويتية لتقدم 

الطفولة العربية، وهتتم هذه اجلمعية باألطفال العرب.
لقد كانت نظرتنا إىل الطفل والطفولة نظرة اهتامم باإلنسان كإنسان، وتلبية 

مطالبه اإلنسانية والنفسية والصحية واالجتامعية.
لقد كان أطفال الكويت ينعمون برعاية شاملة حرصنا أن نقدمها هلم إيامنا 

منا بأهنم عدة املستقبل وذخر األيام القادمة. 
اليوم نجد أنفسنا أمام غاصب غادر حيتل بالدنا الكويت ويرشد أهلها، ومن 
أول ما قام به داللة عىل نكرانه لكل القيم اإلنسانية، أن اجته اىل أطفال الكويت، 
ومن بعض ما فعله، أن ألقى باألطفال ناقيص النمو إىل خارج املستشفيات، ونقل 
حّضاناهتم، ورسق أجهزة العناية املركزة، ونقل خمزون البالزما من بنك الدم إىل 
خارج الكويت، وهدم دور رعاية األطفال والعجزة واملسنني، وأخىل املستشفيات 

من املرىض بعد أن دمر أحياء بأطفاهلا ونسائها وشيوخها.
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السيد الرئيس
بالغدر  ُحرم  العامل  من  شتى  بقاع  يف  مرشد  بني  اليوم  الكويت  أطفال  إن 
العامل  أطفال  كلام محل طفل من  يتذكر  أن  العامل  الرعاية، وواجب  واخلديعة من 
كتبهم وكراريسهم متجهني إىل مدارسهم، عليه أن يتذكر أن هناك أطفال الكويت 
حمرومني، ليس من الرعاية الصحية واملدرسية فحسب، بل تم حرماهنم من أبسط 

مقومات احلياة.
يف  هنا  ضامئركم،  الكويت  أطفال  باسم  أسترصخ  الكبرية  القمة  هذه  ويف 
املعمورة رشقا وغربا وشامال وجنوبا، أن  امتداد  القاعة، وهناك عىل  داخل هذه 
وظلم  اضطهاد  من  يعانون  فهم  وأهيل،  أبنائي  مع  الكويت،  أطفال  مع  تقفوا 
املحتل املغتصب، وأن هتبوا حلامية حقوقهم اإلنسانية التي تكفلها اتفاقية حقوق 

الطفل العاملية التي وقعتها الكويت.
وشكرًا السيد الرئيس".)88( 

)88(   كلامت حرضة صاحب السمو أمري البالد الشيخ جابر األمحد اجلابر الصباح، إصدار خاص بمناسبة 
رعاية حرضة صاحب السمو أمري البالد افتتاح مبنى وكالة األنباء الكويتية )كونا( اجلديد 22 ذو القعدة 

1417 – 31 مارس 1997، ص. 222-221.
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الف�صل اخلام�س )89(

املوؤمتر ال�صعبي الكويتي يف جدة

13 – 15 اأكتوبر 1990م

كانت فكرة سمو ويل العهد الشيخ سعد العبداهلل الصباح يف دعوة الكويتيني 
الكويتي الحتالل  الشعب  للعامل أمجع رفض  يعلن  إىل االجتامع يف مؤمتر شعبي 
بالده، وعدم قبوله بضم الكويت للعراق، ووالئه لسمو األمري الشيخ جابر وويل 
عهده، ذات تأثري كبري يف جمريات أحداث الغزو، حيث أضفت عىل قضية الكويت 
اإلعالمي.  الزخم  من  مزيدا  وأعطت  والقانونية،  السياسية  الرشعية  من  مزيدا 
الكويتي ممثال بوجهائه ومثقفيه ومسؤوليه دوره بكل إخالص،  الشعب  ولعب 

وساهم يف رجوع الكويت إىل سابق عهدها حرة مستقلة ذات سيادة. 

جاءت الفكرة املؤمتر الشعبي – كام قال أمينها العام عبدالرمحن خالد الغنيم - 
بوحي من نقاش بني الشيخ سعد والرئيس الفرنيس ميرتان ]يف 1990/9/10م[ 
الصباح  أرسة  بحكم  الكويتي  الشعب  رأي  مسألة  عن  ميرتان  فيه  حتدث  الذي 
وعن عمل استفتاء.)90( ولكن فيام يبدو من حمارض حكومة الكويت يف الطائف أن 
فكرة عمل مؤمتر شعبي قد طرحها الشيخ سعد قبل لقائه بميرتان، حيث ناقش 

املوضوع يف جلسة جملس الوزراء بالطائف بتاريخ 1990/9/1م.)91(

حرر معظم هذا الفصل مشكورين الدكتور راشد مزيد الصانع والدكتور عبداهلل بدران، باالعتامد عىل   )89(
حمفوظات مركز البحوث والدراسات الكويتية.

وطن،  ذاكرة  برنامج  اجلاسم،  عبداحلميد  يوسف  أجراها  تلفزيونية  مقابلة  الغنيم،  خالد  عبدالرمحن   )90(
تلفزيون الوطن، 2008؛ جريدة القبس الدويل،لندن، 1990/9/12م.

حمرض اجتامع جملس الوزراء املنعقد يف املقر املؤقت يف الطائف يوم السبت املوافق 1990/9/1م الساعة   )91(
10 مساءًا )1990/2(.
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جريدة القبس الدويل لندن، 1990/9/12م.
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كان التحدي يف مل شمل الكويتيني ماثال بسبب احلالة السياسية التي كانت 
قائمة يف الكويت قبل الغزو والتي متثلت يف حركة املعارضة وما سمي بدواوين 
االثنني التي عربت عن رفضها حل جملس األمة. لكن نجاح املؤمتر الشعبي أثبت 
حني  وأنه  األوراق،  خلط  وعدم  خالفاته  تنظيم  عىل  قادر  الكويتي  الشعب  أن 

يعتدى عىل البالد ينسون خالفاهتم الداخلية ويقفون صفا واحدا.
العراقي  الغزو  من  الكويتية  املعارضة  موقف  نذكر  أن  املناسب  من  ولعله 
للكويت، فقد صدر بيان بتاريخ 1990/8/19م، أي قبل انعقاد املؤمتر الشعبي 
ٌع من السادة جاسم القطامي ود.  الكويتي بجدة بحوايل شهر ونصف الشهر، مَوقَّ
بسمو  ممثلة  السياسية  للرشعية  تأييدهم  يوضح  الربعي  أمحد  ود.  اخلطيب  أمحد 
األمري وويل عهده، ويوضح حقيقة ما جرى من احتالل وخطورة ذلك عىل مصري 
الكويت  نرصة  من  السلبي  املوقف  ذوي  يرددها  التي  احلجة  عىل  ويرد  العرب، 
يف  للكويتيني  القومية  العقلية  يمثل  بيان  وهو  الغربية.  بالقوات  االستعانة  حول 
ذلك الوقت قبل أن يتغري بعد خذالن معظم القوميني العرب للقضية الكويتية. 

وفيام ييل نص بيان املعارضة الكويتية:
لألرايض  العراق  احتالل  منذ  املنطقة  يف  األحداث  تسارع  أن  شك  "ال 
العريب  الوضع  تفاقم  إىل  العراق؛  إىل  الكويت  ضم  إعالن  إىل  الكويتية؛ 
والرصاعات العربية؛ وانتهاء بدخول القوات األجنبية إىل املنطقة .. إن كل ذلك 
قد أحدث كثريا من البلبلة داخل صفوف الشارع العريب، وأحدث انقساما حيتاج 
منا مجيعا إىل توضيح أبعاده حتى ال ختتلط األوراق، وحتى ال نسمح بخلق انشقاق 
داخل الشارع العريب بسبب سوء الفهم أو نقص املعلومات أو تسارع األحداث.

ومن هذا املنطلق فإننا نرى أن من واجبنا توضيح ما دار وما يدور يف الكويت 
وهيمه  العربية  األمة  مصالح  هتمه  خملص  عريب  لكل  جلية  الصورة  تكون  حتى 
توحيد الشارع العريب ضد العدو املشرتك، وهيمه تقليل التناقضات داخل القوى 

العربية وتوجيه كل الطاقات لقضية التحرر والتقدم. 
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أوال: املوقف من االحتالل
الشك أنكم تدركون مجيعا أن القوى الوطنية الكويتية كانت يف طليعة القوى 
الداعية للوحدة العربية باعتبارها املصري احلتمي للتقدم العريب، وبسبب استحالة 
كل حماوالت التنمية والتطور يف ظل التجزئة التي خلقها االستعامر، والتي أدت 

إىل ختلف املنطقة من جهة وحتكم أعدائها هبا من جهة أخرى. 
ومن هذا املنطلق فإن موقفنا من احتالل الكويت هو موقف الرفض واإلدانة، 
ألن مثل هذا االحتالل لن يؤدي إال إىل تكريس اإلقليمية وخدمة أعداء الوحدة، 
فالوحدة العربية ال يمكن أن تتم بقوة السالح، وال يمكن أن تكون وحدة حقيقية 
إال بالقناعات الشعبية وبالديموقراطية. وال جيوز أن يقف أي وحدوي عريب مع 

قضية االحتالل والضم حتت أية مربرات أو مسوغات أو الفتات وحدوية. 
وما حدث هو أن النظام العراقي أرسل قواته إىل الكويت واحتلها بالقوة، 
ضد  الكويتيني  كل  وقف  أن  بعد  ألغاها  ما  رسعان  كرتونية  حكومة  َب  ونصَّ
االحتالل. وبعد أن فشل يف أن جيد كويتيا واحدا يقف معه أو يتعاون مع قوات 
هنب  عمليات  يامرس  راح  بل  باالحتالل  العراقُي  اجليُش  يكتف  ومل  احتالله، 
للممتلكات، وختريب للمؤسسات، واختطاف للناس ورسقة مجاعية للرشكات 
هذه  مثل  عىل  احلزن  ويثري  النفوس،  يف  األمل  يثري  وبشكل  الشعبية،  والثروات 
االحتالل  نرفض  كام  ونرفضها  ندينها  أن  جيب  التي  مسؤولة،  الال  الترصفات 

نفسه.
ونعتقد أن السامح بمبدأ الضم بالقوة أو التسامح معه سيجعل األقطار العربية 
فريسة للقوة وسيخلق حالة من الفوىض السياسية وحالة من األحقاد والتوترات 

بني الشعوب العربية نفسها. 

ثانيا: املوقف من السلطة يف الكويت 

وبني  بيننا  قائمة  كانت  التي  اخلالفات  أبعاد  مجيعا  تدركون  أنكم  الشك 
السلطة يف الكويت. وتعرفون موقفنا الواضح والرصيح من قضية الديموقراطية، 
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ورضورة احرتام القانون، وخلق دولة املؤسسات؛ لكنكم بالتأكيد تدركون أيضا 
أن خالفاتنا مع هذه السلطة هي خالفات حمددة حول مسائل دستورية، ووسائل 
هذه اخلالفات حمددة أيضا. ودستورنا الكويتي الصادر عام 1962م ينص بشكل 
مبارش عىل طبيعة احلكم وطبيعة العالقات املقننة بني احلاكم واملحكوم؛ فدستور 
الكويت ال يسمح بإقامة حكم مطلق، وينص رصاحة عىل أن األمة هي مصدر 
لنا أن نسمح ألية قوة أجنبية كائنة من  السلطات. ونحن كدستوريني ال يمكن 
اإلرادة  وخارج  الدستور  خارج  سلطة  أو  احلكم  طبيعة  لنا  حتدد  أن  يف  تكون 

الدستورية. 

لذلك فإننا ال نعرتف سوى بالسلطة الكويتية التي حددها الدستور، وهي 
وبعد  قبل  الدستورية  تستمد رشعيتها  زالت،  وما  كانت،  التي  الرشعية  السلطة 

االحتالل العراقي واملمثلة يف أمري الكويت الشيخ جابر األمحد الصباح.

ثالثا: املوقف من القوات األجنبية

إنكم تعرفون جيدا موقف القوى الوطنية الكويتية من التواجد األجنبي يف 
املنطقة منذ عهود االستعامر القديم حتى يومنا هذا. وال شك أن تواجد القوات 
قرارها  استقالل  من  وحيد  العربية،  للدول  الوطنية  السيادة  ُينقص  أمر  األجنبية 
التي  املشكلة  لكن  مقلق لكل وطني عريب.  أمر  السيايس. وهو يف كل األحوال 
جيب أن تكون واضحة للجميع هي أن رفع شعار خروج القوات األجنبية بمعزل 
عن شعار خروج القوات العراقية من الكويت جيعل مثل هذا الشعار دون معنى 
ودون مضمون؛ فالقوات األجنبية تواجدت كنتيجة الحتالل الكويت، وال جيوز 

أن نتحدث عن إلغاء النتائج والسكوت عن األسباب.

إن خروج القوات العراقية من الكويت وعودة الرشعية إليها سيجعل الدعوة 
خلروج القوات األجنبية أمرا متفقا عليه من اجلميع. وسيكون مطلبا ال جتد القوى 
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األجنبية مناصا من التسليم به، وال جتد شيئا من األعذار التي تتعلل هبا. فالقوات 
األجنبية جاءت بعد التعنت العراقي ورفضه كل املبادرات العربية. وال شك أن 
انسحاب العراق الفوري من الكويت سيكون اخلطوة األوىل النسحاب القوات 

االمريكية واألطلسية من األرض العربية.

إن طرح شعار خروج القوات األجنبية ال اعرتاض عليه، لكنه سيكون شعارا 
دون مضمون إذا مل يرتبط بإهناء مسببات هذا التواجد األجنبي. وال شك أنكم 
الصهيوين  العدو  ورائهم  ومن  األطليس  وحلف  املتحدة  الواليات  أن  تدركون 
العراقي  الوضع، ولقد أعطاهم االحتالُل  كانوا حيلمون بوجود وضع مثل هذا 
للكويت كل املربرات املطلوبة لتحقيق أحالمهم يف التواجد عىل األرض العربية 

واستغالل خريات األمة واالنتقاص من سيادهتا.

أيتها القوى واملنظامت العربية الشعبية، 

أيتها الشخصيات الوطنية العربية،

إن الظروف التي متر هبا املنطقة هي ظروف خطرية عىل مستقبل النضال العريب. 
وهي ظروف اختلطت هبا األوراق بشكل خيدم مصالح إرسائيل وحلفائها. وهي 
خطرية.  أخرى  اجتاهات  إىل  مسريته  عن  العريب  النضال  حرف  فيها  تم  ظروف 
العراقي الذي كنا نحلم أن يكون سندا لتحرير فلسطني يقوم باحتالل  فاجليش 
بالنهب  يقوم  إرسائيل  نصف  سيدمر  أنه  يقال  كان  الذي  واجليش  الكويت. 
والرسقة يف كل الكويت. واالستقالل الوطني الذي عملت أجيال من املناضلني 
العرب من أجل حتقيقه يتم إجهاضه بالتواجد العسكري األطليس، وهجرة اليهود 
السوفييت زادت يف األسابيع األخرية بشكل مل يسبق له مثيل، وأنظار العامل التي 
كانت تتوجه بإعجاب إىل كفاح شعبنا الفلسطيني يف األرايض املحتلة وبطوالت 
أطفال احلجارة حتولت إىل الرصاع العريب - العريب الذي خلقه وتسبب فيه النظام 
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يواجه  أصبح  العرب  عدو  ضد  موحدا  أردناه  الذي  العريب  والسالح  العراقي، 
ب ضد البندقية العربية. بل أصبحنا  بعضه بعضا. وأصبحت البندقية العربية ُتَصوَّ
أمام أنظار الرأي العام العاملي مهزلة ما بعدها مهزلة، ومل يستفد من هذا االحتالل 

العراقي للكويت سوى العدو الصهيوين وحلفائه يف حلف األطليس.

إننا ندعوكم مجيعا ومن منطلق احلرص عىل مستقبل األمة ووحدة كلمتها 
وتوحيد جهودها ضد عدوها الرئييس للوقوف ضد االحتالل العراقي للكويت، 
وإدانة هذا االحتالل بكل الوسائل املتاحة واملمكنة. إن كل كلمة تقال أو تكتب 
هذا  يف  خرّي  جهد  وكل  االجتاه،  هذا  يف  مظاهرة  أو  مسرية  وكل  االجتاه،  هذا  يف 
االجتاه سينزع فتيل االنفجار، ويساعد عىل جتنب األمة كارثة قومية ال تقل عن 

كارثة العرب يف حرب 1967م. 

لذلك ندعوكم مجيعا للوقوف ضد االحتالل العراقي لبالدنا، ورفع شعار 
إهناء هذا االحتالل ورفض سياسات الضم واإلحلاق بالقوة، وهي السياسة التي 
لن جتني منها الشعوب العربية سوى مزيد من املآيس واخلسائر التي نحن مجيعا يف 

غنى عنها".)92(

وهكذا يتبني توحد الصف الكويتي إبان االحتالل العراقي، ونسيان األمور 
اخلالفية أمام حتٍد وجودي كالذي حدث للكويتيني مجيعا، حكومة وشعبًا. وقد 

ازداد وضوح التامسك الكويتي يف أثناء انعقاد املؤمتر الشعبي بجدة.

طرح سمو الشيخ سعد هذه الفكرة ابتداء - كام رأينا يف بداية الفصل - يف 
سبتمرب  الكويتية  اجلالية  ولقائه  لندن  إىل  زيارته  أثناء  يف  عنها  حتدث  ثم  الطائف 
أمري  سمو  عىل  األمر  عرض  إىل  سعى  الطائف  إىل  عودته  وبعد  1990م.  سنة 
البالد الشيخ جابر األمحد اجلابر الصباح، طيب اهلل ثراه، الذي سارع إىل مباركتها 
 2( األول  الشهر  الكويت،  غزو  جلريمة  وثائقي  سجل  الرشق:  كتاب  وآخرون،  الدين  نور  خريي     )92(

أغسطس – 1 سبتمرب 1990م(، ط. 2، الدوحة، 1990، ص. 80-77.
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وتأييدها، ثم عرضها عىل جملس الوزراء، وبعد ذلك فاتح القيادة السعودية باألمر 
ووجد تأييدا وموافقة عىل إجرائه عىل أرض اململكة.)93( وبدأت اإلجراءات تتخذ 
العربية  اللجنة التحضريية للمؤمتر عىل أن يعقد يف مدينة جدة باململكة  لتشكيل 

السعودية ما بني 13 - 15 أكتوبر سنة 1990م.

سنعتمد يف كتابة تاريخ هذا املؤمتر عىل الوثائق واملحارض وبعض الروايات 
والدراسات  البحوث  مركز  هبا  حيتفظ  والتي  املؤمتر،  يف  املشاركني  مع  املسجلة 

الكويتية.

اأول: اللجنة التح�صريية للموؤمتر ال�صعبي 

بغية حتقيق املؤمتر األهداف املنشودة منه، تشكلت اللجنة التحضريية للمؤمتر 
الشعبي من الشخصيات اآلتية:

املهندس عبدالرمحن خالد الغنيم - رئيس اللجنة واألمني العام للمؤمتر.  .1

العام  األمني   - اللجنة  رئيس  نائب   - الوقيان  عبداهلل  خليفة  الدكتور   .2
املساعد.

السيد عبداللطيف عبداهلل الروضان - مقرر اللجنة ومقرر األمانة العامة.  .3

السيد فيصل العيل املطوع.  .4

السيد فهد اخلزام.  .5

السيد حممد عبداملحسن املخيزيم.  .6

السيد سامي فهد اإلبراهيم.  .7

الدكتور حسني املؤمن.  .8

الدكتور نارص الصانع.  .9

)93(   انظر الفصل الرابع اخلاص بأعامل حكومة الكويت يف الطائف.
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السيد عبداهلل عبدالرمحن البحر.  .10

السيد سعد حممد السعد.  .11

كام ضمت اللجنة التحضريية عددا من السادة الوزراء، وهم:

- ضاري عبداهلل العثامن - وزير العدل والشؤون القانونية.

- سليامن عبدالرزاق املطوع - وزير التخطيط.

- الدكتور عبداهلل يوسف الغنيم - وزير الرتبية.

وقد عقدت اللجنة التحضريية اجتامعات عدة للتحضري للمؤمتر مع سمو أمري 
البالد وسمو ويل العهد. وجرى االتفاق مع سمو ويل العهد عىل جدول األعامل 
النهائي للمؤمتر. وطلب سموه مقابلة تسع عرشة شخصية كويتية ممن سيحرضون 
املؤمتر لالجتامع هبم قبل بدء عقد املؤمتر بعدة ساعات من أجل توضيح الفكرة من 
املؤمتر، والروح التي يعقد فيها واهلدف منه، واالتفاق عىل خطة رصحية وشاملة 
املقدس  اهلدف  يدًا واحدة من أجل حتقيق  العمل  إىل  اجلميع  وواضحة، ودعوة 

جلميع أبناء الشعب الكويتي وهو حترير الكويت وعودة الرشعية.

ثانيا: �صعار املوؤمتر والدعوة اإليه:

وجهود  طاقات  توحيد  عىل  جوهرها  يف  تقوم  الشعبي  املؤمتر  فكرة  كانت 
الشعب الكويتي بجميع فئاته واجتاهاته ملواجهة العدوان العراقي، ودحره وحترير 

البالد منه، لذا اختذ املؤمتر شعارًا له هو: )التحرير: شعارنا.. سبيلنا.. هدفنا(.

وهنارا  ليال  متواصلة  بصورة  وعملت  الزمن،  التحضريية  اللجنة  وسابقت 
للتحضري للمؤمتر. وأصدرت بيانًا ذكرت فيه أن الدعوات حلضور املؤمتر ستوجه 
من  وهم  فيه،  املشاركني  مجيع  إىل  الوزراء  جملس  رئيس  العهد  ويل  سمو  باسم 

الفئات اآلتية:
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الوزراء السابقون.  -

أعضاء املجالس النيابية السابقون )املجلس التأسييس وجملس األمة(.  -

رئيس وأعضاء املجلس الوطني.  -

كبار املسؤولني بدرجة وزير.  -

رئيس وأعضاء جلنة تنقيح الدستور.  -

رئيس وأعضاء املجلس األعىل للقضاء ورئيس إدارة الفتوى والترشيع.  -

رئيس وأعضاء جملس إدارة غرفة جتارة وصناعة الكويت.  -

وكالء الوزارات والوكالء املساعدون ومن يف درجتهم.  -

التطبيقي  للتعليم  العامة  واهليئة  الكويت  بجامعة  التدريس  هيئة  أعضاء   -
والتدريب.

املحافظون.  -

أعضاء املجلس األعىل للبرتول.  -

أعضاء املجلس األعىل لإلسكان.  -

أعضاء جملس اخلدمة املدنية.  -

أعضاء املجلس األعىل للتعليم.  -

أعضاء جلنة شؤون البلدية.  -

املسامهة  والرشكات  العامة  املؤسسات  إدارات  جمالس  وأعضاء  رؤساء   -
العامة.

رؤساء وأعضاء جمالس االحتادات والنقابات ومجعيات النفع العام.  -

رؤساء وأعضاء جمالس اجلمعيات التعاونية.  -

رؤساء وأعضاء جمالس إدارات األندية الرياضية واالحتادات الرياضية.  -
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رؤساء حترير الصحف واملجالت اليومية واألسبوعية.  -

رئيس وأعضاء جلنة املناقصات املركزية.  -

رئيس وأعضاء اهليئة التنفيذية لالحتاد الوطني لطلبة الكويت.  -

القوى  خمتلف  متثل  كويتية  شخصية   )1200( املدعوين  عدد  بلغ  وقد 
السياسية واالقتصادية واالجتامعية )انظر قائمة بأسامئهم يف ملحق هذا اجلزء(، 
لتغطية  اإلعالميني  من   433 ونحو  األجنبية،  الشخصيات  من  عدد  إىل  إضافة 

أحداث املؤمتر.

ثالثًا: جلان املوؤمتر:

الفرعية  اللجان  من  عدد  تشكيل  عىل  للمؤمتر  التحضريية  اللجنة  حرصت 
لتتوىل كل منها عددا من املسؤوليات واملهام وفق مسامها، ومن ثم تتكامل جهود 

مجيع اللجان ليخرج املؤمتر بالصورة املثىل املنشودة. وهذه اللجان الفرعية هي:

د.  فيها  ويعاونه  املطوع،  العيل  فيصل  السيد  ويرأسها  اإلعالمية:  اللجنة   -1
نارص الصانع، ويوسف السميط، وماجد بدر الرفاعي، ود.حممد الرميحي، 

وبعض اإلخوة املتطوعني.

من  العديد  ويعاونه  اإلبراهيم،  سامي  السيد  ويرأسها  االستقبال:  جلنة   -2
الشباب الكويتي املتطوع.

جلنة السكن: ويرأسها السيد فهد اخلزام، ويعاونه السيد حممد املخيزيم.  -3

حسني  الدكتور  ويعاونه  البحر،  عبداهلل  السيد  ويرأسها  املالية:  اللجنة   -4
املؤمن.

جلنة التحضري جلدول أعامل املؤمتر.  -5

وتم اختيار قرص املؤمترات يف مدينة جدة ليكون مقرًا ألعامل املؤمتر. وكان 
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واإلرشاف  واحلجز  االستقبال  مهام  لتويل  املتطوعني  من  متكامل  فريق  هناك 
الرياض  يف  الكويتية  للسفارة  وكان  وخالفه،  والنقليات  املختلفة  والرتتيبات 
وقنصلية الكويت يف جدة وأركاهنا دوٌر كبري وبارز يف اإلعداد والتنظيم واملساعدة 
والتعاون، وتم إنشاء مركز إعالمي متكامل خلدمة الصحفيني ووكاالت األنباء 

ورجال اإلعالم.

وحرصت حكومة خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبدالعزيز، طيب 
اهلل ثراه، كام حرص األمري ماجد بن عبدالعزيز ونائبه، إىل تقديم كل التسهيالت 
املناسبة لعقد املؤمتر، وتوجيه رجال األمن واجلهات األمنية يف اململكة، لتسهيل 

كل األمور املعنية به، سواء يف املطار أو املنافذ الربية، أو داخل املؤمتر وخارجه.

رابعًا: الربنامج التح�صريي للموؤمتر

لوضع  عديدة  اجتامعات  املختلفة  وجلاهنا  التحضريية  اللجنة  اجتمعت 
وتسلسل  وحماوره  بجلساته  املتعلقة  التفاصيل  ومجيع  للمؤمتر  النهائي  الربنامج 
فعالياته. وجرى االتفاق عىل أن يستغرق املؤمتر ثالثة أيام تتخللها أربع جلسات 

عمل، وأن يكون برنامج املؤمتر وفق ما يأيت:

1 - اليوم األول:

م:  • السبت 24 ربيع األول 1411هـ املوافق 13 أكتوبر 1990	

•يتضمن ذلك اليوم الفعاليات اآلتية: 	

صباحًا:  عرشة  احلادية  الساعة  االفتتاح  جلسة  )علنية(،  •جلسة  	
وتتضمن ما يأيت:

•السالم الوطني. 	
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•تالوة مباركة من آيات الذكر احلكيم. 	

•كلمة حرضة صاحب السمو أمري البالد حفظه اهلل ورعاه. 	

املؤمتر، حفظه  الوزراء رئيس  العهد ورئيس جملس  •كلمة سمو ويل  	
اهلل.

•كلمة األمانة العامة للمؤمتر 	

•كلمة ممثل املؤمترين. 	

•جلسة العمل األوىل مقترصة عىل األعضاء.. )مغلقة(، تبدأ اجللسة  	
الساعة السادسة والنصف مساء. ويتم فيها:

•اختيار أعضاء جلنة صياغة التوصيات والبيان اخلتامي. 	

•حوار مفتوح. 	

2 - اليوم الثاين:

أكتوبر   • 	14 املوافق  1411هـ  األول  ربيع   25 املوافق  األحد 
1990م:

•يتضمن ذلك اليوم الفعاليات اآلتية: 	

•جلسة العمل الثانية تبدأ الساعة العارشة والنصف صباحًا ))مغلقة(:  	
ويتم فيها مناقشة ما يأيت:

•تصورات العمل من أجل التحرير. 	

•مواطنو الداخل. 	

•حوار مفتوح. 	
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•جلسة العمل الثالثة: تبدأ الساعة السادسة والنصف مساء )مغلقة(  	
بعنوان: الدور الشعبي يف دعم الصمود والتحرير. وتتضمن حوارا 

مفتوحا.

3 - اليوم الثالث:

أكتوبر   • 	15 املوافق  1411هـ  األول  ربيع   26 املوافق  األثنني 
1990م:

•يتضمن ذلك اليوم الفعاليات اآلتية: 	

•اجتامع جلنة الصياغة وإعداد التوصيات والبيان اخلتامي. 	

•جلسة العمل الرابعة تبدأ الساعة الرابعة والنصف مساء )مغلقة(،  	
بعنوان: الدور الشعبي يف دعم الصمود والتحرير. وتتضمن حوارا 

مفتوحا.

•إقرار التوصيات والبيان اخلتامي - تقرير جلنة الصياغة. 	

•اجللسة النهائية - تالوة البيان النهائي. 	

•اخلتام والسالم الوطني. 	

•دعوة عشاء يقيمها سمو ويل العهد ورئيس جملس الوزراء ورئيس  	
املؤمتر الساعة التاسعة والنصف مساء.

افتتح سمو األمري جابر األمحد الصباح اليوم الثالث عرش من سبتمرب املؤمتر 
الشعبي الذى انعقد يف جدة يف قرص املؤمترات، ووجه كلمة إىل أبناء الكويت قال 
فيها: إن صمودنا ووقوفنا صفًا واحدًا ضد املحتل الغاشم كان مثار إعجاب العامل 
الكويتيني  التحرير، وأكد يف خطابه أن  الواثق نحو  يتابع حتركنا  الذى  واحرتامه 
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طاملا عاشوا منذ القديم أجواء احلرية، والتزموا الشورى، ومارسوا الديمقراطية، 
من  الكويتي  الشعب  قدمه  ما  إن  وقال  مجيعًا،  ارتضيناه  الذى  الدستور  إطار  يف 
تضحيات يف هذه املحنة، سيكون ركائز قوية وصلبة النطالقة كويتية ثابتة نحو 

مستقبل أفضل.

كلمة �صاحب ال�صمو الأمري يف افتتاح املوؤمتر ال�صعبي يف ق�صر املوؤمترات 

يف جدة باململكة العربية ال�صعودية: 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

يعيننا  أن  الذي ال حيمد عىل مكروه سواه وأسأله سبحانه وتعاىل  احلمد هلل 
نفوسنا وأصيل وأسلم عىل  أقدامنا ويطمئن  يثبت  املصاب وأن  مجيعا عىل حتمل 

خري الربية سيدنا حممد صىل اهلل عليه وسلم.

إخواين، 

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ..

لقد تعرضت الكويت فجر يوم اخلميس احلادي عرش من حمرم احلرام املوافق 
الثاين من أغسطس املايض لعمل عدواين غادر من النظام العراقي، الذي كنا نعتقد 
بأن ما قدمته الكويت له شعبا وحكومة كان كافيًا لغرس شجرة اخلري يف ضمريه 
العهد وغدر  فخان  فيه  متأصال  كان  الرش  أن  إال  الرش يف سلوكه  نزعة  واحتواء 
املواثيق واألعراف  احلائط بكل  باألخ واجلار، واستباح احلرمات ضاربًا عرض 

الدولية متنكرا ملا قدمته له الكويت من مساندة ومساعدة.

إخواين،

لقد كانت الكويت واحة أمن وسالم واستقرار وكانت مالذا لكل اخلريين 
الرغيدة فأثار  والرشفاء جيدون فيها املكان اآلمن والعيش الكريم واحلياة اهلانئة 
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لتحقيق  العراقي  الشعب  ثروات  بدد  الذي  اآلثم  العراقي  النظام  حفيظة  ذلك 
مآرب خاصة وحينام شعر بأن الشعب بدأ يتململ ويتذمر من انحرافاته وشططه 
 – الظروف  مجيع  – ويف  كانت  التي  الكويت  مع  جديدة  جبهة  بفتح  إهلاءه  أراد 
سندًا وعونًا ألشقائها العرب واملسلمني وأرسل قواته املسلحة بعد منتصف الليل 
الجتياحها واحتالهلا وممارسة أعامل العنف والقتل والسطو املسلح ضد املواطنني 

األبرياء بحقد مل يسبق له مثيل يف عاملنا املعارص. 

إخواين،

املعتدي  العراقي  النظام  أثارها  التي  الباطلة  الدعاوى  تابعتم  أنكم  البد 
وحينام  الكويت  شاكيا  العربية  الدول  جلامعة  جلأ  فقد  الغاشم  الغزو  قبل  ضدنا 
ارتضينا حكم هيئة حتكيم عربية حمايدة تنصل ذلك النظام املخادع متذرعًا بأن ما 
بني الكويت والعراق هو شأن ثنائي حيل بينهام. وقد نجحت حماولة أخي خادم 
احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبدالعزيز ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة 
وأخي الرئيس حممد حسني مبارك رئيس مجهورية مرص العربية الشقيقة وتم قبل 
شاركت  وقد  الطرفني  بني  جدة  يف  اجتامع  عقد  قليلة  بساعات  الغاشم  الغزو 
الكويت فيه بقلب مفتوح، بغية تسوية املسائل التي كانت معلقة بني البلدين يف 
الوقت الذي كان النظام العراقي يضمر الرش ويدبر اخلطط الكيدية ويعد العدة 
الجتياح الكويت وذلك بعد أن استعمل أساليب تضليلية وكيدية وخمادعة أوحى 

فيها بأنه لن يلجأ إىل القوة لتسوية األمور املعلقة معها. 

إخواين،

إن العامل يدرك إدراكا كامال فداحة اجلرم الذي ارتكبه النظام العراقي ضد 
الكويت وشعبها وقد أكد ذلك بالقرارات املتالحقة التي أصدرها جملس األمن 
الدويل وأدان فيها العدوان الغاشم وطالب العراق املعتدي بسحب قواته دون قيد 
أو رشط من الكويت، متكينا للرشعية من استئناف مهامها. وقد أصدر مؤمتر القمة 
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قرارات  االنحياز  عدم  دول  ومنظمة  اإلسالمي  املؤمتر  ومنظمة  الطارئ  العربية 
مماثلة. والشك أن وقوف العامل يؤكد صواب سياستنا وسالمة مواقفنا املوضوعية 
جتاه جممل األحداث العاملية األمر الذي جعلنا نحظى بمساندة وتعاطف شعوب 

العامل وأن نكسب تأييدهم.

إخواين،

إرادتنا بعد أن  النيل من  أنه مل يتمكن من  العراقي اآلثم  النظام  إن ما يغيظ 
احتل أرضنا فصمودنا ووقوفنا مجيعًا صفًا واحدًا ضد املحتل الغاشم كان مثار 
التحرير ودحر  الواثق نحو  يتابع عن كثب حتركنا  الذي  العامل  إعجاب واحرتام 
الغزاة املعتدين وإن النرص قريب بإذن اهلل وإذا كان التاريخ قد سجل بأحرف من 
نور صمود الكويتيني ضد الغزاة الوحشيني فإنه لن ينسى أبدا أن يفرد الصفحات 
السوداء التي تفضح املامرسات اآلثمة للنظام العراقي. فقد دافع الشعب الكويتي 
املعتدي  رشاسة  رغم  وممتلكاته  وأعراضه  وأرواحه  وطنه  عن  ببسالة  األيب 

وغدره.

إخواين،

لقد عاش الكويتيون منذ القدم يف أجواء احلرية والتزموا الشورى ومارسوا 
الديمقراطية يف إطار دستورنا الذي ارتضيناه مجيعا وإذا ما اختلفت اجتهاداهتم 
أشد تالمحا  يكونون  فإهنم  الكويتي  البيت  برتتيب  املتعلقة  األمور  أمر من  بشأن 
احلقيقة  اإلخوة  أهيا  تلك  هتددهم.  التي  األخطار  مواجهة  يف  وتآزرا  وإرصارا 
الساطعة التي مل يدركها النظام العراقي فقد أخطأ يف فهم طبيعة اجلبهة الداخلية 
أوضاع  لرتتيب  آراء  من  املجتهدين  املواطنني  بعض  طرحه  ما  أن  فظن  الكويتية 

البيت الكويتي باعثه خالفات وتناقضات بني أبناء الوطن الكويتي الواحد.

وها أنتم يا أبناء الكويت باجتامعكم هذا تؤكدون للعدو الظامل وللعامل أمجع 
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وحدة أهل الكويت وتالمحهم يف مواجهة االحتالل ورفضهم القاطع له. ولعل 
اجتامعكم هذا هو أبلغ رد عىل عدوكم ورسالة موجهة إىل العامل تثبت وحدتكم 

وتالمحكم يف مواجهة من اغتصب وطنكم.

إخواين،

إنني من عىل هذا املنرب أوجه بالنيابة عنكم وباألصالة عن نفيس رسالة حتية 
وتقدير واحرتام ألهلنا يف الكويت الذين يسطرون منذ بدء االحتالل أروع آيات 
الصمود والتحدي للعدو الغاشم وحيافظون عىل أرض الوطن بقلوهبم وعيوهنم 
املعتدي اآلثم وإنني  الكويت ستبقى حرة عزيزة رغم أنف  ويثبتون كل يوم أن 
أدعو املوىل عز وجل أن جيمعنا وإياهم يف القريب العاجل عىل أرض الوطن الغايل 

وليس ذلك عىل اهلل بكثري.

إخواين

التعاون  عىل  العزم  نعقد  أن  هذا  مؤمترنا  يف  مجيعا  علينا  حيتم  الواجب  إن 
الالحمدود لتحقيق هدف ساٍم وهو حترير الوطن من دنس العدو واملحتل معتمدين 
أوال عىل اهلل سبحانه وتعاىل، ثم عىل أنفسنا وعىل أشقائنا وأصدقائنا. فالتحرير 
هو هاجسنا وشاغلنا مجيعا وال بد لنا أيضا من الرتكيز عىل كويت املستقبل التي 
ستكون بإذن اهلل أكثر عزة وشموخًا واستقرارًا وأمنًا ألن ما قدمه الشعب الكويتي 
من تضحيات يف هذه املحنة، سيكون ركائز قوية وصلبة النطالقة كويتية ثابتة يف 
مجيع املجاالت نحو مستقبل أفضل تضم فيه الكويت مجيع املخلصني واألوفياء 
والرشفاء الذين صانوها وحافظوا عليها ودافعوا عنها وسيكون شعب الكويت 
الدهر ومصائبه. ولن جيعلنا هذا  منيعا حيمي وطنه من عاديات  األصيل سياجا 
احلارض املأساوي الذي نعيشه نقنط من رمحة اهلل فنحن أصحاب حق وأصحاب 
األعلون"  وأنتم  حتزنوا  وال  هتنوا  "وال  وتوفيقه  بعنايته  اهلل  يرعاها  عادلة  قضية 

صدق اهلل العظيم.
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إخواين،

يرسين يف هذه املناسبة أن أتقدم باسمي وباسمكم بجزيل الشكر واالمتنان 
الرشيدة  وحلكومته  عبدالعزيز  بن  فهد  امللك  الرشيفني  احلرمني  خادم  ألخي 
سياق  يف  هذا  ويأيت  املبارك  اللقاء  هذا  الستضافة  قدمت  التي  للتسهيالت 
السعودية عىل  العربية  اململكة  قدمته وتقدمه  الذي  املتواصل والالحمدود  الدعم 
الصعيدين الرسمي والشعبي لنرصة الكويت يف حمنتها ونسأل اهلل أن يديم نعمة 
التواصل بني الشعبني الشقيقني ملا فيه خريمها وصاحلهام كام ال يفوتني أن أسجل 
الشكر والتقدير جلميع الدول التي وقفت معنا دفاعا عن احلق يف مواجهة الباطل 
وخاصة دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية الشقيقة فجزاهم اهلل عنا خري 

اجلزاء.

ويف اخلتام فإن األمل وطيد أهيا األخوة يف أن نلتقي مجيعًا ويف القريب العاجل 
بإذن اهلل عىل أرض املحبة والسالم أرض الكويت الغالية.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته".

ثم ألقى سمو الشيخ سعد العبداهلل الصباح وىل عهد الكويت ورئيس جملس 
الوزراء كلمة يف املؤمتر الشعبي أكد فيها ثبات الشعب الكويتي وتكاتفهم يف وقت 
قيادهتم ووقوفهم صفًا واحدًا كالبنيان املرصوص يشد  الشدة، والتفافهم حول 
بعضه بعضًا، وقد استنكر يف خطابه بعض األصوات الداعية إىل حل عريب، وقال 
من  للخالص  دعوته  يف  ومتطابق  موجود  والدويل  واإلسالمي  العريب  احلل  أن 
الكويت  أرض  من  العراقية  للقوات  الكامل  باالنسحاب  وذلك  العدوان،  هذا 
والرحيل منها، إن دعاة احلل العريب عليهم توجيه الدعوة إىل املعتدين باالنسحاب 

الفوري من أرضنا.
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كلمة �صمو ويل العهد ورئي�س جمل�س الوزراء يف افتتاح املوؤمتر ال�صعبي 

يف جدة:

"بسم اهلل الرمحن الرحيم

حرضة صاحب السمو أمري البالد حفظه اهلل ورعاه.

إخواين وأبناء وطني األعزاء..

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته..

أحييكم حتية أخوية طيبة مباركة وأحيي من خاللكم أهلنا األبطال الصامدين 
يف كويتنا احلبيبة وسائر أهلنا الرافضني لالحتالل الغاشم املتواجدين خارج وطننا 

العزيز وبعد..

فنحمد اهلل يف الرضاء كام محدناه يف الرساء ونحمده يف العرس كام محدناه يف 
بقضائه  مؤمنني  والرخاء,  النعيم  يف  محدناه  كام  والبالء  الشدة  يف  ونحمده  اليرس 
األعداء  عىل  والنرص  البالء  عىل  الصرب  وجل  عز  منه  ملتمسني  ألمره  مسلمني 
الغاشم.  العزيز من رجس االحتالل  لتحرير وطننا  والعون يف جهادنا وكفاحنا 

"ربنا أفرغ علينا صربًا وثبت أقدامنا وانرصنا عىل القوم الكافرين".

إخواين وأبناء وطني:

الطيبة  وجوهكم  يف  وأرى  العزيز  وطننا  إىل  أنظر  فكأنام  إليكم  أنظر  حني 
أحزاهنا  بكل  شاخمة  أبية  البعد  عىل  أراها  التي  الغالية  أمنا  احلبيبة  كويتنا  صورة 
وصربها وشجاعتها تستغيث بنا وتستنجدنا وهي موقنة بالنرص واثقة من أبنائها 
باملال  أجلها  من  والتضحية  سبيلها  يف  للموت  استعداد  عىل  هم  الذين  الربرة 
والولد والغايل والنفيس كي تعود كام كانت – وكام ستظل أبدًا بعون اهلل – حرة 

أبية مستقلة موفورة السيادة مرفوعة الراية ولو كره املجرمون. 
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لقد تعرض شعبنا الصغري املسامل لعدوان غادر من جار ينتسب إىل العروبة 
واإلسالم شددنا أزره يف حمنته ووقفنا بجانبه يف شدته فخان العهد ونقض امليثاق، 
وجازانا باخلري رشًا ورمانا بام يملك من أسلحة الدمار وزحف عىل بلدنا بمئات 
الدبابات والطائرات، يف حرب برية وبحرية وجوية  األلوف من اجلنود وآالف 
شاملة، مبيتا نية الغزو والعدوان مستهدفًا إبادة الشعب الكويتي وحمو شخصية 
الكويت السياسية واحلضارية متومهًا بذلك أنه يستطيع أن يمحو دولة ويصفي 
جديد.  واقع  أمام  العامل  وضع  إىل  ساعيًا  تارخيًا  ويلغي  حضارة  ويزيل  شعبًا 

"ومكروا ومكر اهلل واهلل خري املاكرين".

اإلجرامي  املخطط  هذا  حلقات  استكامل  دون  حالت  املوىل  عناية  ولكن 
أرادوه، وارتفعت راية اجلهاد واملقاومة يف  الذي  الكويت من هذا املحو  فنجت 
املحافل  كافة  الكويت عاليا مسموعًا يف  وارتفع صوت  يد كل كويتي وكويتية، 
الدولية والعواصم العاملية، ويف كل ملتقى عريب وإسالمي ودويل حتى حيني يوم 
التحرير، ونطرد الغزاة املعتدين، ونزيل البغي والعدوان، ونعود إىل أرضنا وديارنا 

آمنني مطمئنني إن شاء اهلل.

وليس هذا أهيا اإلخوة وقت حديث طويل عن التفاصيل، وإنام يكفينا اليوم 
أن نسجل معًا مجلة حقائق ال نظنها موضع نقاش أو خالف:

أواًل: إن رجال قواتنا املسلحة – جيشًا وحرسًا وطنيًا ورشطة – قد وقفوا 
وقفة األبطال يف مواجهة جيوش العدوان، وخاضوا معركة غري متكافئة مل تتح هلم 
فيها فرصة استخدام كامل قدراهتم وإمكانياهتم وكفاءهتم. ومع ذلك فقد أبلوا 
الظن هبم، وكام  الوطن، فكانوا عند حسن  الدفاع عن  بالء حسنا، واستامتوا يف 
عهدناهم دائام نعم األبناء األبرار ألمنا الكويت، ونعم الرجال الشجعان الذين 

نعتز ونفخر هبم.
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أن  املتعاقبة  أجيالنا  حق  من  سيظل  كربى  تارخيية  مفخرة  وهذه  وثانيًا: 
واحد  وقفة رجل  وقفوا  قد  كلهم  الكويت  أهل  أن  هبا، وهي  ويعتزوا  يرددوها 
املعتدون احلساب حني تصوروا  العدوان، ولقد أخطأ  الغزو ويدينون  يرفضون 
أهنم يستطيعون بالوعد والوعيد أن جيدوا من يتعاون معهم من الكويتيني. فإذا 
هبم خييب أملهم، ويفشلون يف العثور ولو عىل كويتي واحد يقبل التعاون معهم 
أو املشاركة يف حكومتهم العميلة الزائفة، مما اضطرهم إىل اإلفصاح عن حقيقة 
إىل  الكويت  ضم  بإعالن  اإلجرامي  خمططهم  عن  والكشف  الرشيرة،  نواياهم 
العراق. لقد كانت جيوش االحتالل يف خمتلف البلدان وعىل مر العصور جتد نفرًا 
ولو قلياًل من ضعاف النفوس يتعاونون معها، إال يف الكويت فقد رفض أهلها 
– رفضوا وما زالوا يرفضون التعاون مع  – دون أن يشذ منهم فرد واحد  مجيعا 
قوات االحتالل اآلثم. وهذه حقيقة أخرى يسجلها التاريخ للكويت وأهلها يف 
صفحات املجد والفخار واالعتزاز، وهي أن الشعب الكويت كله مل ولن يقبل 

بأي حال التعاون مع العدو أو التعامل مع زمرته الباغية.

وثمة حقيقة ثالثة ال جدال فيها وال ِمراء، وهي أن أهل الكويت قد أثبتوا ساعة 
الشدة أهنم أرسة واحدة قواًل وفعاًل، فالتفوا حول قيادهتم التي هي منهم وإليهم، 
ووقفوا صفًا واحدًا كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضًا، فأكدوا بذلك أصالة 
وتساموا  العليا،  الكويت  ملصلحة  الواعي  وإدراكهم  جوهرهم،  ونقاء  معدهنم، 
بوطنيتهم الصادقة وشهامتهم األصيلة وخلقهم الرفيع فوق كل حماوالت الدس 

والوقيعة واالنتهازية.

هذه أهيا اإلخوة األعزاء وقفة وطنية كريمة أسجلها بالتقدير واإلعزاز ألبناء 
مستقبل  بناء  عليها  يقوم  التي  القواعد  إحدى  تكون  أن  وينبغي  الكريم  شعبنا 

الكويت اجلديدة بعد التحرير إن شاء اهلل.
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رابعًا: إن القيادة السياسية بعد ساعات قليلة من بدء الغزو العراقي الغادر 
قد تنبهت إىل خمطط النظام العراقي من حتركات قواته واندفاعها الرسيع إىل قلب 
عىل  القضاء  هو  كان  املرحلة  تلك  يف  العدو  هدف  أن  فأدركت  الكويت،  مدينة 
له  يسهل  دستوري  فراغ  خللق  حكومتها  وأعضاء  رموزها  وتصفية  البالد  قيادة 
وانتقلت  م  سلَّ اهلل  ولكن  زائفة.  أثوابا  عدوانه  وإلباس  الرشيرة،  أهدافه  حتقيق 
احلكومة، وعىل رأسها صاحب السمو أمرينا املفدى حفظه اهلل إىل اململكة العربية 

السعودية حيث أصبحت يف مأمن من يد العدوان.

وهكذا تم بعون اهلل احلفاظ عىل الرشعية، وعقدت احلكومة جلستها يف اليوم 
ذاته، وواصلت ممارسة سلطاهتا وصالحيتها الدستورية، ورشعت عىل الفور يف 
الدول  رؤساء  مع  مكثفة  اتصاالت  إجراء  شمل  النطاق،  واسع  سيايس  حترك 
بالعديد  والقيام  الدول،  من  والصديقة وغريها  الشقيقة  البلدان  واحلكومات يف 
العامل، رشحًا  أنحاء  كثرية يف خمتلف  لدول  املستويات  الزيارات عىل خمتلف  من 
ملا تعرض له وطننا العزيز من غزو وعدوان غاشم، وسعيًا لكسب التأييد العاملي 

لقضيتنا العادلة.

وكان هذا أهيا اإلخوة األعزاء أول فشل للمخطط اإلجرامي الذي وضعه 
النظام العراقي اآلثم للقضاء عىل الشخصية السياسية لدولة الكويت.

خامسًا: إن احلكومة سارعت منذ األيام األوىل لالحتالل الغاشم إىل االهتامم 
باألحوال املعيشية للمواطنني الذين كانوا متواجدين خارج الوطن، فوفرت بقدر 
اإلمكان متطلبات احلياة الكريمة هلم ولعائالهتم، ثم ضاعفت جهودها لتشمل 
أيضًا رعاية آالف العائالت التي اضطرها طغيان النظام العراقي إىل النزوح من 
وطننا احلبيب، وأسهمت احلكومة بدعم اللجان التي تشكلت عىل وجه الرسعة 
لرعاية املواطنني يف كافة أماكن تواجدهم، وأمنت هلم ولعائالهتم بقدر اإلمكان 

أسباب الرعاية االجتامعية من مساكن وخدمات صحية وتعليمية.
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من  وخروجهم  وطنهم  احتالل  رغم  الكويت  أهل  أن  الكريم  اهلل  ونحمد 
اهلل  بفضل  بل ظلوا وسيظلون  احلال,  أو هوان  احلاجة  لذل  يتعرضوا  مل  ديارهم، 
وبتكاتفهم وتعاضدهم أعزة مكرمني. وقد شهد العامل أمجع أن كويتنا احلبيبة أٌم 
اإلخوة  أهيا  هذه  حمنتها.  حلظات  أقسى  يف  حتى  أبناءها  تنسى  ال  معطاء،  رؤوم 
اجلهد  هذا  يف  أسهموا  الذين  شعبنا  أبناء  لكافة  بالتقدير  تسجل  أخرى  حقيقة 

الوطني الذي حفظ ألهل الكويت كرامتهم وعزة أنفسهم.

وأجد لزامًا عيّل ها هنا, أن أسجل عظيم الشكر واالمتنان للمملكة العربية 
جملس  دول  الكرام يف سائر  وحكومة وشعبا, ولألشقاء  ملكًا  الشقيقة  السعودية 
التعاون لدول اخلليج العربية الشقيقة, الذين فتحوا لنا قلوهبم وأرضهم وبيوهتم، 
ووقفوا إىل جانبا بغري حدود، وال ننسى كذلك أشقاء لنا عىل امتداد العامل العريب 
واإلسالمي ويف مقدمتهم مجهورية مرص العربية الشقيقة، ملا قدموه ألبناء شعبنا 
من رعاية أخوية واستضافة كريمة. وهذه أهيا اإلخوة وقفة شهامة ومروءة ستظل 

تذكرها أجيالنا بالتقدير والعرفان.

إخواين وأبناء وطني الكرام،

لقد حرصنا منذ األيام األوىل لألزمة التي افتعلها نظام احلكم العراقي قبل 
تنفيذ خطته املبيتة لغزو واحتالل وطننا، حرصنا عىل السعي حلل اخلالف الذي 
فاقرتحنا يف حينه عرض اخلالف عىل  العريب،  اإلطار  العراقي يف  النظام  اختلقه 
اقرتاحنا،  يقبل  مل  العراقي  اجلانب  العربية، ولكن  الدول  جلنة حتكيم من جامعة 
ورفض حل اخلالف يف اإلطار العريب، وأرص عىل حله ثنائيًا ليفرض إرادته علينا، 
التي بذهلا خادم احلرمني الرشيفني  ثم جتاوبنا بروح أخوية مع املساعي الكريمة 
امللك فهد بن عبدالعزيز وفخامة الرئيس حممد حسني مبارك، وشاركنا بحسن نية 
يف لقاء جدة مع اجلانب العراقي سعيا حلل اخلالف يف اإلطار العريب. وأبدينا يف 
ذلك اللقاء استعدادنا ملواصلة احلوار مع اجلانب العراقي يف بغداد ثم يف الكويت، 
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املبذولة  واجلهود  املساعي  كل  إفشال  عىل  حريصا  كان  العراقي  النظام  ولكن 
الكويت  إىل غزو  لقاء جدة  بعد ساعات معدودات من  إذ سارع  حلل اخلالف، 
واحتالهلا دون إنذار أو حتذير، وأرص النظام العراقي بعد ذلك عىل رفض احلل 
العريب باالنسحاب من الكويت وعودة الرشعية، حيث رفض تنفيذ قرار مؤمتر 
القمة العريب الطارئ الذي عقد يف القاهرة يف 10 أغسطس 1990م، كام أرص عىل 
رفض احلل اإلسالمي برفضه تنفيذ قرار مؤمتر وزراء خارجية الدول اإلسالمية. 
ثم أرص عىل رفض تنفيذ قرارات جملس األمن الدويل التي أدانت عدوان النظام 
العراقي عىل دولة الكويت، وطالبته باالنسحاب الفوري غري املرشوط من مجيع 

األرايض الكويتية وأعلنت دعمها للسلطة الرشعية لدولة الكويت.

العامل  ومن املؤسف حقًا أن نسمع بني حني وآخر أصواتًا عربية خترج عىل 
باقرتاحات ومبادرات تدعو إىل حل عريب لألزمة. ونحن نقول ألصحاب هذه 
االقرتاحات واملبادرات إن احلل العريب موجود، واحلل اإلسالمي موجود واحلل 
الدويل موجود، فليبادر النظام العراقي إىل تنفيذ أي واحد من هذه احللول، وهي 
متطابقة تدعو إىل االنسحاب الكامل وعودة الرشعية الكويتية. وإذا كنتم صادقني 
أن  العراقي  النظام  فلامذا ال تطلبون من  العريب  السعي حلل األزمة يف اإلطار  يف 
وإدانتكم  رفضكم  رصاحة  تعلنون  ال  وملاذا  الكويت؟  دولة  من  قواته  يسحب 
دولة  تعتدي  أن  جييز  العريب  احلل  وهل  الكويت؟  دولة  عىل  العراقي  للعدوان 
حمو  عىل  وتعمل  شعبها،  وترشد  أراضيها  وحتتل  أخرى  عربية  دولة  عىل  عربية 
شخصيتها السياسية، وتغيري تركيبتها السكانية بتهجري أهلها وجلب عنارص بديلة 
العربية  األخالق  هي  هذه  وهل  العريب؟  احلل  مفهوم  هو  هذا  هل  حملهم؟  حتل 
واملبادئ القومية والقيم اإلسالمية؟ إن احتالل النظام العراقي الغادر للكويت مل 
يعد مشكلة كويتية وال مشكلة خليجية أو عربية فحسب، إنام صار مشكلة عاملية، 
وتؤيدنا،  علينا  وقع  الذي  العدوان  ترفض  معنا  كلها  الدنيا  شعوب  فيها  وقفت 
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وتدافع عن حقنا، وحتتشد بكل قواها لدحر العدوان وإعادة احلق املغتصب إىل 
أصحابه. ومع أن الكويت مل تعد طرفًا وحيدًا يف املواجهة مع العدوان العراقي 

الغاشم، فإن موقفنا الثابت الذي أعلناه من قبل يقوم عىل األسس التالية:

قابلة  غري  مسألة  أراضيها  وسالمة  واستقالهلا  الكويت  دولة  سيادة  إن  أوال: 
للتفاوض أو املساومة.

العربية  القمة  لقرارات مؤمتر  الكامل  التنفيذ  نقبل أي حل يقل عن  إننا ال  ثانيا: 
إىل  كلها  دعت  التي  الدويل،  األمن  جملس  وقرارات  بالقاهرة  الطارئ 
األرايض  مجيع  من  العراقية  للقوات  املرشوط  غري  الفوري  االنسحاب 

الكويتية، وأكدت دعمها لعودة السلطة الرشعية لدولة الكويت.

العراقي عن كل ما أحلقه  النظام  التعويض من  إننا نحتفظ بحقنا يف طلب  ثالثا: 
ببلدنا وشعبنا من أرضار مادية ومعنوية وكل ما سلبه من أموال الكويت.

الكويتية  األرايض  مجيع  من  املرشوط  غري  العراقية  القوات  انسحاب  إن  رابعا: 
العراقي  النظام  افتعله  الذي  اخلالف  لتسوية  حماوالت  أية  يسبق  أن  جيب 
معلقة بني  أية مسائل أخرى كانت  أو  مبارشة،  الكويت  قبل عدوانه عىل 

دولة الكويت واجلمهورية العراقية قبل الغزو العراقي لدولة الكويت.

إخواين وأبناء وطني األعزاء.

أبناء  اآلثم، وإن  العراقي  النظام  احتالل  يرزح حتت وطأة  العزيز  إن وطننا 
يد طاغية  البطش والتنكيل عىل  ليل هنار ألقىص صنوف  يتعرضون  شعبنا األيب 
وتنتهك  األبرياء  تقتل  فسادًا,  اآلمنة  ديارنا  يف  عاثت  التي  الباغية  وزمرته  بغداد 
املال  من  أيدهيا  إليها  تصل  ما  كل  وتسلب  اهلل،  بيوت  عىل  وتعتدي  احلرمات، 
الكويت  أمنا  املدارس واملستشفيات، إن  املتاجر والبنوك وحتى  واملتاع، وتنهب 
دنسوا  الذين  البرشية،  الوحوش  من  واخلالص  النجاة  طالبة  مجيعًا  بنا  تستغيث 
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نتفرغ لتحقيق  الوطني يقتيض منا مجيعا أن  الواجب  الطاهر، إن  برجسهم تراهبا 
هدف واحد ال ثاين له وهو التحرير. التحرير هو الغاية التي جيب أن ترتكز عليها، 

ومن أجلها، كافة جهودنا ومجيع نشاطاتنا.

التحرير هو املطلب األسمى الذي جيب علينا مجيعا أن ننذر لبلوغه أنفسنا 
وكافة طاقاتنا، التحرير جيب أن يكون الشغل الشاغل الذي يستحوذ عىل فكرنا 

وكافة اهتامماتنا يف ليلنا وهنارنا، ويف صحونا ومنامنا.

ومن أجل التحرير وعىل درب مسريته، هناك أهداف جيب أن نحرص عليها 
وصواًل إىل هدفنا األعىل وهو حترير وطننا من ربقة االحتالل الغاشم وهي:

الوطن  أرض  يف  البقاء  عىل  قدرته  وتعزيز  الداخل  يف  شعبنا  صمود  دعم   .1
أبناء  هتجري  إىل  اهلادف  اإلجرامي  املخطط  وإحباط  االحتالل  ومقاومة 

شعبنا من ديارهم.

ظروفًا  يواجه  وهو  املعيشية  حاجاته  وتلبية  شعبنا،  مصالح  عىل  املحافظة   .2
عصيبة يف أمنه وإقامته ومعيشته وتعليم أبنائه ورعايتهم صحيا واجتامعيًا.

الكويت  أن  كله  العامل  وإبالغ  الكويتية،  الرشعية  استمرار  عىل  املحافظة   .3
املستقلة ال تزال حية، وال تزال حرة، وال تزال تعمل كام كانت تعمل. وهذا 
يقتىض مواصلة التحرك السيايس والدبلومايس، وتكثيف اجلهد اإلعالمي 
اهتامم  القضية األوىل يف  أن تظل  التي جيب  لتعزيز موقفنا وخدمة قضيتنا 

العامل حتى يتحقق التحرير بعون اهلل.

مواصلة االستعداد للعمل العسكري، سواء من جانب قواتنا املسلحة التي   .4
أعادت تنظيم صفوفها، وأخذت مواقعها بني القوات الدولية املشرتكة، أو 
من جانب أبناء شعبنا املدربني والقادرين عىل محل السالح ليكونوا مجيعًا 

يف طليعة قوات التحرير.
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إخواين وأبناء وطني،

إذا كان التحرير هو هدفنا األول واألخري يف هذه املرحلة املصريية من تاريخ 
األهم  التحرير وهي سالحنا  إىل  الوطنية هي سبيلنا  الوحدة  فإن  العزيز،  وطننا 
واألقوى، فال حترير بدون وحدة وطنية. فلنحرص عىل وحدتنا الوطنية، ولنعمل 
عىل تعزيزها وصيانتها، فهي القاعدة الصلبة التي ستبنى عليها كويت املستقبل، 
نبنيها معا بفكرنا وسواعدنا وجهودنا وإخالصنا وتعاوننا وحبنا لكويتنا احلبيبة. 

نشأته،  منذ  جمتمعنا  عليه  تعارف  حقًا  الرأي  عن  التعبري  حرية  كانت  وإذا 
من  وال  الوطنية  من  ليس  فإنه  عليه,  ونحرص  به  نتمسك  الذي  دستورنا  وأكده 
– أن ييسء أحد  العدو ألرضنا ووطننا  – وخاصة يف ظل احتالل  الرأي  حرية 
إىل وحدتنا الوطنية أو يعمل عىل تشويه صورة كفاح شعبنا. إننا نؤمن بأن التطور 
الطبيعي من سنن احلياة, وأن ثمة دروسًا كثرية جيب أن نتعلمها من حمنة االحتالل 

الذي يرزح حتته وطننا وشعبنا، والذي نعانيه مجيعا ليل هنار.

واألكثر  شعبنا  قلب  إىل  األقرب  هي  دائاًم  كانت  التي  السياسية  القيادة  إن 
شعبنا  أماين  مع  التفاعل  عن  تتوانى  لن  مشاعره،  وحقيقة  بنبضه،  إحساسًا 
والتجاوب مع طموحاته بعد حترير وطننا وعودتنا إىل أرضنا وديارنا بعون اهلل. 
إن أهدافنا التي نريد أن نحققها كبرية وعظيمة بعد حتقيق النرص وانسحاب الغزاة, 
الكويتي  الشعب  ستحتضن  كله  الكويتي  الشعب  عنها  دافع  التي  الكويت  وإن 
وتعميق  الديمقراطية  بتعزيز  1962م  دستور  ظل  يف  الكويت  وستقوم  كله، 

املشاركة الشعبية التي كانت والتزال هدفا نسعى إليه ونجتهد يف حتقيقه.

الداخل  يف  كمقاومة  وابنة،  وزوجة  وأختًا  أمًا  الكويتية  املرأة  أثبتت  ولقد 
التحية  وباسمكم  فإليها  الرجال(  )أخت  بأهنا  اخلارج،  يف  لالحتالل  وكرافضة 
واإلكبار، وإنني عىل يقني أهنا سوف تقوم بدور أكرب ومسامهات أجل يف الكويت 
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البطويل صفحات  بدمه وكفاحه وصموده  الذي سطر  الشعب  إن هذا  املحررة. 
مرشفة يف مقاومة العدوان ورفض التعاون أو التعامل مع قوات االحتالل اآلثم، 
ورضب بمحض إرادته أمثلة رائعة يف الوالء لوطنه، والوفاء ألمريه، وااللتفاف 
حول قيادته، ال يمكن أن جيزى عىل ثقته إال بمزيد من الثقة، وعىل حمبته إال بمزيد 
من املحبة، وعىل وفائه إال بمزيد من الوفاء "وهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان".

إن اهلدف من هذا املؤمتر كام جاء يف نص الدعوة املوجهة إىل كل واحد منكم 
كفاحنا  ويعزز  الكريم،  وشعبنا  العزيز  وطننا  عىل  باخلري  يعود  فيام  التشاور  هو 
الوطني من أجل حترير كويتنا احلبيبة وطرد الغزاة املعتدين، وكذلك تبادل الرأي 
من  وإن  تارخينا.  من  املصريية  املرحلة  هذه  يف  واملواطنني  الوطن  مصلحة  فيه  ملا 
حق القيادة بل من واجبها أن ترجع إىل الشعب تسرتشد برأيه وتستعني بتقييمه 
لألمور، وتستمد منه املشورة والقوة ملواصلة مسرية الكفاح والتحرير. فلتتالق 
عىل حب الكويت قلوبنا، ولتتضافر يف سبيل حتريرها جهودنا، ولتتعاون يف رفع 
وأموالنا  بأرواحنا  التضحية  عىل  تعاىل  اهلل  أمام  ولنتعاهد  سواعدنا،  اجلهاد  راية 
دفاعًا عن كويتنا احلبيبة .. كويت املحبة والوفاق والسالم واألرسة الواحدة التي 
اغتصبها البغاة املعتدون، ولنمض عىل سبيل اجلهاد والتحرير إخوة متعاضدين 
املقدس  واجبنا  عن  يشغلنا  وال  كلمة،  لنا  ختتلف  ال  مرتابطني  صابرين  مؤمنني 
شاغل، حتى يتحقق نرص اهلل، ويزول الرجس اآلثم عن أرض الكويت، ويرتفع 
اإلنسانية  املشاعر  وكل  واملحبة  واألمان  األمن  رموز  حاماًل  علمنا  أبدًا  فوقها 
النبيلة، التي طاملا مجعت الكويتيني ومن وفد إليهم من العرب واملسلمني وسائر 
الشعوب، مؤمنني كل اإليامن أن اهلل معنا، وأن يده فوق أيدينا، وأن شعوب الدنيا 
تقف بجانبنا تدين العدوان وتعمل عىل رده يف إمجاع دويل مل يشهد له التاريخ مثياًل, 

مؤكدة عىل نرصة احلق ودعم الرشعية والرضب عىل يد املعتدين.

إن قوات النظام العراقي اآلثم التي احتلت أرضنا قد عجزت عن احتالل 
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إرادتنا، وأن جيوش طاغية بغداد التي غزت وطننا وسلبت حرية شعبنا قد فشلت 
يف إخضاع عزيمتنا، وأن دبابات العدو الغادر التي نرشت املوت والدمار يف ديارنا 

قد أخفقت يف قهر إيامننا أو النيل من صمود شعبنا.

ولقد أثبت شعبنا القليل يف تعداده الصغري يف حجمه أنه كبري بإيامنه عظيم 
بعزيمته وصالبته وصموده، وإىل أبناء شعبنا الصامدين يف وطننا احلبيب نقول: 
إنا معكم .. معكم دائاًم .. بقلوبنا وأفكارنا ومشاعرنا وكل جوارحنا .. معكم يف 
.. نحيي صمودكم..  نتأمل آلالمكم ونعاين ملعاناتكم   .. كل ساعة ويف كل حني 
 .. للعدو  بمقاومتكم  ونفخر   .. ببطوالتكم  ونعتز   .. عزيمتكم  بصالبة  ونشيد 
وأنارت  البطوالت،  أروع  صنعت  التي  أيديكم  عىل  ونشد  البعد،  عىل  نعانقكم 
اليوم معنا يف مؤمترنا هذا  أن تكونوا  نود  الكفاح والتحرير. وكنا  السبيل ملسرية 
دائام  اهلل  ندعو   .. بالتحرير والعودة  والثقة  بيننا إرشاقة األمل  تبعثون بوجودكم 
لكم بالسالمة والنرص املبني، ونسأله تعاىل أن جيمعنا بكم قريبا عىل أرض كويتنا 
احلبيبة وقد تطهرت من دنس الغزاة املعتدين "فاصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا 
إرادتنا،  وتنترص  شعبنا،  صمود  ويتعزز  يستمر  ولسوف  تفلحون".  لعلكم  اهلل 
وتعلو بعون اهلل كلمتنا، وترتفع رايتنا، ونحرر أرضنا، ونطرد املعتدين من بالدنا، 
ولسوف ينحرس ظل البغي والعدوان عن ديارنا ونعود إليها فائزين آمنني مطمئنني 
إن شاء اهلل. "ويومئذ يفرح املؤمنون بنرص اهلل. ينرص من يشاء وهو العزيز الرحيم" 

صدق اهلل العظيم.

والسالم عليكم ورمحة واهلل وبركاته".
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ثم حانت كلمة السيد عبد العزيز الصقر ممثل املشاركني يف املؤمتر والتي بايعوا 
فيها  آل صباح، وجددوا ثقتهم يف حكومتهم الرشعية، وأثنوا عىل جهود احلكومة 
الرشعية يف رعاية أبناء الكويت يف الداخل واخلارج خالل هذه املحنة. ففي كلمته 
شدد عىل رضورة خروج املؤمتر بحوار جدي جديد يضع املنطلقات الرئيسية لبناء 
كويت الغد املحررة.  وقال إن من أهم الثوابت التي ينبغي االلتزام هبا يف إعادة 
بناء البيت الكويتي هو املشاركة الشعبية القائمة عىل حرية احلوار وأغلبية القرار 

ورقابة التنفيذ.

وقال الصقر إن من الثوابت أيضا "إسالمية العقيدة، فالبيت الكويتي اجلديد 
جيب أن يركز عىل إسالمية الرتبية واخللق واملامرسة لتنشئة جيل مؤمن بربه مدرك 
لعظمة اإلسالم وصالبته يف احلق، وسامحة اإلسالم يف التعاون بني اخللق، متفهم 
ملعانيه ومواقفه يف هذا وذاك، متفتح عىل العامل، مقبل عىل مبتكراته، يدعو إىل اهلل 
واخلري باملنطق واملوعظة احلسنة، وحيسن التعايش مع اآلخرين وأفكارهم بعيدًا 

عن التعصب".

وأضاف أن الشعب الكويتي أثبت يف أصعب الظروف وأشدها خطرًا وفاءه 
بوعده والتزامه بكامل دستوره وعقده حني متسك برشعيته ووقف وقفة الرجل 
الواحد وراء أمري البالد وويل عهده فسجل بذلك رائعة نادرة يف التاريخ، كسب 

هبا احرتام العامل، وأجهض من خالهلا أحالم الغزاة.

وأكد أن االمجاع الشعبي الكويتي يف التمسك بالرشعية كان عامال حاساًم يف 
حتقيق اإلمجاع العاملي غري املسبوق بتأييد الكويت.
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ن�س كلمة ال�صيد عبدالعزيز ال�صقر ممثل امل�صاركني يف املوؤمتر ال�صعبي 

بجدة:

"بسم اهلل الرمحن الرحيم

حرضة صاحب السمو الشيخ جابر األمحد اجلابر الصباح أمري دولة الكويت 
حفظه اهلل،

سمو الشيخ سعد العبداهلل السامل الصباح ويل العهد ورئيس جملس الوزراء 
املوقر،

اإلخوة األفاضل،

نرشح  أن  املفيد  من  ليس  واحلضور،  والرعاية  الغاية  كويتي  كهذا،  لقاء  يف 
أبعاد العدوان عىل عمقها واتساعها، وال أن ندحض ادعاءات املعتدي عىل كذهبا 
وافرتائها، وال أن نفضح ممارسات الغزاة عىل غدرها ووحشيتها. فكل واحد منا 
هو من ضحايا العدوان واملعتدي يف الوطن والولد واألهل ويف النفس والرزق 
والعمل، وكل واحد منا واثق بعدل اهلل ونرصه، وبأن الظامل لن حيصد إال الشوك 

واهلزيمة وسوء املنقلب.

يف لقاء كهذا، مأساوي الظروف، مستقبيل التطلع، ليس من احلكمة أن نقف 
عىل األطالل رغم فداحة الدمار، وال أن نذرف الدمع رغم هول املصاب، وال 
أن ننثر امللح عىل اجلرح لنغسل باألمل بعض مرارة الندم، فنحن اجليل الذي بنى 
من  نجعل  أن  بسواعدنا  ثم  اهلل  بفضل  استطعنا  الذين  ونحن  وأبناؤه،  الكويت 
الكويت منارة حضارة ومعجزة عمران، ونحن قادرون – بإذن اهلل وبعزيمتنا – 

أن نعيد للكويت احلرة جمدها وهباءها.

يف لقاء كهذا، رسمي الدعوة شعبي االستجابة، ليس اهلدف أبدا مبايعة آل 
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صباح، ذلك ألن مبايعة الكويتيني هلم مل تكن يومًا موضع جدل لتؤكد، وال جمال 
نقض لتجدد، وال ارتبطت بموعد لتمدد، بل هي بدأت حمبة واتساقا، واستمرت 
يف  الكويتي،  الشعب  أثبت  ولقد  وميثاقًا.  دستورًا  تكرست  ثم  واتفاقًا،  تعاونًا 
وعقده،  بكامل دستوره  والتزامه  بوعده  وفاءه  خطرًا  وأشدها  الظروف  أصعب 
البالد وويل عهده،  أمري  وراء  الواحد  الرجل  وقفة  حني متسك برشعيته ووقف 
فسجل بذلك رائعة نادرة يف التاريخ، كسب هبا احرتام العامل، وأجهض من خالهلا 

أحالم الغزاة. 

بل إين ألؤكد أن اإلمجاع الشعبي الكويتي يف التمسك بالرشعية، كان عاماًل 
حاساًم يف حتقيق اإلمجاع العاملي غري املسبوق بتأييد الكويت.

صاحب السمو األمري،

سمو ويل العهد ورئيس جملس الوزراء،

أهيا السادة،

لقاؤنا هذا إذن، ليس مهرجان شجب وتنديد، وال هو مظاهرة دعم وتأييد، 
فهذه أمور جتاوزنا فيها القول إىل العمل، وسخرنا فيها هليب العاطفة لشحذ الفكر 
والعقل، وتوافدنا إىل جدة حلوار جدي جديد يضع املنطلقات الرئيسية لبناء كويت 
الغد املحررة. ومن هذا املفهوم ملربرات هذا اللقاء وهدفه، اسمحوا يل أن أبني ما 

أعتقد أنه من أهم الثوابت التي ينبغي االلتزام هبا يف إعادة بناء البيت الكويتي:

ورقابة  القرار  وأغلبية  احلوار  حرية  عىل  القائمة  الشعبية  املشاركة  أواًل: 
التنفيذ. وال أخالني اليوم بحاجة إىل توضيح مربرات هذا املنطلق األول واألهم 
ومقتضياته، وكل ما جيري عىل ساحتنا الوطنية والعربية يقدم الرباهني والشواهد، 
اإلفرازات  – أحد  النهائي  التحليل  – يف  هو  للكويت  العراقي  النظام  فاجتياح 
املأساوية للحكم العراقي املطلق الذي ال يقيم لإلنسان وزنا، وال يعرف للحرية 
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قيمة. والفشل العريب يف منع العدوان بداية، ويف ردعه ورده تاليًا، ويف الوصول 
دور  إنكار  إىل  يشء  كل  وقبل  أوال  يعزى  ذلك،  بعد  األزمة  من  عريب  خمرج  إىل 
الشعوب والتنكر ملصاحلها. ويف اجلهة املقابلة أثبتت التجربة الكويتية أن أصحاب 
اخلدمة  بدافع  ويعملون  السيايس  العمل  بأصول  يلتزمون  عندما  اآلخر  الرأي 
الفكرية  القناعة  منطلق  ومن  الوطنية،  ورشعيته  للوطن  الكامل  والوالء  العامة 
املحررة من كل تبعية، فإن هؤالء ال يمكن أن يقفوا إال يف صف الوطن ودرعًا 
لرشعيتهم وحريتهم. واملشاركة الشعبية التي ندعو إليها يف الكويت ال حتتاج إىل 
تنظري وتأطري، فهي واضحة املعامل واألسس واملؤسسات يف دستور البالد الذي 
واالجتامعي  السيايس  دورها  تؤدي  أن  ويمكن  إليه،  باإلشارة  سموكم  تفضلتم 
ازدواجية  دون  أطرافها  من  حدود كل طرف  وترسم  دون جتاوز،  واالقتصادي 
مواده  بكامل   1962 عام  لدستور  الواعي  والتطبيق  الصادق  االلتزام  بمجرد 
عزز  قد  األخرى  الدول  بتجارب  الدستور  هذا  اسرتشاد  وأن  خاصة  وبنوده، 
والنموذج  النسيج  كويتية  سياسية  عباءة  بمثابة  فجاء  الصادقة،  الكويتية  هويته 
تنسجم مع مقاسات املجتمع الكويتي، وتتفق مع مناخه السيايس واالجتامعي، 

وتلبي احتياجات نموه وتطوره. 

بمثابة  وإصدارها  تصديقها  حلظة  منذ  أضحت  التي  الدستورية  والوثيقة 
عهد وميثاق بني الشعب وقيادته السياسية، قد اكتسبت بالتأكيد تكريسًا تارخييًا 
جديدا بعد أن مهرها شهداء الكويت بدم التضحية والفداء حني متسك الشعب 

بالرشعية، معربا عن وفائه النبيل بعهده، واحرتامه األصيل مليثاقه.

وإذا كان الدستور الكويتي قد ضمن احلريات السياسية الكاملة للمواطن، 
فإين أجد من الواجب واملفيد يف هذا السياق أن أركز عىل أن من شأن الصحافة 
الكويتية احلرة أن تلعب دورًا مهاًم باعتبارها أداة التواصل الصادق بني الشعب 
كلمة  باعتبارها  القرار،  تنفيذ  ورقابة  احلوار  حرية  مقتضيات  وإحدى  واحلاكم، 
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الكويت احلرة ورسالتها إىل أحرار العامل.

ثانيًا: وثاين الثوابت التي أود الرتكيز عليها هو )إسالمية العقيدة(، فالبيت 
لتنشئة  واملامرسة  واخللق  الرتبية  إسالمية  عىل  يركز  أن  جيب  اجلديد  الكويتي 
جيل مؤمن بربه، مدرٍك لعظمة اإلسالم وصالبته يف احلق، وسامحة اإلسالم يف 
التعاون بني اخللق، متفهم ملعانيه ومواقفه يف هذا وذاك، متفتح عىل العامل، مقبل 
عىل مبتكراته، يدعو إىل اهلل واخلري باملنطق واملوعظة احلسنة، وحيسن التعايش مع 

اآلخرين وأفكارهم بعيدًا عن التعصب.

التي  بالقول إن املحنة  ثالثًا: وهنا أجد من الرضورة أن أقدم هلذا املوضوع 
يعيشها املواطن الكويتي اليوم تضعه حتت ضغوط هائلة من األمل واخليبة واملرارة، 
صعبة.  مهمة  الصدد  هذا  يف  التفكري  وموضوعية  الرؤية  بوضوح  مطالبته  جتعل 
وليس عىل املواطن الكويتي يف هذا عتب وال مالمة، فاألزمة من اهلول واملفاجأة، 
بحيث حيتار فيها احلليم واحلكيم. ولكني عىل ثقة تامة بأنه عندما تعود إىل الكويت 
الكويتي  الشعب  عن  وتنحرس  خارسين،  الغزاة  عنها  ويرتد  ورشعيتها،  حريتها 
وشعورنا  الصادق  القومي  بإحساسنا  مجيعًا  سنعرف  األمل،  وشدة  الغضب  فورة 
العريب األصيل، أن من أهم أهداف النظام العراقي من غزوه للكويت دق إسفني 
الفتنة بني شعوب األمة العربية، وزرع احلقد والضغينة يف نفوسها كي تبقى جمزأة 
متنافرة، تلعب األنظمة املتآمرة بعواطفها وضد مصاحلها، فلنقاوم مجيعا حماوالت 
زج الشعوب يف أتون نار احلقد بسبب ما اختذته أنظمة بعض هذه الشعوب من 

مواقف خمزية يف مواجهة اخلطيئة القومية التي ارتكبها النظام العراقي. 

إن العروبة أصلنا، وهي قدرنا الذي ال نريد وال نستطيع منه فكاكًا. والذين 
يأخذون بعض الشعوب العربية بجريرة املستولني عىل السلطة فيها، يتناسون أن 
اجتاح  من  كان  وإذا  وسيعًا.  ورشخًا  ساحقة  هوة  وزعامتها  الشعوب  هذه  بني 
ونفخر  نذكر  أن  فيجب  عربية،  هبا  غرر  التي  القلة  كانت  وإذا  عربيًا،  الكويت 
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أهنم عرب أيضًا وهم األغلبية الساحقة أولئك الذين وقفوا معنا وفتحوا قلوهبم 
وبيوهتم وبالدهم لنا. وأرسلوا أبناءهم جنودًا للدفاع عن حقنا والنضال يف صفنا، 
وجيب أن ال ننسى أننا نحن أيضا كنا ممن غرر هبم النظام العراقي بشعاراته الرباقة 
وأضلهم بالفتاته الكاذبة، فنارصناه دون حتفظ وساعدناه دون حدود، ليغزو بعد 

ذلك بالدنا بسالح اشرتاه باملنا، بدعوى الدفاع عن األمة والوطن.

صاحب السمو األمري،

سمو ويل العهد ورئيس جملس الوزراء،

أهيا السادة،

إذا كانت هذه – يف اعتقادنا – الثوابت الرئيسية التي جيب أن نستند إليها يف 
التخطيط إلعادة بناء الكويت املحررة بإذن اهلل، فإن اهتاممنا هبذا الواجب املستقبيل 
لدعم  ومالنا  توجيه جهدنا  إطالقًا يف  يؤثر  أال  والتحديات، جيب  باألمل  املفعم 
املتواجدين داخل الوطن، والتخفيف من آالم ومصائب  أهلنا وإخواننا وأبنائنا 
أهلنا وإخواننا خارج الكويت. وجيب أن يتم هذا يف إطار خطة شاملة يرشف عىل 
حمكم  الصالحية،  واسع  املسؤولية،  واضح  وشعبي  رسمي  عمل  فريق  تنفيذها 
الرقابة، مع رضورة إعطاء األولوية املطلقة للصامدين فوق تراب الوطن، وتوفري 
املساعدة ملن حيتاجها يف اخلارج دون أية جماملة أو متييز أو حماباة، إال من منطلق 

احلاجة والرضورة ومصلحة البالد.

مشاعر  أترجم  أين  يف  شك  أدنى  يساورين  ال  السمو،  صاحب  يا  وأخريًا 
وعواطف كل من يف هذه القاعة عندما أرفع صادق الشكر والتقدير والعرفان إىل 
خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبدالعزيز ملك اململكة العربية السعودية 
وسمو ويل عهده وحكومته الرشيدة وشعبه الشقيق، عىل موقفهم العريب اإلسالمي 
هلذا  الكريمة  استضافتهم  عىل  وشعبًا  وحكومة  أمريًا  الكويت  جانب  إىل  النبيل 
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املؤمتر. والشكر والتقدير والعرفان أيضا إىل أصحاب اجلاللة والسمو والسيادة 
قادة الدول العربية الشقيقة ولشعوهبم األبية، التي عكست عمق األخوة العربية 
الكويتيني  املواطنني  استضافة  يف  وروعته  اإلسالمي  الرتاحم  وحقيقة  وأصالتها 
ورعايتهم، ويف تأييد احلق الكويتي ودعمه بكل طاقاته، وبإرسال أبنائها وقواهتا 

تصديا للغزو والعدوان.

رحم اهلل شهداء الكويت ونرص شعبها وأيد أمريها وويل عهدها وأهلمنا مجيعًا 
الرشاد والسداد يف خدمتها.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته".

كلمة الأمني العام للموؤمتر ال�صعبي املهند�س عبدالرحمن خالد الغنيم:

املهندس  الشعبي  للمؤمتر  العام  لألمني  املؤمتر  يف  الثالثة  الكلمة  وكانت 
عبدالرمحن خالد الغنيم الذي أكد فيها أن يوم النرص قادم ال حمالة، "فدولة الظلم 
ال تدوم، وسيعود احلق ألصحابه، وستعود دولة املحبة والسالم"، مبينا أن ذلك 
هدف  إىل  إال  ننظر  ال  واحدا  وصفا  واحدة  يدًا  الصادق  اجلاد  "بالعمل  سيكون 

واحد هو التحرير واستعادة الوطن يف ظل احلكومة الرشعية".

"فرصة لتالقي األفكار والتشاور للوصول إىل  ووصف املؤمتر الشعبي بأنه 
اهلدف املنشود وهو حترير األرض والعودة إىل الوطن".

"كل القوى من  وشدد عىل أن أمهية املؤمتر تكمن يف هتيئة الفرصة اللتحام 
أجل التحرير والدفاع عن قضيتنا العادلة يف رفض الغزو العراقي الغادر لوطننا 
العزيز، والعمل عىل حشد جهود وطاقات شعبنا من أجل حترير الوطن وعودة 

الرشعية الكويتية".

 وقال إن املعتدي الغادر توهم أنه يستطيع أن ينفرد بالكويت ومتر جريمته 
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بالبرشية جتتمع ألول  بالدنيا كلها تقف معنا، وإذا  "فإذا  دون استنكار وعقاب، 
مرة يف التاريخ احلديث وتقف صفا واحدًا تندد هبذا العدوان وتستنكره وتصمم 

عىل التعاون إلزالته". وفيام ييل نص الكلمة:

"بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 
قال تعاىل: "وإن تصربوا وتتقوا ال يرضكم كيدهم شيئا. إن اهلل بام يعملون حميط". 

صدق اهلل العظيم.

حرضة صاحب السمو األمري حفظه اهلل،

سمو ويل العهد ورئيس جملس الوزراء حفظه اهلل،

إخواين أعضاء املؤمتر الشعبي الكرام،

إنه ملن دواعي احلزن واألمل أن نجتمع هنا وكويتنا احلبيبة حبيسًة حتت قيد 
االحتالل العراقي الغادر. وعزاؤنا أن نجتمع يف بلد عزيز علينا مجيعا، وقف وقفة 
نبيلة وشجاعة ال تنسى مع أهل الكويت وحكومتها. وال يسعنا يف هذا املوقف إال 
أن نرفع خالص الشكر والتقدير خلادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبدالعزيز 
ألبناء  اململكة  حكومة  قدمته  ما  كل  عىل  األصيل  وشعبه  الرشيدة  وحكومته 

الكويت الذين وجدوا يف كنفها الرعاية واالطمئنان.

وال يسعنا يف هذه املناسبة إال أن نحيي دول اخلليج العريب والدول العربية 
الكويتي  احلق  دعم  يف  األثر  أكرب  العريب  ملوقفها  كان  التي  الشقيقة،  األخرى 

ومساندته عربيًا ودوليًا.

كام جيدر بنا مجيعا أن نتوجه بعظيم التقدير والعرفان للدول الصديقة واملجتمع 
الدويل قاطبة عىل الوقفة الشجاعة بجانب قضيتنا العادلة.
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إخواين،

لقد ارتكب النظام العراقي الغادر بسطوه املسلح عىل وطننا الكويت جريمة 
الوفاق  ومرحلة  احلضارة  ذروة  من  البرشية  الشنعاء  بفعلته  أعاد  فقد  العرص. 
والسالم إىل رشعة الغاب وهنج التوحش، حني هاجم وطننا اآلمن، الذي مل يرفع 
يوما سالحا يف وجه أحد، ومل يتخل عن أمته العربية واإلسالمية يف كل األزمات 
الكويت عمرها  فقد عاشت  الدولية.  والتزاماته  واملواقع، ومل يقرص يف واجباته 
عريب  بلد  لكل  واملساعدة  بالعون  مسارعة  ويدا  عريب،  لكل  وأمان  خري  واحة 

وإسالمي وقت الضيق وتسهم بإمكاناهتا يف تنميته وبنائه.

إخواين،

لقد توهم املعتدي الغادر أنه يستطيع أن ينفرد بالكويت ومتر جريمته دون 
استنكار وعقاب، فإذا بالدنيا كلها تقف معنا، وإذا بالبرشية جتتمع ألول مرة يف 
عىل  وتصمم  وتستنكره  العدوان  هبذا  تندد  واحدًا  صفا  وتقف  احلديث  التاريخ 
الكويتي،  األرسة  وحدة  يفرق  أن  يستطيع  أنه  املعتدي  وتوهم  إلزالته.  التعاون 
فلم جيد إال صفا واحدا متامسكا جيتمع عىل قلب رجل واحد هو أمري الكويت 
سمو الشيخ جابر األمحد الصباح ويقف خلف حكومته الرشعية برئاسة سمو ويل 
العهد رئيس جملس الوزراء الشيخ سعد العبد اهلل السامل الصباح يعلن هلا الوالء 

واحلب.

إخواين،

إن يوم النرص قادم ال حمالة، فدولة الظلم ال تدوم، وسيعود احلق ألصحابه، 
وستعود دولة املحبة والسالم. وسيكون ذلك بالعمل اجلاد الصادق يدا واحدة 
الوطن يف ظل  التحرير واستعادة  إىل هدف واحد هو  إال  ننظر  وصفا واحدا ال 

احلكومة الرشعية.

املؤمتر الشعبي الكويتي يف جدة 13 - 15 أكتوبر 1990م الفصل اخلامــس



211 210211 210

ويف مؤمترنا هذا فرصة لتالقي األفكار والتشاور للوصول إىل اهلدف املنشود 
وهو حترير األرض والعودة إىل الوطن.

لقد كلفت هذه اللجنة باستكامل اخلطوات التي بدأهتا اللجنة الوزارية التي 
بارشت باإلعداد للمؤمتر من قبل.

إىل   10/6 من  الفرتة  يف  املتواصل  بالعمل  التحضريية  اللجنة  قامت  وقد 
ذلك  يف  مستعينة  املؤمتر،  النعقاد  الالزمة  الرتتيبات  إلعداد  1990/10/12م 
ذلك  ومع  كبرية،  تسهيالت  من  والسعودية  الكويتية  األجهزة  وفرته  ما  بكل 
التغايض  نتوقع منكم  املتواضع، بل  فنحن ال ندعي الكامل يف اجتهادنا وجهدنا 
عن وجوه التقصري بسبب الطبيعة االستثنائية هلذا املؤمتر، وقرص الفرتة املخصصة 
لإلعداد النعقاده، ويف ظننا أن املهم يف األمر هو هتيئة الفرصة هلذا اللقاء التارخيي 
الكبري، الذي تلتحم فيه كل القوى من أجل التحرير والدفاع عن قضيتنا العادلة 
يف رفض الغزو العراقي الغادر لوطننا العزيز، والعمل عىل حشد جهود وطاقات 
"وال  شعبنا من أجل حترير الوطن وعودة الرشعية الكويتية، حتسبا لقوله تعاىل: 

هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني". صدق اهلل العظيم.

إخواين أعضاء املؤمتر،

لقد قامت اللجنة التحضريية بتشكيل عدد من اللجان التنظيمية، مثل جلنة 
العالقات العامة وجلنة اإلعالم وجلنة السكرتارية، لتسهيل مهمة املؤمترين ورجال 
االفتتاحية  اجللسة  أن  تالحظون  فسوف  األعامل  بجدول  يتصل  وفيام  اإلعالم. 
واجللسة اخلتامية سوف تكونان علنيتني، أما بقية جلسات العمل فسوف تكون 
البيت  شؤون  معاجلة  حلرية  ضامنا  وذلك  املؤمتر،  أعضاء  عىل  ومقترصة  مغلقة 

الكويتي.

إن هذا املؤمتر مؤمتركم أنتم، ولذلك فقد رأت اللجنة التحضريية أال تقحم 
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الصياغة  جلنة  تقوم  وسوف  عملكم،  سري  أسلوب  توجيه  أو  حتديد  يف  نفسها 
األوىل  العمل  جلسة  بداية  يف  ختتاروها  أن  نرجو  التي   - اخلتامي  البيان  وإعداد 
ما تشريون  للمؤمتر من جممل  اخلتامي  البيان  التوصيات وإعداد  باستخالص   -
وتتفقون عليه. وسوف تكون اللجنة التحضريية واألمانة العامة حتت ترصفكم 

يف كل ما ترون فيه خدمة حلسن سري أعامل املؤمتر.

وبعد، فإننا نتوجه بالشكر اجلزيل حلرضة صاحب السمو أمري البالد حفظه 
اهلل لشموله هذا املؤمتر برعايته، كام نتوجه بالشكر لسمو ويل العهد ورئيس جملس 
ممثيل  بني  يكون  أن  يف  ورغبته  املؤمتر  هذا  النعقاد  الدعوة  عىل  حلرصه  الوزراء 
أبناء الشعب الكويتي يف مؤمترهم الشعبي، كام نشكر األشقاء يف اململكة العربية 

السعودية الذين قدموا كل التسهيالت النعقاد هذا املؤمتر.

العزة والنرص لكويتنا احلبيبة.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته".

بنجاح هذا االجتامع،  فيها  ثانية أشاد  املؤمتر بكلمة  الشيخ سعد هذا  وختم 
وفيام ييل نصها:

جمل�س  ورئي�س  العهد  ويل  ال�صباح  العبداهلل  �صعد  ال�صيخ  �صمو  كلمة 

الوزراء يف ختام املوؤمتر:

"بسم اهلل الرمحن الرحيم

يا أبناء وطني األعزاء .. 

كنا  وما  هلذا  هدانا  الذي  هلل  واحلمد   .. وبركاته  اهلل  ورمحة  عليكم  السالم 
لنهتدي لوال أن هدانا اهلل، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد رسول اهلل وبعد، 
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فقد كان املؤمتر الشعبي الكويتي حدثا وطنيا تارخييًا من مجيع الوجوه، تارخييا 
يف  تارخييا  فيه،  املشاركة  وحجم  تشكيله  طبيعة  يف  تارخييا  انعقاده،  ظروف  يف 

مناقشاته ومداوالته، تارخييا يف قراراته ونتائجه. 

عىل حب الكويت رباطا جيمعنا كان اللقاء، وعىل التحرير هدفا كان العهد، 
وعىل مواصلة اجلهاد سبياًل كان القرار، وعىل الوحدة الوطنية هنجا كان امليثاق. 
فبورك مؤمترنا لقاء وعهدًا وقرارًا وميثاقًا. لقد كانت أنظار العامل مركزة عىل لقائنا. 
وقلوب أهلنا داخل وطننا العزيز وخارجه متعلقة بمؤمترنا. فاحلمد هلل أن اجلميع 
كانوا عىل مستوى احلدث واملسئولية. لقد وجهتم بقراركم رسالة قوية واضحة 

معربة أصدق التعبري عن موقف شعبنا ومبادئنا وقيمنا.

تنوعت  ومهام  واحدة،  أرسة  الكويتيني  نحن  أمجع:  للعامل  تقول  رسالة 
الكويتية  األرسة  إطار  يف  دائام  تبقى  فإهنا  نظرنا،  وجهات  وتباينت  اجتهاداتنا 

الواحدة التي تضع مصلحة الكويت العليا فوق كل اعتبار آخر. 

منها  تنفذ  واحدة  ثغرة  صفوفنا  يف  جتد  لن  العراقي:  للنظام  تقول  ورسالة 
لرضب وحدتنا الوطنية، أو تتسلل عربها للنيل من متاسك جمتمعنا وتالحم شعبنا 
وعدوانك،  غدرك  ضد  اجلهاد  مواصلة  عىل  العزم  عقدنا  وقد  جبهتنا.  وصالبة 
رجسك  من  وطننا  لتخليص  التضحيات  أغىل  وتقديم  املوت  عىل  وتعاهدنا 
ورسالة  حربا.  أو  سلام  إن  منها  وستخرج  الكويت،  يف  لك  بقاء  فال  وطغيانك، 
طغيان  مواجهة  يف  وحدكم  لستم  نقول:  احلبيبة  كويتنا  يف  الصامدين  أهلنا  إىل 
النظام العراقي اآلثم، ومقاومة عدوانه الغادر، فنحن مجيعا معكم، نقف وراءكم، 
ندعمكم ونعزز كفاحكم، واهلل معنا وهو نارصنا، والعامل كله معنا. "فال هتنوا وال 

حتزنوا وأنتم األعلون".
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إخواين وأبناء وطني، 

لقد كانت استجابتكم للدعوة حلضور املؤمتر الشعبي الكويتي ومشاركتكم 
اإلجيابية يف أعامله، جتسيدًا لوطنيتكم وإخالصكم، وحرصكم املعهود عىل تلبية 
نداء الواجب الوطني، فشكرًا لكم عىل حسن استجابتكم، وعىل حضوركم وعىل 

مشاركتكم.

وأود أن أسجل باسمكم وباسم الشعب الكويتي، عظيم الشكر واالمتنان 
للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ملكًا وحكومة وشعبًا، الستضافتها مؤمترنا 
والتسهيالت  اإلمكانيات  الطيبة، وتوفريها  أرضها  بانعقاده عىل  هذا، وترحيبها 
ومؤازرهتا  األخوي،  دعمها  إىل  املزيد  بذلك  مضيفة  أعامله،  إلنجاز  الالزمة 

الصادقة التي ال نستطيع أن نوفيها حقها من الشكر والعرفان.

كام أود أن أوجه باسمكم وباسم الشعب الكويتي، كلمة شكر وتقدير، إىل 
وما  وقفت  التي  وشعوبا،  وحكومات  رؤساء  والصديقة؛  الشقيقة  الدول  كافة 
تزال تقف إىل جانبنا، تؤيدنا وتساندنا، قواًل وعماًل، يف كفاحنا العادل من أجل 

حترير وطننا من احتالل النظام العراقي اآلثم.

إخواين وأبناء وطني،

إن النرص بإذن اهلل لقريب، وإن بشائره تلوح يف األفق، وإن العودة إىل وطننا 
آتية إن شاء اهلل، وسنعيد بعون اهلل وتوفيقه بناء رصح كويتنا احلبيبة؛ دولة الكويت 
املستقلة، موفورة السيادة، مرفوعة الراية بقيادة صاحب السمو أمري البالد املفدى 
حفظه اهلل. "وأخرى حتبوهنا نرص من اهلل وفتح قريب وبرش املؤمنني". صدق اهلل 

العظيم.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته"
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ر�صالة اأطفال الكويت

وجهت طفلة كويتية يف اجللسة اخلتامية رسالة ألطفال العامل هذا نصها: 

الكويت،  أطفال  نحن  احلارض،  وإرشاقة  املستقبل،  أمل  يا  العامل،  أطفال  يا 
الظالم  يف  اللصوص  جاء  فقد  تساعدونا،  أن  نرجوكم  النداء  هبذا  إليكم  نتوجه 
مأوى،  بال  وأصبحنا  بيوتنا  ورسقوا  شمس،  بال  اآلن  ونحن  شمسنا  فرسقوا 
ورسقوا شوارعنا وحطموا حدائقنا، ومل يعد لنا مكان نلعب فيه مثلكم. وعندما 
عدتم إىل بيوتكم ذات مساء بقيت أنا يف الصحراء، وعندما ذهبتم إىل مدارسكم 
ذات صباح بقيت أنا يف العراء، كنت أنا أموت من اخلوف والرعب يف يوم اخلميس 

األسود. 

لقد زلزلت األرض. لقد أحرقوا كل يشء، ومزقوا كل يشء، حتى الذكريات 
التي يف الذاكرة والصور والرسالة واخلارطة. وعندما محلت علم بالدي وخرجت 
وعيني،  صويت  رسقوا  باملدافع،  واجهوين  واألمان  السالم  أطلب  الشارع  إىل 

وأحرقوا أصابعي. 

أن  نريد  نحن  مكان،  كل  يف  رشدونا  الكويت  نحن  الكويت،  أطفال  نحن 
نعود ونعيد الكرايس التي رسقوها، ونرسم اللوحات التي مزقوها عندما حطموا 
الطباشري وكرسوا األقالم، ورسقوا ألواح الرسم. كانوا بكل غباء يعتقدون أهنم 
حب  هو  كيف  يعرفون  ال  وألهنم  أغبياء  ألهنم  ولكن  الكويت،  اسم  مسحوا 
األوطان، كانوا جيهلون أن اسم الكويت وجابر وسعد يف األعامق حيث ال يصل 

اللصوص.

نحن أطفال الكويت نناشدكم ونناشد قلوبكم ومشاعركم أن تساعدونا عىل 
طرد اللصوص ومنعهم من أن يرسقوا النهار.

صدقونا أهيا األصدقاء .. أهيا األحباء،
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يف وجه كل طفل دبابة وجندي قلبه جنزير ويداه سكني وعيونه بنادق.. نحن 
رهائن اخلوف والبطش .. نحن رهائن الدبابات واملدافع.

ونجومها.  وبحرها  وشمسها  هواءها  للكويت  وأعيدوا  رساحنا  أطلقوا 
تعاونوا معنا لنعيد للحياة قانوهنا ونعيد األمور إىل نصاهبا.

نحن ضمريكم أهيا الكبار يف كل مكان،. ضمريكم الذي يناديكم ليل هنار، 
نحن اهلواء، نحن الصفاء، نحن النقاء.

نحن أطفال الكويت، نحن الكويت.

عاشت الكويت، عاش بابا جابر وبابا سعد والسالم".

ن�س البيان اخلتامي للموؤمتر ال�صعبي يف جدة:

"ُأِذَن للذين ُيقاَتلون بأهنم ُظِلموا وأن اهلل عىل نرصهم لقدير الذين ُأخِرُجوا 
من ديارهم بغري حق إال أن يقولوا ربنا اهلل. ولوال دفع اهلل الناس بعضهم ببعض 
هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهلل كثريا ولينرصن اهلل 

من ينرصه إن اهلل لقوي عزيز". صدق اهلل العظيم. 

الرسمية  وهيئاته  وفئاته  قطاعاته  بكافة  وممثليه  الكويتي  الشعب  أبناء  نحن 
واألهلية ومؤسساته الوطنية، جمتمعني يف املؤمتر الشعبي الكويتي الذي ُعِقَد حتت 
رعاية أمري دولة الكويت صاحب السمو الشيخ جابر األمحد اجلابر الصباح، تلبية 
لدعوة سمو ويل العهد ورئيس جملس الوزراء الشيخ سعد العبداهلل السامل الصباح 
بمدينة جدة يف اململكة العربية السعودية يف الفرتة 24 – 26 ربيع األول 1411هـ 
املوافق 13 – 15 أكتوبر 1990م حتت شعار )التحرير شعارنا، سبيلنا، هدفنا(، 
التي وقعت داخل وطننا احلبيب، وعىل  مسرتجعني كافة األحداث والتطورات 
الساحتني العربية والدولية، منذ أن قام نظام احلكم العراقي يف احلادي عرش من 
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عىل  الغادر  بعدوانه  1990م  )آب(  أغسطس  من  الثاين  املوافق  1411هـ  حمرم 
دولة الكويت واحتل كامل أراضيها ثم أعلن – بغيا وعدوانا – ضمها إىل بلده 

العراق.

وآخذين باالعتبار كلمة حرضة صاحب السمو أمري البالد يف افتتاح املؤمتر، 
وكلمة سمو ويل العهد ورئيس جملس الوزراء، وكلمة املؤمترين التي ألقاها السيد 
عبدالعزيز محد الصقر، والتي أقرت مجيعا كوثائق رسمية للمؤمتر، والتي يرجو 
املؤمتر أن تكون منهاجًا للعمل احلكومي، وواضعني نصب أعيننا كافة ما أجريناه 

من مناقشات ومداوالت خالل فرتة انعقاد مؤمترنا هذا، قررنا ما ييل:
لوطننا  العراقي  احلكم  نظام  الحتالل  القاطع  رفضنا  أمجع  للعامل  نعلن   .1
الكويت وإدانتنا له، باعتباره عدوانا آثام عىل دولة الكويت املستقلة ذات 
واملنظامت  املتحدة  واألمم  العربية  الدول  جامعة  يف  والعضو  السيادة، 
الدولية،  والقوانني  املواثيق  لكافة  صارخًا  وانتهاكًا  األخرى،  الدولية 

وبخاصة ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق األمم املتحدة.
ساقها  التي  واملزاعم  االدعاءات  كافة  وبطالن  زيف  أمجع  للعامل  نعلن   .2
نظام احلكم العراقي تربيرًا جلريمة غزوه واحتالله دولة الكويت املستقلة, 
احلقيقة  ختالف  التي  واملزاعم  االدعاءات  هلذه  القاطع  رفضنا  مؤكدين 

والواقع ويكذهبا التاريخ.
والتعذيب  والبطش  القتل  أعامل  لكافة  ومقتنا  إدانتنا  أمجع  للعامل  نعلن   .3
واإلرهاب التي مارستها قوات النظام العراقي ضد املدنيني العزل األبرياء 
والتي  والصديقة،  الشقيقة  الدول  ومواطني  الكويتيني  املواطنني  من 
العراقي  االحتالل  قوات  به  قامت  ما  وكذلك  واألطفال،  النساء  شملت 
من اعتداءات عىل بيوت اهلل وأعامل الرسقة والسلب والنهب التي امتدت 
إدانة  إىل  أمجع  العامل  شعوب  ندعو  كام  واملدارس،  املستشفيات  إىل  حتى 

وشجب هذه املامرسات غري اإلنسانية.
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نعلن للعامل أمجع متسكنا بنظام احلكم الذي اختاره شعبنا منذ نشأته وارتضته   .4
أجياله املتعاقبة، ونؤكد وقوف الشعب الكويتي كله؛ رجااًل ونساء، شيوخا 
وشبابا وأطفاال، صفًا واحدًا خلف قيادتنا الرشعية، ممثلة يف أمرينا الشيخ 
جابر األمحد اجلابر الصباح وويل عهده الشيخ سعد العبداهلل السامل الصباح 

حفظهام اهلل.

احلبيبة  كويتنا  يف  الصامدين  شعبنا  أبناء  وكافة  أنفسنا  ونعاهد  اهلل  نعاهد   .5
هدفنا،  والعودة  غايتنا،  التحرير  يكون  أن  عىل  خارجها،  واملكافحني 
واألمري قائدنا واجلهاد سبيلنا، والوحدة الوطنية سالحنا، واملوت يف سبيل 
اهلل أسمى أمانينا، حتى يتحقق لنا النرص بعون اهلل، ونطهر وطننا من رجس 

الغزاة املعتدين.

قوات  ضد  البطويل  وكفاحهم  احلبيبة  كويتنا  يف  شعبنا  أبناء  صمود  نحيي   .6
أمجع  العامل  ويتابعها  نتابعها  التي  الباسلة  ومقاومتهم  اآلثم،  االحتالل 
بالتقدير واإلعزاز، ونشيد بتضحياهتم التي تنري لنا سبيل التحرير، ونؤكد 
هلم أهنم ليسوا وحدهم يف جماهبة عدوان الفئة العراقية الباغية, وأننا مجيعا 
للسالم  املحبة  الشعوب  كافة  معنا  وتقف  واحدًا،  صفًا  ورائهم  من  نقف 
من  كفاحنا  يف  ملؤازرتنا  قواهتا  وحتشد  وتساندنا  تؤيدنا  للعدوان  الرافضة 
أجل حترير وطننا ودحر الغزاة وطرد املعتدين, مصداقًا لقوله تعاىل "يا أهيا 
الذين آمنوا اصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا اهلل لعلكم تفلحون" صدق 

اهلل العظيم.

إىل  احلبيب  وطننا  خارج  املوجودين  الكويتي  الشعب  أبناء  كافة  ندعو   .7
العمل، كل يف جماله ومن موقعه وبقدر استطاعته، من أجل حترير وطننا 

وطرد الغزاة املعتدين من ديارنا.

نعلن للعامل أمجع أن أهل الكويت كانوا منذ نشأهتا وسيظلون أبدًا بعون اهلل   .8
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أرسة واحدة متحابة متعاونة مرتامحة متكافلة يف الرساء والرضاء، وأهنم مهام 
تباينت اجتهاداهتم وتفاوتت وجهات نظرهم، فإهنا لن خترج هبم عن نطاق 
األرسة الواحدة، حب الكويت يؤلف بني قلوهبم، والوالء واإلخالص هلا 

يوحد صفهم وكلمتهم.

نعلن للعامل أمجع أن ال مساومة وال تفاوض عىل سيادة الكويت واستقالهلا   .9
وسالمة أراضيها، ونؤكد رفضنا القاطع ألي حل ال حيقق التنفيذ الكامل 
لقرارات مؤمتر القمة العربية الطارئ املنعقد يف القاهرة يف 19 حمرم 1411هـ 
املوافق 10 أغسطس 1990م وقرارات جملس األمن الدويل، التي أعلنت 
كلها رفضها وإدانتها للعدوان العراقي عىل دولة الكويت املستقلة وضمها 
مجيع  من  رشوط  بغري  العراقية  القوات  انسحاب  عىل  وإرصارها  بالقوة, 

األرايض الكويتية، وأكدت دعمها لعودة السلطة الرشعية الكويتية.

نناشد األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة وجلنة الصليب األمحر الدولية   .10
والصليب  اهلالل  ومجعيات  الدولية،  األمحر  واهلالل  الصليب  ورابطة 
األمحر العربية )ومنظمة العفو الدولية ( ومنظامت حقوق اإلنسان، وكافة 
اهليئات اإلنسانية العاملية، أن تبذل قصارى جهدها للضغط عىل نظام احلكم 
العراقي لتخفيف الويالت واملعاملة الال إنسانية التي يتعرض هلا املواطنون 
قوات  يد  عىل  األخرى  الدول  رعايا  من  بلدنا  يف  واملقيمون  الكويتيون 
االحتالل العراقي، ونرجو من هذه اهليئات أن تبذل ما يف وسعها إليفاد 
وإرهاب  بطش  من  الكويت  يف  واملقيمني  املواطنني  حلامية  عنها  مندوبني 

وتنكيل قوات االحتالل العراقي.

أجل  من  املمكنة  بالرسعة  التحرك  الدويل  واملجتمع  األمن  جملس  نناشد   .11
وضع حد لإلجراءات العراقية اهلادفة إىل إزالة الشخصية السياسية لدولة 
وتغيري  واحلضارية  الوطنية  وهويتها  التارخيية  معاملها  وطمس  الكويت 
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لتحل  أجنبية  جمموعات  وجلب  بالقوة  أهلها  بتهجري  السكانية،  تركيبتها 
حملهم وتسكن يف بيوهتم وتستوطن ديارهم.

استعامل  الدويل  للمجتمع  جييز  قرار  اختاذ  إىل  الدويل  األمن  جملس  ندعو   .12
القوة لتطبيق قرارات املجلس بام يكفل انسحاب قوات االحتالل العراقي 
إليها، ونناشد عىل  العودة  السلطة الرشعية من  الكويت ومتكني  من دولة 
الدائمة يف املجلس، بام هلا  الدول اخلمس ذات العضوية  وجه اخلصوص 
من تراث عريق ومبادئ تارخيية وما حتمله من مسئولية كبرية يف املجتمع 

الدويل العمل، عىل تسهيل اختاذ مثل هذا القرار.

نعرب عن عميق شكرنا لكافة الدول والشعوب الشقيقة والصديقة التي   .13
الغادر ومساندهتا  العراقي  النظام  الكويت ضد عدوان  إىل جانب  وقفت 
يذكر  سيظل  املتعاقبة  بأجياله  الكويتي  الشعب  أن  مؤكدين  وعماًل،  قواًل 

بالتقدير والعرفان هذا املوقف الشجاع العادل.

ُنعرب عن عميق شكرنا للمجتمع الدويل وشعوبه ممثال يف األمم املتحدة،   .14
وبخاصة جملس األمن الدويل، ملا اختذه من قرارات وتدابري أكدت رفض 
االنسحاب  وجوب  وأعلنت  الكويت  دولة  عىل  العراقي  العدوان  وإدانة 
الفوري غري املرشوط للقوات العراقية من مجيع األرايض الكويتية وأكدت 
دعمها لعودة السلطة الرشعية لدولة الكويت، كام نشيد باجلهود املخلصة 
التي بذهلا سكرتري عام األمم املتحدة ومندوبو الدول األعضاء يف جملس 

األمن من أجل ذلك.

ندعو الدول العربية الشقيقة التي ختلفت لسبب أو آخر عن الوفاء ملبادئها   .15
والتزاماهتا يف رفض العدوان ونرصة احلق والعدل، أن تعيد النظر يف موقفها 
القومية، واألخالق  واملبادئ  احلنيف،  الدين اإلسالمي  تعاليم  عىل ضوء 
الدويل  اإلمجاع  إىل  وتنضم  ضامئرها،  وحتكم  اإلنسانية،  والقيم  العربية، 
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الذي يعمل إلحقاق احلق وإزهاق الباطل، والشك أهنا يف النهاية ستجد 
أن املوقف املبدئي الشجاع العادل خري وأبقى.

الثابت  الفلسطينية لن يؤثر عىل تضامننا  القيادات  نؤكد أن موقف بعض   .16
مع الشعب الفلسطيني يف كفاحه العادل من أجل حترير وطنه واسرتجاع 
حقوقه املغتصبة, لثقتنا بأن الشعب الفلسطيني بكل تضحياته ومثله ومبادئه، 
من  املنطلق  القيادات  هذه  بموقف  مقتنعًا  أو  راضيًا  يكون  أن  يمكن  ال 
الفلسطينية  القضية  الدرجة األوىل إىل  مصاحلها اخلاصة، والذي ييسء يف 

ومصداقية النضال الفلسطيني ومصالح الشعب الفلسطيني نفسه.

نعرب عن عميق شكرنا وامتناننا للدول العربية الشقيقة والصديقة – قادة   .17
الستضافة  وأراضيها  وبيوهتا  قلوهبا  فتحت  التي   – وشعوبا  وحكومات 
العدوان  وقت  فيها  موجودين  كانوا  الذي  الكويتيني  املواطنني  ورعاية 
هذا  نحيي  إذ  ونحن  أعقابه.  يف  إليها  نزحوا  الذين  أو  الغاشم  العراقي 
املوقف األخوي الكريم بكل ما جيسده من شهامة ومروءة، نسأل اهلل أن 

جيزهيم عن الكويت وأهلها خري اجلزاء.

نعرب عن عميق شكرنا وامتناننا للمملكة العربية السعودية الشقيقة – ملكا   .18
والتسهيالت  اخلدمات  وتوفريها  مؤمترنا  الستضافة   – وشعبا  وحكومة 
الالزمة النعقاده وأداء أعامله، داعني اهلل أن يكون لقاؤنا عىل هذه األرض 
أرضنا  واسرتجاع  وطننا  حترير  نحو  مباركة  النطالقة  خري  فاحتة  الطاهرة 

املغتصبة.

إننا نعلن عىل الرغم من آالمنا وجراحنا وما جره عدوان النظام العراقي   .19
اآلثم من املصائب والويالت عىل شعبنا، فإننا ال نضمر للشعب العراقي 
أنه مغلوب عىل  اليقني  نعلم علم  له حقدًا، ألننا  الشقيق رشًا وال نحمل 
أمره، ينتظر اخلالص من طاغية بغداد وزمرته الباغية الذين يسومونه سوء 
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اإليراين  الشعب  مع  عقيمة  طاحنة  حرب  يف  به  زجوا  والذين  العذاب، 
واستنفدت  الشعبني،  أبناء  من  األلوف  مئات  أرواح  حصدت  املسلم، 
يف  العراقي  بالشعب  اليوم  يزجون  هم  وها  الوطنية،  وثرواهتام  مواردمها 
جماهبة خارسة ضد العامل كله، ال يمكن أن جيني منها الشعب العراقي إال 

الدمار واهلالك وفناء املزيد من أبنائه.

أرضنا من  الباغية ونحرر  الفئة  اهلل عىل  لنا نرص  يتحقق  أن  بعد  أننا  نؤكد   .20
بإعادة  وتوفيقه  اهلل  بعون  سنقوم   – اآلثم  العراقي  النظام  احتالل  رجس 
بناء كويتنا احلبيبة، كويت املستقبل، كويت األرسة الواحدة، أرض املحبة 
من  راسخة  نبني رصحها عىل أسس  واألمان؛  واألمن  والسالم  والوفاق 
وحدتنا الوطنية ونظامنا الرشعي الذى اخرتناه وارتضيناه حلكمنا معززين 
عام  الصادر  دستورنا  ظل  يف  الشعبية  واملشاركة  والديمقراطية  الشورى 
والرتاحم  والتكافل  واحلرية  والعدل  احلق  بمبادئ  ملتزمني  1962م، 
للمرأة  أن  مؤكدين  جمتمعنا،  عليها  نشأ  التي  املبادئ  وسائر  والتعاضد 
الكويتية دورًا إجيابيًا وإسهامًا فعااًل يف كويت املستقبل التي سيتعاون مجيع 
الكويتيني – رجاال ونساء – يف بنائها إسالمية العقيدة ملتزمة بقيم اإلسالم 
العليا،  واملصالح  واملشاعر  بالتاريخ  االنتامء  عربية  وأحكامه،  ومبادئه 
فكر  منارة  له،  وتنترص  احلق  وتؤيد  وتدينه،  الظلم  ترفض  النزعة،  إنساين 
وحضارة وعطاء، تسهم بخريها يف تقدم ونامء األشقاء واألصدقاء وسائر 
سائر  مع  اخلري  وتواصلها  واحلضاري  اإلنساين  بدورها  مؤمنة  الشعوب، 

األمم والشعوب ملا فيه خري ورفاهية البرشية مجعاء.

واهلل أكرب, واملجد للكويت.

واهلل عىل ما نقول شهيد."
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تو�صيات املوؤمتر

   وأصدر املؤمتر يف ختام أعامله التوصيات اآلتية:

1 - ال�صمود والتحرير

انطالقا من التالحم الوطني الذي أكده املؤمتر الشعبي الكويتي، فإننا ونتيجة 
لضخامة املسؤولية وألمهية املشاركة الشعبية الفعالة واستثامر قدرات شعبنا نويص 

بالتايل:

الراهنة  املرحلة  مع  يتالءم  بام  للدولة  التنفيذية  اهلياكل  تشكيل  •إعادة  	
ومهامهتا.

•تشكيل جلان فنية من ذوي اخلربة واالختصاص من أبناء شعبنا لتقديم  	
املشورة والنصح ملتخذي القرار يف اجلوانب التالية:

دعم صمود الشعب الكويتي بمختلف السبل. أ -  

رعاية املواطنني الكويتيني بام يكفل هلم حياة كريمة تنأى بشبابنا عن  ب - 
احلنيف،  اإلسالمي  ديننا  بتعاليم  مسرتشدين  والزلل  االنحرافات 

وتذليل الصعوبات املعيشية هلم.

واهليئات  باملنظامت  االتصال  هبدف  املدروس  الشعبي  بالعمل  •الدفع  	
النقابات  خالل  من  وذلك  والعاملية،  واإلسالمية  العربية  الشعبية 
الكويتية األخرى،  الشعبية  العام واهليئات  النفع  واالحتادات ومجعيات 
وإجياد  ومعنويا  ماديا  الشعبية  اهليئات  هذه  دعم  يستدعي  الذي  األمر 
بينها وبني احلكومة من جهة  بينها من جهة،  وفيام  مكتب للتنسيق فيام 

أخرى.

وإعدادهم  اخلارج  يف  وبناتنا  أبنائنا  طاقات  من  القصوى  •االستفادة  	
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دنس  من  البالد  حترير  رشف  يف  للمشاركة  ومعنويا  ومدنيا  عسكريا 
االحتالل.

•تنشيط وتدعيم مؤسساتنا االقتصادية العاملة خارج الوطن املحتل لتوفري  	
احتياجات الصمود والتحرير وإعادة البناء عن طريق رسم سياسة مالية 

واستثامرية حصيفة تستند إىل الرقابة املالية.

- السياسة اخلارجية:

تعميق وتعزيز عالقاتنا العربية واإلسالمية والدولية بام خيدم نرصة  أ- 
املشرتك،  ومصرينا  بانتامئنا  الراسخ  ايامننا  من  منطلقني  قضيتنا، 

مؤكدين عىل موقفنا املبدئي من نرصة القضية الفلسطينية.

دعم وتعزيز سفاراتنا بالكفاءات الكويتية القادرة عىل تنشيط عملها  ب- 
بام خيدم عالقاتنا مع دول العامل كافة.

تكثيف العمل مع اللجان واملنظامت الدولية لعرض قضيتنا، لضامن  ج-  
املنظامت  هذه  امكانات  من  واالستفادة  لنا  العاملي  التأييد  استمرار 
واهليئات الدولية يف فضح جرائم االحتالل وبشاعته ضد مواطنينا 

العزل.

باملمتلكات  حلقت  التي  األرضار  بحرص  تقوم  جلان  تشكيل   -
للمطالبة  العراقي  للغزو  نتيجة  وغريها  واخلاصة  العامة 

بالتعويضات الالزمة من احلكومة العراقية.

2 - جمال الإعالم

نظرا ملا لإلعالم من أمهية قصوى عىل طريق التحرير والنرص ونظرا ملا يعانيه 
إعالمنا احلايل من سلبيات ونواقص فإن املؤمتر يويص بالتايل:
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•رسم سياسة إعالمية خمططة واضحة للعامل تعتمد العلم أسلوبا لعملها  	
قضيتنا  وتوضيح  العامل  خماطبة  عىل  قادرة  هدفها،  اإلسالمي  والتوجيه 

العادلة متجاوزة ردود األفعال اىل املبادرات الفعالة.

أنحاء  يف  املنترشة  اإلعالمية  للجان  يوفر  وثائقي  إعالمي  مركز  •إنشاء  	
العامل مادة إعالمية تعرب عن واقع االحتالل وممارساته وما حتتاجه تلك 

اللجان من معلومات تعينها عىل حتقيق رسالتها اإلعالمية.

•إقامة جلان إعالمية فرعية يف اخلارج، مع دعم اللجان اإلعالمية الكويتية  	
نقل  يف  أعضائها  طاقات  من  االستفادة  هلا  يوفر  ماديا  دعام  آليا  القائمة 

رسالة الكويت اإلعالمية.

•تدعيم قدراتنا اإلعالمية بمزيد من البث املرئي واملسموع املوجه لدعم  	
صمود أهلنا.

•تكثيف رسالتنا اإلعالمية إىل العاملني العريب واإلسالمي لرشح قضيتنا  	
فريسة  تركهم  وعدم  واألصدقاء  األشقاء  تأييد  كسب  هبدف  العادلة 

للتضليل اإلعالمي وتشويه احلقائق وتزيفها من قبل إعالم العدو.

3 - اإعادة البناء

إن إعادة بناء وطننا  الكويت بعد حتريره - إن شاء اهلل - حيتاج منا إىل عمل 
الطاقات  من  واالستفادة  السليم  بالتخطيط  اآلن  منذ  له  التحضري  يبدأ  دؤوب 
هذا  يف  املتخصصة  الدولية  واملنظامت  املؤسسات  مع  والتنسيق  الفاعلة  الوطنية 

املجال، هلذا فإننا نويص بالتايل:

فنية  جلان  عنها  تنبثق  واالختصاص  اخلربة  ذوي  من  عليا  جلنة  •تشكيل  	
عمل  وخطط  دراسات  إعداد  شأهنا  من  كافة  املجاالت  يف  متخصصة 
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جتهيز  يف  اإلرساع  االعتبار  بعني  آخذة  جمتمعنا  بناء  إلعادة  تفصيلية 
املتطلبات األساسية واخلربات الفنية الالزمة وإعداد امليزانيات التقديرية، 
لذلك من أجل البدء يف تنفيذ مشاريع البناء حال حتقيق النرص وجالء 

املحتل عن أرضنا.

مبادئ  ومن  والعربية  اإلسالمية  قيمنا  من  مستقاة  أمنية  سياسة  •وضع  	
الدستور لضامن جمتمع أمن مستقر، من شأنه توفري احلياة الكريمة لكل 

الرشفاء واخلريين.

4 - تو�صيات عامة

يويص املؤمتر بام ييل:

•دراسة امكانية إنشاء صندوق للتكافل االجتامعي. 	

املنظامت  وكذلك  الدول  وشعوب  لرؤساء  والتقدير  الشكر  •تقديم  	
دولة  جانب  إىل  وقفت  التي  والدولية  واإلسالمية  العربية  واهليئات 

الكويت وأيدت عدالة قضيتها.

•تقديم الشكر والتقدير للمؤسسات والشخصيات التي ساندت الكويت  	
ومواطنيها يف حمنتهم.

تنفيذ  بمتابعة  العامة  األمانة  وتكليف  دائم  انعقاد  حالة  يف  املؤمتر  •يعترب  	
التوصيات واملستجدات ذات الصلة بموضوع املؤمتر.

كانت هذه جمموعة من التوصيات التي تم استخالصها من مقرتحات املؤمتر 
ودجمها حتت البنود األربعة السابقة بعد وضعها يف إطارها العام دون الدخول يف 

تفاصيلها تاركني ذلك لألجهزة املنفذة هلا.
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جهات  إىل  أحيلت  أخرى  اقرتاحات  املؤمتر  إىل  وردت  وقد  هذا 
االختصاص.

الإجراءات التنفيذية لتفعيل تو�صيات املوؤمتر ال�صعبي:

أثبت روح  الشعبي،  والذي  املؤمتر  الذي حققه  الكبري  النجاح  انطالقا من 
األلفة واملحبة بني مجيع الكويتيني ووقوفهم صفا واحدًا خلف قيادهتم الرشعية 
يدًا واحدة لتحقيق  العزيز، والعمل  الغاشم لوطنهم  العراقي  ملواجهة االحتالل 
املؤمتر من  إليها  انتهى  التي  للتوصيات  ملا  التحرير، ونظرا  هدفهم األسمى وهو 
أمهية بالغة يف دفع مسرية التحرير ونرصة قضيتنا العادلة، وحرصا من احلكومة 
اختاذ  يف  املبارشة  تم  فقد  التنفيذ،  موضع  التوصيات  هذه  وضع  عىل  العمل  عىل 

اإلجراءات الالزمة يف هذا الشأن، وذلك عىل النحو التايل:

إعادة تشكيل اهلياكل التنفيذية للدولة بام يتالءم مع املرحلة الراهنة:

كافة  تسخري  من  العزيز  وطننا  تاريخ  من  الراهنة  املرحلة  تقتضيه  ملا  إدراكا 
الطاقات واإلمكانات خلدمة األجهزة التنفيذية عىل النحو الذي يسهم يف حتقيق 
هذا اهلدف، فقد تم بموجب قرار جملس الوزراء يف جلسته رقم )90/35( بتاريخ 

1990/10/29م إعادة تشكيل اللجان الوزارية عىل النحو التايل:

جلنة �صوؤون املواطنني:  -1

•وزير الشؤون االجتامعية والعمل - رئيسا. 	

•وزير املالية. 	

•وزير األشغال العامة. 	

•وزير الدولة لشؤون االسكان. 	
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•وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية. 	

•وزير الداخلية. 	

جلنة ال�صوؤون اخلارجية:  -2

•نائب رئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية - رئيسا. 	

•وزير الدولة للشؤون اخلارجية. 	

•وزير العدل والشؤون القانونية. 	

•وزير التجارة والصناعة. 	

•وزير التخطيط. 	

•وزير اإلعالم. 	

جلنة الإعالم والتوجيه العام:  -3

•وزير اإلعالم - رئيسا. 	

•وزير األوقاف والشؤون االسالمية. 	

•وزير الرتبية. 	

•وزير الدولة للشؤون اخلارجية. 	

•وزير العدل والشؤون القانونية. 	

جلنة ال�صوؤون املالية والقت�صادية:  -4

•وزير املالية - رئيسا. 	

•وزير التجارة والصناعة. 	
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•وزير العدل والشؤون القانونية. 	

•وزير النفط. 	

•وزير التخطيط. 	

جلنة التخطيط واإعادة البناء:  -5

•نائب رئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية - رئيسا. 	

•وزير التخطيط. 	

•وزير الدولة للشؤون البلدية. 	

•وزير األشغال العامة. 	

•وزير الدولة لشؤون اإلسكان. 	

•وزير الصحة العامة. 	

•وزير الكهرباء واملاء. 	

•وزير املالية. 	

لتقديم  شعبنا  أبناء  من  واالختصاص  اخلربة  ذوي  من  فنية  جلان  تشكيل 
املشورة والنصح ملتخذي القرار يف اجلوانب التالية:

•دعم صمود الشعب الكويتي بمختلف السبل. 	

•رعاية املواطنني الكويتيني بام يكفل هلم حياة كريمة. 	

الهيئة ال�صت�صارية العليا:

تسعة  من  انطالقها  عند  تكونت  عليا  استشارية  هيئة  الشعبي  املؤمتر  شكل 
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وعرشين عضوًا بدعوة من سمو ويل العهد ورئيس جملس الوزراء للبدء يف تنفيذ 
التوصيات والقرارات التي صدرت عن املؤمتر. وعقدت اللجنة أول اجتامع هلا يف 
األسبوع األول من شهر نوفمرب، وتم فيه االتفاق عىل تشكيل اهليئة االستشارية 

العليا من مخسة وثالثني عضوًا حيث شكلت عىل النحو اآليت:

رئيس اللجنة سمو ويل العهد ورئيس جملس الوزراء.

أعضاء اللجنة:

نائب رئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية.  )1
وزير الدولة لشؤون جملس الوزراء.  )2

وزير العدل والشؤون القانونية.  )3
وزير التخطيط.  )4

وزير اإلعالم.  )5
أمحد زيد الرسحان.  )6
أمحد سعد اجلارس.  )7

أمحد عبدالعزيز السعدون.  )8
أمحد عبداهلل الربعي.  )9

بدر خالد البدر.  )10
بدر ضاحي العجيل.  )11
حسني حممد معريف.  )12

خالد عيسى الصالح.  )13
راشد عوض اجلويرسي.  )14

سامي أمحد املنيس.  )15
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سعد حممد السعد.  )16
سعود بدر البدر.  )17

سلامن دعيج الصباح.  )18
عبدالرزاق خالد الزيد.  )19
عبدالعزيز أمحد البحر.  )20
عبدالعزيز محد الصقر.  )21

عبدالعزيز فهد املساعيد  )22
عبداهلل العيل املطوع.  )23
عيسى عبداهلل هبمن.  )24

فيصل بندر الدويش.  )25
مبارك فهد الدويلة.  )26

مبارك حممد العتيبي.  )27
حممد صباح السامل.  )28

حممد عبدالعزيز الوزان.  )29
حممد يوسف الرومي.  )30
منيزل جارس العنزي.  )31

نارص عبدالوهاب القطامي.  )32
هادي هايف احلويلة.  )33

يوسف إبراهيم الغانم.  )34
يوسف حممد السميط.  )35
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إضافة إىل:

عبدالرمحن  املهندس  للهيئة،  أمينا   - الشعبي  للمؤمتر  العام  األمني   -
خالد الغنيم.

أمينا  الوقيان  الدكتور خليفة  الشعبي  للمؤمتر  املساعد  العام  األمني   -
مساعدًا للهيئة.

مقرر املؤمتر الشعبي واهليئة السيد/عبداللطيف الروضان.  -

اللجان املنبثقة عن الهيئة ال�صت�صارية:

اجتمعت اهليئة االستشارية يف السابع من يناير 1991م حيث استمر االجتامع 
إىل ما بعد احلرب اجلوية لتحرير البالد، وتم تكوين جلان فرعية عىل النحو اآليت:

1.  جلنة ال�صوؤون املالية والقت�صادية:

وقد شكلت من كل من السادة:

عبداهلل العيل املطوع - رئيسًا. •	

سعد حممد السعد - مقررًا. •	

عيسى عبداهلل هبمن. •	

حممد عبدالعزيز الوزان. •	

نارص عبدالوهاب القطامي. •	

2. جلنة ال�صوؤون الإعالمية:

وقد ُشكلت من كل من السادة:

أمحد سعد اجلارس - رئيسًا. •	
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أمحد عبداهلل الربعي. •	

البدر. بدر خالد  •	

منيزل جارس العنزي. •	

يوسف حممد السميط - مقررا. •	

3. جلنة اإعادة البناء:

وقد ُشكلت من كل من السادة:

أمحد عبدالعزيز السعدون - رئيسا. •	

خالد العيسى الصالح. •	

سامي أمحد املنيس. •	

مبارك فهد الدويلة - مقررًا. •	

د. حممد صباح السامل. •	

4. جلنة �صوؤون املواطنني:

وقد ُشكلت من كل من السادة:

حممد يوسف الرومي - رئيسا. •	

راشد عوض اجلويرسي. •	

فيصل بندر الدويش - مقررا. •	

العتيبي. د. مبارك حممد  •	

هادي هايف احلويلة. •	

املؤمتر الشعبي الكويتي يف جدة 13 - 15 أكتوبر 1990م الفصل اخلامــس



235 234235 234

وتقرر تشكيل )جلنة التنسيق( املنبثقة عن اهليئة االستشارية العليا عىل النحو 
التايل:

أمحد عبدالعزيز السعدون. •	

أمحد عبداهلل الربعي. •	

خالد عيسى الصالح. •	

سامي أمحد املنيس. •	

سعد حممد السعد. •	

سلامن دعيج الصباح. •	

عبدالرزاق خالد الزيد. •	

عبدالعزيز محد الصقر. •	

عبداهلل العيل املطوع. •	

عيسى عبداهلل هبمن. •	

حممد صباح السامل الصباح. •	

مبارك فهد الدويلة. •	

العتيبي. مبارك حممد  •	

يوسف حممد السميط. •	

الغنيم - األمني العام. عبدالرمحن خالد  •	

عبداللطيف الروضان - املقرر. •	
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ال�صدى الإعالمي للموؤمتر:

حقق املؤمتر وفكرته الصائبة نجاحًا باهرًا، وتم اعتباره حدثا تارخييا مهام يف 
البالد، واهتم اإلعالم العريب والعاملي باحلدث اهتاممًا كبريا وسلط عليه  مسرية 

الضوء يف وسائله املتنوعة. 

السامل  العبداهلل  الشيخ سعد  الوزراء  العهد ورئيس جملس   وعقد سمو ويل 
الصباح مؤمترا صحافيا عقب املؤمتر يف قرص املؤمترات بجدة قال فيه: إن شعب 
الكويت اختذ قرارًا واضحًا ال لبس فيه؛ وهو أنه ال قبول ألية مبادرة أو اقرتاح 
يتضمن أي تفريط يف سيادة الكويت عىل أراضيها كاملة، وأنه ال تنازل عن أي 

شرب من أرايض الكويت.

املوؤمتر ال�صحفي ل�صمو ويل العهد ورئي�س جمل�س الوزراء 

أكد سمو ويل العهد ورئيس جملس الوزراء الشيخ سعد العبداهلل السامل الصباح 
يف مؤمتر صحايف حرضته وسائل إعالم عربية وعاملية عقده يف قرص املؤمترات يف 
ألي  الكويت  رفض  )1990/10/16م(،  بتاريخ  الشعبي  املؤمتر  عقب  جدة 

مبادرة تتضمن أي تفريط يف سيادة الكويت عىل أراضيها كاملة. 

وقال سموه يف املؤمتر "إنه ال تنازل عن أي شرب من أرايض الكويت"، مضيفا 
"أن الكويت ال تسعى إىل إشعال حرب يف املنطقة، وأنه يمكن لصدام حسني أن 
يسحب قواته  من الكويت سلميا.. وإذا رفض ذلك فإن الوضع يف هذه احلالة 

مناط بمجلس األمن.

الشعبي  للمؤمتر  احلجم  وهبذا  الكثيف  احلضور  "إن  العهد  ويل  سمو  وقال 
ليعلنوا   أيضًا  وجاؤوا  وأمريهم  قائدهم  ملبايعة  أواًل   جاؤوا  بأهنم  قناعة  يعطي 
للعامل أمجع إدانتهم للعدوان ورفضهم لالحتالل العراقي". وبعد أن أشار سمو 
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ويل العهد إىل الفضائح التي ترتكبها قوات االحتالل يف الكويت من قتل وتعذيب 
وإعدامات وهنب وسطو وسلب؛ قال: "إنني أقول لكم وليسمع هذا حاكم بغداد، 
إن إخواين وأبناء وطني ال ولن يستجيبوا أو ينفذوا قرارات صدام"، مؤكدا أنه 

اليوم الذي يسحب فيه صدام قواته من الكويت سلاًم أو حربًا". "سيأيت 

تركت  العربية   الدول  بعض  ألن  وحزنه  أمله  عن  العهد  ويل  سمو  وأعرب 
يعيدوا  بأن  الدول  هذه  رؤساء  مطالبا  املادة  أجل  من  القيم  عن  وختلت  املبادئ 

النظر يف مواقفهم.

تأخذ  سوف  احلكومة  أن  أكد  الصحافيني  أسئلة  عىل  سموه  رد  سياق  ويف 
توصيات املؤمتر الشعبي بالكثري من االعتبار والتقدير. وقال سموه: "نحن ننتظر 
من أعضاء جملس األمن اإلرساع يف تنفيذ القرارات التي تلزم أو جترب حاكم بغداد 

عىل سحب قواته من الكويت".

وذكر سموه أن هناك خطوات سوف تتخذ بعد العودة إىل الكويت من أجل 
كنا وال  الكويت  "نحن  يف   : وقال  امليادين.  الشعبية يف خمتلف  املشاركة  توسيع 
نزال نؤمن بمبدأ الشورى والديمقراطية والتوسع فيها". وأعرب عن قناعته بأنه 
"من الرضوري تشكيل جلنة من املختصني يف خمتلف امليادين من أجل التعاون مع 
احلكومة". وشدد سموه ومن دون الدخول يف التفاصيل عىل أن الوحدات التي 
التي  القوات  الكويتية ستكون يف طليعة  املسلحة  القوات  تدريبها من  إعادة  يتم 

تتقدم لتحرير وطننا الكويت".

وأعرب عن شكر الكويت أمريًا وحكومة وشعبًا للمملكة العربية السعودية 
اململكة  تقدمه  وما  الكويتيني  للمواطنني  الستضافتهم  وشعبا  وحكومة  ملكا 
الشقيقة من تيسريات فائقة، كام شكر سموه حكومات وشعوب الدول الشقيقة 

و الصديقة. 
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التغطية الإعالمية للموؤمتر

واعتربت  واألجنبي.  العريب  اإلعالم  يف  واسعة  مساحات  املؤمتر  احتل 
التحرير"،  طريق  عىل  بارزة  "حمطة  املؤمتر  أن  فيها  والُكّتاب  الكويتية  الصحف 
وأنه "الرد املتكامل عىل العدوان"، وأن "املؤسسات الدستورية ترد عىل الدبابات 
والشخصيات الشعبية تقف ضد العدوان واجلمعيات واهليئات واملدارس واجلامعة 
الديموقراطية  برشعية  العدوان  وتتحدى  بالقوة،  الضم  خطة  تواجه  واملعاهد 

والدستور والشعب الكويتي".

وقال بعض الكتاب إن املؤمتر كان بيعة جديدة بني شعب الكويت كله وبني 
سلطته الرشعية، وأنه كام سيذكر التاريخ بلونه األسود ما حتمله الشعب الكويت 
من بؤس وظلم وقتل وتدمري وترشيد من قبل نظام صدام حسني وبعث العراق 
احلاقد.. فإن التاريخ سيذكر بلونه األبيض تلك البيعة الشعبية املتجددة التي متت 

يف جدة بني األمري وشعب الكويت حول كويت املستقبل بعد التحرير بإذن اهلل.

ونرشت وسائل اإلعالم األجنبية تغطية متنوعة للمؤمتر، وال سيام اإلعالم 
األمريكي، فنرشت صحيفة )نيويورك تايمز( صورا للمؤمتر يف صدر صفحاهتا 
عن  ملراسليها  مفصلة  تقارير  األمريكية  الصحف  معظم  نرشت  كام  األوىل، 
عناوينها  فيه وركزت يف  ألقيت  التي  والكلامت  املؤمتر  دارت يف  التي  املناقشات 

عىل هدف املؤمتر: التحرير وإعادة البناء.

العدوان،  ردًا عىل  باهرًا  للمؤمتر نجاحًا معنويا  النهائية  لقد كانت احلصيلة 
أن  وأعلنت  مجيعا  الكويت  أهل  تضم  شعبية  مؤسسة  أنه  عىل  العامل  إليه  ونظر 

الديموقراطية الشعبية املفتوحة هي إرادة التحرير.
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�صهادة الأمني العام للموؤمتر ال�صعبي الكويتي بجدة املهند�س عبدالرحمن 

خالد الغنيم عن كوالي�س املوؤمتر وظروف الإعداد له:

ظهر مؤخرا العديد من الروايات الشفهية التي سجلت يف برامج تلفزيونية 
مع من شارك يف مؤمتر جدة الشعبي، ومن بينها رواية األمني العام للمؤمتر الشعبي 
الكويتي بجدة املهندس عبدالرمحن خالد الغنيم، الذي حتدث عن كواليس تنظيم 
ذاكرة  برنامج  يف  اجلاسم  عبداحلميد  يوسف  األستاذ  أجراه  لقاء  يف  جدة  مؤمتر 

الوطن سنة 2008، وفيام ييل نص حديث عبدالرمحن الغنيم خمترصًا:

السامل  العبداهلل  سعد  الشيخ  العهد  ويل  سمو  له  املغفور  قام  ملا  البداية  "يف 
وكنا  فرنسا،  جنوب  يف  نحن  كنا  1990/9/6م،  يف  لباريس  بزيارة  الصباح 
مسؤولني عن اإلخوة املوجودين يف فرنسا، وكنا هنيئ هلم مجيع املستلزمات وما 
حيتاجونه من مستلزمات أثناء فرتة الغزو العراقي. وأنيط يب من اإلخوان يف جنوب 
فرنسا تأهيل مجيع املتطلبات اخلاصة بالتعليم واملدارس والصحة واحلياة اليومية 
لألخوة املواطنني، وكنت يف ذلك الوقت موجودا هناك يف إجازيت الصيفية. وكان 

يساعدين األخ هشام العتيبي، واألخ طارق النرصاهلل، واألخ عبداهلل الرفاعي. 

وكان أول اتصال جاءين من األخ ضاري العثامن بتاريخ 1990/9/27م، 
عليك  يسلم  يل:  وقال  القانونية،  والشؤون  للعدل  وزيرا  الوقت  ذلك  يف  وكان 
مستعد  أنت  إذا  ويرى  شعبي،  مؤمتر  هناك  يكون  أن  فكرة  وعنده  سعد  الشيخ 
تكون يف اللجنة التحضريية. وقلت له إن هذا خدمة لبلدي ورشف يل ولن أتردد 
يف ذلك. ويقول أيضا الشيخ سعد بأن تصبح رئيس اللجنة التحضريية وأمني عام 

املؤمتر الشعبي.

وقلت لألخ ضاري ما هو املطلوب مني اآلن؟ مع تقديري هلذا االتصال. 
وقلت لألخ ضاري سوف أرسل لك رسالة توضح ما هي املتطلبات، وسألته من 

املؤمتر الشعبي الكويتي يف جدة 13 - 15 أكتوبر 1990م الفصل اخلامــس



239 238239 238

معي من اإلخوان؟ فقال يل معك السيد فيصل املطوع، والسيد فهد اخلزام، والسيد 
سامي اإلبراهيم، والسيد حممد املخيزيم. وقال يل حينام تصل إىل جدة سوف يصل 

هؤالء اإلخوان من أوروبا وبعضهم من الدول العربية وتلتقي معهم.

وجلست أفكر، وكانت أول رسالة أرسلتها لألخ ضاري العثامن من خالل 
بأن  العثامن  بتاريخ 1990/9/28م. وقد ذكر يل األخ ضاري  الفاكس وكانت 
الغنيم،  عبداهلل  والدكتور  العثامن،  السيد ضاري  من  تتكون  هناك جلنة حتضريية 

والدكتور بدر اليعقوب، وكلهم وزراء يف احلكومة.

وكان الشيخ سعد ملا جاء من لندن، ومع الطلقة األوىل التي أطلقها ميرتان 
الرئيس الفرنيس، وطلبه لالستفتاء، هذا جعل الشيخ سعد يفكر أي استفتاء هم 
يريدونه؟ وكان هناك مزايدة بني الفرنسيني واألمريكان، وكان الفرنسيون يريدون 

هلم دورا سياسيا يف هذه العملية لتحرير الكويت.

وحتدثت مع األخ ضاري العثامن، وقلت له أعطني األفكار الالزمة، وما هو 
املطلوب منا إلعداده، وذلك من أجل إعداد تصور كامل، ألنني أريد أن أكون 
مهيأ لذلك. وقلت أن هناك إخوان موجودين هنا، ونرى دعوهتم ليعملوا معنا، 
كام أن التنويع بني أفراد املجتمع وعائالهتم رضوري من أجل التالحم والرتابط.

كام إنني قلت له من البداية )أي السيد ضاري العثامن( بأن مجيع مؤسسات 
املجتمع املدين ومجعيات النفع العام يكونون ممثلني يف هذا املؤمتر.

ويف فجر 5 أكتوبر وصلت إىل جدة، ورأسا بتاريخ 6 أكتوبر وقت الضحى 
نظري  وجهة  عن  فكرة  وأعطيته  معه  وجلست  اإلبراهيم،  سامي  السيد  قابلني 
باللجنة وكيفية توزيع املهام عىل اإلخوان. وبتاريخ 6 أكتوبر ذهبت معه إىل الطائف 
واجتمعنا مع اإلخوة الوزراء مع القنصل العام السيد إبراهيم املنصور، الذي كان 
له دور طيب يف عملية تنظيم املؤمتر، مثل عملية تأجري السيارات والفنادق. وبعد 

املؤمتر الشعبي الكويتي يف جدة 13 - 15 أكتوبر 1990م الفصل اخلامــس



241 240241 240

وطبعا  اهلدف.  هو  وما  املطلوب  هو  عام  وحتدثنا  سعد،  الشيخ  مع  جلسنا  ذلك 
أكد لنا يف هذا االجتامع أن التحرير هو شعارنا وسبيلنا وهدفنا، وأضاف: قوموا 
حرض  وهناك  املوضوع.  هذا  يف  يساعدونكم  سوف  والوزراء  التنظيم،  بعملية 
الشيخ سعد بكل راحة وتناقشنا يف بعض  الوقيان، وتكلمنا مع  الدكتور خليفة 

األمور، مثل كم األعداد، وقالوا لنا ما بني 400-700 شخص.

ولألمانة كان الشيخ سعد حريصا بأن ُيطلع سمو األمري عىل كل يشء، وقال 
يل: هل قابلَت سمو األمري؟ فقلت له ال، وقال يل: انتظر. وفعال دخل إىل قاعة 
العرادي  حممد  السيد  يناديكم  سوف  يل  وقال  ذلك،  بعد  وخرج  الوزراء  جملس 
السمو  صاحب  عىل  دخلت  وحينام  جابر.  الشيخ  السمو  صاحب  عىل  للدخول 
الشيخ  جابر، كان السيد عبدالرمحن العتيقي خارجا من عند سموه. وقال يل: لو 
من املمكن أن تعطي صاحب السمو فكرة رسيعة عن املوضوع )املؤمتر الشعبي(. 
التفاصيل.  كل  عن  معه  وحتدثت  جالسا  وكان  السمو  صاحب  عىل  ودخلت 
نتوانى يف أي يشء خلدمة بلدنا احلبيب  بأننا كلنا يف خدمة بلدنا، ولن  له  وقلت 
الكويت. وقال يل: مشكور وهذا عهدنا فيكم. وكان رمحه اهلل متفهام للدور. ويف 
نفس الوقت كان الشيخ سعد قد أعطاه فكرة سابقة عن املؤمتر. وخرجنا بعد ذلك 
واجتمعنا يف الطائف بعد أن كان عندنا فكرة عامة عن املؤمتر، وبعد ذلك رجعنا 

إىل جدة يف املساء.

والنواب،  اإلدارات،  جمالس  رؤساء  من  تتكون  املدعوين  قائمة  وكانت 
العام، وأعضاء  النفع  الرشكات، ورؤساء مجعيات  السابقني، ورؤساء  والوزراء 

املجلس الوطني السابقني.

وبعد ذلك يف قاعة املؤمترات عملت )Chart( ورسمنا التايل: 

•األمانة العامة: يكون األمني العام هو املهندس عبدالرمحن الغنيم  	
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•نائب الرئيس: الدكتور خليفة الوقيان  	

الكويت  ]قنصل  املنصور  إبراهيم  السيد  سعادة  لنا  األيمن  •واملساعد  	
بجدة[. 

وكان هناك جلنة للمتابعة تتكون من:

•املقرر: السيد عبداللطيف الروضان 	

•الدكتور حممد األمحد )السكرتارية(.  	

والذين كانوا معنا وقبلوا أن يكونون معنا يف اللجنة هم :

•السيد فهد اخلزام  	

•الدكتور نارص الصانع  	

•السيد فيصل العيل املطوع )من جنيف( 	

•السيد سعد حممد السعد )من الرياض( 	

•السيد حممد املخيزيم )من الطائف( 	

•السيد عبداهلل البحر )من اإلمارات( 	

•السيد سامي اإلبراهيم )من جدة( 	

•الدكتور حسن املؤمن )من إسبانيا(  	

ووزعنا بعد ذلك أنفسنا عىل اللجان، فمثال:

جلنة االستقبال السيد سامي اإلبراهيم، مع بعض الشباب املتطوعني(.

•جلنة أمني صندوق املوازنة )السيد عبداهلل البحر(.  	
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•جلنة العالقات العامة والدولية )السيد فيصل املطوع ، ومعه السيد ماجد  	
بدر الرفاعي، والدكتور/ نارص الصانع(.

•جلنة السكن: )السيد/ فهد اخلزام ، والسيد/ حممد املخيزيم(. 	

وبلغ عدد الكويتيني الذين قدموا حلضور املؤمتر 1200 شخص، وأيضا بلغ 
عدد الصحافيني ووكاالت األنباء )400( صحفي ووكالة أنباء.

الدكتور  الندوة  عريف  وكان  األمور،  ورتبنا  العمل  بدأنا  ذلك  وبعد 
إبراهيم الرفاعي. وقلنا جيب أن يكون للمؤمتر ناطق رسمي وهو الدكتور حممد 

الرميحي.

وكان هديف هو اإلعالم، فلذلك قسمنا قبو قرص املؤمترات إىل استديوهات، 
وكل استديو وضعنا فيه غرفة وتلفزيون وبث مبارش. وجزاهم اهلل خري اإلخوان 

يف السعودية وفروا لنا كل املساعدات التي نحن بحاجة إليها.

مثال  هناك  كان  بحيث  خري،  كل  اهلل  جزاهم  اإلخوان  مع  بجهد  وقمنا 
أشخاص موجودين يف املطار وممنوعني من الدخول إىل السعودية وقمنا بالتشاور 
شخص،   450 من  أكثر  حتمل  طائرات  وأيضا  بدخوهلم،  وسمحوا  اململكة  مع 
وكان إجياد فنادق هلم صعبة، وقمنا بتسكينهم يف أماكن بالقرب من مكة. وكل 
خالل  األمور  هذه  كل  والكتيبات  املؤمتر  وقاعة  واملؤمتر  سكن  من  األمور  هذه 

أسبوع بالتعاون مع اإلخوان.

ولكن  الرتتيبات  مجيع  وضعنا  أننا  وهي  واحدة  مشكلة  عندنا  كان  ولكن 
بقي يشء واحد؛ وهو من الذي سوف يتكلم ويمثل الكويتيني يف املؤمتر؟ وكان 
هناك أسامء طرحت من قبل األشخاص الذين بدأوا باحلضور، وكان هناك بعض 
األسامء تطرح، وبعد ذلك ذهبت إىل سمو الشيخ سعد وقلت له: أريد اسم الذي 
املؤمتر  أن  املعروف  ومن  املؤمتر،  برنامج  يف  لوضعه  الكويتيني  عن  يتكلم  سوف 
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وأيضا  الشيخ سعد،  كلمة سمو  وبعد ذلك  السمو،  بكلمة صاحب  يبدأ  سوف 
كلمة األمانة العامة والتي سوف تتضمن )ما هي التحضريات التي عملناها وما 

هو املطلوب من عندنا لأليام القادمة(.

واجلدول  التعريف  نعطيه  يصل  شخص  وكل  الكتيبات،  بطباعة  وبدأنا 
ومكان التواجد وكنا مسؤولني بعملية التنظيم إىل الساعة الثانية والثالثة فجرا.

وكانت حكمة الشيخ سعد بأنه يريد أن يصل بفكره السيايس أنه كيف يوفق 
بني هذه االختالفات )فيام يتعلق بكلمة الشعب الكويتي(.

وهناك نقطة مهمة بالنسبة للنقلة التي حصلت يف املؤمتر، ومن خالل حرص 
الشيخ سعد لنجاح املؤمتر، فناداين الشيخ سعد يوم اجلمعة 12 أكتوبر الساعة 4 
عرصا، وقال يل: أنا أدور عليك. فقلت لسموه: أنا كنت أقوم بعملية إجراءات 
تنظيم املؤمتر. وقال سموه: أريدك رضوري أن حُترض يل هؤالء األسامء يف غرفة 
يوم  والنصف  واخلامسة  اخلامسة  الساعة  بني  املؤمترات  قرص  يف  االجتامعات 
الرسحان،  زيد  أمحد  والسيد  الصقر،  عبدالعزيز  العم  املرحوم  فطلبت  اجلمعة. 
والسيد أمحد السعدون، والعم عبد العزيز العيل املطوع، واملرحوم نارص القطامي، 
واملرحوم عبدالعزيز املساعيد، واألخ منيزل العنزي، واألخ هادي هايف، واألخ 
راشد اجلويرسي، واألخ الدكتور مبارك العتيبي، واألخ سعد حممد السعد، واألخ 
بدر  والعم  اخلالد،  العيل  عبدالعزيز  والعم  الدويش،  فيصل  واألخ  النون،  براك 
العدل  العثامن بصفته وزير  البدر، واملرحوم عيسى هبمن، والسيد ضاري  خالد 

والشؤون القانونية، وأنا بصفتي األمني العام.

وخالل النقاش، وكان النقاش عاصفا بني الشيخ سعد وهؤالء األشخاص 
الذين تم استدعاؤهم- وبخاصة مع العم عبدالعزيز الصقر، بحيث وصل النقاش 
إىل درجة أن الشيخ سعد قال: إذا مل تتعاونوا سوف أقرر بإهناء كل يشء. وكان 
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الشخصيات.  بعض  من  العتب  من  نوعا  هناك  أن  العاصف  النقاش  هذا  سبب 
أثناء  فينا  جتتمع  ومل  أحد،  لنا  يقل  ومل  مغيبني،  كنا  بأننا  سعد  للشيخ  قيل  فمثال 

زيارتكم للندن، وبعض هذه األمور حول املؤمتر. 

وخالل النقاش أكد العم عبدالعزيز الصقر: بأننا ال نستغني عنكم وال عن 
الرشعية، ونحن نقول ذلك من باب املصارحة. وكان النقاش عاصفا إىل أن رأى 
الشيخ سعد بأن العملية النت وهدأت األمور. )كان الشيخ سعد يريد أن نكون 

مجيعنا مع بعض ونتكاتف(. 

ملصلحة  نتكاتف  أن  جيب  وكلنا  واحد  صوت  بأننا  قالوا  النقاش  وخالل 
نتمسك  أن  جيب  بمعنى  الثوابت،  بعض  عن  تكلموا  النقاش  وخالل  الكويت، 
كل  بأن  سعد  الشيخ  هلم  فقال  والديموقراطية،  الدستور  مثل  األمور  بعض  يف 
هذه  كل  إذا  وقالوا  وكلمتي.  السمو  صاحب  كلمة  يف  موجودة  األمور  هذه 
الثوابت موجودة يف كلمة صاحب السمو وكلمة ويل العهد إذن فلنتفق ونحسم 
املوضوع، وأنت يا عبدالعزيز الصقر )يقول الشيخ سعد( ملاذا ال تقول الكلمة؟ 
فقال عبدالعزيز الصقر للشيخ سعد: أنا تعبان وال أستطيع. فقال له الشيخ سعد 
أنت فيك الربكة. وَقبَِل العم عبدالعزيز الصقر بعد تدخل اإلخوان. وهبذا يكون 
املطروحة  االسامء  بني  من  وكانت  االسم  اختيار  موضوع  حسم  سعد  الشيخ 

املرحوم يوسف جاسم احلجي.

وقال الشيخ سعد خالص يا أبومحد ]عبدالعزيز الصقر[ اآلن الكلمة التي 
أعددمتوها ]ُتعتمد[، فنحن نتفق حول الثوابت والدستور ونذكر كل هذه األمور 
يف كلامتنا. وكان من بني احلضور الدكتور أمحد اخلطيب ويوسف إبراهيم الغانم 

وجاسم الصقر وغريهم.

ولألمانة أريد ذكر نقطة مهمة: كان اإلخوان يتداولوهنا، وقال الشيخ سعد 
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ما هي، فقلت له بأن اإلخوان عندهم فكرة بأن يكون هناك حكومة وطنية بعد 
وأنا  تفكرينا،  ليس  وقال: هذا  الصقر  عبدالعزيز  العم  عليه  فرد  الشعبي،  املؤمتر 

قصدي ملا نرجع إىل بلدنا بعد التحرير.

وبعد ذلك عرفُت من هم املؤمترين وحرّضُت اجلدول. وبعد ذلك طبعت 
اليوم األول، والبداية يف الساعة احلادية عرش صباحا، والبداية بالسالم الوطني 
رئيس  العهد  ويل  سمو  وكلمة  األمري،  السمو  صاحب  وكلمة  مباركة،  وتالوة 
لُت كلمتي إىل ما بعد العرص الساعة السادسة  املؤمتر، وكلمة ممثل املؤمترين، وأنا أجَّ
والنصف مساء. وكانت كلمة األمانة العامة وبعد ذلك اختيار جلنة صياغة البيان 

اخلتامي.

السادسة والنصف مساء كان هناك  الساعة  انتهاء الكلامت، وبجلسة  وبعد 
التحرير،  سبيل  يف  املبذولة  اجلهود  كان  الثاين  واملحور  الصياغة،  جلنة  اختيار 

واجللسة األوىل كانت مفتوحة للجميع.

والسيد  الربعي،  أمحد  الدكتور  فيها  وكان  اجتمعت  حينام  الصياغة  جلنة  يف 
بدر خالد البدر، والسيد خالد عيسى الصالح، والدكتور خليفة الوقيان، والعم 
والسيد  املنيس،  الصياغة، واملرحوم سامي  للجنة  رئيس  انتخب  الصقر،  جاسم 
والدكتور  الغنيم[،  عبدالرمحن  ]املهندس  وأنا  التخطيط(،  )وزير  املطوع  سليامن 
عبدالرسول عبدالرضا، والدكتور عبدالرمحن األمحد، واملستشار عبداهلل العيسى، 
والسيد عبدالباقي النوري، والسيد عبداهلل القناعي )أبو بدر(، والدكتور عبداهلل 
حممد عبداهلل، والسيد عبدالعزيز السنعويس، والعم عبدالعزيز حسني، والدكتور 
والسيد  الدويلة،  مبارك  والسيد  الطراح،  عيل  والدكتور  املدعج،  عبداملحسن 
منيزل العنزي، والدكتور مبارك العتيبي، والدكتور حممد احلداد، والدكتور نارص 

الصانع، والسيد يوسف احلجي.
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وقال اإلخوة يف جلنة الصياغة بأن كلامت املؤمتر الثالث هي األساس كوثائق 
للمؤمتر، وأي نقاط نسمعها من اإلخوة يف اجللسة تعطى للجنة الصياغة، وقالوا 
الصياغة )الكبرية(، وتم  الغنيم[ تكون مقررا جلنة  ]املهندس عبدالرمحن  أنا  بأن 
تشكيل جلنة صياغة صغري مكونة من تسعة أشخاص هم الدكتور أمحد الربعي، 
عبداهلل  واملرحوم  عبدالرضا،  عبدالرسول  والدكتور  املطوع،  سليامن  والسيد 
القناعي، والدكتور عيل الطراح، والدكتور نارص الصانع، والسيد مبارك الدويلة، 
األخ  معهم  املقرر  وجعلت  احلجي،  يوسف  والعم  احلداد،  حممد  والدكتور 

عبداللطيف الروضان.

وبعد اجتامع اللجنة املصغرة وبعد تدارسهم للكلامت الثالث قالوا: هذه جلنة 
كبرية فلامذا ال نكّون جلنة صغرية وحترض كل يشء وتدرس الكلامت وبعد ذلك 
تعرض علينا )اللجنة املصغرة( ونقوم بتنقيحها، وبعد ذلك تعرض عىل اللجنة 
املوسعة )الكبرية(. وكانت اللجنة املصغرة رئيسها العم يوسف احلجي، واملقرر 

السيد عبداللطيف الروضان.

عبدالرسول  السيد  من  مكونة  كانت  اقرتاحها  تم  التي  األصغر  واللجنة 
عبدالرضا، والدكتور نارص الصانع، وقامت اللجنة بدراسة إعداد الصياغة األوىل 
اللجنة صباحا. ونوقش  يوم األحد 1990/10/14م عىل  للبيان وتم عرضها 

هذا البيان ورآه الشيخ سعد، ووضع بعض اللمسات عىل البيان اخلتامي.

وكان البيان اخلتامي يتكون من عرشين فقرة، وكل فقرة بذاهتا حتكي تصور 
املؤمتر. يعني املؤمتر واملؤمترين مل خيرجوا من عروبتهم، ومل خيرجوا عن متسكهم 
ومتسكوا  وعززوها  بديموقراطيتهم  ومتسكوا  برشعيتهم،  ومتسكوا  بعقيدهتم، 
رفضا  ورفضوا  الوقت،  ذلك  يف  الصباح  أرسة  وبايعوا  وعززوه،   62 بدستور 
قاطعا أمام العامل االحتالل العراقي الغاشم، وطالبوا جامعة الدول العربية واألمم 
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األساس  هي  الدولية  والقوانني  املواثيق  تكون  بأن  مواثيقهم  يطبقوا  أن  املتحدة 
بتحرير دولة الكويت.

عندي  وقال:  الربعي  أمحد  الدكتور  جاءين  املؤمتر  قبل  بأنه  أثبت  أن  وأريد 
كلمة  عندي  وأنا  العامل،  دول  أطفال  يناشدون  الكويت  أطفال  نجعل  بأن  فكرة 
أدّرب األطفال عليها، وفعال أعد الكلمة )الربعي( ومجع بعض شباب الكويت، 
وبعد االجتامع مبارشة أعطيناه الدور، وبعد ذلك قام الدكتور نارص الصانع بتالوة 
البيان اخلتامي. وكان من املفروض كأمني عام أنني ألقي البيان اخلتامي، ولكنني 

فضلت بأن الشباب الذين ساعدوين أن نعطيهم الفرصة وهم فعال يستاهلون.

وبعد املؤمتر عمل الشيخ سعد، مؤمترا صحفيا أمام العامل كله، ورشح املؤمتر 
وأهدافه، وحرضه حوايل )430( من رجال الصحافة واإلعالم.

دورا  لعب  الشعبي  املؤمتر  بأن  الغنيم  عبدالرمحن  املهندس  قال  النهاية  ويف 
أساسيا بتحرير دولة الكويت، وبأن الشعب الكويتي أصيل ووقوفهم مع بعض 
بالداخل أو اخلارج مما أعطى للعامل صورة مجيلة  بتالمحهم وحبهم لبعض سواء 

بأن هذا الشعب يستحق الوقوف معه.

الشباب  وبخاصة  الكواليس  وراء  هم  ومن  اإلخوان  مجيع  بأن  أنسى  وال 
باملؤمتر  املتعلقة  الرتتيبات  كل  وعملوا  الليل  وسهروا  متطوعني  كانوا  الذين 
أنسى  وال  الصباح،  اجلابر  األمحد  جابر  الشيخ  السمو  صاحب  وتفاين  الشعبي، 
الدعم الكبري، والذي كان يتابعه سمو األمري الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح، 

ومجيع السفراء الذين بذلوا جهودا كبرية لتحرير دولة الكويت". )94(

وطن،  ذاكرة  برنامج  اجلاسم،  عبداحلميد  يوسف  أجراها  تلفزيونية  مقابلة  الغنيم،  خالد  عبدالرمحن     )94(
تلفزيون الوطن، 2008.
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الف�صل ال�صاد�س )95(

الوفود ال�صعبية الكويتية لدول العامل

املؤمتر  انتهاء  وعقب  1990م،  عام  نوفمرب  شهر  من  األخري  األسبوع  يف 
الشعبي يف مدينة جدة باململكة العربية السعودية، تم تشكيل وفود شعبية لزيارة 
العديد من دول العامل هبدف رشح قضية الكويت العادلة، وتبيان اآلثار الكارثية 
التي  االدعاءات  وبطالن  زيف  وتبيان  ووطنه،  الكويتي  الشعب  عىل  للعدوان 
تأييد  كسب  إىل  والسعي  ذرائعه،  كل  ورفض  عدواهنم  لتربير  املعتدون  طرحها 
تلك الدول ملطالبة العراق باالنسحاب الكامل وغري املرشوط من البالد، وعودة 
الرشعية، وتطبيق كامل منطوق قرارات جملس األمن املتصلة بالعدوان العراقي.

والدول  الشعبية،  الوفود  من  وفد  كل  أعضاء  تسمية  عىل  االتفاق  وجرى 
التي سيزورها، واألوقات املناسبة لذلك، عىل أن يتم التنسيق مع وزارة اخلارجية 
سفارات  ومع  هلا،  املجاورة  الدول  أو  الدول  تلك  يف  الكويت  دولة  وسفارات 
الدول الشقيقة فيها يف حال عدم وجود سفارة للكويت لدهيا، والسيام سفارات 
املواعيد  ترتيب  العربية، وذلك هبدف  السعودية ومجهورية مرص  العربية  اململكة 
الرسمية والشعبية، ومع املؤسسات اإلعالمية، وتوفري  املناسبة مع الشخصيات 
التسهيالت الالزمة لكل وفد لكي يؤدي املهام املنوطة به، وحيقق اآلمال املعقودة 

عىل الزيارة، وأهدافها املنشودة.

السيد  مع  اجتامعا  الشعبية  الوفود  عقدت  املحددة،  بالزيارات  القيام  وقبل 
الرأي حول  لتبادل  الشاهني يف 23 نوفمرب  وكيل وزارة اخلارجية سليامن ماجد 
كيفية حتقيق األهداف املأمولة من تلك الزيارات، واالقرتاحات التي ترتئيها وزارة 
اخلارجية هبذا الصدد، والواقع السيايس املوجود يف الدول املشمولة بالزيارات، 

والرسائل املمكن إبالغها للجهات الرسمية والشعبية فيها.

عىل  باالعتامد  بدران،  عبداهلل  والدكتور  الصانع  راشد  الدكتور  مشكورين  الفصل  هذا  معظم  حرر   )95(
حمفوظات مركز البحوث والدراسات الكويتية.
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وأوضح الشاهني يف اللقاء أن التحرك السيايس واإلعالمي الذي ستقوم به 
املواقف، جتاه قضية  ، وربام  األدوار  الشعبية سيشمل دوال وكتال خمتلفة  الوفود 
الكويت العادلة، لذا من املفيد استعراض األسلوب الذي يمكن أن يكون مدخال 
لعرض تلك القضية، علام أن الرسد التارخيي أو القانوين يمكن تغطيته من خالل 

تقديم الوثائق األساسية.

وقال إن املطلوب من هذا التحرك هو تصميد املوقف العريب والدويل وراء 
القرارات التي صدرت عن خمتلف املنظامت االقليمية والدولية والتي أمجعت عىل 
املطالبة بانسحاب القوات املعتدية وعودة الرشعية مع بقية الضامنات التي تؤمن 
مستقبال أكثر أمنا ، وإبراز التالحم املصريي بني مجيع فئات الشعب الكويتي والذي 
أكده املؤمتر الشعبي وبيانه التارخيي، واعتبار التحرير هو اهلدف الذي يلتقي عليه 

أبناء الشعب والقيادة الرشعية ممثلة بسمو أمري البالد حفظه اهلل ورعاه.

اأول – دول جمل�س التعاون اخلليجي

       ضم الوفد الشخصيات اآلتية:

رئيسا السيد/محود يوسف النصف   •	

مقررا السيد/براك نارص النون    •	

عضوا السيد/خالد عيسى الصالح   •	

عضوا السيد/عبداهلل العيل املطوع   •	

عضوا السيد/عبداهلل يوسف القطامي   •	

عضوا السيد/فيصل بندر الدويش   •	

عضوا السيد/حممد عبدالرمحن البحر   •	

الوفود الشعبية الكويتية وحشد التضامن العاملي مع الكويت الفصل السادس
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تضمن برنامج الوفد زيارة الدول اخلمس الشقيقة يف جملس التعاون اخلليجي، 
وهي: السعودية، والبحرين، واإلمارات، وقطر، وسلطنة عامن يف الفرتة ما بني25 

نوفمرب – 12ديسمرب 1990م.

وكبار  واملعايل  والسمو  اجلاللة  أصحاب  مع  اللقاءات  خالل  وجرى    
الشخصيات ومجعيات النفع العام واجلمعيات التعاونية واإلسالمية واملسؤولني 
يف دول جملس التعاون اخلليجي، عرض عدة نقاط أمهها نقل شكر وامتنان أهل 
الكويت أمريا وحكومة وشعبا عىل ما قامت به تلك الدول من استضافة ورعاية 
وسند لقضية الكويت العادلة عىل الصعيدين الرسمي والشعبي مما كان له كبري 

األثر يف نفوس مجيع الكويتيني.

وأطلع الوفد املسؤولني واجلمعيات واألفراد عىل املامرسات الال إنسانية التي 
قام ويقوم هبا النظام العراقي الغاشم عىل الكويت وأهلها من بطش وفساد وهتك 
لألعراض واحلرمات وعمليات السلب والنهب وحماولة طمس اهلوية الكويتية. 
الكويتي نحو حترير كامل أرضه وعودة احلكومة  ونقل تطلعات وآمال الشعب 
اخلاصة  األمن  قرارات جملس  تطبيق  والتأكيد عىل  بأقرب وقت ممكن،  الرشعية 

بالعدوان العراقي.

عىل  اخلليجي  التعاون  جملس  لدول  املستقبلية  التصورات  الوفد  وناقش 
ضوء تطلعات وآمال أبناء منطقة اخلليج نحو إمكانية حتقيق املزيد من التكاتف 
والتعاون والوحدة، متعظني بام حدث للكويت يف 2 أغسطس املايض حتقيقا ألمن 
النفع  اخلليجي، وحثَّ مجعيات  التعاون  واستقرار ورفاهية شعوب دول جملس 
الكويت  قضية  مساندة  عىل  اإلسالمية  واجلمعيات  التعاونية  واجلمعيات  العام 
العادلة والعمل عىل طرد ممثيل النظام العراقي من املنظامت واجلمعيات اإلقليمية 

والدولية وفضح جرائمه.
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الكويتيني  املواطنني  وشكاوى  آراء  إىل  الوفد  استمع  الزيارات  تلك  ويف   
صورة  عىل  احلفاظ  عىل  وحثهم   ، اخلليجي  التعاون  جملس  دول  يف  املوجودين 
الكويتي ما قبل االحتالل الغاشم لتبقى كام كانت عليه يف املايض، وعىل االلتزام 
بأنظمة وقوانني الدول املضيفة، والعمل عىل رسعة تشكيل فرق عمل متخصصة 
لوضع التصورات واحللول التنفيذية ملرحلة ما بعد التحرير والعودة إن شاء اهلل ، 
مع تشجيع إقامة املحارضات والندوات يف أماكن جتمع الكويتيني خلدمة القضية 

الكويتية العادلة وفضح جرائم وممارسات النظام العراقي.

الرسمي والشعبي  املستويني  الكامل عىل  التأييد  الوفد      وقد ملس أعضاء 
جلميع اآلراء واملناقشات التي طرحت مع الشخصيات واجلمعيات واألفراد بام 
يتعلق بالقضية الكويتية بشتى املجاالت، وحصل عىل إمجاع كامل وتأييد مطلق 
رسمي وشعبي للعمل عىل زيادة التعاون والتكاتف والوحدة وباألخص وحدة 
اجليش اخلليجي ووحدة السياسة اخلارجية ووحدة السياسة اإلعالمية كحد أدنى 

للوحدة لدول جملس التعاون اخلليجي.

1 - اململكة العربية ال�صعودية:

خالهلا  وقابل  25-29نوفمرب1990م،  بني  ما  الفرتة  يف  اململكة  الوفد  زار 
األمري/عبداهلل  امللكي  السمو  صاحب  مقدمتهم  يف  املسؤولني  كبار  من  عددا 
احلرس  ورئيس  الوزراء  جملس  لرئيس  األول  والنائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن 
الوطني، وصاحب السمو امللكي األمري/سلامن بن عبد العزيز أمري منطقة الرياض، 

وصاحب السمو امللكي األمري/فهد بن سلامن نائب أمري منطقة الرياض.

اإلعاشة  عن  املسؤولة  الكويتية  اللجنة  مع  لقاء  الوفد  برنامج  وتضمن 
املوجودين يف  الكويتيني  املواطنني  الرياض، ولقاءات مع  الكويتيني يف  وإسكان 
املنطقة الرشقية، ومع بعض الشخصيات  الرياض وعدد آخر من املوجودين يف 
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السعودية التي سامهت يف دعم الكويت ماديا ومعنويا. وعقد الوفد خالل الزيارة 
مؤمترا صحافيا حرضه خمتلف وسائل اإلعالم املحلية والعربية.

2- دولة البحرين :

  زار الوفد دولة البحرين يف الفرتة ما بني 29 نوفمرب-3 ديسمرب1990م، إىل  
وقابل خالهلا عددا من كبار املسؤولني يف مقدمتهم سمو الشيخ/ محد بن عيسى 
الوزراء،  جملس  رئيس  خليفة  آل  خليفة  الشيخ/  سمو  و  العهد،  ويل  خليفة  آل 

وسعادة وزير الشؤون االجتامعية والعمل.

 ، البحرين  وصناعة  جتارة  غرفة  وأعضاء  رئيس  سعادة  مع  الوفد  واجتمع 
املسؤولة  الشعبية  اللجنة  ومع  البحرين،  املوجودين يف  الكويتيني  املواطنني  ومع 

عن إعاشة وسكن الكويتيني يف البحرين.

وأجرى لقاءات مع ما يزيد عىل ثالثني من مجعيات النفع العام واجلمعيات 
حرضها  صحافية  ومؤمترات  ندوات  وأقام  اإلسالمية،  واجلمعيات  التعاونية 

ممثلون عن اجلمعيات واهليئات وأجهزة اإلعالم.

3 - دولة الإمارات العربية املتحدة:

 7  -3 بني  ما  الفرتة  يف  الشقيقة  العربية  اإلمارات  دولة  الوفد  زار 
ديسمرب1990م، وبدأها بزيارة أبوظبي ، حيث قابل سمو الشيخ/ زايد بن سلطان 
آل هنيان رئيس الدولة بحضور كبار املسؤولني فيها ، ثم اجتمع مع معايل/راشد 
عبداهلل وزير اخلارجية، ومعايل/مانع العتيبة رئيس غرفة جتارة وصناعة أبوظبي، 
مع  اجتامعه  إىل  إضافة   ، الوطني  املجلس  رئيس  نائب  احلريبي  عبداهلل  ومعايل/ 

اللجان الشعبية الكويتية ، واملواطنني الكويتيني يف أبوظبي.

 ثم انتقل الوفد إىل الشارقة حيث اجتمع مع سمو الشيخ/ سلطان القاسمي 
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حاكم الشارقة، ورئيس وأعضاء غرفة جتارة وصناعة الشارقة بحضور معايل وزير 
املالية وعدد من كبار الشخصيات.

وأقام الوفد ندوة مفتوحة حرضها املواطنون الكويتيون يف الشارقة ، وعقد 
مؤمترا صحفيا حرضه ممثلو وسائل اإلعالم يف اإلمارات. والتقى أيضا مع  جلنة 

إعاشة وسكن الكويتيني.

وكانت املحطة الثالثة للوفد هي رأس اخليمة، حيث اجتمع مع سمو الشيخ 
الوفد   القاسمي حاكم رأس اخليمة بحضور كبار املسؤولني فيها. ثم حط  صقر 
عجامن  حاكم  النعيمي  محيد  الشيخ  سمو  قابل  حيث  عجامن  إمارة  يف  رحاله 

بحضور عدد من الشيوخ والوزراء وكبار الشخصيات.

4 - دولة قطر :

  زار الوفد دولة قطر الشقيقة يف الفرتة ما بني  7-10 ديسمرب1990م، حيث 
قابل سمو الشيخ/ خليفة بن محد آل ثاين أمري دولة قطر ، وسعادة/ مبارك اخلاطر 
وزير اخلارجية، و سعادة وزير اإلعالم/محد بن سحيم آل ثاين، و رئيس وأعضاء 

غرفة جتارة وصناعة قطر. 

وحرض الوفد افتتاح الدور االنعقادي التاسع عرش ملجلس الشورى القطري، 
قطرية  وشخصيات  قيادات  ومع  القطري،  الشورى  جملس  أعضاء  مع  واجتمع 

ورؤساء مجعيات تعاونية ، وعقد مؤمترا صحفيا حرضه ممثلو وسائل اإلعالم.

املواطنني  وبعض   ، الكويتيني  وسكن  إعاشة  جلنة  مع  أيضا  الوفد  واجتمع 
الكويتيني املوجودين يف قطر وأقام ندوة مفتوحة حرضها عدد كبري من املواطنني 

الكويتيني.
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5 - �صلطنة عمان :

زار الوفد سلطنة عامن الشقيقة يف الفرتة ما بني  10-12 ديسمرب1990م، 
بن  فهد  وسمو/  عامن  سلطان  سعيد  بن  قابوس  السلطان/  جاللة  قابل  حيث 
حممود آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ، وسعادة رئيس املجلس 
االستشاري للدولة السيد/عبداهلل القتبي، و األمني العام للجنة العليا للمؤمترات 

السيد/ ابراهيم الصبحي. 

وسكن  إعاشة  جلنة  ومع   ، الكويتيني  املواطنني  بعض  مع  الوفد  واجتمع 
الكويتيني ، وأقام ندوة يف سفارة الكويت يف مسقط حرضها املواطنون الكويتيون 
بعد  ما  ومرحلة  بالتحرير  يتعلق  ما  خاصة  الكويت،  ومستقبل  حارض  ملناقشة 

التحرير.

ثانيًا  – دول امل�صرق العربي وم�صر 

زار الوفد الشعبي الكويتي سوريا واألردن ولبنان ومرص والسودان واليمن 
يف الفرتة ما بني 26 نوفمرب – 18 ديسمرب1990م.

      و ضم الوفد الشخصيات اآلتية:

رئيسا السيد/أمحد السقاف             •	

منسقا السيد/حممد جاسم الصقر       •	

عضوا الدكتور/ أمحد الربعي      •	

عضوا السيد/حممد مساعد الصالح      •	

عضوا النوري  السيد/عبدالباقي  •	

عضوا السيد/مبارك الدويلة    •	

عضوا السيد/سعود حممد العصيمي  •	
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1 - �صوريا:

وصل الوفد إىل دمشق يف 26 نوفمرب واستقبل استقباال رسميا جيدا. وعقد 
السورية/  اخلارجية  وزير  مع  اجتامع  مقدمتها  يف  الرسمية  اللقاءات  من  عددا 

فاروق الرشع رشح خالله مأساة الكويت، وكان رد الوزير رائعا جدا. 

االشرتاكي/  العريب  البعث  املساعد حلزب  العام  األمني  مع  الوفد  واجتمع 
عبداهلل األمحر ورشح له قضية الكويت وآثار العدوان العراقي.

الفلسطيني برئاسة/ خليل الفاهوم  والتقى الوفد مع جبهة اإلنقاذ الوطني 
إىل  وأشارت  للكويت،  العراقي  بالغزو  الفلسطينية  القضية  ربط  رفضت  التي 

الكثري مما أصاب فلسطني والفلسطينيني من األرضار بسبب ذلك العدوان.

 واجتمع الوفد مع املعارضة العراقية التي ضمت عددا من األحزاب هي: 
حزب البعث العريب االشرتاكي قيادة قطر العراق، واحلزب االشرتاكي يف العراق، 
والقوميون املستقلون، و احلزب الشيوعي العراقي، واحلركة اإلسالمية يف العراق، 
من  بالكويت  حل  ما  هلم  الكويتي  الوفد  ورشح  العراقية.  الكردستانية  واجلبهة 
ويالت بسبب العدوان، فيام أكد ممثلو األحزاب املذكورة رفضهم للنظام العراقي 

وطالبوا بانسحاب اجليش العراقي دون اندالع حرب تدمر العراق.

وشارك الوفد يف حفل استقبال أقامه سفري دولة الكويت يف دمشق/ أمحد 
السياسية  واألحزاب  سورية  رجاالت  من  الكثريون  حرضه  اجلاسم  عبدالعزيز 

وعدد من الكويتيني املقيمني يف سوريا وأبناء اجلالية السورية يف الكويت.

وحرض الوفد حفال أقامته اجلاليتان الكويتية يف سورية والسورية يف الكويت 
االحزاب  وقادة  الفلسطينية  املقاومة  وقادة  السوريني  الوزراء  بعض  حرضه 
حلت  التي  املأساة  عن  واملنظمني  الوفد  أعضاء  من  عدد  فيه  وحتدث  العراقية، 

بالكويت.    
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واجتمع الوفد مع اجلالية الكويتية يف دمشق واستمع إىل رشح ألوضاعهم 
وأمورهم ومطالبهم.

2 - لبنان:

يف 29 نوفمرب بدأ الوفد زيارة إىل لبنان استهلها بلقاء فخامة رئيس اجلمهورية 
ناجحة جدًا، وبعد نصف ساعة حرض  مقابلة  اهلراوي وكانت  الياس  اللبنانية/ 
النيايب  الوفد املجلس  الثانية عرشة زار  السيد/سليم احلص. ويف  الوزراء  رئيس 
العدوان  آثار  بحث  اللقاءين  خالل  وجرى  احلسيني.  حسني  السيد/  فقابل 

العراقي عىل الكويت.

وعقد الوفد مؤمترا صحافيا حرضه ممثلو وسائل اإلعالم. ثم زار الوفد نقابة 
الصحافيني اللبنانيني، وبعدها تلفزيون لبنان لتسجيل ندوة عن كارثة الكويت. 

ثم حرض الوفد اجتامعا لألحزاب اللبنانية لبحث النكبة التي أصابت البالد.

وحرض الوفد مهرجانا خطابيا أقامته سفارة الكويت يف بريوت بحضور عدد 
الكويت  والثقافية واألكاديمية والدينية لدعم قضية  الشخصيات االعالمية  من 
وقد افتتح احلفل نقيب الصحفيني اللبنانيني بكلمة مطولة عن الكويت وإنجازاهتا 

ومكانتها وهاجم النظام العراقي بشدة.

ويف األول من ديسمرب غادر الوفد لبنان إىل دمشق، حيث اجتمع مع نائب 
رئيس اجلمهورية السيد/ عبداحلليم خدام ودار احلديث حول العدوان العراقي 

عىل الكويت.
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3 - الأردن  :

اليوم بدأ الوفد زيارته إىل األردن وكان يف استقبال  ويف األول من ديسمرب 
الوفد سفري الكويت، وسفري األردن يف الكويت، ومدير املراسم .

بحضور  اهلاشمية  األردنية  اململكة  ملك  امللك/حسني  جاللة  الوفد  التقى 
العراقي  االجتياح  رفض  جاللته  كالم  من  واتضح  األردنيني،  املسؤولني  كبار 
الرشعية  عودة  ووجوب  العربية،  اجلزيرة  يف  األجنبي  الوجود  ورفض  للكويت 
إىل الكويت. فيام طلب الوفد منه القيام بدور نشط إلقناع صدام حسني برضورة 
للخطر،  العراق  وشعب  العراق  جيش  يعرض  ال  كي  الكويت  من  االنسحاب 
ووعد بأن يقوم هبذا الدور حاال. ثم التقى الوفد سمو ويل العهد األمري احلسن 

بن طالل.

والتقى الوفد رئيس جملس األعيان األردين/ أمحد اللوزي وكبار املسؤولني 
فيه. واجتمع أيضا مع رئيس وأعضاء جملس األمة.

واجتمع الوفد مع السيد/مروان القاسم نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
الذي دعا إىل حل هذه الكارثة حال عربيا. 

ضمت  ندوة  يف  الكويت  قضية  لرشح  الدولية  الشؤون  مجعية  الوفد  وزار 
رجال السياسة والفكر والقانون والصحافة. 

التقى  األردن. وبعد ذلك  قبائل  يمثل شيوخ  أيضا مع وفد  الوفد  واجتمع 
بعض أعضاء الوفد مع جمموعة من املثقفني األردنيني. وعقد الوفد مؤمترا صحافيا 

بحضور ممثيل وسائل اإلعالم العربية واألجنبية.

وكتب رئيس الوفد املرحوم أمحد السقاف يف كتاب "صيف الغدر" )1992م( 
روايته لتلك الزيارة، وأنقله فيام ييل:
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"ويف دمشق اتصل هاتفيا من زعم أنه ناصح، وطلب ترك األردن؛ فالشارع 
يف عامن متشنج، واألقالم واحلناجر يف مجلتها مع الطغيان، فلقد استطاع صدام 
أن يستميل إىل جانبه الصحفيني بشتى األساليب حتى أصبحت الصحف األردنية 

ال تنرش إال ما يطرب السفارة العراقية.

وقد تلقى منسق الوفد األستاذ حممد جاسم الصقر هذا التحذير، فنقله إيّل، 
وهو يف أشد حاالت الغضب، وكان رأيي ورأي زمالئي مجيعا أن اقتحام عامن 
التي يسيطر عليها صدام بجواسيسه وفلوسه ووسائل إعالمه أمر مشوق إىل أبعد 
احلدود، فلذة املهمة يف البلدان املنحازة إىل الطاغية وليست يف البلدان الواقفة إىل 
جانب الكويت، فهذه معنا وزيارتنا هلا للشكر وتقوية الصالت األخوية، أما تلك 
فهي ميدان املنازلة بني احلق الذي نطرحه أمام املسؤولني، والباطل الذي وقعوا 

يف أرشاكه.

عىل  عظيام  االستقبال  وكان  عامن،  مطار  يف  كنا  ديسمرب  من  األول  ويف 
الصعيدين الرسمي والشعبي، وقد أعد برنامج هذه الزيارة سفرينا اهلامم سليامن 
عني  وال  نائب  وال  وزير  بموقف  نفاجأ  ومل  جدا،  ناجحا  برناجما  فكان  الفصام، 
من األعيان، فقد كنا عىل علم هبذه املواقف، واملسألة ال حتتاج إىل اجتهاد؛ فملك 
األردن هو وحده ذو التأثري الكاسح يف الشارع، وقد صمم امللك عىل االنحياز إىل 
جانب الطاغية صدام، وأطلق العنان لإلخوان املسلمني أن يبرشوا بمقدم اخلالفة 
اإلسالمية من جديد عىل يد املؤمن صدام حسني!! لقد اجتمعنا اجتامعات مطولة 
بأعضاء جملس النواب واألعيان، وكانت كلامهتم واحدة فكلمة هذا ال ختتلف عن 
كلمة ذاك، ومل يشذ ويرفض الباطل غري عضو واحد من أعضاء جملس األعيان هو 
الدكتور كامل الشاعر، فقد فاجأ زمالءه يف االجتامع حني قال إن ما حل بالكويت 
عدوان رصيح عىل دولة الكويت، وال جيوز االعرتاض عىل وجود القوات الدولية 
يف اململكة العربية السعودية ما دام صدام حسني يرفض قرار جملس األمن الداعي 
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إىل االنسحاب والعودة إىل حدود ما قبل العدوان.

لقد كان كامل الشاعر عربيا بكل ما حتمل لفظة العروبة من معاين األصالة 
املسلمون  اإلخوان  أما  األردن،  أمثاله يف  وأكثر من  اهلل  فحياه  والصدق  واجلرأة 
فموقفهم معروف، وقد كتب عنهم بشجاعة األستاذ إسامعيل الشطي رئيس حترير 
صحيفة املجتمع، ويكفي أن أذكر أن أحد خطبائهم قال يف إحدى خطبه املتشنجة 
بأن يرضب كل  أطالب  إنني  الكويتي حكم صدام حسني،  الشعب  يرفض  ملاذا 

كويتي باحلذاء حتى يستسلم حلكم صدام!!

ومهام كان األمر، فالقضية كلها من تأليف وإخراج صاحب اجلاللة اهلاشمية، 
ذلك  كل  األردين  الشارع  َه  وجَّ ملا  والعدل  احلق  جانب  إىل  الوقوف  شاء  ولو 
بعد اجتامعه بجاللته عىل مدى  الشعبي  الوفد  أدرك  فلقد  الكويت،  العداء نحو 
السابعة والنصف مساء، أن جاللته  الواحدة والنصف حتى  ست ساعات، من 
منه دعام  العام وطلبت  أمريكم يف مطلع هذا  قال: قصدُت  فقد  أشياء،  نفسه  يف 
اترك عنك  بالتنمية واجلامعات،  ماليا للميزانية، فرفض وقال يل ملاذا أنت مهتم 
عن  األمري  السمو  صاحب  سألُت  وحني  حمتاج.  غري  أنك  وستجد  األمور  هذه 
هذا املوضوع لدى تقديم التقرير بعد عودة الوفد من هذه اجلولة، قال يل األمري: 
لقد قمنا بالواجب نحو األردن إلنقاذ اقتصاده قبل أقل من عامني وقدمنا الكثري، 
قدر  عىل  ميزانيتك  ضع  له  قلت  املزيد  يطلب  العام  هذا  مطلع  يف  جاءين  وحني 
املوجودات، وبعد ذلك نحن عىل استعداد، ومل أذكر تنمية وال جامعات، ولقد 
نرش جاللة امللك - مع األسف الشديد - حكاية اجلامعات والتنمية يف الشارع 

األردين للتهييج ضد الكويت، وقد سمعت من فضوليني هذا اهلراء.

رفض الوفد أثناء احلوار مع امللك حسني مجيع ما عول عليه كمسوغ ملوقف 
األردن، فعىل الرغم من رفضه القاطع الحتالل الكويت - يف احلوار ليس غري 
البحث عن حل عريب، واعرتض - بحمية قومية  ب حول  َق وغرَّ أنه رشَّ إال   -
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عجيبة!! - عىل نزول القوات الدولية يف اململكة العربية السعودية، وقد تلعثم، 
واصفرَّ وجهه حني رد عليه الوفد بأن األردن يف عهد جاللته قد استنجد بالقوات 
الربيطانية صيف 1958 بعد قيام ثورة العراق، فكيف ال تستنجد اململكة السعودية 
الباطل وإجالء احلشود العراقية  بالرشعية الدولية وتطلب إحقاق احلق وإبطال 
إىل  الكويت  تلتجئ  ال  وكيف  احلساسة،  نفطها  ومناطق  حدودها  عن  الضخمة 
جملس األمن الدويل وهو امللجأ الوحيد بعد رفض العراق لقرارات قمة جامعة 

الدول العربية، فأين هو احلل العريب بعد ذلك؟!

املناقشات  أثناء  يمل  وال  يكل  ال  لبق،  متحدث  حسني  امللك  أن  أنكر  وال 
غداء  ختلله  ساعات  بضع  امتد  الذي  االجتامع  ذلك  يف  أنه  غري  الصدر،  رحب 
ملكي شهي كان فاقدا للحجة واملنطق، وقد أخربنا بأنه قرر صباح الغد السفر إىل 
بغداد لتقديم النصح من جديد لصدام حسني، وأخربنا بأن السيد عيل سامل البيض 
قد وصل من صنعاء يف تلك الساعة للسفر معه أيضا، فرجونا من امللك أن يطلب 
من طاغية بغداد الكف عن تقتيل شباب الكويت وإهانة الشعب الكويتي املرابط 
يف الوطن دون أسباب، فضباطه كام علمنا يعيثون فسادا يف بالدنا، ونحن نعلم أن 
أي ضابط ال يستطيع أن ينهر كويتيا ما مل يكن لديه ترخيص من صدام. ورجونا 
فالرجل  البحوه،  ابراهيم  األستاذ  بغداد  يف  سفرينا  عن  لإلفراج  يتوسط  أن  منه 
مريض ويعاين سوء املعاملة وقسوة االعتقال، ووعد امللك بأن يبذل اجلهد وسافر 

االثنان يف اليوم التايل. 

إلينا  وعاد  ليال،  البيض  سامل  عيل  يزور  أن  الربعي  أمحد  الدكتور  رأى  وقد 
ليقول إن البيض مسافر إىل بغداد لتجديد النصح لصدام، وكان الدكتور الربعي 
مما  متأملا  ثائرا  الزيارة  تلك  من  وعاد  دمشق،  يف  حبش  جورج  الدكتور  زار  قد 
سمع من احلكيم ساحمه اهلل، وال غرابة يف األمر؛ فاحلكيم مرتبط بمنظمة التحرير 

الفلسطينية، وهذه قد رهنت موقفها لدى صدام. 
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ويف اليوم التايل كنا عىل موعد مع ويل العهد وهو ذكي متحدث مل خُيِف أمله 
العريب،  احلل  حول  يدور  أخذ  كأخيه  ولكنه  بالكويت،  حل  ما  عىل  توجعه  وال 
يتفق  مل  كثرية  هناك قضايا عربية  أن  وأفهموه  فردا،  فردا  فردا  الوفد  له  وتصدى 
من  وليس  حل،  دون  معلقة  وهي  وسنوات  سنوات  فبقيت  حلها  عىل  العرب 
العدل أن يطحن جيش العراق شعب الكويت أمام أنظار العامل عىل نحو يثري األمل 
والسخط والغضب دون أن يكون لألرسة الدولية موقف صارم رادع، ومع ذلك 
فقد ظهر أن ويل العهد ال يريد أكثر من االستامع، فالقرار ال يملكه يف األردن غري 

امللك حسني.

ومن اإلنصاف أن أذكر أن اجلناح املخصص لزوار الوفد الشعبي الكويتي 
الغادر،  الغزو  بعد  الكويت  تركوا  الذين  والفلسطينيني  باألردنيني  مكتظا  كان 
واحتفاؤهم بالوفد كان قويا شجاعا، ومل يلتفت أحد منهم إىل هذيان الصحافة 
التي دعت املواطنني إىل مقاطعة الوفد، وكانت الندوات كام أردنا، وصال وجال 
فيها أعضاء الوفد وأسكتوا أبواق صدام، وما محلوا باالستفزازات الرخيصة التي 
تقيأها نفر جمند للطاغوت، ومل يكتف الدكتور كامل الشاعر باملوقف الشجاع الذي 
وفقه يف جملس األعيان، فدعا نخبة من الوزراء والنواب واألعيان إىل حفل عشاء 
يف منزله عىل رشف الوفد الشعبي الكويتي ودارت أحاديث حول مأساة الكويت 
وتأمل هلا مجيع احلارضين، وأرص شيوخ العشائر يف األردن عىل إقامة حفل عشاء 
للوفد يف الوقت الذي استعد فيه الوفد للسفر إىل القاهرة، فهناك برنامج طويل 
الكرام  أولئك  يبقى ثالثة من األخوة حلضور عشاء  الرأي عىل أن  عريض، فقر 
اخلميس  يوم  صباح  القاهرة  إىل  عامن  وغادرنا  التايل،  اليوم  يف  بالوفد  ويلحقوا 

اخلامس من ديسمرب1990م". )96( 

)96(   أمحد السقاف، صيف الغدر، ط. 2، الكويت، د. ن.، 2000، ص. 119-114.
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4 - م�صر:

بدأ الوفد زيارته إىل مرص يف 5 ديسمرب حيث عقد عددا من اللقاءات الرسمية 
والشعبية ، يف مقدمتها اجتامع مع نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الدكتور/ 

عصمت عبداملجيد، حيث شكره عىل موقف مرص النبيل من كارثة الكويت.

الدكتور/مصطفى كامل حلمي وكبار  الشورى  الوفد رئيس جملس  والتقى 
املرصية،  اجلمهورية  ومفتي  األزهر   شيخ  من  كال  الوفد  وزار  فيه.   املسؤولني 
الكويت. وعقد  كارثة  أحاديث حول  البابا شنودة ودارت  األقباط  بابا  وقداسة 

الوفد اجتامعا مع اللجنة املرصية للتضامن مع شعب الكويت. 

والعمداء،  اجلامعة  رئيس  مع  جلسة  وعقد  شمس  عني  جامعة  الوفد  وزار 
الكويت. والتقى رئيس  التي أصدرهتا اجلامعة تضامنا مع  النرشات  واطلع عىل 

املحامني العرب األستاذ فاروق أبو عيسى بحضور عدد من كبار املحامني.

األحزاب  مجيع  بحضور  السوداين  الديمقراطي  التجمع  مع  الوفد  واجتمع 
ذلك  وأعقب  السودان.  حكومة  موقف  رفض  عىل  أمجعوا  حيث   ، السودانية 

اجتامع الوفد مع اجلالية الكويتية.

وشارك بعض أعضاء الوفد يف ندوة تلفزيونية عن كارثة الغزو العراقي.

ومع   ، ومساعديه  املرصيني  العامل  الحتاد  العام  األمني  مع  الوفد  واجتمع 
رئيس حزب التجمع الوحدوي: خالد حميي الدين، ثم مع املسؤولني يف اإلخوان 

املسلمني.

الدين،  رساج  فؤاد  السيد/  الوفد  حزب  رئيس  مع  كذلك  الوفد  واجتمع 
ورئيس جامعة القاهرة، وزار الوفد بعد ذلك رئيس حزب األحرار، وزار الوفد 

كذلك دار أخبار اليوم وكان يف استقبال الوفد رئيس التحرير ورؤساء األقسام.
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5 - ال�صودان:

وصل الوفد إىل السودان يف 12 ديسمرب وكان يف استقبال الوفد سفري دولة 
الصداقة  جملس  عام  أمني  عثامن،  مصطفى  والدكتور  الرسّيع،  عبداهلل  الكويت 
الشعبية العاملية واجتمع مع العقيد البحري صالح كرار عضو املجلس العسكري 
احلاكم، ثم مع العميد عثامن أمحد حسن عضو املجلس العسكري رئيس اللجنة 

السياسية.

 والتقى الوفد املسؤولني يف الوكالة اإلسالمية لإلغاثة الذين أشادوا بام قدمت 
الكويت من مساعدات مالية هلذه الوكالة التي تضطلع بواجب إنساين جليل.

بحضور  السيد  الدين  عز  الشعبية  الصداقة  دار  رئيس  مع  الوفد  واجتمع   
السودان  موقف  حول  مناقشات  جرت  حيث  السودانيني،  املسؤولني  بعض 

اتسمت بالرصاحة والوضوح.   

خدجية  الدكتورة  برئاسة  السودانية  للمرأة  العام  االحتاد  مع  الوفد  واجتمع 
أذهان احلارضات  ما علق يف  الوفد مجيع  فيها  مناقشات دحض  كراف، ودارت 

من أكاذيب.

الوفد.  الثقافة واإلعالم مع عدد من أعضاء  لقاء صحايف يف وزارة   وعقد 
والنقابات  واالحتادات  الكويت  يف  السودانية  للجالية  ملتقى  الوفد  وقصد 
السودانية يف قاعة جملس الشعب السوداين، وتكلم رئيس الوفد وشكر النقابات 
موضوع  وطرح  الكويت  يف  السودانية  اجلالية  وشكر  السودانية  واالحتادات 
العدوان العراقي عىل الكويت بالتفصيل وتبعه بعض أعضاء الوفد، وتكلم ممثلو 

النقابات واالحتادات ودعوا إىل خروج العراق من الكويت وعودة الرشعية.

للسودان  الكويتي  الشعبي  الوفد  هذا  رئيس  السقاف  أمحد  املرحوم  وكتب 
وصفا ملجريات زيارة السودان يف كتابه "صيف الغدر" أنقله فيام ييل:
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املطار  خارج  احتشد  فقد  جدا،  مؤثرا  اخلرطوم  مطار  يف  االستقبال  "كان 
العراقي  الغزو  بعد  الكويت  الذين هربوا من  الشقيق  السودان  أبناء  اآلالف من 
الغاشم، وكان أطفاهلم ينشدون النشيد الوطني الكويتي، وحيمل كل واحد منهم 
علم الكويت، والدموع تتناثر عىل وجوههم ومالبسهم. إنه الوفاء للكويت التي 
احتضنت ورعت، وكان املستقبلون يف دهشة من أمر ذلك احلشد اهلائل ومن تلك 
بالرتحيب وقال يل سفرينا يف اخلرطوم األستاذ  التي تفجرت  النبيلة،  العواطف 
عبداهلل الرسيع إن أكثرية السودانيني مع الكويت، والسفري له اطالع واسع بشؤون 

السودان فقد عاش سنوات طويلة مديرا ملشاريع الكويت يف جوبا. 

الربملان،  مبنى  يف  اجتامعا  عقدنا  هيلتون  فندق  غرف  يف  نستقر  أن  وقبل 
وهو ضخم وأمجل مبنى يف اخلرطوم، مع بعض الوزراء؛ فكانوا يدورون حول 
الوجود األجنبي يف جزيرة العرب، ويؤكدون يف الوقت نفسه رفضهم للعدوان 
عن  املسؤول  نفسه  هو  بغداد  طاغية  أن  إىل  نبهناهم  وملا  الكويت.  عىل  العراقي 
القول إهنم ال يستطيعون إال أن  العربية يعودون إىل  وجود األجانب يف اجلزيرة 
يقفوا هذا املوقف مكافأة لصدام عىل ما قدم للسودان من سالح متنوع وفري لدحر 
تقدم ثوار اجلنوب، ولوال سالح صدام لسقطت اخلرطوم بيد اجلنوبيني. ويؤكد 
هؤالء املسئولون العسكريون أهنم عىل خالف شديد مع أتباع صدام يف السودان، 
وقد أعدموا ثامنية وعرشين ضابطا منذ بضعة أشهر حاولوا اإلطاحة باحلكومة، 
وثبت أهنم من البعثيني املرتبطني بصدام حسني، وملا تدخل صدام أثناء املحاكمة 

إلنقاذهم رفضوا التدخل وأعدموهم.

ومل يلتفت هؤالء العسكريون إىل منطق العدل أثناء احلوار، وظلوا مرصين 
عىل ما هم عليه، وقد شاركت املرأة بعد هذا يف اجتامع خاص، وصالت وجالت 
إحداهن منددة بمن دنسوا احلرم املكي واحلرم املدين، وقد عقب الوفد عىل كالم 
العربية  اململكة  أن  إىل  احلارضات  ونبه  العرب،  جزيرة  جتهل  التي  السيدة  هذه 
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وعسري،  واحلجاز  الرشقية  واملنطقة  نجد  هي  أقاليم  أربعة  من  تتألف  السعودية 
والقوات الدولية التي قدمت إىل اململكة العربية السعودية قد متركزت يف املنطقة 
الرشقية عىل مقربة من حدود الكويت، وهناك مئات األميال تفصلها عن إقليم 
احلارضات  الوفد  وحذر  واملدينة،  مكة  املقدستان  املدينتان  توجد  حيث  احلجاز 
من الوقوع يف أكاذيب اإلعالم العراقي، فهذا اإلعالم سيبقى عىل ما هو عليه من 

السخف واهلذيان حتى ينهار كل يشء يف العراق. 

العدوان،  الكلمة سيدٌة واعية، فتحدثت بجرأة يف موضوع  بعدها  وطلبت 
بالغزو املسلح، وطمس اهلوية  العرب أن ال حيلوا خالفاهتم  ومما قالت: إن عىل 
الوطنية، فهذا األسلوب ترفضه القومية، وفكرة الوحدة العربية. وأعجبت جدا 
بمنطق تلك السيدة. ووجود مثلها يف االحتاد النسائي السوداين كسٌب ملسرية املرأة 
السودانية، وأقامت االحتادات املهنية أمسية خطابية حتدث فيها الكثريون منددين 

بالوجود األجنبي يف جزيرة العرب كيال يدنسوا املقدسات. 

َل طاغية بغداد مسؤولية  وشذ ممثل نقابة األطباء؛ فهاجم الغزو العراقي ومحَّ
الوجود العسكري األمريكي يف اجلزيرة. وقد عقب أعضاء الوفد الشعبي الكويتي 
عىل كلامت ممثيل النقابات، وفندوا أكاذيب اإلعالم العراقي، وحذروا احلارضين 

من الوقوع يف أحابيل هذا اإلعالم.

ومن املؤمل حقا أن تقف املؤسسات الدينية يف اخلرطوم إىل جانب الطغيان، 
وهي التي كانت تعتمد اعتادا كليا عىل مساعدات اجلمعيات واملؤسسات اخلريية 
يف الكويت. ويبدو أن سيطرة الرتايب ورفاقه عىل كل يشء يف السودان قد أدت إىل 
خضوع هذه املؤسسات ملا يريد املسيطرون، ومل حيظ الوفد باالجتامع بالبشري، فقد 
كان البشري يف زيارة لطهران لتكوين جتمع إسالمي يقف إىل جانب طاغية بغداد، 

ولكن اإليرانيني جعلوه يرجع بخفي حنني.
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مهذبني  مؤدبني  وكانوا  العسكريني،  من  البشري  أعوان  بجميع  واجتمعنا 
األستاذ  رأسه  وعىل  املسلمني  اإلخوان  فحزب  غري،  ليس  واجهة  أهنم  وأدركنا 
هذه  ختفي  الظواهر  كانت  وإن  األمور،  زمام  يملك  الذي  هو  الرتايب  حسن 

احلقيقة.
املؤسسات  وغياب  والتخلف  فالفقر  اخلرطوم،  يف  رأيت  بام  صدمت  وقد 
هذه  يف  األزرق  بالنيل  األبيض  النيل  ويلتقي  الفزع،  إىل  تدعو  الديمقراطية 
العاصمة الكئيبة ومع هذا فالناس يف حال تدمي القلوب، ولست بآت بجديد إن 
قلت إن عىل املال العريب أن يتوجه نحو السودان بعد أن حيظى الشعب بحقوقه 
يف  واجلنوب  الشامل  يلتئم شمل  أن  وبعد  والعسكريون،  الرتايب  منه  سلبها  التي 
وحدة وطنية ال تثريها الطائفية البغيضة، ففي السودان مئات املاليني من األفدنة 
الصاحلة للزراعة، وبالعون العريب يستطيع السودان أن يستعمل الطرق احلديثة يف 

الزراعة، ويمد البالد العربية مجعاء بام حتتاج من الطعام.
البشري  حسن  عمر  عهد  زوال  بعد  املحنة  هذه  من  سيخرج  السودان  إن 
ونائبه الزبري حممد صالح وغريمها من العسكريني مطايا الرتايب زعيم الطائفيني، 
وسيكون سندا للقضايا العادلة يف الوطن العريب، فال بد لكل ليل من فجر يبدد 

الظالم".)97( 

6 - اليمن : 

مقدمة  يف  كان  حيث  ديسمرب1990م،   15 يف  اليمن  إىل  زيارته  الوفد  بدأ 
املستقبلني هلم يف مطار صنعاء الدكتور حسني العمري، والدكتور حممد العايض، 
حي أعضاء جملس النواب يف صنعاء،  الَّ حي، والسيد أمحد السَّ الَّ والسيد عيل السَّ
وسفري دولة الكويت. اجتمع الوفد خالل الزيارة يف قرص الرئاسة مع الرئيس عيل 
عبداهلل صالح ونائبه عيل سامل البيض حيث دارت مناقشات ساخنة حول قضية 

الكويت.
)97(   أمحد السقاف، صيف الغدر، ط. 2، الكويت، د. ن.، 2000، ص. 126-123.
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التقى الوفد الشيخ: عبداهلل بن حسني بن األمحر بحضور املئات من رؤساء 
القبائل واألحزاب السياسية الذين أثنوا عىل مساعدات الكويت وانتقدوا موقف 
احلكومة لسكوهتا عن اإلعالم املنحاز. كام اجتمع الوفد مع املسؤولني يف جملس 

النواب اليمني.

واجتمع الوفد مع رئيس الوزراء السيد: حيدر أبو بكر العطاس بحضور     
بعض أعضاء املجلس النيايب.

والتقى الوفد أعضاء من احلزبني املشرتكني يف احلكم، حزب املؤمتر الشعبي 
سامل  عيل  برئاسة:  اليمني  االشرتاكي  واحلزب  صالح  عبداهلل  عيل  برئاسة:  العام 
البيض، حيث تبودلت وجهات النظر يف كارثة الكويت، وكانت آراء من حتدثوا 

من احلزبني ال خترج عن نطاق احلل السلمي مع رفض االحتالل والعدوان.

واجتمع الوفد مع الدكتور: عبدالكريم اإلرياين وزير اخلارجية ودار نقاش 
نتيجة  األجنبي  الوجود  أن  خالله  الوفد  أوضح  األجنبي  الوجود  قضية  حول 

وليس سببا؛ فالسبب معروف وهو العدوان العراقي عىل الكويت.

حتت  أكثرها  التي  السياسية  األحزاب  أقامته  مهرجانا  أيضا  الوفد  وحرض 
عبداهلل  الشيخ  بحضور  وذلك  للكويت،  منارصة  كلامت  فيه  ألقيت  التأسيس 

األمحر واجلالية اليمنية التي كانت تعيش يف الكويت.

واجتمع الوفد مع املسؤولني يف جامعة صنعاء وعدد كبري من أعضاء هيئة 
التدريس فيها. وعقد الوفد مؤمترا صحافيا حرضه رؤساء حترير الصحف اليمنية 

وممثلو وسائل اإلعالم.

الغدر"  "صيف  بعنوان  كتابًا  الوفد  رئيس  السقاف  أمحد  املرحوم  وقد كتب 
تفاصيل  فيه  وأورد  الدول  تلك  إىل  الوفد  زيارة  تفاصيل  فيه  رشح  )1992م( 

كثرية، وأورد ذلك فيام ييل.
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اجلوية  باخلطوط  جدة  طريق  عن  طرنا  الكئيبة  احلزينة  اخلرطوم  "ومن 
سقوط  بعد  اخلرطوم  تقصد  طائرات  هناك  فليست  صنعاء،  إىل  السعودية 

السودان يف أيدي الرتابيني. 

واستقبلنا يف مطار صنعاء نفر كريم. كان سفري دولة الكويت األستاذ ابراهيم 
املوسى يف مقدمة هؤالء األفاضل.

اللبيب،  سفرينا  أعده  الذي  الربنامج  وفق  باملسؤولني  االجتامعات  وبدأنا 
وزير  اإلرياين  الكريم  عبد  الدكتور  اليمنية  السياسة  بمهندس  االجتامع  وكان 
فقد  اإلرياين شيئا جديدا،  لدى  الوفد  االجتامعات، ومل جيد  مقدمة  اخلارجية يف 
بقي أكثر من ساعة يتحدث عن احلل العريب، وقد قلنا له إن العرب يف جاهليتهم 
كانوا يتحدثون عن العنقاء، والعنقاء طائر خرايف ال وجود له عىل اإلطالق، ففي 
الكويت نصف مليون جندي عراقي يرفدهم نصف مليون آخر، فكيف يستطيع 
احلل العريب أن خيرج هذه القوات اهلائلة من الكويت؟ ومع ذلك كله فقد صدر 
احلل العريب يف مؤمتر قمة امللوك والرؤساء يف جامعة الدول العربية بالقاهرة ومترد 
العراق عىل القرار. ولو أن العراق حيفل بالقرارات العربية ملا أقدم عىل احتالل 

الكويت. 

اإلرياين،  الدكتور  موقف  إىل  السابقة  زياريت  عن  احلديث  يف  أرشت  ولقد 
وقلت إين مل أجده كام عرفت. وقد علمت من الثقاة أن عيل عبداهلل صالح وعيل 
سامل البيض وعبد الكريم اإلرياين هم الذين لووا عنق صنعاء نحو بغداد، ولو مل 
يقف هؤالء الثالثة إىل جانب العراق ملا استطاع حزب البعث يف صنعاء أن حيرك 

التظاهرات يف شوارع املدن الثالث.

وكانت احلصيلة هلذا االنحياز األعمى توقف املساعدات السعودية الضخمة 
الصحية  والشؤون  التعليم  ملسرية  الدعم  مواصلة  عن  الكويت  وتوقف  لليمن، 

الوفود الشعبية الكويتية وحشد التضامن العاملي مع الكويت الفصل السادس



271 270271 270

السعودية  اململكة  العاملني يف  اليمنيني  الكفيل عىل  واملشاريع األخرى، وفرض 
أسوة باآلخرين. وقد كانوا يعفون قبل انحياز حكومتهم نحو طاغية بغداد، إىل 

غري ذلك من االرتداد نحو اجلفاء والنفور وتبادل االهتامات والتجريح.

وكان للوفد اجتامع مع رئيس الوزراء السيد حيدر أبو بكر العطاس واشرتك 
معه نفر من ممثيل احلزبني - حزب الشامل وحزب اجلنوب - وما كان االجتامع إال 
التي اختارها عيل عبداهلل صالح،  املسرية  العطاس ما يغري  لالستامع فليس لدى 

وشارك فيها النائب ووزير اخلارجية.

نعامن.  سعيد  ياسني  الدكتور  النواب  جملس  رئيس  مع  أيضا  لقاء  لنا  وكان 
واسرتسل الدكتور نعامن يف التنظري. وتشاور الوفد باإلشارات بعد سامع ما فيه 
أسمعه  أن  بعد  لإلصغاء  مستعدا  الوفد  يكن  فلم  االنرصاف.  شأن  يف  الكفاية 
أن  عسى  وماذا  العادلة،  الكويت  قضية  املجلس  أعضاء  من  احلارضين  وأسمع 

يكون بيد الدكتور النعامن غري اهلروب إىل اجلمل املنمقة واأللفاظ؟ 

وتتهمه  الوفد  هتاجم  بغداد  سفارة  خلف  تسري  التي  الصحف  وكانت 
مناشدة  هي  تنقالته  يف  الوفد  يذيعها  كان  التي  واحلقيقة  احلرب،  إىل  يدعو  بأنه 
من  األوان  فوات  قبل  ليخرج  العراق  طاغية  تنصح  أن  العربية  احلكومات 
الكويت، فهناك مهلة قدرها مخسة وأربعون يوما تتناقص يوما بعد يوم، وسيحل 
بعد نفادها الدمار األكيد بالعراق وجيش العراق، ومع ذلك فقد وجدنا أعوان 
الرثاء،  إىل  يدعو  ليثرثروا بجهل  لنا يف صنعاء  يقام  يقتحمون كل حفل  الطاغية 
من  أي عضو  رد من  االستفزاز رغبة يف احلصول عىل  يتعمدون  وبعض هؤالء 
أعضاء الوفد، ولكننا مل نحفل بتلك االستفزازات السخيفة، وحرمنا هؤالء من 

العالوات التي كانوا يطمعون فيها من سفارة بغداد.

اليمن  مشايخ  شيخ  احتفال  للوفد  أقيمت  التي  الكبرية  االحتفاالت  ومن 
ألف  من  أكثر  حرضه  صنعاء  يف  الشامخ  قرصه  يف  األمحر  بن  حسني  بن  عبداهلل 
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ومخسامئة من السياسيني ورجال القبائل. وألقيت فيه كلامت عن العدوان استهلها 
الشيخ بكلمة كريمة نبيلة. 

]وكان هناك أيضا[ احتفال اجلالية اليمنية التي كانت تعيش يف الكويت. وقد 
أقيم يف فندق شرياتون. 

وكانت األحزاب اليمنية يف مجلتها إىل جانب الكويت ومن أبرزها: 

التجمع الوطني لإلصالح ويرأس هذا احلزب شيخ مشايخ اليمن عبداهلل   -1
العراقي  التقارب  من  الصلب  موقفه  له  والرجل  األمحر،  بن  حسني  بن 
اململكة  مقدمتها  ويف  اخلليجي،  التعاون  جملس  دول  حساب  عىل  اليمني 
جير  ال  ألنه  بشدة  التقارب  هذا  يرفض  فهو  والكويت،  السعودية  العربية 

غري الكوارث لليمن. 

محالت  وكانت  اجلاوي.  عمر  األستاذ  ويرأسه  الوحدوي  التجمع  حزب   -2
صحيفة  ويف  العدنية  األيام  جريدة  يف  حسني  صدام  عىل  اجلاوي  السيد 
يف  بغداد  طاغية  أذناب  حاول  وقد  احلمالت،  أشد  من  التجمع  حزب 
صنعاء اغتيال السيد عمر اجلاوي فأطلقوا عليه - وهو اىل جانب مساعد 
رئيس احلزب األستاذ حسن احلريبي - زخات من رصاص غدرهم صباح 
وأصيب  احلال،  يف  احلريبي  ُفقتل  1990م،  سبتمرب  من  العارش  الثالثاء 

السيد اجلاوي بجروح طفيفة. 

3-  ومن األحزاب املؤيدة للكويت حزب صغري حتت التأسيس يرأسه األستاذ 
عبد الرمحن أمحد نعامن. 

الكويت،  جانب  إىل  وقفت  غفرية  ومجاهري  كبرية  شعبية  جتمعات  وهناك 
الفاشستي يف  النازي  باحلزب  ارتبطوا  الدولة ممن  املتنفذين يف  وقاومت ضغوط 

بغداد.
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فقد  العجب،  إىل  تدعو  أمورا  أثار  صالح  عبداهلل  عيل  الرئيس  زيارة  ويف 
قال: أعطوين عرشة مليار دوالر وأنا أقنع صدام باخلروج من الكويت! فالرجل 
يبحث عن أموال إلنعاش اقتصاده املنهار. وكان الرد أن هذا العرض غري مقبول، 
والبحث عن األموال ال يكون هبذه األساليب، ونحن نعلم أننا لو وافقنا لتامدى 
يف الطلب، ولصمم عىل البقاء يف الكويت، فاحلق ال جيوز التساهل فيه. وتطرق إىل 
خروج القيادة السياسية وزعم أنه ال يفكر يف مغادرة اليمن إذا ما حدث حادث، 
وقلنا إن األمر خيتلف، فهنا لن يكون أكثر من انقالب أما ما حدث يف الكويت 
فقد كان عدوانا خارجيا بجيش يزيد عىل نصف مليون. وردد االثنان العتب عىل 
ما نرش وأذيع عن مساعدات الكويت وزعم االثنان أن املبالغ ال تتجاوز ثالثامئة 
مليون دوالر. وقال الرئيس سنعيد هذا املبلغ إذا ما حتسن إنتاج النفط ورفضنا أن 
ندخل يف تدقيق األرقام وهي أكثر من هذا بكثري، فالتنمية التي قدمتها الكويت 
لليمن بشطريه ال تقاس بالدراهم ويف مقدمتها تنمية اإلنسان اليمني وإخراجه من 
الكتاتيب إىل املدارس واجلامعات، عدا رصف الطرق وإنشاء حمطات الكهرباء 
وسدود املياه، ومعاملة أبناء اليمن كالكويتيني يف املدارس والكليات والتدريب 

يف الكويت. 

فمن املسؤول عن توقف هذه املساعدات يا ترى؟

الوجود األجنبي يف  الفريق عيل عبداهلل صالح بحديثه عن  يبخل علينا  ومل 
جزيرة العرب، وهو يعلم أن لإلنسان احلق يف االستعانة بمن يشاء إلنقاذ حقوقه، 
وإذا كان الوجود االمريكي مرفوضا لديه كام قال فإن كرسى كان مرفوضا لدى 
لطرد  العون  منه  يطلب  يزن  ذي  بن  الدين  سيف  جده  إليه  التجأ  وقد  العرب، 
اليمنيني  احلمية يف  فأثارت  نزلت يف حرضموت  بقوة  وأعانه كرسى  األحباش، 

وطردوا األحباش من بالدهم، وارتفعت هامات اليمنيني من جديد.

لقد أثار الوفد انتباه الرئيس ونائبه إىل موقع اليمن وشدد عىل وجوب االهتامم 
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بالصالت األخوية التارخيية التي تؤلف بني قلوب أبناء اجلزيرة العربية، واملستقبل 
يف هذه اجلزيرة حيتاج إىل احتاد تظهر فيه اجلزيرة قوة برشية وسياسية واقتصادية 

وعسكرية حيسب هلا املغامرون ألف حساب.

بيكر وزير  إنه نصح جيمس  قاله عيل عبداهلل صالح يف ذلك االجتامع  وما 
إليها بأن ال يفكروا يف شن  اخلارجية األمريكية لدى زيارته صنعاء قبيل قدومنا 

حرب عىل صدام ألن العرب مجيع العرب سيهبون لقتاهلم.

اللسان،  بطالقة  عرفوا  رجاال  الوفد  يضم  أن  املمتازة  املصادفات  ومن 
وشجاعة اجلنان، وامتالك احلجة. والقدرة عىل إقناع من يبحث عن احلقيقة، فقد 
يف  يسهب  العصيمي  سعود  األستاذ  سابقا  اخلارجية  للشؤون  الدولة  وزير  كان 
رشح معاهدات احلدود الكويتية العراقية مع ذكر توارخيها واملقدمات التي أدت 
ورئيس  القدير  املحامي  الصالح  مساعد  حممد  األستاذ  وكان  عليها،  التوقيع  إىل 
جملس جريدة الوطن سابقا يعرف متى يتكلم وإذا ما تكلم أفحم، واألستاذ عبد 
السفر  أثناء  التي الزمته  الوعكة  الرغم من  نائب سابق عىل  النوري وهو  الباقي 
فقد كان ال يتأخر يف أن يديل بدلوه متى الحت الفرصة أمامه. أما األستاذ حممد 
جاسم الصقر رئيس حترير جريدة القبس فقد أبدى من النشاط يف القول والعمل 
ما أعجب اجلميع، وال غرو فقد كان منسق الوفد، غري أنه ترك الوفد بعد انتهاء 
زيارة القاهرة وعاد إىل لندن استجابة لظروف قاهرة. أما الدكتور أمحد الربعي، 
وهو عضو سابق يف جملس األمة ومدرس يف جامعة الكويت، فقد سيطرت عليه 
مهنة التدريس، فكان حيب أن يتكلم ويستهلك وقته وجزءا من وقت اآلخرين، 
واألستاذ مبارك الدويلة متحدث طلق اللسان، وال مانع لديه من أن تلتمع عيناه 

بالغضب، إذا ما استدعى األمر غضبة مرضية مقبولة. 

الكذب  ويفندوا  وهيزموه  الباطل  ينازلوا  أن  اإلخوة  هؤالء  استطاع  ولقد 
أرباب  من   - عنه  يدافعون  الذي  احلق  إىل  باإلضافة   - كانوا  فلقد  وهيدموه، 
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األصدقاء  إعجاب  عىل  فحازوا  واملناقشات،  احلوار  يف  واجلوالت  الصوالت 
بام  التحية، وأشيد  إليهم  أزجي  أن  إال  لدي  احلاقدين واألعداء. وليس  وسخط 

قدموا يف ذلك الظرف الصعب من جهد جليل، وعمل مثمر نبيل". )98(

ثالثا- الحتاد املغاربي:

شملت الزيارة كال من اجلمهورية اجلزائرية، واجلمهورية التونسية، واململكة 
املغربية، واجلامهريية الليبية االشرتاكية العظمى، وألغيت زيارة مجهورية موريتانيا 
بسبب حالة عدم االستقرار السيايس التي كانت سائدة يف ذلك الوقت.  وبدأت 

الزيارة بتاريخ 3 ديسمرب1990م.

وضم  الوفد الشخصيات اآلتية :

رئيس الوفد السيد/أمحد عبدالعزيز السعدون   •	

منسق الوفد الدكتور/إسامعيل الشطي   •	

عضو السيد/عبدالعزيز عبداهلل الرصعاوي  •	

عضو الشيخ/أمحد القطان    •	

عضو الدكتور/ نارص الصانع    •	

عضو السيد/جاسم عبدالعزيز القطامي    •	

عضو السيد/أمحد بزيع الياسني   •	

عضو السيد/سعد حممد السعد    •	

)98(   أمحد السقاف، صيف الغدر، ط. 2، الكويت، د. ن.، 2000، ص. 133-126.
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1- اجلزائر :

يف  وكان  ديسمرب،   3 يف  وصلها  حيث  اجلزائر  بزيارة  مهمته  الوفد  بدأ 
بلخادم  السيد/عبدالعزيز  مقدمتهم  يف  رفيع  مستوى  عىل  مسؤولون  استقباهلم 
رئيس املجلس الشعبي الوطني وبعض أركان املجلس، وسفري الكويت/يوسف 

العنيزي وأعضاء السفارة.

رئيس  الرسمي  املستوى  عىل  شملت  االجتامعات  من  عددا  الوفد  وعقد 
العام  األول/مولود محروش، واألمني  والوزير  بن جديد،  الشاذيل  اجلمهورية/ 
جلبهة التحرير اجلزائرية )احلزب احلاكم(/ عبداحلميد مهري، ووزير اخلارجية/ 
أمحد الغزايل، واملجلس الشعبي ورؤساء اللجنة الربملانية، تطرق فيها إىل الكارثة 

التي حلت بالكويت، وكيفية دعم وتأييد قضيتها العادلة.

وعىل مستوى األحزاب السياسية أجرى الوفد لقاءات مع اجلبهة اإلسالمية 
لإلنقاذ، وجبهة اإلرشاد واإلصالح، و حزب جبهة القوى االشرتاكية، واالحتاد 

العام للعامل اجلزائريني.

وكان هناك لقاءات شعبية ودينية متثلت يف ندوة يف املدرسة العليا لإلدارة، 
ابن  قاعة  يف  ومعرض  والرشيعة(،  احلقوق  )كلية  املركزية  اجلامعة  يف  وحمارضة 
خلدون مع ندوة صحافية، وحمارضات يف عدد من املساجد، واملشاركة يف مهرجان 
أقامته اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ. وشارك الوفد يف مهرجان أقامته مجعية اإلرشاد 
واإلصالح، وكان موقف رئيس اجلمعية وأعضائها مؤيدا ومساندا للكويت يف 

قضيتها، لكنها كانت ترفض تدخل القوات األجنبية.

بالشعارات  امتزجت  للكويت  داعمة  خطبة  القطان  أمحد  الشيخ  ألقى 
آالف  حرضه  جويليه  ملعب  يف  للجامهري  املهيجة  والفلسطينية  اإلسالمية 
األشخاص بمناسبة ذكرى االنتفاضة الفلسطينية نظمته جبهة اإلنقاذ يف اجلزائر. 
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وكانت اخلطبة مرجتلة ومل تكن ضمن جدول االحتفالية، بل جاءت نتيجة إرصار 
الوفد الكويتي عىل نقل وجهة نظره بعد خطبة ألقاها أحد الشيوخ الفلسطينيني 
يف  خطبة  القطان  الشيخ  وألقى  كام  للعراق.)99(   واملؤيدين  للكويت  الكارهني 
دار  مسجد  يف  وخطبة  خلدون،  ابن  قاعة  يف  وخطبة  واإلصالح  اإلرشاد  مجعية 

القرآن باملهدية.
وذكر يف تقرير الوفد الكويتي أن أجهزة اإلعالم احلكومية )إذاعة وتلفزيون 
وبعض الصحف( يسيطر عليها أشخاص منحازون إىل وجهة نظر العراق عموما. 
أما صحف األحزاب فليس هلا خط واضح جتاه قضية الكويت. وأثنى الوفد يف 

تقريره عىل جهود السفري يوسف العنيزي.

2 - تون�س:

جرى استقبال رسمي للوفد يف مطار تونس تقدم املشاركني فيه رئيس املجلس 
الدستوري يف رئاسة اجلمهورية، وهو رئيس سابق للربملان التونيس، وسفري دولة 

الكويت وأعضاء السفارة.

القروي،  األول/حامد  الوزير  من  كل  مع  الزيارة  خالل  الوفد  واجتمع 
ورئيس جملس النواب/الباجي قائد السبيس، واألمني العام للتجمع الدستوري 
واالقتصاد/حممد  املالية  ووزير  الزواوي،  احلاكم/عبدالرحيم  الديمقراطي 

الغنويش، ووزير اخلارجية/احلبيب بولعراس، ووزير الثقافة واإلعالم.

وعقد الوفد لقاء يف مقر السفارة مع اللجان الوطنية التونسية ملساندة الكويت 
حتت  املساندة  اللجان  أقامته  معرضا  الوفد  وحرض  شخص،   200 نحو  حرضه 

شعار "حبيبتي الكويت".

YouTube، https://www.youtube. ،99(   خطبة الشيخ أمحد القطان يف اجلزائر ديسمرب 1990م(
)تاريخ الدخول 2019/12/10(؛ وانظر تفاصيل هذه   com/watch?v=VX2PhqZqxMA
https:// ،الزيارة يف مقابلة الدكتور نارص الصانع التي أجراها عامر تقي يف برنامج الصندوق األسود
www.youtube.com/watch?v=ojXWZEF-NS0، )تاريخ الدخول 2019/12/10(.
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واجتمع الوفد مع بعض األحزاب ذات النشاط يف الساحة السياسية، ومنها 
حزب الوحدة الشعبية ، واالحتاد التونيس للشغل، واحلزب االجتامعي للتقدم، 

واحلزب الشيوعي.

بالتلفزيون  األخبار  أقسام  التلفزيون ورؤساء  مدير  مع  لقاًء  الوفد  وأجرى 
حول دور اإلعالم والتلفزيون التونيس عىل وجه اخلصوص جتاه قضية الكويت 
العادلة. كام عقد الوفد مؤمترا صحافيا يف مبنى وزارة اإلعالم حرضه ممثلو وسائل 

اإلعالم.

واشتكى  كام  الوفد،  مقابلة  عيل  بن  العابدين  زين  التونيس  الرئيس  ورفض 
أعضاء الوفد الكويتي من سوء معاملة الدولة هلم، حيث قام أفراد من املباحث 
التونسية بمضايقتهم وتفتيش غرفهم بالفندق يف غياهبم مع ترك األمتعة مفتوحة. 
ومل تبِد اإلدارة التونسية أي نوع من التعاطف مع القضية الكويتية وال حتى من 

اجلانب اإلنساين.

3 - اململكة املغربية:

جرى استقبال رسمي للوفد يف مطار الرباط تقدم املشاركني فيه نائب رئيس 
جملس النواب ، وسفري الكويت يف املغرب وأعضاء السفارة .

واجتمع الوفد يف تلك الزيارة مع جاللة امللك/ احلسن الثاين ملك اململكة 
العراقي  الغزو  بإدانة  واحلازم  األصيل  املوقف  عىل  الوفد  شكره  حيث  املغربية، 
للكويت يف الساعات األوىل وباعتباره أول من شجب هذا العدوان واستمر ثابتا 

عىل موقفه.

الفرق  الربملان ورؤساء  رئيس  أمحد عثامن/  السيد  مع  أيضا  الوفد  واجتمع 
الربملانية املتمثلة يف رئيس فريق االحتاد الدستوري، ورئيس فريق التجمع الوطني 
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فريق  ورئيس  االجتامعية،  والعدالة  املغربية  األصالة  فريق  ورئيس  لألحرار، 
الفريق  ورئيس  االستقالل،  حزب  فريق  ورئيس  واالشرتاكية،  التقدم  حزب 
الديمقراطي، وكانت مواقف األحزاب األربعة األوىل مؤيدة للكويت وملوقف 

احلكومة املغربية.

والتقى الوفد وزير اخلارجية الذي أكد ما سمعه الوفد من امللك ، ثم السفراء 
العرب لرشح قضية الكويت. وعقد ندوة صحافية شارك فيها مندوبو الصحافة 
بعض  وزار  تلفزيونيا،  لقاء  وأجرى  األسئلة.  من  الكثري  فيها  وطرحت  املحلية 

الصحف املحلية، وعقد ندوة ثقافية.

4 - ليبيا:

استقبل الوفد لدى وصوله مطار طرابلس نائب رئيس بلدية طرابلس والقائم 
باألعامل الكويتي.

أجتمع الوفد مع الرئيس الليبي العقيد/ معمر القذايف، وطلب منه إمكانية 
املسامهة يف الضغط عىل العراق لسحب قواته من الكويت تنفيذا لقرارات األمم 

املتحدة، وليجنب العراق واملنطقة آثار حرب مدمرة.

ورشح العقيد/القذايف وجهة نظره يف القضية بأن العراق ليست له أي حقوق 
تارخيية بالكويت، وأبدى استعداده ملساعدة الكويت والشعب الكويتي.

ومل يتمكن الوفد من القيام بأي عمل شعبي أو إجراء أي لقاء صحايف.

وقد كان خمططا زيارة موريتانيا إال أن األوضاع هناك مل تكن مستقرة بسبب 
حدوث حماولة انقالب فاشلة اعتقل عىل إثرها حوايل 200 شخص.
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رابعا- باك�صتان و اإيران و تركيا :

جرت الزيارة يف الفرتة ما بني 27 نوفمرب - 17 ديسمرب 1990م.

وضم الوفد الشخصيات اآلتية:

رئيس الوفد السيد/يوسف سيد هاشم الرفاعي   •	

منسق الوفد الدكتور/ نارص عبدالعزيز رصخوه    •	

عضو الوفد السيد/ حممد يوسف الرومي    •	

العيار        عضو الوفد السيد /طالل مبارك  •	

حرص الوفد الشعبي يف تلك الزيارة عىل دحر مجيع احلجج واالفرتاءات      
والبيانات  بالصور  مدعمة  معلومات  وتقديم  العراقي،  النظام  ينرشها  التي 
نفذها  التي  القذرة  األساليب  عىل  تربهن  التي  الفيديو  وأرشطة  والكتيبات 
النظام العراقي الغاشم يف الوطن وعىل املواطنني، وبني أن مطالب الكويت هي 
االنسحاب الكامل وغري املرشوط وعودة الرشعية وتنفيذ قرارات األمم املتحدة 
التي أصدرها جملس األمن، مع دعوة اجلهات الرسمية والشعبية إىل الوقوف مع 
الكويت وشجب العدوان والضغط عىل العراق لالستجابة لتنفيذ قرارات األمم 

املتحدة.

1- جمهورية باك�صتان الإ�صالمية :

مع  لقاءات  وأجرى   ، 27نوفمرب  يف  أباد  إسالم  العاصمة  إىل  الوفد  وصل 
الذي  الوزراء   رئيس  رشيف  نواز  السيد/  مقدمتهم  يف  املسؤولني  من  العديد 
كان اللقاء مع سعادته وديًا للغاية ومتعاطفًا مع قضيتنا العادلة.وسعادة السيد/ 
وسيم سجاد رئيس جملس الشيوخ، والسيد/ نواز كوكر نائب رئيس جملس األمة، 
والسيد/ صاحب زاده يعقوب خان وزير اخلارجية  الذي أكد وقوف مجهورية 
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العالقات  جلنة  وأعضاء  ورئيس  العادلة.  قضيتنا  جانب  إىل  اإلسالمية  باكستان 
اخلارجية يف جملس الشيوخ.

وحرض الوفد خالل الزيارة احتفاال حاشدا جلامعة الدعوة والتبليغ وتبادل 
مع قيادهتم احلديث حول قضية الكويت العادلة. وقد وجد كل التأييد لقضيتنا 
وختم اللقاء بالدعاء لعودة الكويت. وعقد مؤمترا صحافيا حرضه عدد كبري من 

مندويب الصحف ووكاالت األنباء املحلية واألجنبية.

مع  واملقابالت  الزيارات  من  مكثفا  برناجما  الوفد  بدأ  الهور  مدينة  ويف 
الشيخ/ عبدالقادر  والسياسية، أمهها االجتامع مع  الدينية  والقيادات  الفعاليات 
آزاد، إمام وخطيب اجلامع الكبري )شاهى مسجد(،واالجتامع مع مسؤويل اجلامعة 
النعيمية، ومع مسؤويل اجلامعة األرشفية، و مع أمري اجلامعة اإلسالمية القايض/

حسني أمحد.

والتقى الوفد أيضا الرئيس السابق للمحكمة العليا وكبري القضاة يف باكستان 
الشيخ/ أنوار احلق والرئيس احلايل جلمعية أحباء العامل اإلسالمي وذلك بحضور 
نخبة من القضاة ورجال الفكر والصحافة. وزار إدارة منهاج القرآن وجامعتها، 

ومسجد املنتظر.

واجتمع الوفد مع السيد/غالم حيدر رئيس وزراء إقليم البنجاب الذي أكد 
بأنه وحكومته املحلية ضد االحتالل الكويت. ومسؤويل احلزب احلاكم )حزب 

الرابطة اإلسالمية(.

السيد/حممود  السند  إقليم  حاكم  مع  الوفد  اجتمع  كراتيش،  مدينة  ويف 
هارون، ورئيس الربملان اإلقليمي إلقليم السند السيد/ عبدالرزاق خان ، ونائب 
علامء  مجعية  و  ماري،  حممد  عطا  السيد/  السند  إلقليم  اإلقليمي  الربملان  رئيس 

الباكستان، واألمني العام ملقر مؤمتر العامل اإلسالمي.
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2 - اجلمهورية الإ�صالمية يف اإيران :

وصل الوفد إىل طهران يف 25ديسمرب1990م، لبدء اجلولة الثانية من زيارته، 
فزار أوال مدينة قم اإلسالمية املقدسة واجتمع مع آية اهلل العظمى اآلراكي وهو 
أحد املراجع الكبار يف إيران حيث ابتهل إىل اهلل بالدعاء بالفرج القريب وعودة 
الكويت إىل أهلها. ومع آية اهلل املشكيني رئيس جملس اخلرباء ورئيس جلنة أئمة 

اجلمعة واجلامعة.

واجتمع الوفد أيضا مع وكيل وزارة اخلارجية السيد/بشاريت  الذي أكد بأن 
إيران كانت أول دولة أدانت الغزو العراقي للكويت، ومع آية اهلل كرويب-رئيس 
جملس الشورى اإلسالمي- الذي متنى من اهلل أن تسرتد الكويت حريتها وحتل 
املشكلة ويعود شعب الكويت إىل وطنه. وأجرى لقاء صحافيا مع صحيفة كيهان 
العربية. والتقى اجلالية الكويتية يف طهران حيث تم رشح القضية الكويتية وحث 

املواطنني عىل نرصة قضيتهم والدفاع عنها.

3 - اجلمهورية الرتكية :

وصل الوفد الشعبي إىل أنقرة يف 10ديسمرب 1990م حيث كان يف استقباله 
سعادة السفري فيصل الرفاعي ومندوب عن احلكومة الرتكية، وأجتمع الوفد مع 
السيد/تورغت  الرتكية  اجلمهورية  رئيس  مقدمتهم  ويف   ، فيها  املسؤولني  كبار 
ومنذ  "نحن  بقوله:  الرئيس  فخامة  بدأه  وقد  وحارًا،  وديًا  اللقاء  وكان  أوزال، 
إدانة هذا األمر وكذلك  الساعات األوىل مل نرتدد يف  وقوع احلادثة األليمة ومن 
تأييد قرارات األمم املتحدة"، و رئيس جملس الشعب الرتكي )الربملان( الذي أكد 
أن جملس الشعب الرتكي منذ الساعات األوىل لالعتداء العراقي رفض رفضًا باتًا 
هذا العدوان ومل يؤيد هذا االعتداء الصارخ للقوانني واألعراف الدولية. والسيد 
املخالف  الصارخ  االعتداء  بداية  ومنذ  تركيا  بأن  وضح  الذي  الوزراء  رئيس 
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ضم  وكذلك  االعتداء  باتا  رفضا  رفضنا  الدولية  العامة  والقوانني  لألعراف 
االقتصادي  احلظر  املتحدة وخصوصا  األمم  بقرارات  والتزمنا  للعراق  الكويت 
العراقية  القوات  انسحاب  بوجوب  نشك  ال  ونحن  حرفيا  ذلك  بتطبيق  وقمنا 

ولكن نرجح احلل السلمي قبل احلل العسكري. 

 واجتمع الوفد مع رئيس واعضاء جلنة الشؤون اخلارجية بمجلس الشعب 
أن  وقال  الشعبي  بالوفد  اللجنة  رئيس  عدنان  السيد/  رحب  حيث  الرتكي 
تركيا  سارعت  وقد  الرتكي  للشعب  احلزن  سبب  للكويت  العراقي  االحتالل 
لشجب العدوان واختذت ما يلزم لتطبيق احلصار االقتصادي الذي قررته االمم 
املتحدة وجملس االمن ضد العراق وقمنا بقفل التجارة بيننا وبني العراق وقطعنا 
انبوب النفط العراقي وسعينا حلل األزمة بالطرق السلمية. واجتمع الوفد كذلك 
الزيارة  أهداف  الوفد  له  رشح  الذي  مصطفى  الشيخ/  الدينية  الشؤون  برئيس 
وقد قام الشيخ / مصطفى بالرتحيب بالوفد وأبدى تعاطفه مع الشعب الكويتي 

مستنكرا االحتالل العراقي املخالف للرشيعة والقانون.

وعقد الوفد مؤمترًا صحفيًا حرضه عدد من الصحافيني رفق اإلعالميني يف 
تلفزيون وإذاعة اجلمهورية الرتكية.

األبحاث  مركز  مدير  أوغلو  إحسان  الدين  الدكتور/أكمل  الوفد  والتقى 
للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية الذي أطلعهم عىل نشاطات املركز، وشكر 

احلكومة.

ورجال  املثقفني  من  وجمموعة  الرتكية  املثقفني  مجعية  رئيس  الوفد  والتقى   
الربوفيسور/نوارد  رحب  وقد  األتراك،  والصحافة  والسياسة  والفكر  األعامل 
للبالد  راجيا  الكويت  أسفه وحزنه الحتالل  الكويتي وعرب عن  الشعبي  بالوفد 

التحرير الرسيع وعودة الكويتيني لبالدهم.
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وجرى لقاء بني الوفد واملواطنني الكويتيني املقيمني يف اسطنبول وما حوهلا 
من املدن، حيث محل هلم الوفد حتيات الكويت أمريا وحكومة وشعبا ورشح هلم 

أهداف الزيارة، وأجاب عن أسئلتهم واستفساراهتم.

خام�صا -  �صرق وجنوب �صرق اآ�صيا : 

و  الفلبني  و  الصني  و  اجلنوبية  كوريا  و  اليابان  الكويتي  الشعبي  الوفد  زار 
ماليزيا و سنغافورة يف الفرتة ما بني 8 ديسمرب -30 ديسمرب 1990م.

وضم الوفد الشخصيات اآلتية:

رئيس الوفد السيد/داوود مساعد الصالح     -

السيد/أمحد النفييس  -

الدكتور حممد سليامن احلداد  -

الدكتور ناجي سعود الزيد  -

السيد/صباح الريس  -

السيد/بدر السميط  -

1- اليابان:

التي أجراها  اللقاءات  الوفد من  لليابان الذي تلمسه  كان املوقف الرسمي 
مع عدد من كبار املسؤولني فيها متعاطفا ومؤيدا تأييدا مطلقا للقضية الكويتية ، 
ويؤكد عىل قرارات جملس االمن ورضورة تطبيقها. ويعرب عن رغبة صادقة يف 
املسامهة يف بناء الكويت من خالل املساعدات الفنية ويف دعم وتعويض الدول 

املترضرة، وعن عدم الرغبة يف املشاركة يف إرسال قوات عسكرية يابانية.
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أما املوقف الشعبي فكان متعاطفا ومؤيدا ، ويسعى إىل بناء عالقات اقتصادية 
يف املستقبل، مع عدم الرغبة باملشاركة العسكرية.

2 - كوريا اجلنوبية:

تلمس  اجلنوبية  كوريا  يف  مسؤولني  مع  اللقاءات  من  عددا  الوفد  أجرى 
خالهلا أن املوقف الرسمي متعاطف ومؤيد مع نوع من التحفظ حول املشاركة 
القوة  واستخدام  الكويت،  من  العراق  انسحاب  أمهية  عىل  والتأكيد  العسكرية، 

بعد 15 يناير، وعىل مبدأ الديمقراطية.

أما املوقف الشعبي فتمثل يف تأييد اجلالية املسلمة ذاعت التوجه اإلسالمي 
هناك للكويت، فيام كانت معلومات اجلامعات غري اإلسالمية قليلة وحمدودة عن 

القضية لكنها متعاطفة مع الكويت.

3 - ال�صني :

ونائب  الدولة  رئيس  لقائه  خالل  الوفد  وجده  الذي  الرسمي  املوقف  كان 
الدعوة إىل حل  ، مع  العراقي  الغزو  ، ومستنكرا  الكويت  وزير اخلارجية مؤيدا 
،والتعهد  للصني  العسكرية  املشاركة  حول  والتحفظ   ، السلمية  بالطرق  النزاع 
بعدم عرقلة حترير الكويت حتى بالقوة بعد 15 يناير ، والتأكيد عىل التحرير بدون 

رشوط مع إعادة احلكومة الرشعية.

أما املوقف الشعبي فكان متعاطفا ويقف إىل جانب الكويت ، وهلم جتارب 
يف احلروب  ال يريدون تكرارها.

4 - الفلبني :

تبني للوفد من خالل اللقاءات الرسمية أن املوقف الرسمي مؤيد للكويت، 
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به  حلقت  التي  االقتصادية  اخلسائر  إىل  ويشري  متعاطفا  الشعبي  املوقف  كان  فيام 
بسبب الغزو.

5 - ماليزيا :

وجد الوفد أن املوقف الرسمي بصورة عامة مؤيد للكويت ، لكنه متحفظ 
عىل احلرب.

أما فيام يتعلق باملوقف الشعبي فكان بعض رجال الدين يقفون موقف الوسط 
وخاصة فيام يتعلق بالوجود األمريكي باملنطقة ، فيام عامة الناس متعاطفون، وتقف 
القيادات الفكرية موقف الوسط مع إدانة االعتداء العراقي واشرتاط االنسحاب 

دون وجود حرب.

6 - �صنغافورة :

املوقف الرسمي املتمثل يف اللقاء الذي جرى مع رئيس الربملان مؤيد بشدة 
للكويت ومتعاطف مع قضيتها.

العدوان  وضد  للكويت  مؤيدين  املسلمون  فكان  الشعبي،  املوقف  أما 
العراقي.

�صاد�صا - الهند و �صريالنكا و بنغالدي�س و اأندوني�صيا و بروناي و نيوزلندا 

و ا�صرتاليا :

زار الوفد الشعبي الكويتي اهلند ورسيالنكا وبنغالديش وإندونيسيا وبروناي 
ونيوزلندا وأسرتاليا يف الفرتة ما بني 29 نوفمرب - 17 ديسمرب 1990م.

الشعب  موقف  رشح  يف    - الوفود  بقية  يف  الشأن  هو  كام  مهمته-  ومتثلت 
الال  املامرسات  فضح  و   ، الكويت  لدولة  العراقي  لالحتالل  الرافض  الكويتي 
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أرضها من  واملقيمني عىل  الكويت  أهل  يقوم هبا جنود صدام ضد  التي  إنسانية 
واإلدارية  السياسية  اإلجراءات  وفضح  وتعذيب.  قتل  من  وأجانب،  عرب 
التدمريية اخلطرية التي يقوم هبا النظام العراقي من تغيري للبنية األساسية وسعيه 
الكويت شعبا  للدولة. ومناقشة وسائل دعم  السكانية  الرتكيبة  املستمر يف تغيري 

وحكومة بام حيقق تنفيذ قرارات جملس األمن الدويل.

وضم الوفد الشخصيات اآلتية:

السيد/يعقوب احلمييض     رئيسا.    -

السيد/سعد الناهض.  -

السيد/خالد الصقر  -

األستاذ الدكتور عبدالرمحن األمحد.  -

املهندس/ جاسم قبازرد.  -

1- الهند :

نائبة رئيس الربملان اهلندي بحضور  اجتمع الوفد مع السيدة نجمة هبة اهلل 
ممثيل األحزاب الثالثة الرئيسية يف اهلند ، ورشح هلم مهمة الوفد.

والتقى الوفد مع السيد/ ف. س. شوكال وزير اخلارجية اهلندي، الذي أكد 
دعم اهلند للكويت وشعبها يف حمنتها.

واجتمع الوفد مع السيد/ ف ب سنج رئيس حزب جاناتا املعارض الذي 
الرشعية  احلكومة  وعودة  الكويت  استقالل  حول  اهلندية  األحزاب  اتفاق  أكد 
عن  خروجا  يمثل  العدوان  وأن  واملعاهدات،  القوانني  إطار  يف  األزمة  ومعاجلة 

روح العرص الذي نعيش فيه.
السابق  الوزراء  جملس  رئيس  غاندي  راجيف  السيد/  أيضا  الوفد  والتقى 
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عىل  العدوان  تداعيات  حول  نقاش  ودار  اهلند  يف  السيايس  القرار  صناع  وأحد 
الشعب الكويتي واملنطقة.

وشارك أعضاء الوفد يف أنشطة شعبية وعلمية يف نيودهلي منها حوار عقد حتت 
 Gulf Conflict and Regional( " " التصادم اخلليجي واإلقليمي  عنوان 
 International" نظمه معهد الدراسات العاملية آلسيا واألطليس )Conflict
Institute Asia-Pacific Studies". وشارك فيه قرابة 60 شخصية ثقافية 
ما  وتأثري  الرصاع  أبعاد  احلضور  ناقش  حيث   ، وديبلوماسية  وسياسية  وعلمية 

يدور يف اخلليج عىل مصالح اهلند املستقبلية.
كيفية  ناقش  الكويت  يف  اهلنود  للعاملني  شعبي  ملتقى  يف  الوفد  وشارك 
الشعب  توعية  خالل  من  أرضها  استعادة  يف  الكويتية  واحلكومة  الشعب  دعم 
اهلندي وحكومته. وأبدى مجيع احلضور الذين بلغ عددهم قرابة 200 شخص 
استعدادهم التام لعمل أي يشء يدعم اهلدف األسمى وهو حترير الكويت ألهنم 
ال ينسون ما قدمته الكويت هلم لسنوات طويلة وأهنم عىل استعداد للمشاركة يف 

تعمري الكويت بعد حتريرها.
وعقد الوفد مؤمترا صحافيا يف نيودهلي حرضته الصحافة ووكاالت األنباء 
حرضته  للهند  االقتصادية  املدينة  بومبي  يف  صحافيا  ومؤمترا  والعاملية،  املحلية 

الصحافة املحلية، حيث ركز احلوار فيهام عىل أثر األزمة عىل املنطقة واهلند.

2 - اإندوني�صيا:

نائب رئيس اجلمهورية اإلندونيسية  السيد/ سودار مونو  الوفد مع  اجتمع 
الذي  أكد أن وقوع حرب أو عدمها يف منطقة اخلليج العريب يتوقف عىل وعي 
رئيس النظام العراقي خلطورة املوقف، مبينا أن هذه احلرب ستعود باخلسارة عىل 

الطرفني املتنازعني.

ويف الربملان اإلندونييس، التقى أعضاء الوفد الشعبي الكويتي السيد/احلاج 
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نارو نائب رئيس الربملان والسيد/ سيف الصولون مراقب الربملان ، حيث رشح 
ادعاءاته  مجيع  ورفضه  العراقي  االحتالل  من  الكويتي  الشعب  موقف  الوفد 

الباطلة.

وبعد ذلك رشح نائب رئيس الربملان اإلندونييس موقف الربملان من احتالل 
العراق لدولة الكويت، حيث الحظ أعضاء الوفد اهتامم أعضاء الربملان بام حيدث 
للكويت منذ اللحظة األوىل، وأن ما قام به العراق من غزو واحتالل لدولة مستقلة 
ذات سيادة يتعارض مع القوانني الدولية، وأكد بأن الربملان اإلندونييس يشجب 

هذا االحتالل لدولة الكويت.

والتقى الوفد مع السيد عيل العطاس وزير اخلارجية اإلندونييس الذي أكد 
تفهمه ملا يدور يف الكويت مشريا إىل ثالث قضايا أساسية هي أن إندونيسيا تعد 
أول دولة يف العامل أدانت الغزو العراقي للكويت عند إلقاء كلمتها يف مؤمتر وزراء 
خارجية الدول اإلسالمية الذي عقد يف القاهرة أثناء األيام األوىل من االحتالل. 
وأن موقف احلكومة اإلندونيسية ما زال مستمرا يف إدانة االحتالل العراقي لدولة 
الكويت ودعم قرارات جملس األمن الدويل،  وأن إندونيسيا ال ترى أي مربر يف 
ربط احتالل العراق لدولة الكويت بالقضية الفلسطينية من قبل العراق الختالف 

الظروف والعنارص.

 International وشارك الوفد يف ندوة عقدها التجمع اإلندونييس الدويل
العراق  النظام  قبل  الكويت واحتالله من  ملناقشة غزو   Forum Indonesia
مشارك  مئة  نحو  الندوة  وحرض  العريب.  اخلليج  منطقة  عىل  املستقبلية  واآلثار 
السفراء  من  وعدد  األنباء  ووكاالت  والتلفزيون  اإلندونيسية  الصحافة  يمثلون 
العرب واألجانب. واستعرض أعضاء الوفد الظروف التي سبقت الغزو العراقي 
لدولة الكويت وممارسات اجليش العراقي أثناء االحتالل وزيف ادعاءات النظام 

العراقي.
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3 - اأ�صرتاليا:

اجتمع الوفد  مع السناتور/ جارت ايفنز وزير اخلارجية، حيث أكد للوفد 
وعودة  أرضه  اسرتجاع  يف  الكويتي  احلق  جانب  إىل  الصلب  اسرتاليا  موقف 

الرشعية، وفقا لقرارات جملس األمن الدويل.

وكرر السيد/ أر جي سميث نائب وزير اخلارجية يف اجتامع مع الوفد املوقف 
االسرتايل الذي ذكره وزير اخلارجية. 

واجتمع الوفد مع السناتور/ روبرت هيل زعيم املعارضة يف جملس النواب 
االسرتايل ووزير الظل للشؤون اخلارجية. حيث أكد مساندته الكويت يف موقفها 
املطالب بانسحاب القوات العراقية من مجيع األرايض الكويتية وعودة احلكومة 

الرشعية.

والتقى الوفد يف مدينة ملبورن اجلالية العربية واإلسالمية، حيث استعرض 
تطور األحداث وممارسات القوات العراقية ضد أهل الكويت واملقيمني عىل أرضها 

وأثر هذا االحتالل عىل الوضع االقتصادي والسيايس العريب واإلسالمي.

وعقد الوفد لقاءات إعالمية مع وسائل اإلعالم من تلفزيون وإذاعة وصحافة 
رشح فيها قضية الكويت وأبعاد العدوان عليها.

4 -  نيوزلندا:

اخلارجية  وزير  كينون  ماك  السيد  مع  الكويتي  الشعبي  الوفد  اجتمع 
واستعرض معه تطورات األوضاع يف الكويت واملنطقة إثر الغزو الغاشم .وأبدى 
الدويل من  املتحدة وبخاصة جملس األمن  وزير اخلارجية مساندته جلهود األمم 
احلكومة  أن  الوفد  ألعضاء  اخلارجية  وزير  وذكر  مجيعا.  قراراته  تطبيق  أجل 
النيوزلندية اجلديدة قررت املشاركة الفعلية بالقوات الدولية املتواجدة يف منطقة 

الوفود الشعبية الكويتية وحشد التضامن العاملي مع الكويت الفصل السادس



291 290291 290

اخلليج إستنادًا إىل مبادئ أساسية أوهلا عدم السامح للدول الكربى بالسيطرة عىل 
الدول الصغرى.

األوسط  الرشق  شؤون  إدارة  مدير  وودز  ريتشارد  بالسيد/  الوفد  والتقى 
وأفريقيا يف وزارة اخلارجية النيوزيالندية والذي أكد دعم بالده لقرارات جملس 

األمن الدويل بإرسال قوات إىل جانب القوات الدولية.

5 - بنغالدي�س :

تواجهها  كانت  التي  السياسية  الظروف  بسبب  زيارهتا  من  الوفد  يتمكن  مل 
احلكومة برئاسة/ حسني أرشاد بقيادة املعارضة.

6 - �صريالنكا :

كانت مجهورية رسيالنكا تواجه اضطرابات سياسية، ومواجهات عسكرية 
بني جيش احلكومة والثوار يف شامل البالد، وكذلك مل ترغب احلكومة الرسيالنكية 

يف حضور الوفد العتبارات مل تفصح عنها، فتم تأجيل الزيارة إىل موعد آخر.

7 - مملكة بروناي :

نظرا لسفر جاللة امللك ووزير خارجيته إىل خارج البالد فقد نصح السيد/ 
بروناي  مملكة  لدى  واملحال  إندونيسيا  الكويت يف مجهورية  املسلم سفري  خليفة 

بتأجيل الزيارة إىل فرتة الحقة.

�صابعا: �صمال غرب اأوربا :  

جرت الزيارة يف الفرتة ما بني 26 نوفمرب إىل 18 ديسمرب1990م، وغطت 
كال من بريطانيا وإيرلندا، وهولندا، والدنامرك، والنرويج، والسويد، وفنلندا.

 وضم الوفد الشخصيات اآلتية:

رئيسا  الشيخ/ سلامن دعيج الصباح  •	
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منسقا  النوري  السيد/ أنور عبداهلل  •	

عضوا السيد/ فيصل عيل املطوع  •	

عضوا البدر  السيد/ عيل الرشيد  •	

عضوا الدكتور/ عبداملحسن املدعج  •	

1-  بريطانيا :

كوفامن  هريلد  السيد/  بلقاء  26نوفمرب  يف  بريطانيا  إىل  زيارته  الوفد  بدأ 
وزير خارجية حكومة الظل )حزب العامل( الذي أعرب عن تأييد حزب العامل 
للكويت، ولكل قرارات جملس األمن الدويل وعدم تقديم اي تنازالت للعراق، 
مع تأييد حق الكويت يف املطالبة بالتعويض عن كل ما أحلق هبا من أرضار، وتأييد 

احلزب لتحرير الكويت بالقوة إذا ما قرر ذلك جملس األمن الدويل.

ثم التقى الوفد مع السيد/ دوغالس هوج وزير الدولة للشؤون اخلارجية 
الذي أيد استخدام القوة يف حترير الكويت من قوات االحتالل العراقية ، وأكد 
أمهية الدور اإلعالمي للكويت وقيام الكويتيني برشح قضيتهم للعامل، وأمهية إبراز 
محاس الكويتيني للتطوع للجيش الكويتي لتحرير وطنهم، وإبراز ايامن الكويت 

باملبادئ الديمقراطية.

واجتمع الوفد أيضا مع وزير العدل الربيطاين اللورد/ ماكاي الذي أعرب 
عن تعاطفه مع شعب الكويت واستنكاره لفظائع العراقيني، والتقى الوفد حمافظ 
مدينة لندن مع عدد من رجال األعامل يف بريطانيا حيث دار نقاش حول الوضع يف 
الكويت وآخر تطورات األزمة، وأبدى اجلانب الربيطاين تأييده لقضية الكويت 

العادلة.

وعقد الوفد مؤمترا صحافيا حرضه ممثلو وسائل اإلعالم.
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واجتمع الوفد مع رئيس مجعية الصداقة الربيطانية الكويتية اللورد/ مازانني. 
وزار  املؤسسات الكويتية يف لندن، والتقى باللجنة اإلعالمية حلملة الكويت احلرة 

واحتاد الطلبة.

2 - ايرلندا:

اخلارجية  وزير  بلقاء  وابتدأها  نوفمرب،   28 يف  إيرلندا  إىل  زيارته  الوفد  بدأ 
اإليرلندي السيد/جريي كولينز الذي أعرب عن تأييده حلق الكويت ولقرارات 
األمم املتحدة والتزام ايرلندا هبا، وعن األمل يف أن حيقق التحالف الدويل النتائج 

املرجوة.

واجتمع الوفد مع جمموعة من الربملانيني بحزب الفيناجيل املهتمني بالعالقات 
العربية اإليرلندية، كام اجتمع مع زعيم حزب الفيناجيل املعارض السيد/ جون 
تأييده لقضية الكويت العادلة وعن تعاطفه الشديد مع  بروتن الذي أعرب عن 

الشعب الكويتي.

التدريس  هيئة  وأعضاء  دبلن  ترينتي يف  املسؤولني يف جامعة  الوفد  والتقى 
فيها، باعتبارها تضم أكرب عدد من الطلبة الكويتيني )نحو 150 طالبا( يف ايرلندا، 
ضد  واستنكارا  احتجاجا  لندن  يف  العراقية  للسفارة  بعثوا  قد  بأهنم  وأعلنوا 
املامرسات العراقية يف الكويت وما تعرضت له املؤسسات التعليمية الكويتية من 

هنب ورسقة.

الذي  رينولدز  الربت  السيد/  اإليرلندي  املالية  وزير  مع  الوفد  واجتمع 
أعرب عن تفهمه الكبري ملشكلة الكويت، وأشاد بام قدمته الكويت من مساعدات 

ومعونات للدول العربية والنامية والدول األخرى.

والتقى الوفد بالطلبة الكويتيني يف أيرلندا ورشح هلم آخر تطورات الوضع، 
ورد عىل استفساراهتم املختلفة وحثهم عىل الدراسة واالجتهاد.
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3 - هولندا:

بدأ الوفد زيارته إىل هولندا يف  1 ديسمرب ، والتقى خالهلا عددا من املسؤولني 
القناعة  عن  أعرب  الذي  بروك  دين  فان  السيد/  اخلارجية  وزير  مقدمتهم  يف 
باستمرار تكاتف العامل ضد الغزو العراقي، وعن الفخر هلذا اإلمجاع العاملي ضد 

الغزو العراقي.

واجتمع الوفد مع جلنة الشؤون اخلارجية يف جملس النواب اهلولندي حيث 
أكد أعضاء اللجنة أن مجيع األحزاب السياسية يف جلنة الشؤون اخلارجية ملجلس 

النواب اهلولندي متحدة يف موقفها إزاء إدانة العدوان العراقي عىل الكويت.

وعقد الوفد مؤمترا صحافيا حرضه ممثلو معظم الصحف اهلولندية الرئيسية، 
املدعج حمارضة يف جامعة اليدن،  الدكتور/ عبداملحسن  الوفد  ألقى عضو  فيام  

حتدث فيها عن تاريخ الكويت منذ نشأهتا، وفند فيها ادعاءات العراق الباطلة.

    وزار الوفد مقر األرشيف الوطني والتقى مديره الدكتور/ سلوت الذي 
السابع  للقرنني  العائدة  التارخيية  والوثائق  اخلرائط  من  الوفد عىل جمموعة  اطلع 
وتؤكد  العراق،  عن  الكويت  استقالل  تبني  والتي  ميالدية،  عرش  والثامن  عرش 

اهلوية التارخيية للكويت منذ نشأهتا.

4 - الدامنارك:

بدأ الوفد زيارته للدانامرك يف 5 ديسمرب ، والتقى عددا من كبار املسؤولني 
فيها، يف مقدمتهم وكيل وزارة اخلارجية الذي أكد موقف الدانامرك املساند للحق 

الكويتي، واالهتامم الكبري الذي توليه بالده لقضية الكويت.

وعقد الوفد مؤمترا صحافيا رشح فيه أبعاد الوضع يف البالد وآخر تطوراته، 
فيام اجرى بعض أعضاء الوفد لقاءات إعالمية مع عدد من وسائل اإلعالم.
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وزار الوفد احتاد الصناعيني الدانامركيني وناقش معهم الوضع حول الكويت 
وأبعاد القضية، واعرب احتاد الصناعيني عن تعاطفه مع الكويت.

5 - فنلندا:

جملس  رئيس  مع  اجتمع  حيث   ، ديسمرب   8 يف  فنلندا  إىل  زيارته  الوفد  بدأ 
النواب السيد/ كاليفي سورسا الذي بني موقف بالده الواضح من حل مشكلة 
والتزامها  واستقالهلا،  الكويت  حرية  السرتداد  بالده  وتأييد  الكويت،  احتالل 

الواضح بكل قرارات جملس األمن الدويل. 

أبدى  الذي  باسيو  بربيت  السيد/  فنلندا  خارجية  وزير  مع  الوفد  واجتمع 
التزام  انزعاجه الشديد ملا يتعرض له الشعب الكويتي من عدوان غاشم، وأكد 

فنلندا القوي بجميع قرارات جملس األمن الدويل.

كارهيلو  أرنو  السيد/  الفنلندي  اخلارجية  وزارة  وكيل  أيضا  الوفد  والتقى 
بحضور كبار املسؤولني يف الوزارة.

وقد أعرب الوكيل لوفد الكويت الشعبي عن تعاطف احلكومة الفنلندية مع 
الشعب الكويتي ومؤازرهتا له يف حمنته التي يمر هبا حاليًا، وأن احلكومة الفنلندية 
ما  إىل  االمور  عودة  عىل  وترص  أمجع،  العامل  أدانه  مثلام  العراقي  االحتالل  تدين 

كانت عليه قبل الثاين من أغسطس.

واجتمع الوفد مع رئيس وأعضاء جلنة الشؤون اخلارجية يف جملس النواب 
له.  واستنكارهم  وتنديدهم  العراقي  بالعدوان  قبوله  عدم  أكد  الذي  الفنلندي 
الكويت،  إعامر  إعادة  يف  للمسامهة  فنلندية  رشكات  مع  لقاءات  الوفد  وأجرى 
معهام  وأجرى  واألعامل،  املال  بشؤون  هتتامن  فنلنديتني  جلريدتني  ممثلني  وقابل 
الوفد. وعقد  مقابلة مع رئيس  الفنلندي  التلفزيون  ، كام أجرى  مقابلة صحافية 
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الوفد مؤمترا صحافيا حتدث فيه كل من األعضاء حول الوضع يف البالد ، وأجابوا 
عن أسئلة واستفسارات ممثيل الصحافة الفنلندية.

6 - ال�صويد :

بدأ الوفد زيارته يف 12 ديسمرب ، والتقى عددا من كبار املسؤولني يف مقدمتهم 
بكل  بالده  أكد وقوف  الذي  السويدي  اخلارجية  لندرسون وزير  السيد/سترين 
قوة مع احلق الكويتي يف التحرير، وحرصها عىل البحث عن أي طريق يؤدي إىل 

حل سلمي لألزمة يف منطقة اخلليج.

واجتمع الوفد مع وكيل وزارة اخلارجية للشؤون السياسية السيد/ أوزولد 
الذي أكد تأييد السويد جلميع قرارات جملس األمن وعدم اعرتاف السويد بمبدأ 

االحتالل بواسطة القوة وإدانتها لالحتالل العراقي للكويت. 

واجتمع الوفد مع وكيل الوزارة للشؤون التجارية السيد/ سوملان ومساعديه 
من الشؤون القانونية.

وزار الوفد مبنى الربملان السويدي وعقد اجتامعات مع رئيس وأعضاء جلنة 
الشؤون اخلارجية، ورشح هلم أبعاد الغزو العراقي املدمر للكويت، وشكر الربملان 

السويدي عىل موقفه املؤيد لقضية حترير الكويت.

والتلفزيون  الصحافة  رجال  من  عدد  حرضه  صحافيا  مؤمترا  الوفد  وعقد 
املدمرة  وآثاره  للكويت  العراقي  الغزو  أبعاد  رشح  حيث  األعامل،  ورجال 

واألخطار املرتتبة عىل استمراره عىل املنطقة بشكل خاص والعامل أمجع.

7 - الرنويج :

بدأ الوفد زيارته للنرويج  يف 15ديسمرب ، حيث عقد عدة اجتامعات مع كبار 
السيدة/ هيلجا هرنس، كام  املسؤولني فيها، يف مقدمتهم وكيلة وزارة اخلارجية 
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اجتمع مع عدد من املسؤولني يف وزارة النفط النروجيية.

الربملان ورشح  الوفد مع رئيس وأعضاء جلنة الشؤون اخلارجية يف  والتقى 
الكويتي وتصميمه عىل  الشعب  للكويت وصمود  العراقي  هلم مآيس االحتالل 

حترير وطنه بكل الوسائل املتاحة.

الشعب  حق  بقوة  يؤيدون  وشعبًا  حكومة  النرويج  أن  اللجنة  رئيس  وأكد 
الدويل  األمن  جملس  قرارات  مجيع  تطبيق  خالل  من  وطنه  باستعادة  الكويتي 

املتعلقة بالكويت.

واجتمع الوفد مع بعض الطلبة واملسترشقني يف جامعة أوسلو، ودار حوار 
السياسية  اجلوانب  من  الكويت  احتالل  بقضية  يتعلق  ما  كل  حول  مستفيض 

واالقتصادية والعسكرية واالجتامعية.

رشح  مطوال  صحافيا  لقاء  وعقد  وإذاعية،  تلفزيونية  مقابلة  الوفد  وأجرى 
فيه أبعاد احتالل العراق للكويت واجلرائم الوحشية التي ترتكب بحق الشعب 

الكويتي عىل أيدي قوات االحتالل العراقي.

وألقى الوفد حمارضة يف مدرسة فاجر بورج بمدينة أوسلو حرضها عدد كبري 
من طلبة وطالبات املدرسة، حيث رشح تطورات القضية الكويتية، وبني بوجه 
التالميذ  ومنع  ثكنات  إىل  رسقتها  بعد  املدارس  بتحويل  االحتالل  قيام  خاص 

الكويتيني من تلقي العلم.

ثامنًا-  اأملانيا واإيطاليا :

جرت زيارة أملانيا وإيطاليا يف الفرتة ما بني 6 -14 يناير1990م.

وضم الوفد الشخصيات اآلتية:

السيد/ جاسم اخلرايف •	
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ثنيان الغانم السيد/ عيل حممد  •	

السيد/ عيل حممد رضوان •	

السيد/ عثامن عبدامللك •	

الدكتور/ يعقوب حيايت •	

1- اأملانيا :

يناير، وقابل عددا من املسؤولني فيها،  أملانيا يف 6  الشعبي إىل  الوفد  وصل 
االعتداء  تم  للديمقراطية  حمب  مسامل  بلد  الكويت  أن  االجتامعات  خالل  وبني 
عليه واحتلت مجيع أراضيه وانتهكت أبسط حقوق اإلنسان فيه وتم ترشيد أبنائه 
وقتلهم باجلملة بدون أي مربر قانوين، وأن مجيع املربرات التارخيية والواقعية التي 
طرحها نظام صدام حسني غري صحيحة وما هي إال أعذار يتشدق فيها وليس هلا 

أي صحة من القانون الدويل أو الواقع.

األملانية  اخلارجية  وزارة  يف  الدولة  وزير  السيد/شيفر  مع  الوفد  واجتمع 
وعضو جملس رئاسة احلزب الليربايل ، وعدد من أعضاء اللجنة الربملانية للشؤون 
السياسية اخلارجية ، وأعضاء رئاسة احلزب االشرتاكي، والسيد/ لوثار شيبث 
الديمقراطي  احلزب  يف  الشخصيات  أبرز  وأحد  برج،  جونتفوتن  والية  حاكم 
املسيحي األملاين )احلزب احلاكم(، والسيد/أورتفني لوفاك عضو احلزب االحتادي 
املسيحي االجتامعي، والدكتور/ هانس شناركن رئيس جلنة العالقات اخلارجية 
يف  اخلارجية  الشؤون  مسؤول  فيرش  والسيد/برنارد  األملاين،  النواب  جملس  يف 

احلزب الديمقراطي املسيحي األملاين، و عدد من أعضاء حزب اخلرض.

وعقد الوفد مؤمترا صحافيا يف املركز الصحفي اإلعالمي يف العاصمة األملانية 
حرضه عدد كبري من وكاالت األنباء والصحافة وشبكات التلفزيون.
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2 - اإيطاليا :

استقبال  يف  وكان  يناير   10 يف  إيطاليا  إىل  الكويتي  الشعبي  الوفد  وصل 
الوفد سفري دولة الكويت وأعضاء السفارة . والتقى خالل زيارته عددا من كبار 
حتت  الكويتي  الشعب  يعانيه  ما  هلم  ورشح   ، واملنظامت  واألحزاب  املسؤولني 
االحتالل وما تتعرض له الكويت من أعامل النهب والقتل والتعذيب واملصادرة 
والترشيد. ورد عىل االدعاءات العراقية حول احلدود واجلزر والنفط واالدعاءات 

التارخيية وغريها من املزاعم العراقية، وتوضيح ذلك بالوثائق واخلرائط.
اإليطايل  الشيوخ  جملس  رئيس  اسبيدوليني  السيد/جيفانو  الوفد  والتقى 

ورئيس احلزب اجلمهوري. 
واجتمع الوفد مع السيدة/فلدا انييىل نائبة وزير اخلارجية اإليطالية وعضوة 
جملس الشيوخ اإليطايل ، والسناتور بوناي وكيل وزارة اخلارجية اإليطالية وعضو 

جملس الشيوخ اإليطايل.
العالقات  رئيس جلنة  بيكويل  السيد/أنطونيو  أيضا  الزيارة  برنامج   وشمل 
اخلارجية يف الربملان اإليطايل، والسيد/انطونيو رويب عضو جلنة الشؤون اخلارجية 

وممثل احلزب الشيوعي اإليطايل يف اللجنة ورئيس جلنة حقوق اإلنسان.
جبلو  السناتور/  الربملان  يف  اخلارجية  الشؤون  جلنة  رئيس  الوفد  والتقى 
السناتور/  املسيحي  الديمقراطي  احلزب  يف  الربملانية  املجموعة  وممثل  اورلندو، 
جندري بوتزر، واوجو انبوين الناطق الرسمي باسم احلزب االشرتاكي اإليطايل 

ومسؤول جلنة الشؤون اخلارجية يف احلزب.
الحتاد  العام  األمني  ترنينن  السيد/برونو  مع  الزيارة  خالل  الوفد  واجتمع 
العامل اإليطايل، والسيد/انطونيو نلرتكو األمني العام املساعد ومسؤول الشؤون 

اخلارجية يف احتاد نقابات العامل.
واجتمع الوفد مع السيد/ باولو نيبويل نائب رئيس إقليم توسكانا، والسيد/
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ماركو نسن رئيس حكومة إقليم توسكانا، إضافة إىل كبار الشخصيات السياسية 
يف مدينة فلورنسا. 

وعقد الوفد مؤمترين صحافيني أحدمها يف مقر نقابة العامل اإليطالية بدعوة 
من احتاد نقابات العامل حرضه عدد كبري من الصحافة ووكاالت األنباء،  واآلخر 
يف مكتب عمدة مدينة فلورنسا حرضه عدد كبري من الصحافيني ووكاالت األنباء 

وشبكات التلفزيون.
وزار الوفد مدينة فلورنسا بدعوة من )مجعية أصدقاء الكويت( التي أسسها 
سفارة  من  وتشجيع  بتعاون  املدينة  يف  اإليطاليني  واملثقفني  الصحافيني  بعض 
دولة الكويت وبدعم كامل من املسؤولني يف إقليم توسكانا. وأجرى الوفد لقاء 

صحافيا مع جريدة نشون )األمة( الواسعة االنتشار.
واتضح من خالل الزيارة بأن هناك إمجاع بني مجيع القوى اليمينية واليسار 
يف تأييدها حق الكويت يف إعادة استقالهلا وعودة احلكومة الرشعية وانسحاب 

القوات العراقية من كل أرجاء الكويت.

تا�صعا-  رو�صيا و�صرق اأوربا :

جرت الزيارة يف الفرتة ما بني 26 نوفمرب - 18 ديسمرب 1990م
وضم الوفد الشخصيات اآلتية: )100(

السيد/ يوسف جاسم احلجي رئيسا •	

السيد/ أمحد اجلارس •	

السيد/ سامي املنيس •	

السيد/ حممد العصيمي •	

الغنيم      منسق الوفد املهندس/ عبد الرمحن  •	

)100(   كان من املقرر حسب التشكيل األويل للوفود الشعبية أن يشارك الدكتور عبداهلل فهد النفييس يف هذا 
الوفد، ولكنه مل يذهب، وحل السيد حممد العصيمي حمله.
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1 - )رو�صيا الحتادية(:

بدأ الوفد الشعبي الكويتي زيارته إىل روسيا يف 26 نوفمرب، وكان يف استقبال 
الوفد سعادة سفري دولة الكويت يف موسكو السفري/ عبداملحسن الدعيج ومندوب 
مع  االجتامعات  عددا  وتضمنت  السفارة  أعضاء  وبعض  الكويتية  األنباء  وكالة 

املسؤولني الروس واجلمعيات واملنظامت املختلفة.

ملجلس  القوميات  جملس  رئيس  نيشاتوف   : سعادة  مع  الوفد  والتقى 
السوفييت األعىل لالحتاد السوفييتي )الربملان( يف الكرملني الذي يعد الشخص 
مهتم  السوفييتي  االحتاد  إن  السوفييتي  املسؤول  وقال  الربملان.  رئيس  بعد  الثاين 
العدوان  ويعترب  خاصة،  بصورة  والكويت  العريب  والعامل  اخلليج  يف  بالوضع 
وطالب  ككل،  الدويل  املجتمع  عىل  بمكان  اخلطورة  من  الكويت  ضد  العراقي 

الغزاة باالنسحاب من الكويت وإعادة الرشعية.

اخلارجية  االقتصادية  والعالقات  الدولية  اللجنة  رئيس  مع  الوفد  واجتمع 
لوكني  السيد/فالديمري  االحتادية  روسيا  جلمهورية  األعىل  السوفييت  ملجلس 
وبعض النواب، حيث حتدث عن العالقات التارخيية مع الكويت واملوقف املبدئي 

للشعب الرويس لدعم الكويت.

السياسية  الدراسات  يف  واملتخصص  الدولية  العالقات  معهد  الوفد  وزار 
ألوروبا والدراسات الرشقية الذي يضم العديد من املسترشقني والدارسني للغة 
العربية، وتطرق معهم إىل تداعيات العدوان العراقي عىل الشعب الكويتي، فيام 
أكد املسترشقون عىل حق الكويت يف التحرير وتطبيق القرارات الدولية، وخروج 

القوات العراقية من الكويت، وأبدوا تعاطفهم الكامل مع قضيتها.

جلنة  وهي  السالم،  عن  للدفاع  السوفييتية  اللجنة  مع  اجتامعا  الوفد  وعقد 
وارسلت  بدايته  من  بالعدوان  نددت  التي  العاملي،  السلم  جملس  عن  منبثقة 
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مذكرة إىل سفري دولة الكويت تعرب فيها عن تضامنها مع الشعب الكويتي، وهلا 
اتصاالت خارجية واسعة.

الدينية لالحتاد السوفييتي الذي عرب عن  الوفد مع جملس الشؤون  واجتمع 
وقوفه مع الكويت يف حمنتها وضد االعتداء الغاشم عىل شعبها. كام زار مسجد 
الكويتي واالعتداء  احلق  أبعاد  فيه حيث تم رشح  املسلمني  والتقى مع  موسكو 

الغاشم عىل الكويت.

من  عدد  بحضور  عشاء  مأدبة  عىل  الوفد  الكويت  دولة  سفري  واستضاف 
السفراء العرب حيث جرى تبادل لآلراء جتاه املواقف املختلفة للدول العربية من 

العدوان العراقي.

فيه  والعاملية رشح  املحلية  اإلعالم  مع وسائل  صحافيا  مؤمترا  الوفد  وعقد 
آثار العدوان العراقي. وأجرى مقابلة تلفزيونية مهمة مع حمطات فضائية حتدث 
إىل  زيارته  من  استخلصها  التي  واالنطباعات  القضايا  خمتلف  عن  أعضاؤه  فيها 

روسيا وعن معاناة الشعب الكويتي بسبب العدوان العراقي.

والتقى الوفد 32 من الطلبة الكويتيني الدارسني يف االحتاد السوفييتي هبدف 
مناقشة أوضاعهم وإطالعهم عىل أوضاع الشعب الكويتي يف الداخل وما جيب 

أن يفعلوه جتاه قضيتهم.

2 - بولندا :

يف  وكان  ديسمرب،   2 يف  بولندا  عاصمة  وارسو  إىل  الشعبي  الوفد  وصل 
استقبال الوفد مدير إدارة الرشق األوسط يف وزارة اخلارجية، ومدير العالقات 
يف الربملان البولوين ومندوب السفارة يف موسكو السيد/ خالد الشيباين، وبعض 

السادة من مجعية الثقافة البولونية- الكويتية.
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     تضمنت زيارة الوفد عدة لقاءات مع عدد من كبار املسئولني فيها ، إضافة 
إىل عدد من مسؤويل املنظامت واجلمعيات ووسائل اإلعالم كام التقى الوفد رئيس 
عن  أعرب  الذي  ستلمكيلوزى  اندريز  الدكتور/  )املارشال(  الشيوخ  جملس 
السيد جوفوسكي رئيس جلنة  اللقاء  الكويت. وحرض  إىل  احلرية  بعودة  اعتقاده 
العالقات اخلارجية يف جملس الشيوخ الذي أفاد بأن من النادر يف تاريخ العامل أن 
العدوان يف مسألة الكويت، مبينا  توجد وحدة املوقف مثل ما يوجد حاليا ضد 
أن الكويت رمز للتعاون يف العامل واالستقرار والسالم وهلذا جاء شعور املحبة يف 

العامل كله هلا وخاصة بولندا.

كيكلنسكي  الربوفسور/انتوين  اخلارجية  وزير  نائب  مع  الوفد  اجتامع  ويف 
املسؤول  أعرب  فيام  اآلثم،  الغزو  وتداعيات  الكويت  يف  األوضاع  الوفد  رشح 

البولندي عن تأييده للحق الكويتي وقضيتها العادلة.

وعقد الوفد اجتامعا مع وكيل وزارة اخلارجية االقتصادية السيد/ايامدفونكس 
بحضور كبار املسؤولني يف الوزارة حيث دار النقاش حول العالقات االقتصادية 
قلوبنا  أن  وقال  التحرير،  بعد  اختاذه  يمكن  وما  البولندية  ـ  الكويتية  والتجارية 

معكم ونتمنى لكم أن تستعيد احلرية واالستقالل لبلدكم.

ورشح الوفد خالل لقائه مع نائبة رئيس جملس الشعب البولندي التطورات 
املسؤولة  قالت  فيام  الغادر،  النظام  وأباطيل  وأبعاده  العراقي  بالعدوان  اخلاصة 
الكويتي يف  الشعب  البولندي ومؤسساته وحكومته تدعم  الشعب  إن  البولندية 

احتالله من قبل قوات النظام العراقي.

الشعب  جملس  يف  اخلارجية  العالقات  جلنة  وأعضاء  رئيس  الوفد  والتقى 
حيث بينوا أن احلكومة البولندية اختذت موقفا واضحا ضد االعتداء العراقي عىل 

الكويت من حيث التنديد به.
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   وعقد الوفد اجتامعا مع اجلمعية الثقافية البولندية ـ الكويتية التي تأسست 
يف الكويت عام 1989 وتضم نحو 1000 مقيم من بولندا مستهدفة ربط حياة 
الكويتي.  الشعب  مع  الصداقة  وزيادة  الكويت  يف  واجتامعيا  ثقافيا  البولنديني 
بالعدوان  للتنديد  بولندا  يف  يقيموهنا  التي  النشاطات  اجلمعية  أعضاء  ورشح 
العراقي ودعم القضية الكويتية وكيف أصبحوا أدوات ضغط يف جماالت خمتلفة 

يف الدوائر احلكومية والشعبية، وأقاموا مظاهرات أمام السفارة العراقية.

وعقد  الوفد مؤمترا صحافيا يف مركز الصحافة حرضه ممثلو وسائل اإلعالم، 
الفلسطينية  والقضية  الشعبي  واملؤمتر  الكويت  يف  األوضاع  إىل  التطرق  فيه  وتم 
بعد  والنفطية  واألمنية  االقتصادية  والسياسة  ووحشيته  العراقي  واالعتداء 

التحرير.

ترحيبا  وجد  حيث  البولندية   - العربية  الصداقة  مجعية  مع  الوفد  والتقى 
شديدا مشريا إىل نجاح الزيارة التي يقوم هبا الوفد إىل بولندا. كام التقى مع اجلالية 
 - البولندية  الثقافية  اللجنة  يف  واملتمثلة  الكويت  يف  تعمل  كانت  التي  البولندية 

الكويتية، وشكر الوفد اللجنة عىل ما تقوم به لنرصة قضية الكويت.

3 – يوغ�صالفيا :

بدأ الوفد زيارته إىل يوغسالفيا يف 5 ديسمرب ،حيث كان يف استقباله سعادة 
ماتيلجك سكرتري  دراجان  والسيد/  احلمد  السيد/ عيسى  الكويت  دولة  سفري 
جلنة السياسات اخلارجية يف جملس الشيوخ وأعضاء السفارة الكويتية . وأجرى 
املعنية،  واملنظامت  اجلمعيات  وممثيل  فيها  املسؤولني  كبار  مع  اللقاءات  من  عددا 

ووسائل اإلعالم.

يوغسالفيا  مجهورية  رئاسة  جملس  عضو  مع  االجتامع  اللقاءات  أهم  كان 
السيد/يوجيتش الذي أكد حرص بالده عىل حل األزمة التي تواجهها الكويت 
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واختاذها مواقف مبدئية منها املطالبة باالنسحاب الفوري للغزاة دون رشوط من 
الكويت وإعادة الرشعية والقيادة الكويتية.

السيدة/يوجدانا  مع  اليوغساليف  الفدرايل  الربملان  مبنى  يف  الوفد  والتقى 
التحليالت  عىل  الوفد  شكرت  التي  الفدرايل  الربملان  رئيس  لينكيف  جليموك 
الواقعية لألوضاع يف الكويت، وأعربت عن يقينها بعودة الرشعية للبالد واحلرص 

عىل تطبيق  القرارات الدولية والعمل عىل حترير البالد وإزالة العدوان سلميا.

املسؤولني  وكبار  ماكيتش  ام.  اخلارجية/  وزير  نائب  مع  الوفد  واجتمع 
الكويت  الوفد عن قضية  أن استمعوا إىل طرح  – بعد  الذين شددوا  الوزارة  يف 
احلقوق  إلعادة  الكامل  املناخ  إجياد  رضورة  عىل  العراقي-  العدوان  وتداعيات 
الرشعية للكويت انطالقا من احلرص عىل مشاعر الكويت الصديقة واالحرتام 
يوغسالفيا  ترتأسها  كانت  التي  االنحياز  عدم  لدول  السامية  للمبادئ  والتقدير 
حينذاك وأيضا من مبادئ البالد ألن العدوان جيب أال يكون له جائزة. وأشاروا 
يف  واالستقالل  احلرية  ومبادئ  للكويت  الرشعية  باملصالح  بالدهم  متسك  إىل 

العامل.

والتقى الوفد مع السيد/الكسندر سيمومك رئيس جملس اإلدارة للسياسية 
اخلارجية يف الربملان اليوغساليف وعدد من النواب، وأطلعوهم عىل األوضاع يف 
الداخل ومعاناة الشعب الكويتي وزيف االدعاءات العراقية. وكان هلذه اللجنة 
بأن  الكسندر سيمومك  السيد/  العراقي، وأضاف  العدوان  بعد  رد فعل عنيف 
الربملان الفدرايل قام باإلعالن اخلاص به وشجب العدوان ويقف ضده، وال بد 

أن نعمل إىل اإلرساع يف إعادة الرشعية واالستقالل للكويت.

الربملان  يف  اخلارجية  الشؤون  جلنة  رئيس  أقامه  عشاء  حفل  الوفد  وحرض 
الكويت  لدى  اليوغساليف  السفري  حارضا  وكان  السيد/سيموفيتش،  الفدرايل 
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بني  الكلامت  وتبادل  املنطقة  األوضاع يف  استعراض  الذي عذب هناك. وجرى 
حترير  إىل  والسبيل  الكويت  ومصلحة  خري  فيه  ملا  اليوغساليف  واجلانب  الوفد 

البالد.

وعقد الوفد اجتامعا يف دار املفتي مع الشيخ /محدي مفتي بلغراد ، وجرى 
استعرض األوضاع النامجة عن العدوان العراقي. 

وعقد الوفد مؤمترا صحافيا مع مملثي وسائل اإلعالم املحلية والعاملية حيث 
رشح مهمته وما يعانيه الشعب الكويتي يف الداخل.

4 - بلغاريا:

يف 7 ديسمرب بدأ الوفد زيارته إىل بلغاريا  حيث تم استقبال الوفد استقبااًل 
رسميا وشعبيًا وكان يف مقدمة املستقبلني وزير خارجية بلغاريا والسيد سفري دولة 
اجلولة  تلك  يف  األخرية  حمطته  بلغاريا  وكانت  النقيب.  جالل  طالب  الكويت/ 
العادلة،  وقضيتها   ، الكويت  يف  األوضاع  فيها  ورشح  دول  أربع  شملت  التي 
وآثار العدوان العراقي. وكانت زيارة بلغاريا حافلة بلقاءات مع القيادة السياسية 

والسلطة الترشيعية.

كان أهم اللقاءات هو ذلك الذي جرى مع فخامة رئيس اجلمهورية/جيليو 
جيليف الذي ذكر أن القيادة البلغارية أدانت العدوان العراقي ضد الكويت منذ 
األمن  جملس  عن  الصادرة  القرارات  بجميع  بحزم  االلتزام  عىل  واكد  البداية، 

وكذلك باحلظر املفروض عىل العراق وقرار الربملان بإرسال قوات عسكرية.

البلغاري  الربملان  رئيس  تودوروف  نيكوالي  فخامة/  مع  الوفد  واجتمع 
الثابت، معربا عن  البلغاري  املوقف  الكويتي وأكد  الشعبي  بالوفد  الذي رحب 

األمل بأن حتل األزمة سلميا وسياسيا ألن النزاع املسلح سيكون خطريا جدا.
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والتقى الوفد رئيس جملس الوزراء/ اندريه لوكانوف يف مبنى رئاسة الوزراء 
الذي أكد أيضا موقف بالده من العدوان وااللتزام بالقوانني الدولية.

واجتمع الوفد مع سعادة وزير خارجية بلغاريا ونائبه السيد/ اتيكيوف وهو 
الطائف.  يف  البالد  أمري  سمو  قابل  الذي  اجلمهورية  لرئيس  الشخيص  املبعوث 
وشكر رئيس الوفد الكويتي سعادة الوزير عىل اهتاممه وترحيبه بالوفد وأعرب 
عن تقديره للموقف املبدئي لشعب بلغاريا وحكومته وخمتلف قواه السياسية مع 

احلق الكويتي والعدالة وثبات هذا املوقف.

حافظ  نديم  الدكتور/  الشيخ  بلغاريا  مفتي  مع  لقاء  جرى  اإلفتاء  دار  ويف 
ومعهد  وبلغاريا  صوفيا  يف  اإلسالمية  املشاريع  عىل  أطلعهم  حيث  إبراهيم 
الدراسات اإلسالمية وجرى تبادل اآلراء حول األوضاع يف الكويت. وبعد ذلك 
ثالثني  من  يقارب  بام  اللقاء  تم  حيث   ، صوفيا  وسط  يف  اجلامع  إىل  الذهاب  تم 
شخصًا ، حيث حتدث الوفد معهم عن املحنة الكويتية وما يعانيه الشعب الكويتي 
اهلل  يزيل  وأن   ، ساملني  ديارهم  إىل  بالعودة  الكويتيني  إىل  بالدعاء  مجيعًا  ومتنوا 

سبحانه هذه الغمة عن الشعب الكويتي ويسحق الباطل.

والتقى الوفد مع جلنة الكويت يف مقر أكاديمية العلوم البلغارية، حيث رشح  
رئيس اللجنة األكاديمية د. سيندوف وهو عضو يف الربملان كيفية تكوين اللجنة 
التي تضم العديد من الشخصيات البارزة يف بلغاريا من أعضاء الربملان من ممثيل 
القوى السياسية وأدباء وعلامء. وافاد بأن اللجنة تنوي تنظيم مؤمتر دويل يف بلغاريا 
مرتبط باملسائل االجتامعية والسياسية واالقتصادية النامجة عن العدوان العراقي 
عىل الكويت وبحضور نحو 200 شخصية مهمة ليبحثوا املسائل املرتتبة عىل هذا 

العدوان ونتائجه عىل العامل.

وحرض الوفد عىل رشفه مأدبة أقامها وزير اخلارجية البلغارية سعادة/ ليوبني 
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غونسف يف قرص الضيافة حرضها العديد من الشخصيات البلغارية، حيث جرى 
تبادل العديد من املسائل التي هتم الكويت وآثار االعتداء الغاشم عليها، وكانت 
البلغاري والكويتي يف العمل سويا من أجل دحر  فرصة لتأكيد تعاون الشعبني 

العدوان وحترير الكويت ملا فيه خري البرشية والعامل أمجع.

الكسندر  السيد/  البلغاري  االشرتاكي  احلزب  رئيس  مع  الوفد  واجتمع 
الربملان  الصادرة عن  القرارات  للعدوان ودعم  أكد رفض احلزب  الذي  ليلوف 
التزام الشعب واحلكومة بدعم الكويت  )يمثلون 53% يف الربملان(، وشدد عىل 

مادامت ضحية هلذا العدوان.

فيليب  السيد/  الديمقراطية  القوى  احتاد  رئيس  نائب  مع  الوفد  واجتمع 
ديميرتوف، واالحتاد يمثل 36% من نواب جملس الشعب )الربملان( ويضم مجيع 
األحزاب املعارضة للحكومة وللنظام االشرتاكي ويقود محلة احلرية والديمقراطية 
الكويتية  العدالة  مع  احلزب  تضامن  عن  ديميرتوف  السيد/  وأعرب  والتطوير. 

ووقوفهم املبدئي وعدم ترك السلطة الفردية والناشئة للتحكم يف السلطة.

الوفد مع رئيس حركة احلقوق واحلريات السيد/ أمحد دوغان يف  واجتمع 
مقر الربملان حيث قابل الوفد الشعبي الكويتي جمموعة من نواب الشعب الذين 
يمثلون هذا احلزب ذا التوجه اإلسالمي ويبلغ عدد أعضائه 23 نائبا. وأفاد رئيس 
عىل  احتجاج  كان  فاألول  األزمة  خالل  من  بيانني  أصدرت  احلركة  بأن  احلركة 
العدوان ووقوفنا برصاحة ضده والثاين أنه برصف النظر عن األمور االقتصادية 
فإن احلركة مستعدة لتقديم مساعدة مالية للكويت ومستعدين إلرسال عدة آالف 

من األشخاص للتطوع وإرسال التربعات واملواد الغذائية.

السيد/ فيكتور  البلغار  الوفد مع رئيس االحتاد الشعبي للمزارعني  والتقى 
العادل.  العريب  النضال  دعم  وعن  الكويت  مع  التضامن  عن  وأعرب  فيلكوف 
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الشعب  مع  وقوفه وتضامنه  أكد  الذي  البلغاري  العامل  احتاد  مع  لقاء  كام جرى 
مع  لقاء  ايضا  الوفد  وأجرى  اخلصوص.  هبذا  بيانات  عدة  وأصدروا  الكويتي 

نواب حركة احلريات وكان لقاء مثمرا جدا.

بلغاريا  يف  املسلمني  الطالب  احتاد  أعضاء  وبعض  رئيس  مع  الوفد  والتقى 
وأخربهم  والنرشات  باملطبوعات  وزودوا  الكويتي  احلق  أبعاد  رشح  تم  حيث 

الوفد باالستعداد للتنسيق معهم يف مجع املعلومات.

والتقى الوفد مع اللجنة اخلاصة للمتطوعني البلغار الذين أفادوا بأن مهمة 
عنها  والدفاع  الشعوب  نرصة  يف  البلغاري  التاريخ  مع  تتامشى  الشعبي  الوفد 
بمختلف الوسائل والطرق وأن لدهيم االستعداد الكامل للذهاب إىل السعودية 

والتدريب هناك للتأقلم عىل الوضع.

وعقد الوفد مؤمترا صحافيا حرضه ممثلو وسائل اإلعالم. وجرى ترتيب لقاء 
تلفزيوين لرئيس الوفد يف أهم برنامج عىل التلفزيون البلغاري حيث حتدث عن 
اللقاءات التي متت يف بلغاريا ودور القيادة الرشعية وصمود الشعب الكويتي يف 

داخل الكويت وتصميمه عىل التحرير.

عا�صرا - دول �صرق اأفريقيا: اأوغندا وتنزانيا واأثيوبيا وجيبوتي

زار الوفد الشعبي الكويتي أوغندا وتنزانيا وأثيوبيا وجيبويت يف الفرتة ما بني 
6-19 ديسمرب 1990م.

وضم الوفد كال من:

السيد/عبداجلليل السيد أمحد الغربليل  -

السيد/عبدالوهاب عبداهلل احلوطي  -

الوفود الشعبية الكويتية وحشد التضامن العاملي مع الكويت الفصل السادس



309 308309 308

1 - اأوغندا:

بدأ الوفد  زيارته يف 6 ديسمرب و، كان يف استقباله مندوب الربوتوكول بوزارة 
اخلارجية ، واجتمع مع عدد من الشخصيات يف مقدمتهم  النائب الثاين لرئيس 
الوزراء ووزير اخلارجية السيد/ بول ك. سيموغريير الذي أكد وقوف حكومته 

مع الشعب الكويتي يف قضيته العادلة.

واجتمع الوفد مع وزير اإلعالم السيد/ كينتو موسوك حيث تم رشح بشاعة 
االحتالل العراقي للكويت من هنب للممتلكات واعتداء عىل األعراض، والقتل 
حتت دعاوى مشبوهة. وبني الوزير تعاطف حكومته مع حمنة الكويت وتأثرهم 

هبذا االعتداء الغاشم.

الذي  كاغونيريا  موندا  غو  الدكتور/  السيد  الصناعة  وزير  الوفد  والتقى 
تعاطف  وبني  منها،  استيائه  وعرب عن  العراق  احلاكمة يف  الطغمة  أعامل  استنكر 
االحتالل  وإهناء  إىل حل سلمي  الوصول  وأملهم يف  الكويتية  القضية  مع  العامل 

العراقي.

وأعضاء  رئيس  مع  اجتامعات  الوفد  عقد  اإلسالمي  األعىل  املجلس  ويف 
أوغندا، وضم  املسلمني يف  ترعى شؤون  هيئة إسالمية  أعىل  يعد  الذي  املجلس 
االجتامع ممثيل املنظامت اإلسالمية األخرى، حيث رشح الوفد املامرسات العراقية 
املتسرت  الصدامي  النظام  ادعاءات  وفضح  الكويتي،  الشعب  حق  يف  اإلجرامية 
بالدعاوى اإلسالمية. وحرض االجتامع جمموعة من الطلبة الدارسني يف الكويت 
حيث استمع املجلس إلفاداهتم وجتربة البعض منهم مع االحتالل العراقي وبينوا 
فيها،  تربوا  حيث  للكويت  حبهم  عن  وعربوا  الكويتي،  الشعب  مع  وقوفهم 

وحزهنم ملا أصاب الكويت وشعبها من جرائم.

وشارك الوفد يف ندوة بجامعة مكريي نظمها أعضاء االحتاد الوطني لطلبة 
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اجلامعة حيث تم رشح أبعاد الغزو العراقي وتوزيع الكتيبات التثقيفية.

وعقد الوفد مؤمترا صحافيا تم فيه توضيح مهمة الوفد ونتائج املقابالت التي 
عقدها يف أوغندا وشكر احلكومة عىل مواقفها.

2 - تنزانيا :

عن  عرب  الذي  موييني  حسن  عيل  السيد/  اجلمهورية  رئيس  الوفد  التقى 
رشوط  أية  تقبل  لن  تنزانيا  إن  وقال  العراقية  احلكومة  عليه  أقدمت  ملا  استيائه 
لالنسحاب العراقي من األرايض الكويتية، وإن ما أقدم عليه العراق يعد خرقا 

فاضحا للقوانني واألعراف الدولية وال يمكن قبوله حتت أية مربرات.

الذي أوضح موقف بالده   التنزاين  الوفد اجتامعا مع وزير اخلارجية  وعقد 
الرسمي من الغزو حيث تم استدعاء السفري العراقي واالحتجاج عىل ما ارتكبه 
العراق ضد الكويت. ورحب الوزير هبذه الزيارة إلطالع الرأي العام من جهات 

كويتية عىل أبعاد الغزو العراقي وكشف ادعاءات النظام العراقي.

وكشف  وتفنيدها  العراقية  االدعاء  فيه  رشح  صحافيا  مؤمترا  الوفد  وعقد 
األبعاد احلقيقية للغزو املتمثل يف األطامع العراقية للثروات الكويتية.

3 - اإثيوبيا : 

عقد  يستطع  فلم  الوفد،  أعضاء  إرادة  عن  خارجة  أمور  الزيارة  شاب    
املجلس  وأعضاء  برئيس  باالجتامع  واكتفى   ، رسميني  مسؤولني  مع  اجتامعات 
األعىل للشؤون اإلسالمية، واحلديث معهم حول قضية الكويت وأبعاد العدوان 
عليها . ولقد حتدث الرئيس عن مساندة املجلس حلق الشعب الكويتي وقال "لقد 
عرّبنا عن أحاسيسنا ووقوفنا بجانبكم يف مجع يقدر بعرشة آالف مسلم وعربنا عن 

أالمكم وجتاوبنا معكم .
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4 - جيبوتي :

استنكاره  عن  عرب  حيث  محدو  برخت  السيد/  الوزراء  رئيس  الوفد  التقى 
عدوان  أي  إدانة  يف  املبادئ  عىل  القائم  جيبويت  موقف  وأكد  العراقي،  للعدوان 
يأيت  أن  إما  العراقية  القوات  اندحار  إن  وقال  الكويتية،  اهلوية  طمس  وحماولة 

بالوسائل السلمية أو ان تستخدم القوة املسلحة يف دحره .

عبدالقادر عسكر  السيد/  الوطنية  اجلمعية  رئيس  معايل  مع  الوفد  واجتمع 
حكومة  ملوقف  الشكر  وتقديم  هبا،  يقوم  التي  اجلولة  أهداف  الوفد  بني  حيث 

وشعب جيبويت جتاه قضية الكويت العادلة.

واستعرض  فارح  هبدون  مؤمن  السيد/  اخلارجية  وزير  مع  الوفد  واجتمع 
الوزير  العراقي. وقال  العدوان  احلقيقية وراء  العراق، واألسباب  ادعاءات  معه 
اننا ندرك األسباب التي دعت صدام لالعتداء عىل الكويت، مضيفا إن املبادئ 
ومسح  بالقوة،  األرايض  ضم  واستنكار  العراقي  العدوان  شجب  تقتيض  كانت 

دولة الكويت من اخلريطة حتت أية مربرات.

والتقى الوفد فضيلة قايض مجهورية جيبويت ورئيس احتاد املنظامت اإلسالمية 
وبعض أئمة وخطباء املساجد ومدراء املدارس األهلية، وقام برشح اجلرائم التي 
ارتكبتها القوات العراقية، ودحض ادعاءات النظام العراقي. فيام استنكر سامحة 

القايض اجلرائم الوحشية التي ارتكبها اجلنود العراقيني.

حيث  أمحد  السيدة/فاطمة  العام  النسائي  االحتاد  رئيسة  نائبة  الوفد  وقابل 
تطرق الوفد لالحتالل العراقي ووحشية اجلنود العراقيني يف تعاملهم مع الشعب 
الكويتي. ودعت نائبة رئيسة االحتاد لعقد اجتامع لالحتاد النسائي وعرض احلقائق 
أن  الرئيس  نائبة  أوضحت  فيام  العدوان،  هذا  مثل  وإدانة  بتبياهنا  الوفد  قام  التي 
حقوقه  عىل  احلصول  يف  الكويتي  الشعب  مع  واحدا  صفا  يقفن  جيبويت  نساء 

وحتمية اندحار القوات العراقية الغاشمة.
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حادي ع�صر: كينيا وبت�صوانا ومالوي وناميبيا وجنوب اأفريقيا وزميبابوي

جنوب  و  ناميبيا  و  ماالوي  و  بتسوانا  و  كينيا  الكويتي  الشعبي  الوفد  زار 
أفريقيا و زيمبابوي  والتي أبتدات بتاريخ 1 ديسمرب 1990م.

 وضم الوفد الشخصيات اآلتية:

الدكتور/ إبراهيم الرشيدة.   -

-  الدكتور/ عبدالرمحن السميط. 

-  السيد/خلف دميثري العنزي.

1 - كينيا :

وممباسا  نريويب  من  كل  يف  اإلسالمية  للجمعيات  مؤمترين  يف  الوفد  شارك 
ورشح فيها قضية الكويت وتداعيات الغزو الغاشم عليها.

2 - زميبابوي :

من  وعدد  القومي  لألمن  الدولة  ووزير  اخلارجية  وزير  مع  الوفد  اجتمع 
املسؤولني، وشارك يف لقاء تلفزيوين.

3 - بت�صوانا:

اجتمع الوفد مع نائب رئيس اجلمهورية ، ووزيرة اخلارجية ،ووزير الدولة ، 
ورئيس املجلس اإلسالمي .

اجتامعني  وعقد  اإلعالم  وسائل  ممثلو  حرضه  صحفيا  مؤمترا  الوفد  وعقد 
للمسلمني رشح فيها مهمته ومعاناة الشعب الكويتي من جراء حمنته.
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4 - مالوي:

عقد الوفد عدة اجتامعات مع ممثيل اجلمعيات اإلسالمية ورجال األعامل.

5 - ناميبيا:

اجتمع الوفد مع رئيس اجلمهورية/ سام نغوما الذي أبدى استعداد بالده 
إلرسال جيش للمشاركة يف حترير الكويت. 

والتقى الوفد كاًل من وزير اخلارجية ،ووزير الدولة ،ونائب وزير اإلعالم، 
ورئيس جملس النواب، وأمني عام حزب سوابو. والحظ خالل اللقاءات احلامس 

القوي لدى ناميبيا بصورة خاصة للكويت وقضيتها.

6 - جنوب افريقيا :

التقى الوفد مع مسؤويل منظمة املؤمتر األفريقي الوطني ، ومجعيات العلامء 
وسائل  ممثلو  حرضه  صحافيا  مؤمترا  وعقد  املسلمني.   األطباء  ومجعية  املسلمني 

اإلعالم.

7 - موزمبيق :

اجتمع الوفد مع رئيس اجلمهورية ،ووزير اخلارجية، ووزير العدل، وبعض 
أساتذة اجلامعة.

8 - زامبيا :

اجتمع الوفد مع كل من وزير اخلارجية ، ووزير الدولة للشؤون اخلارجية.
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ثاين ع�صر - دول غرب اأفريقيا :

قام الوفد املكون من الشخصيات اآلتية  :

الدكتور/عبداملحسن مجال  -

الدكتور/مبارك العتيبي  -

السيد/حممد الربجس  -

-  الدكتور/ حسني املؤمن

تناوب  وقد   1990 ديسمرب   14 إىل  نوفمرب   29 من  الفرتة  خالل  وذلك 
األعضاء رئاسة الوفد ، ففي كل دولة يكون رئيس الوفد شخصا معينا.

وكان الوفد يركز عىل مقابلة رئيس الدولة ورئيس الربملان أو رئيس الوزراء، 
جهات  مع  اجتامعات  أو  ندوات  أو  لقاءات  بعقد  هيتم  ومل  اخلارجية،  وزير  أو 
شعبية أو مهنية، إال يف دكار حيث تم تنظيم ندوة يف جامع دكار ومقابلة اجلالية 

اللبنانية.

1 - ال�صنغال :

اجتمع الوفد مع نائب رئيس الربملان ووزير الدفاع نائب الرئيس اجلمهورية. 
وعقد مؤمترا صحافيا بحضور وسائل اإلعالم املختلفة.

2 - �صاحل العاج:

حرضه  صحافيا  مؤمترا  وعقد  اخلارجية.  ووزير  الوزراء  رئيس  الوفد  قابل 
ممثلو وسائل اإلعالم.

3 - غانا: 

التقى الوفد رئيس الوزراء ووزير اخلارجية.
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4 - توجو:

اجتمع الوفد مع رئيس اجلمهورية بحضور وزير اخلارجية.

5 - بنني:

التقى الوفد  مع رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء.

6 - نيجرييا:

قابل الوفد رئيس اجلمهورية.

ولقد أكد مجيع الرؤساء واملسؤولني الذين قابلهم الوفد عىل تأييدهم الكامل 
واستنكارهم  وشجبهم  األمري  سمو  بقيادة  الرشعية  وحكومتها  الكويت  لدولة 
للعدوان العراقي، وذكروا متسكهم بالقانون الدويل وسيادة الدول، ورضورة إهناء 
الوضع الذي ترتب عىل غزو النظام العراقي لدولة الكويت املستقلة واملعرتف هبا 
وعضو األمم املتحدة وجامعة الدولة العربية، وأشاروا إىل دور الكويت يف استقرار 

ودعم السالم العاملي ودورها يف املساعدات التنموية لدول غرب أفريقيا.

ثالث ع�صر - اأمريكا اجلنوبية: 

و  أرجواي  و  شييل  و  األرجنتني  و  الربازيل  من  كال  الشعبي  الوفد  زار 
باراجواي ما بني 25 نوفمرب - 10 ديسمرب 1990م، وضم الوفد الشخصيات 

اآلتية:

- السيد/يوسف حممد السميط
-السيد/ أمحد شيخان الفاريس 

- السيد/ فوزي الصبيح .
- الدكتور/ جاسم رمضان.

- الدكتور/ عثامن احلجي.
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1- الربازيل: 

الكويت  الربازيل وكان يف استقباله سفري  برازيليا عاصمة  الوفد إىل  وصل 
الربازييل، و رئيس جملس  النواب  الوفد مع رئيس جملس  يف الربازيل.    اجتمع 
لربازيليا،  اخلارجية  وزارة  يف  األوسط  الرشق  دائرة  ومدير   ، الربازييل  الشيوخ 
وسكرتري عام الكنائس، وزعيم الكتلة الربملانية حلزب اجلبهة الليربالية يف الربملان 

الربازييل، وزعيم اجلبهة احلكومية يف احلزب الليربايل.

والتقى الوفد رئيس كتلة احلزب االجتامعي الديمقراطي يف الربملان الربازييل، 
و احتاد عامل الربازيل ، ومع رئيس نقابة الصحافيني يف الربازيل، ونائب حاكم 

والية سيريا.

الوفد حرضه  الكويت عىل رشف  أقامه سفري  استقبال  الوفد حفل  وحرض 
زعامء الكتل الربملانية وسفراء الدول العربية واألجنبية.

وعقد الوفد مؤمترا صحافيا يف مقر السفارة الكويتية حرضه حمررو كربيات 
توضيح  يف  الوفد  أعضاء  أسهب  حيث  التلفزيون  وحمطات  الربازيلية  الصحف 
العراقي  الغزو  ألبعاد  والقانونية  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  الصورة 

للكويت ومعاناة اإلنسان الكويتي داخل الكويت.

إىل  االنقسام  عىل  الربازيل  زيارة  برنامج  انتهاء  بعد  الوفد  أعضاء  واتفق 
فريقني:

األول: يكمل زيارة األرجنتني وشييل ويضم:

والسفري   ، الفاريس  شيخان  والسيد/أمحد   ، السميط  حممد  السيد/يوسف 
فيصل راشد الغيص.

الثاين: يتوجه إىل الباراجواي واألوروجواي ويضم:
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والسيد/فوزي  احلجي،  والدكتور/عثامن  رمضان،  الدكتور/جاسم 
الصبيح.

من  الكثري  أن  واتضح  اقرتب  قد  كان  امليالد  أعياد  إجازات  موسم  ألن 
املسؤولني الرسميني والشعبيني سيكونون غري موجودين يف دوهلم أو أعامهلم.

2- الأرجنتني :

وصل الوفد إىل بوينس آيرس عاصمة األرجنتني وكان يف استقباهلم مستشار 
السفارة السعودية ، ومدير دائرة الرشق األوسط يف وزارة اخلارجية األرجنتينية . 
وكان من املقرر مقابلة رئيس اجلمهورية /كارلوس منعم ، ورئيس جملس الشيوخ 
السناتور/ ادوارو منعم ، ورئيس جملس النواب إال أن حماولة االنقالب والتمرد 

العسكري التي حدثت يف العاصمة األرجنتينية ألغت هذه املواعيد.

واجتمع الوفد مع وكيل وزارة اخلارجية حيث عرب الوفد عن شكر وتقدير 
وكيل  الوفد  التقى  كام  الواضح.  األرجنتني  ملوقف  واحلكومة  الكويتي  الشعب 
وزارة اخلارجية للشؤون السياسية الذي وضح موقف األرجنتني وصالبة دعمهم 

للكويت وشعبها.

األرجنتينية  التجارية  الغرفة  إدارة  جملس  وأعضاء  رئيس  الوفد  والتقى 
الغرفة  أعضاء  أبدى  فيام  الكويتي  للحق  وتأييدهم  تعاطفهم  عىل  لشكرهم 
استعدادهم لتقديم كل يشء ممكن للكويت وشعبها.  واجتمع الوفد  مع جملس 

إدارة احتاد املؤسسات األمركية العربية.

الشعب  تقدير  إىل  فيه  اشار  األرجنتيني  التلفزيون  مع  لقاء  الوفد  وأجرى 
شعب  من  العميل  والتأييد  والدعم  الصادق  للدور  الكويتية  واحلكومة  الكويتي 

وحكومة األرجنتني للكويت وقضيتها العادلة.
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3 - �صيلي :

الوفد  استقبال  يف  ،وكان  شييل  عاصمة  سانتياغو  إىل  الشعبي  الوفد  وصل 
سفري مرص لدى شييل ، والسفري السوري ، والقنصل العام املرصي .

اجتمع الوفد مع نائب وزير اخلارجية ، ومع مدير دائرة الرشق األوسط يف 
وزارة اخلارجية.

بالوفد  رحبت  حيث  الرئاسة  قرص  يف  اجلمهورية  رئيس  قرينة  الوفد  وزار 
ومواطنوها  الكويت  سكان  ويعود  بسالم  األزمة  هذه  تنتهي  أن  ومتنت  الشعبي 

إىل منازهلم ساملني.

وزار الوفد مركز الدراسات الدولية والرشق األوسط والتقى املسؤولني فيه 
إضافة إىل بعض أساتذة القانون الدويل والعلوم السياسية يف اجلامعة الشيلية.

والتقى الوفد مع رئيس وأعضاء النادي الفلسطيني إليضاح بعض احلقائق 
واألمور واملغالطات التي يعرفها من يتابع قضية احتالل العراق للكويت، واوضح 
الكويت  العراقي عىل  يدينون االعتداء واالستيالء  باهنم  النادي برصاحة  رئيس 
ويطالبون العراق بتنفيذ مجيع قرارات جملس األمن ويطالبون باسم )350( ألف 
الكويت وتعود احلكومة  بأن ينسحب من  العراق  يتواجدون يف شييل  فلسطيني 

الرشعية.

يف  ودورها  الكويت  عن  فيه  حتدث  صحافيا  مؤمترا  الشعبي  الوفد  وعقد 
داخل  اإلنسان  معاناة  الوفد  وأوضح  والعريب،  العاملي  واالقتصاد  السالم  دعم 
الكويت املحتلة وصنوف التعذيب واملعاملة الالإنسانية التي يتعرض هلا املجتمع 
الكويتي وحماوالت السلطات العراقية تغيري البناء االجتامعي والسكاين للمجتمع 

الكويتي.
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وأجرى الوفد لقاء صحافيا مع صحيفة مريكوريو وهي من كربى صحف 
الشييل حيث ركز عىل معاناة الشعب الكويتي داخل األرايض الكويتية املحتلة من 
قبل قوات صدام حسني ورفض الكويت القاطع ألي تنازالت عن أي شرب من 

األرض الكويتية.

4 - الباراجواي :

العاصمة حيث كانت ىف استقباله ممثلة  الشعبى إىل اسانسيون  الوفد  وصل 
إدارة املراسم ىف وزارة اخلارجية ، وبعض أفراد اجلالية العربية ، واملركز اإلسالمى 
الوفد  أبلغ  الذي  اندريس رودرجييس  اجلنرال  الوفد رئيس اجلمهورية  . والتقى 
بشعوره باملرارة واألمل ملعاناة الشعب الكويتي وأكد عىل تأييده الكامل لقرارات 

جملس األمن واألمم املتحدة.

 واجتمع الوفد مع رئيس الربملان الدكتور/ قالدينورامون لوفريا ، ومع رئيس 
جملس النواب خوسيه روفينليل حيث حرض اللقاء كل من: رئيس جلنة الشؤون 
األعضاء  مجيع  وأبدى  الربملان،  يف  اللجنة  وأعضاء   ، فلتشا  انتونيو  اخلارجية 
تأييدهيم الكامل من حق الشعب الكويتي يف العودة إىل أرضه ، وتطبيق قرارات 

جملس األمن كاملة ، وإدانة نظام صدام حسني.

والتقى الوفد نائب رئيس األساقفة للكنيسة الكاثوليكية القس/بارتولوميه 
الكويتية  للقضية  شامل  برشح  الكويتي  الوفد  قام  أن  بعد  وافق  الذي  فونس، 
ومعاناة الشعب الكويتي عىل أيدى قوات االحتالل العراقية عىل ختصيص صالة 

من أجل الشعب الكويتي وعودته إىل أرضه. 

يف  املراسم  إدارة  فايسكن،ومدير  اخلارجية/الكسيس  وزير  الوفد  والتقى 
وزارة اخلارجية السفري خوليو بينيا ، والدكتور فيليكس فرنانديس زعيم احلزب 

اللربايل املعارض.
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أعضاء  من  كبري  عدد  مع  البارجواي  يف  اإلسالمي  املركز  يف  الوفد  والتقى 
القضية  يؤيدون  أهنم  الوفد  ألعضاء  اتضح  حيث  واإلسالمية  العربية  اجلالية 
الكويتية والشعب الكويتي معتربين أن ما قام به النظام العراق مناٍف جدا لكل 
باحلل  منهم  الكثري  وطالب  العربية،  واألخالق  واحلضارية  اإلسالمية  التعاليم 

العسكري الشامل.

الزيارة  الوفد مؤمترا صحافيا رشح فيه لوسائل اإلعالم الغرض من  وعقد 
واجلوانب السياسية واالقتصادية والتارخيية املتعلقة بالكويت.

وزار الوفد االحتاد العام لعامل الباراجواي حيث أبرزوا معاناة قطاع العامل 
عن  بارجواي  عامل  احتاد  أعرب  فيام  للكويت  العراقي  الغزو  نتيجة  الكويت  يف 

استعدادهم الكامل لتقديم كل املعونة بام خيدم قضية الكويت العادلة.

5 - الأوروجواي :

استقباله  العاصمة، حيث كان يف  إىل مطار مونتفيديو  الشعبي  الوفد  وصل 
السفري/جيلريمو تيوازن مدير دائرة الرشق األوسط يف وزارة اخلارجية، والسفري/

هاشم الغربليل، وبعض مسؤويل السفارة املرصية.

التقى الوفد مع الدكتور/روبرتو أماتو مستشار مدير عام الشؤون اخلارجية، 
التنفيذي السابق  ومع الدكتور/ لويس كاسانو وزير اخلارجية السابق والرئيس 

للبنك الدويل.

املوايش،  احتاد مريب  ، ومع  العربية  اجلالية  الوفد مع بعض أعضاء  واجتمع 
وزار نادي البولو، وهو ناٍد للطبقة االرستقراطية، حيث تم رشح تداعيات الغزو 
العراقي للكويت وموقف العراق الرافض للقانون وتطبيق قرارات جملس األمن 

ومعاناة الشعب الكويتي.
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واإلذاعة  الصحافة  عن  ممثلون  حرضه  صحافيا  مؤمترا  الوفد  وعقد 
والتلفزيون ، وأجرى لقاء صحافيا مع صحيفة EL-Dia وهي ثاين أكرب جريدة 
يف األوراجواي ، ومقابلة تلفزيونية مع القناة 12 لرشح أبعاد االحتالل العراقي 

للكويت.

رابع ع�صر: فرن�صا :

الوفد  وضم   . ديسمرب1990م   2  – نوفمرب   26 بني  ما  فرنسا  الوفد  زار 
الشخصيات اآلتية:

السيد/ جاسم حممد اخلرايف.

السيد/عيل حممد ثنيان الغانم.

الدكتور/يعقوب حممد حيايت.

السيد/ عيل حممد رضوان.

شملت زيارة الوفد لعدد كبري من املسؤولني يف  األحزاب السياسية املختلفة 
ومجعية  اإلنسان  حقوق  جلنة  مثل  العام  الرأي  ،ومؤسسات  النقابات  فيها   التي 

الصداقة الفرنسية - العربية وقد قابل الوفد كاًل من :

التجمع  حزب  بأعامل  والقائمة  املساعدة  العامة  االمينة  السيدة/الريماري، 
من أجل اجلمهورية، والعضو يف الربملان الفرنيس – حزب جاك شرياك، ثاين أكرب 

األحزاب الفرنسية يف الربملان – حزب الديغوليني.

السيد/ م.دستانج، ممثال عن لورانس فابيوس، رئيس املجلس الوطني.

وهو  جرياد،  والسيد/باتريك  سابق-  وزير   – شارين  دي  السيد/هرينيه 
 – املختلفة يف حزب جيسكار ديستان  الذي جيمع األطراف  نادي االفان  رئيس 
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وهذا النادي هو العقل املفكر للحزب – واحلزب يعترب ثالث أكرب األحزاب يف 
الربملان الفرنيس.

رئيس جلنة الشؤون اخلارجية يف احلزب الشيوعي الفرنيس.  -

نائبا عن رئيس جلنة الشؤون اخلارجية يف املجلس الوطني الفرنيس.  -

دوما  روالن  عن  نائبا  اخلارجية،  وزارة  يف  الثقافية  للشؤون  دولة  وزير   -
وزير اخلارجية.

رئيس مجعية الصداقة الكويتية- الفرنسية يف املجلس الوطني.  -

– ثاين  – احلزب الديغويل  رئيس حزب التجمع للجمهورية يف الربملان   -
أكرب االحزاب الفرنسية يف الربملان.

مسؤولني يف نقابة العامل الفرنسية يس.جي. يت وهي اكرب نقابة يف فرنسا،   -
حيث متثل حوايل 20% من عامل فرنسا.

السيد/برنار فالون، رئيس رابطة حقوق اإلنسان.    -

رئيس وأعضاء جملس إدارة مجعية التضامن بني فرنسا والدول العربية.  -

مندويب اإلذاعة والتلفزيون الذين سجلوا كلامت األعضاء.  -

صحيفة  مثل  أنباء  وكاالت  عدة  حرضته  صحفيًا  مؤمترًا  الوفد  عقد  كام   -
إبرازها مع خمتلف  أراد  التي  النقاط  الوفد عىل جمموعة من  ركز  اللوموند. وقد 

األحزاب والربملانيني السياسيني والتي تتلخص يف اآليت:

أن الغرض من خروج هذه الوفود وهو رشح وجهة النظر الكويتية حول   -
يوميا،  الكويتي  الشعب  هلا  يتعرض  التي  واملآيس  للكويت،  العراقي  االحتالل 
وعودة  الكويت  من  العراق  بطرد  املآيس  هلذه  حد  وضع  يف  اإلرساع  ورضورة 
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الرشعية وتنفيذ القرارات العربية واإلسالمية والدولية.

التي دعت  القوى  إن فرنسا عليها مسؤولية خاصة حيث أهنا يف طليعة   -
وتدعو للحرية واملساواة وعدم جواز احتالل أرايض الغري بالقوة.

للنواب  القضية  يقوموا برشح هذه  أن  إننا نطالب مجيع من اجتمعا هبم   -
وأعضاء احلزب أو النقابة أو املؤسسة والرأي العام الفرنيس.

وبالنسبة ملواقف من قابلهم الوفد فكان هناك إمجاع عىل تأييد قضية الكويت 
من حيث عدم املوافقة عىل العدوان واالرصار عىل انسحاب القوات العراقية من 

الكويت.

***

كانت تلك اجلهود الوطنية التي قام هبا نخبة من الكويتيني يف اخلارج يف غاية 
األمهية إذ أهنا متكنت من إسامع الصوت الكويتي للشارع العريب والدويل، متحديا 
اآللة اإلعالمية العراقية املضللة التي اشرتت الصحافة العربية واستاملت أعدادا 
عواطف  تدغدغ  التي  املزيفة  بالشعارات  خصوصا  العربية  اجلامهري  من  غفرية 
جليلة  خدمة  الكويتية  الشعبية  الوفود  أسدت  فقد  وبذلك  العربية.  الشعوب 

للوطن وساعدت عىل رسعة حتريره من براثن املعتدي.

التي كانت تعيش يف  الكويتية  وسنتناول يف اجلزء اخلامس جمهود اجلاليات 
عدد من دول العامل يف التعريف بقضيتهم ويف تكافلهم يف الغربة. ومواقف بعض 

دول العامل من قضية الكويت، باإلضافة إىل عملية حترير الكويت.
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اخلامتة

قدم هذا اجلزء الرابع جمريات األحداث خارج الكويت املحتلة، حيث ابتدأ 
والتي  حسني  لصدام  األوىل  اخلطوة  كانت  الكويت  غزو  عملية  أن  إىل  بالتنبيه 
ستليها عمليات غزو للسعودية ودول اخلليج العربية، وأثبت ذلك باالعرتافات 
املكتوبة من قبل القيادات العراقية، وباخلرائط املعدة سلفا، وبالتقارير التي كتبها 
الكويت  قضية  أن  نفهم  وبالتايل  اخلليج.  دول  يف  العراقية  السفارات  جواسيس 
هي قضية اخلليج العريب ككل، وأن ختليص الكويت من االحتالل هو درء خلطر 

العراق عىل مجيع دول اخلليج العريب. 

وركز هذا اجلزء أيضا عىل أصداء جريمة الغزو العراقي عىل الكويت دوليًا، 
َ ردود فعل املنظامت اخلليجية والعربية واإلسالمية والدولية والقرارات  حيث بنيِّ
التي توصل إليها بشجب االحتالل واملطالبة باالنسحاب، كام ورشح أيضا جهود 
املسؤولني الكويتيني يف استاملة دول العامل لتقف يف صف الكويت وتثبيت حقها. 
وأوضح هذا اجلزء أعامَل حكومة املنفى يف الطائف التي نجحت - بتوفيق اهلل - 
يف إدارة أزمة الكويت إعالميا وقانونيا وسياسيا وعسكريا. وتناول كذلك املؤمتر 
الشعبي الكويتي يف جدة وما انبثق عنه من وفود شعبية زارت دول العامل، ومن 
ط الضوء عىل تفاعل  جلان استشارية إلدارة األزمة. باإلضافة إىل ذلك، فقد سلَّ
املجتمع الدويل الرسيع مع قضية الكويت، وإرسال القوات املشرتكة إىل السعودية 

واخلليج يف أول أسبوع من الغزو.

وجدت  حيث  اليانعة،  زرعها  ثامر  الكويتي  السياسية  القيادة  قطفت  لقد 
شعبها يلتف حوهلا ويؤيدها مستعينا بالعلم واحلكمة والكفاءة واإلخالص، تلك 
الصفات التي اكتسبها يف الكويت حينام كان حماطا بجو احلرية واألمن. لقد أثبتت 
فكان  الكويت.  أزمة  إدارة  عىل  جدا  العالية  مقدرهتا  الكويتية  والنخب  الكوادر 
منهم القانونيون البارعون، والسياسيون والدبلوماسيون املحنكون، واإلعالميون 
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النظام  اخلناق عىل  اللبقون، فملكوا األزمة وأحكموا  املخرضمون، واملتحدثون 
العراقي من كل اجلهات. 

التي استثمرت بحكمة يف خارج الكويت  املالية الكويتية  وسمحت الوفرة 
اخلارج  يف  املواطنني  عىل  باإلنفاق  الكويتي  السيادي  الصندوق  طريق  عن 
والداخل، وبدفع مصاريف اجلهود العسكرية واإلعالمية، وتقديم املنح السخية 
املالية  املسؤوليات  يف  املشاركة  يف  واالستمرار  الغزو،  أثناء  يف  العربية  للدول 
املالءة  للكويت  وتوفرت  بل  الدولية،  املنظامت  يف  الكويت  بحصص  املتعلقة 
برمتها عن  القروض  الفقرية، وعن  الدول  القروض عن  فوائد  الكافية إلسقاط 
الدول األكثر فقرا، األمر الذي أبقى عىل مكانة الكويت وثقلها يف أوساط دول 
العامل، وأقنعها بفعالية دولة الكويت ورضورة إعادة الرشعية لكي تستأنف ممارسة 

دورها احليوي يف مساعدة دول العامل وجمتمعاته.

اخلري  نرش  يف  البيضاء  وأيادهيا  سجلها،  ونظافة  الكويت  نزاهة  وكانت  كام 
عىل  والثقافية  العلمية  األنشطة  عىل  واإلنفاق  العامل،  حول  املحتاجني  وإعانة 

مستوى العامل العريب واإلسالمي والدويل خري معني هلا عىل اسرتاداد حقها. 

لقد كانت هذه التجربة فريدة من نوعها، برهنت عىل كفاءة اإلنسان الكويتي 
أشقائه وأصدقائه  ومساعدة  اهلل  بعد عون   - وقدرته  وقيادته،  لوطنه  وإخالصه 
- عىل اسرتجاع حقه السليب من يد املعتدي. األمر الذي حييل هذه التجربة إىل 

مدرسة زاخرة بالدروس والعرب لألجيال الالحقة.
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ملحق 1

ك�صف باأ�صماء ح�صور املوؤمتر ال�صعبي الكويتي 

بجدة 1990/10/15م
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